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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  45ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޔާ ފާްސކުރުން.ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމި، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

ޖަލްސާެގ ަޔއުމިއްޔާ.  04އަށް  2015/18/73އިން  2015/18/70ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުިމއްޔާ ފާްސކުރުން.  -3.2

ށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި ވަނަ ޖަލްސާއަ  22ވަނަ ަޖލްސާއިން  19ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ެވބްސައިޓުަގއި ޝާއިޢުކުރުމަްށފަހު އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

ން މި ޔައުމިްއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުކުާރ ުނވާތީ ަގާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީހުށަހަޅުއްވާފައި

 މަށް ނިންމައިފިން.ކަ ޔައުމިްއޔާތަެކއް

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016ރިާޔަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ ދަންނަވައި ޝުކުރު މި މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންާދއިުރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް 

ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ވެސް އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއް.  18ދަންނަވަނީ ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު. 

 ސިލުކޮށްފަ. މި ދައުރުގައި ހާވަނީ  ގެ ޕްރޮަޑކްިޓވިޓީ ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިަކން އަޅުަގނޑުމެން މ97ިމިހާތަނަށް %

މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު މަތީ ދަރަޖައެްއަގއި  !ވެސް މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަްތ ހަލުވިކަމާެއކު ކުިރއަށް ެގންދަމާތޯ

ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތާވ  !އުފެއްދުންތެރިކަން އެއްވަނަ ދަރަޖަިއގައި ދަަމހައްޓަމާތޯ !ހިފަހައްޓަމާތޯ

 !އުެފއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމާތޯ ،ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބިނާކުރަނިވިން ލޮބުވެތި ދިެވހި ގޮތުގެ މަތީ

هللا އުފާ ހިޔާ. މާތް  ދަނީ ތަމައްދުނާއިއަރަ  ،މި ޤައުމުގާ ؛މަަސއްކަތުން ނިކަން ވިޔާ  ގާޙުމި ރޫ ،ޢަޒުމުގާމި

 އާމީން. !އުފާ ފާގަތިކަން މިންވަރު ކުރަްއވާށި ިދވެހި ޤައުމަށް !އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތުަގއި ބަރަކާތް ލަްއވާށި

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  145ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން

ން މިކަމުަގއި ުހށަހަޅުއްވާފަ. ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީކުއްލި މަްއސަލަެއއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވަނީ 

ެއ  ،ވާނަމަ ން ހުށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މަްއސަލައެއް ކަމަށްެއއީ ގަާވއިދާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީ  ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ

މަށް. އެ ަވގުުތގައި އެއީ ވަރަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ކުްއލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އެރުވު

ދެން ބަހުސަކާ ނުލައި ކުއްލި މައްސަލަ  ،ފަހު ކުރު ަވގުތުކޮެޅއް. އެ ަވގުުތގައި ކުއްލި މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށް

، ން ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ. އެހެންވީމާވޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީ ،ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަކަްށ އަހައި

 ،ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށްއަޅުަގނޑު މި

 ެދއްވުމަށް.އިަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ުކއްލި މައްަސލަ އިްއވަ 145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 މަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައް

ل عليه، ونعوذ به من الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوك   إن  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ً مرشداً  ال إله  وأشهد أن  .شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا

اله  وعلى دمحم   نانبي   على وبارك مل  وس م صل  الله   ،دا عبده ورسولهمحم   وأشهد ان   ، له شريك وحده ال هللا إال

 އްޒަތްތެރިއި  މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިުތންގެ ،އީސް ރަ ްއޒަތްތެރިއި .إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان .أجمعين  وأصحابه
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ه ورحـمــة عليــكم الســ الم .މެންބަރުން ވަގުތު މި ރާއްޭޖގެ ސަރުކާުރގެ މިނިސްޓްރީެއއްގެ ދަށުްނ  މި  .وبـركاتـه اللـ 

ބިލިޔަން ރުިފޔާެގ ބޮުޑ ޚިޔާނާތުގެ ަމއްސަލަ އޮޑިޓް  1.2ހިނގަމުންދާ ކުންފުންޏެއް ކަުމގަިއވާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ 

ކުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ރިޕޯޓުން ހާމަވި ހިނދު، އެކަމުގައި ސަރުކާުރގެ ގިނަ މުައއްސަސާތަެކއް ފެއިލްެވ، އެ ފަރާތްތަ

ބިިލޔަން ރުފިޔާ ތަފާތު އެކި ަފރާތްތަކަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި  1.22އިހުމާލުވެފަިއވާކަން އެނގޭ ިހނދު، ދައުލަތުގެ 

ބައިއެިޅގެްނގޮސް، ަދއުލަތާިއ ރައްޔިތުންނަށް ފޫނުބެއްދޭަވރުގެ ބޮޑު ގެއްލުުމގެ ޚިޔާާނތް ވެފަިއވާ ހިނދު، މިކަން 

ރު ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެއިލްވެަފއިވާ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީ، އެކަން ސަރުކާރާިއ ހިނގަމުންދިޔައި

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  140ޖުޑިޝަރީއާއި މި މަޖިލިސްެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ންބަރުން. ދިވެހި ޤައުމުގެ މާލިއްޔަތަށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކެއްެވ، ކުއްލި މައްސަލަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެ

ބިލިޔަން ރުފިޔާ ވީނުީވއެއް ނޭނގި ތަފާތު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކެއް އެަކއުންޓުތަކަށް ބެހިގެންގޮސްފަިއވާކަން ެއީއ  1.22

ޤީންވާ ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ، ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުަވރީ މަހު އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ އޮިޑޓް ރިޕޯޓުން ޔަ 2016

މި ޤައުމަށް ކަޅު ފައިސާ އެތެރެވެ، ޮދވެ، އޭގެ ަބއެއް މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާުދގެ ތެރެައށް ވަދެފައިާވކަމުގެ ތުހުމަުތ 

ތުންެގ އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކުރިމަތިކުރުވަމުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި ހާލަތުގައި ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް އެބަ އަދާކުރެވޭތޯ؟  ވަނަ އަހަރު އޭުރެގ  2014މަޖިލީހާ ރައްޔިތުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތު އަުޅގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް، އޭުރގެ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު އަދީބުގެ ޚިޔާނާުތގެ 

ޔާމީނަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީ އޮތް މި هللا ދުމައްސަލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢަބް

ނޑައެިޅގެން ޚިލާފަށް އިދިކޮުޅ  މަޖިލީހުން ވަނީ ގާނޫނަކަށް ގެނައި ބަދަލަކުން މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ކަ

ދި މިހާރު މި ފެންމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ފަރާތްތަކުން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަހަދާ ތިއްބާ އެ މަނިކުފާނު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފަ. އަ

هللا ބިޔަ ަވއްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންެގ އެއް ަބއިވެިރއެއް ކަމުަގއިާވ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މެޭނޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

ޒިޔަުތގެ ބޭބެ ޙަސަން ޒިޔަތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްަވއިގެން މި މަޖިލީހުން ވަނީ 

ކޮށް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ މަނިކުފާނު ެއ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުަރްއވާފަ. އަިދ ެއައށްފަހު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީްނ ފާސް

ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވާ ޚިޔާނާތުގެ ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ށް ސަރުކާރަށް ވަނީ ނުލިބިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ނޮވެންބަރާ ހަމައަ 2015ފަރާތުން 

ދައުލަތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައި އުފައްދާފަިއވާ އިންެޓލިޖެންސް ކޮމިއުނިޓީން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

. އެހެންނަމަެވސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަރިހަށް އެކަމާ ގުޅޭ ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވޭ

ދަތުރުފުޅުކުރެއްވި ލޯްނޗުަގއި އެްއޗެއް ޮގވި ހިސާބުން މި މައްސަލަތައް ުކއްިލއަކަށް ބަލަން ފެށިފެށުމަކީ ރައްޔިތުންެގ 

ސާސީްނ ހިތުގައި ގިނަ ުސވާލުތަކެއް އުފެދިގެންދިޔަ ކަމެއް. ގައުުމގެ ވަލިްއޔުލްއަމްރަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަ

މަތިކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ މުޅި ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރެްއވުން ެއ 
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ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އިން  115މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އަުޢލާކަން ބޮޑު. އާދެ! ާޤނޫނުއަސާސީެގ 

ސާސީާއއި ގާނޫނުން ަކނޑައެޅިަފއިވާ ކަންތައްަތއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަމތިކޮށްފައި ވަީނ، ޤާނޫނުއަ 

ގާނޫާނ  އިއާ ންނާއި ަރއްޔިތުްނ ޤާނޫނުއަސާސީއިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ތަްނފީޛުކޮށް، ަދއުލަތުެގ މުއަްއސަސާތަކު

( އިން ދި )ނއަ ،ކަންތައްަތއް ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި އެ މާްއދާގެ )ށ( އަދި އެ ްއގޮތަށް އަމުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅަިއ،އެ

 ގާނޫުނގެ ވެިރކަން ކުިރއަރުަވއި،، ކުޭރތޯ ބެއްލެވުމާ ެއކުސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތައް ގުިޅގެން މަސަްއކަތް

އަދި  އި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާރު ހިންގެވުމާ .އެންމެންގެ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން ރައްަކއުތެރިކުރުމަށް

ދެްނނެވި އެންމެހާ މަސްއޫިލއްޔަުތތައް އަާދކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ިސއްޔަތުްނ އިްސވެވެިރާޔގެ ހައިދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް 

މަތީން  ގާޫނނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ އިނޫނުއަސާީސއާޤާވަނަ މާއްދާއިން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން  238ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ވަނީ މަތިކޮށްފަ.  ޒިންމާ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއާ ގެޖަވާބުދާރިވަނިިވ ގޮެތްއގަިއ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާކަން ކަަށަވރުކުރުމު

ވަނަ މާއްދާއިން ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކަންކަން  241އަދި  ،ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( 239ނޫނުއަސާސީގެ އަދި ޤާ

ކޮށްފަ. ަވނީ މި މަޖިލީހާ މަތި އެ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮގތުގެ ފުރިހަމަ ބާރާ ޒިންމާ ،ގާނޫނުން އިންތިޒާމުކޮށް 

މި މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްަޔތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން.

މަނިކުފާނަށް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު  ހިތާމައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ އެ ،ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ހިނދު

. ވަީނ ނިދާފަ ކޮމިޓީ 241މަށް. މި މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ލިބިވަޑައިުނގަންނަާވ ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތުްނ ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ވަީޒރުންނަކީ ޤާއިްއޒަތްތެރި  ނޫނުއަސާސީން ކަ

ޔާ ޢައްޔަންކުރާ ބައެއް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުާރ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއް

 ތެދުވެިރކަމާ އެކު އަދާކުރަންޖެހޭ ބަެއއް. އިމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެންމެހާ މީހަކާ ހަވާުލކުރާ  އެ

ގޮތުަގިއ  ހެޔޮ ފައިސާ އިވާ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުދަލާވަޒީރުންނަކީ ަވޒީރުންނާ ހަވާލު

ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްއުމަށް ޚިޔާނާްތތެރިނުވެ އި ޤަަރއްޔިތުންނާ ،ގާނޫނަށް ތަބާވެ އިނޫނުއަާސސީއާޤާ، ބެލެހެއްޓުމާ އެކު

ވާޖިބުތައް ހެޮޔގޮތުގައި  އިމަޖިލީހުެގ ކޮންމެ ވަޒީރަކީ އެ ވަޒީަރާކ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިްއޔަތުަތކާ ގެބައެއް. ަވޒީރުން

މީހެއް. އަދި އިސްލާމް ދީނަށް  އަށް ޖަާވބުދާރީވާންޖެހޭއި ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގަ އަދާކުރުމު

ނޫނުއަސާސީާއ އި ޤާރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ގާނޫނާ އިނޫނުއަސާސީއާ ތްތެރިކޮށްހިތުމަށާއި ޤާރުމަޙު

އަމާނާތްރިކަމާ އި ކުރާ މަސްއޫިލއްޔަތު ތެދުވެރިކަމާމަތީން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ަވޒީރަާކ ހަވާލު އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

ގަންދީ ހުވާކޮްށެގން ތިބޭ ބައެއް. އަދި ހަމަ ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާ ބޭނުްނވާ هللا އެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް މާތް

ނުއަސާސީން ނޫްނ ވަކިކުރުުމގެ ފުރިހަމަ ބާރު ޤާކޮންމެ ހިނދެއްގައި ކޮްނމެ ވަޒީރަކު ަވޒީރުކަމު

އެ ވަޒީރުން  މެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޒީރުން ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ބާރާއި ވެސް އަށް ލިިބދޭލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު

ހާ ކަންކަން ބެލުމުގެ ބާރާއި . ހިތާމައަކީ އިސްވެ ދެންނެވި އެންމެވަކިކުރުުމގެ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން ވަނީ ދީފަ
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ޑިސެންބަރުން ފެށިގެން  2013، ތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ހިނދުއަށާއި ރަްއޔިވަސީލަތްތައް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދަށުން ހިންގާފަިއވާ ފަސާދަިއގެ އެންމެހާ އުމުެގ ަވޒީރުންެގ ެފންވަރުަގއި އޭގެ ލަށް މި ޤަބަރުގެ ިނޔަިޑސެން 2015

ްސވެ ދެންނެވި ދާުޅވުން. އެއީ އިއަށް އެނިގވަަޑއިގެންަފިއ ނެތް ކަމަށް ވިކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ލަތްތަާކ ބާރުތައް ނަހަމަ ގޮތުަގިއ ސީގާނޫނުތަުކން ވެރިކަން ހިންގުމަށް ލިބިވަަޑއިގެންަފއިވާ ވަ އިނޫނުއަސާސީއާ ޤާ

 ،ސް އިޞްލާޙުވެކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. މި ޤައުމު ހަމަޔަކަށް އެޅޭނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލި ބޭނުންކުރުން

 ،އަށް ބިުރވެތިވާ ސުބުޙާަނހޫ ވަޠައާލާهللا އިސްލާމް ީދނުގެ މަުގގައި ގައި މާތްވި ރައްޔިތުްނގެ ޙަްއޤު ،ތެދުވެރިވެ 

ބާރު  3ލައަކީ ދައުލަުތގެ ފަސާދައިގެ މައްސަ . މި ކުއްލި މައްސަލަ، މި ހުށަހެޅިގޮުތގައި ތިެބވިގެން ގެތެދުވެރި ބައެއް 

ބާުރގެ ސަމާލުކަމަްށ  3ނާތީ މިކަން ދައުލަތުގެ ވެފަިއވާ މިހާރުން މިހާރަށް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ަކމަށް ފެންފެއިލް

دعواهم فيها  .ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މި ކުއްލި ަމއްަސލަ ހުށަހަޅަން 145ގެނައުމަށް ަޓކަިއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 .العالمين وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب   تهم فيها سالمهم وتحي  الل   سبحانك

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާ ނުލައި މި މަްއސަލަ މަތީން ދެން އޮތީ ބަހުސަ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

ންނަވަން. މޭޒުަގއި ދަ ދެްއވުމަށް ިއދާރީއެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ޯވޓަަކށް 

ތަްއ ޗެކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯޓަްށ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  145ދަންނަވައިލާނަން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ހުްސކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .48. ޖުމުލަ؛ 25ދު؛ . ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދ48ަބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފާހެްއނުވި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި އަުޅގަ

 ޝާހިދަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު އިޝާރާތްކުރަމުން ގެންިދޔަީއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ނެންގެވި ވޯޓު ެނންގެވުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ގޮތުަގއި މިއަުދެގ  އަޅުަގނުޑގެ ވޯޓުލާ މެޝިނުގައި މައްސަަލއެއް ހުރި ކަމަށް. މިއަދު އަޅުގަ

ޖަލްސާ ފެށުމަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ޓެކްނިކަލް މުަވއްޒަފުްނ ވަރަށް ގިނަ މޭުޒކައިިރއަްށ ގޮސް ޯވޓުލުމުގެ ނިޒާުމގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެްނދިޔަ. އެ ރަނަގޅުކުެރވޭޯތ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންިދޔަ. އެ އިޞްލާޙުނުކުެރވި، 

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް ވޯޓަށް ފިތަމުން ރަ ނގަޅުނުކުެރވި ހުރި މެޝިންތަކުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑގެ މެޝިން ހިމެނޭ. އަޅުގަ

ގެންދިޔައިން. ެއކަމަކު، ޯބޑަުކން ނުދެއްކި. އަދި އެާއއެކު، މި މަޖިލީހުގެ ޓެކްނިކަލް މުަވއްޒަފުން އެ ވަގުުތ ައއިްސ 
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ނޑަށް އަޅުަގނޑަްށ އެހީތެރިވެދިނުުމގެ މަސަ  އްކަތް ވެސް ކުަރމުންގެންދިޔަ. ެއކަމަކު، މިައދުގެ ވޯޓުަގއި އަުޅގަ

ބައިވެިރވެފައިުނވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އިންތިޒާމުކުރެްއވުމުގަިއ، މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް އިތުުރ 

ނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އި   އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާނެ ަކމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝާހިދު އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މައްސަލައެްއަގއި  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ކަމުގައި ބަަލއިގަެނވޭކަެށއް ނެތް. ނިޒާމީ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި ނެގީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލަ އަުޅަގނޑު

މަނިކުފާނުގެ އިރުޝާދުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑަށް އިޝަރާެތއް ައއީ ައޅުަގނޑު ހުށަހެިޅހުށަހެޅުން ކުރުކޮށްލަދިނުމަށް. 

މާވެގެންދިޔަީއ، އަޅުަގނުޑގެ އަސްލު ބަިއ ވޯޓުގެ ފަހަށް ބާކީ ބައި ނިންމަން. އެހެންވީމަ، ވަރަށް ދެރަކަމެއް މި ދި

 ނިންމައިނެވުލުނުކަން. އާދެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ  މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ނެންގެވި 

އީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަްނނަވަންޖެހެނީ، އެ

 ބަލައިގަެނވޭކަށެއް ނެތޭ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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)ނެޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމީޝަނުެގ ގާނޫނު(ެގ ތިންވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ  2015/27ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ވަނަ  11އުފައްދާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ޓަކަިއ، އެ ގާނޫނުގެ 

ހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުުޅ ދިރާސާކުރައްަވއި ގޮތެްއ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމް

ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިާވ 

މައްސަލައެްއގައި ހިތަޫދ  ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނިޒާމީ

 އަރުވަން. ބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުމެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސްޓަރު ނިކުމެވަަޑއިގެން ަރއްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރަްއވަިއ ނީ ހޯމް މިނި ދަންނަވާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު 

 ަރއްޔިތުން...ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.ހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީރައީސުލްޖުމްހޫ

 

 އިްއެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ަމސީޙު މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އުފައްދާަފއިާވ،  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން 3ގެ (ގްރިީޓ ކޮިމޝަންގެ ގާނޫނު)ނެޝަނަލް އިންޓެ 2015/27ންބަރު ގާނޫނު ނަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ  11ށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ެއ ގާނޫުނގެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަނެޝަނަލް އިންޓެ

ނޑަށް ެފންނަ ނަންފުޅު ތިރީގައި މި  ގޮތުގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން، އެކަމަށް އިޖާބަދެްއވި ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ  ާމ، އަޙްމަދު ައމީންގެ ނަންފުޅުވީ ފޭދޫ / ކަރަންކާވިލާ. އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު އަމީން، ސ. -1ެއވެ. ނީވަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވއި، މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮެތއްގެ މަތީން ިނންމަވައިދެްއވުން އެދެެމވެ. 

 ޔާމީންهللا . ާޚދިމުކުމް. ޢަބްދ2015ު ބަރުނޮވެން 25. 1437ޞަފަރު  13ދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެ 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނަ ާމއްދާއިްނ ވަ 116ރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސެގ . ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހ5.2ޫއެޖެންޑާ އައިޓަުމ  -{5.2}

ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ރުގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއަށް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެފެއާްޒގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުާމ  ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނަގންނައިދޭ ކުޑަކުދިްނގެ މަރުަކޒު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް

ވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރައްަވއި ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓއަްށ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާފައި 

ޢާއްމަށް ހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީނުވުމުގެ މައްސަލަ. ަރީއސުލްޖުމްހޫފޮ

 ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ންނަވަމެވެ. ފަހު ދަ ަމސީޙު މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްهللا ހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ުކޑަކުދިންެގ  ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަޢުލީމާއި އެންޑް ޖެންޑަރގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ

ރިއްާޔގެ ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫމަށް އެފެއާޒްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރު މަރުކަޒު، މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމް

އެ ދެ ވުޒާާރގެ މަސަްއކަތުެގ ދާއިާރއަށް ގެނައި ބަދަލު ަރއްޔިތުްނގެ  ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން 116ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

 އިމަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. ިމ ސިޓީއާ އެކު ތަޢުލީމާ

އެފެާއުޒގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމުން،  ކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިްނގެ މަރުކަުޒ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްމަސައް

އެންޑް ޖެންޑަރގެ މަސައްކަތްތައް ަހމަޖެހިފައި އޮންނާނެ ގޮތުގެ  އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް

ޖަނަވަރީ  13. 1437ރު ރަބީޢުލްާއޚި 3ެރއްވުން އެދެމެވެ. މް ޤަބޫލުކުލިސްޓެއް މަނިކުފާނަށް އަރިްސކުރީމެވެ. އިޙްތިރާ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދ2016ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  91ނުައސާސީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫ -5.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  -{5.3}

ރުމަށް ކުރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓުރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޮފނުވުނު، ދިވެހިތަސްދީގުކުެރއްވުމަށް ރަީއުސލްޖުމްހޫ

ޔަވަުޅއެޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލު، އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިގޮވާލުާމއި، ދިވެހިރާއްޖެ 
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ޢާއްމަށް ހަށް އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީވާފަިއވާ މައްސަލަ. ަރީއސުލްޖުމްހޫފޮނުއް

 ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ަމސީޙު މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްهللا ފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލް

ހަވާލާދީ ދަންނަވަެމވެ.  އި އަޅުަގނޑަްށ ފޮނުއްިވ ސިީޓއާގަ  2015ބަރު ނޮވެން 25ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ނޑު ބިލު  ނޑަށްކުެރއްވުމަށް ަޓކައި އަުޅގަލީހުން ފާސްކުރަްއވާ ބިލުތައް ތަސްީދގުރައްޔިތުންެގ މަޖި ފޮނުއްވުމުން އަުޅގަ

އިޖްތިމާޢީ އަދި  ،ކޮށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ގާނޫނީތަސްދީގުކުރަމުން ގެންދަނީ، އެ ބިލު ތަސްދީގު

ކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ސަލަތަކަށާިއ، އެ ގާނޫނު ތަންފީޛުއިޤްތިޞާދީ މައް

ވަނަ ދައުުރެގ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015ވީ ބުދަދުވަހު އޮތް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  2015 ބަރުނޮވެން 25ތުން މިގޮ

އަްށ ރުމަށް ގޮވާލުާމއި، ިދވެހިރާއްޖެކުާރއްޖޭގެ ފަުތރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓުވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި ދިވެހި 21

ޮގތުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މައްސަލަތައް ފާހަަގކުރެވޭތީ ެއ ގުޅޭ  ބިލާ ދަތިކުރުމަށް ފިޔަވަޅުެއޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ

ނޑަްށ ފެތްކުަރްއވައި އެ ބިލަށް އިޞްލާޙުމައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަ ވަަނ  3ބިލުގެ  -1ނެއެވެ. ެގންނެވުމަށް އަުޅގަ

މަްށ އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު ދަތިކުރު، ކުރުމާއި ކުރާއިރު ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތް 7އާއި މާއްދާ

އްޖެއަށް ދަތިކުރުމުެގ ކުރުމަށާިއ، ދިވެހިރާބޭރުަގއި ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓުާއިއ ރާއްޖެއިން ގޮވާލުުމގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖެ

އެޅުމަށް ގޮވާލުްނ، ނުވަތަ ހިތްވަރުދިނުން، ނުވަތަ އެކަން ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގަިއ ފިޔަވަޅު 

ކަން ފޯރުކޮށްދިނުން، ނުވަތަ އެފަދަ ގޮވާލުމަކަްށ ތާއީދުކުރުން، ުނވަތަ އެްނޑޯްޒުކރުން، ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓްކުރުން، އެހީތެރި

ފަތުރުވެރިންގެ ހިތްތަކުަގއި ބިރުވެރިކަން އުފެޭދ ފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ވާހަކަ ފެތުރުން، ނުވަތަ  ނުވަތަ

ކުރުމާިއ އިޢުކުރުން، ުނވަތަ ެއކަންކަމަށް ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މަސަްއކަތްފަތުރުވެރިންގެ ިޒޔާރަތްނުކުރުަމށް ލިޔުމެއް ޝާ

ނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާ އަންނަނިވި މި ބިލުން ޤާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައިވާީތ، އަދި މިފަދަ އެންމެހާ

މިނިވަންކަމާއެކު ފިކުުރކުރުމާއި  -އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ވަރަްށ ފުޅާކޮށް ހިފެހެއްޓިފައިާވަކން ފާހަގަކުރަމެވެ. )ހ(

މީހެއްގެ ުބއްދިއަށް ފެންނަ ޮގތްތަކާއި، ޚިޔާލުތަްއ ދުލާއި  ން އެ މަތީ ދީނުގެ އަޞްލަާކ ިޚލާފުނުވާ ގޮެތއްގެ  އިސްލާމް

 ނޫނުައސާީސގެޤާ ލަމުން އަދި މިނޫންެވސް ޮގތްގޮތަށް ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަްނކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިެގންވާ ކަމަށްގަ

ސަލާީތ ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކުރުމުގެ ވާކުރުމާއި މު  ނޫސްެވރިކަން -ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙައްޤު. )ށ( 27

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތާއި ފެންނަ ގޮތްތަކާއި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރުާމއި  ،މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވުމާއި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ޙައްުޤ.  28ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ގެްނވާ ކަމަށްޝާއިޢުކުރުމާއި ފެތުރުމުެގ މިނިވަންކަން ލިބި

ޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް އުފައްދައި، ޓަކައި ޖަމު ފީ މަޤްޞަދަށްސަގާއިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢި، ތަޢުލީމީ އަދި  -)ނ(
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ވަަނ  30ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ކަމަށް ޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބަިއވެިރވުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވާއެފަދަ ޖަމު

ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ ޙައްެޤްއގެ ނުވަތަ މިންވަރެްއގެ އެްއވެްސ  -2މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޙައްުޤ. 

ސީާއ ނޫނުއަސާމަތީން، ޤާ އާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 16ނުއަސާސީގެ ނޫ ޤާ މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ

ން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫަނކުން ކަާމއި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މަތީ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮެތއްގެ 

ވެސް އެއިން ޙައްެޤއްގެ ުނވަތަ މިނިވަންކަމެްއގެ ެއއްވެސް މިްނވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން  ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން

ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކަމަށް  ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުގައި އެފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންަކމެއް

ުކރުމަށް ގޮވާލުްނ މަނާކުރުމަކީ، ޭއގެ ޒާތުަގއި ިޚޔާލުފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ަޙއްޤު ބޮއިޮކޓު -3ވެ. ފާހަގަކުރަމެ

 ުކރުމަކީ މިނިވަން ދީމިޤްރާތީޮގވާލުން މަނާޮބއިކޮޓުުކރުމަށް ގޮަވއިލާވަރަށް ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއވާތީ 

ތަކުގައި މިނިވަން ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢު -4ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މުޖުތަމަޢުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން

ކުރުމަށް ޮގވާލުން މަނާކޮށްފައިވާ ަޤއުމުތަުކގެ ތެރޭަގއި ޮބއިޮކޓު ކުރުމަށް ގޮވާލުން މަާނކޮށްފައިނުވި ނަމަެވސް،ބޮއިކޮޓު

ކުރުން މަނާކުރާ ގާނޫނުަގއި ވެސް ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމެގ ޮބއިކޮޓު  ފާހަަގކުރެެވެއވެ. ިއޒްރޭލުގެއިޒްރޭލް 

ނަޑއަޅާނެ ގޮުތެގ ުރމަށް ގޮވާލިކުެއއީ، ބޮިއކޮޓު ގޮވާލުެމއް،ން ޮގވައިލާ ޙައްޤު ބޭނުންކޮށްގެ ޮގވާލުމެއް ކަެމއް ކަމަށް ކަ

ނޑުތަެކއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފާޅުކުރުމުގެ  ވެސް، މި ބިލުގައި އޮތް މިންވަރަށް ޚިޔާލު އިރު، އެ ގާނޫުނަގއިގާނޫނީ މިންގަ

ވަނަ މާއްާދއާިއ  3ބިލުގެ  މުޅި ބިލަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގަިއ، -5މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓާފައިނުާވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ެއޅުމަށް ގޮވާލުން ކަމަށް ބެލެޭވ ތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅުށްަފއިވާ ފަތުުރވެރިކަން ބޮިއކޮޓުުކރުމާއި ދަވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކ6ޮ

ޙައްުޤގެ ތަރަހައިެގ  ނޫުނއަސާސީން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަމުގެޤާ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި،

ގެ މިނިވަންކަމުެގ ނޫނުއަސާސީ ހުއްދަކުރާ ގިނަ ޢަމަލުރަކެއް ހިމެނިގެންދާތީ، މި ބިލުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުތެރެއިން ޤާ

ޓަކައި އެ ަޙއްޤު  ކުރުން ަމނާކުރުމަށްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުގަިއ ބޮއިޮކޓުވަނީ މިނިވަން ދީމިޤް ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިފައި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ާގނޫނުތަކާއި އަދި ިދވެހިރާއްޖެ  -6ވުރެ ފުޅާކޮށްކަން ފާަހގަކުރަެމވެ.  ހިފެހެއްޓިގެންދާ މިންވަރަށް

ވާ ބައިނަލްއަްޤާވމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓޭނީ، މަދަނީ ބައިވެިރވެފައި 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 3ވަނަ މާއްދާގެ ) 19އަދި ސިޔާސީ ަޙއްޤުތަުކގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ތުން ނުވަތަ ަޤއުީމ ތީ ޙައްޤުަތކާއި އަބުރު ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ ގޮހަމައެކަނި ެއހެން މީހުންގެ ޒާ މަތީން ގޮތުގެ 

ކަން ފާހަގަކުރުެމވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ބިލުގެ މުގެ ގޮތުންމާޔަތްކުރުހަމަޖެހުމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ހި މުސަލާމަތާއި އާއް

ނޑު 5ވަނަ މާއްދާއަާށއި  4 ތެްއގައި އަމާޒުކުރަީނ ގޮ ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު، މި ބިލުން މައިގަ

ރު، ވާއި މާޔަތްކުރުމަށްށް ލިބޭ ގެއްލުމަކުން އެ ދާއިރާ ހިފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއަށާިއ އެ ދާއިރާގެ ރީތި ނަމަ

ވަންކަުމގެ މާތްކުރުމަކީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިއިޤްތިޞާދީ މަޞްލަޙަތު ހި

ެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށާިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 5މި ބިލުގެ  -7ލަތެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނެ ހާޙައްޤު ހިފެހެއްޓޭ
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ނާޢަތުގެ ރީތި ނަމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިިދނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޝަރުޢީ ކަމުެގ ސިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރި 

ުނވާކަްނ ދަލު ނަަގއިދެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި އުސޫުލތައް ބަޔާންކޮށްފައިއްލުމެްއގެ ބަކޯޓަކަށް ލިބިގެްނވާއިުރ، އެަފދަ ގެ

ނޫން ޝަޚްޞްތަކަށް ވެސް ރީތި ނަމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  . އަދި މި މާްއދާގެ ދަށުން ޠަބީޢީފާހަގަކުރަމެވެ

 މިނިވަން  -ހަގަކުރަމެވެ. )ހ(ޮގތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާ ގުޅޭ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންދާތީ، އެކަމާ

ޠަބިޢީ ނޫން ޝަޚްޞްތަކުގެ ތެރެއިން، ރީތި ނަމަށް ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް  ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި

ކުިދ  ލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށާއިފަިއދާ ނު ރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވަނީ، ާއއްމު ގޮތެްއގައިދަޢުވާކު

ރިތަކަށް ކަމާއި، އެ ަޙއްޤު ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަާށިއ ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކަްށ ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވިޔަފާ

ަޙއްޤުެގ  އެފަދައިން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ސަބަބަކީ، ބޮޑެތި ޢަދަދުން ދަޢުވާކޮށްގެން ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ

ވަނަ މާއްާދގެ  5ބިލުގެ  -ހަނިކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުިވގެންދާތީެއވެ. )ށ( މުްނެގ ޚިޔާލުތެރެއިން ފާޅުކުރާ އާއް

ގެ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދިއރާ ަލތަށާއިއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ދައު)ހ(

ނަމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޞްތަކުގެ ރީތި ޢްޤު ލިބިގެންދާތީ، މި ބިލުގައި ޠަބިޢީ ނޫން ޝަޚްކުރުމުގެ ޙަދަޢުވާ

ާއއްމު  -8ން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަގައިެދވެނީ، މިނިވަްނ ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޢަމަުލކުރާ އުޞޫލަްށވުރެ ފުާޅކޮށްކަ 

 ދުކުރުމުގެ ގޮތުން ުނވަތަުނންކޮށްގެން އެކި ކަންކަމަށް ާތއީލެްއގެ ގޮތުން، ަރއްޔިުތންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ބޭއުސޫ

ރަކާތްަތކަކީ ހުއްދަ ކަންކަމުގެ ގޮތުަގއި އެކު ހިންގާ ހަ ސުލްޙަވެރިކަމާ ކުުމގެ ގޮތުން ޤާނޫާނ ޚިލާފުނުވެއިންކާރު

ެއޅުމަށް ގޮވާލުުމގެ ބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓުކުރުމާއި ދަތިކުރުުމެގ ފިޔަވަޅުވާއިުރ، މި  ކަމަށްނެ ކަންބެލެވޭ

ނުވަތަ މިންަގނެޑއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާީތ، މީހަުކ  ،ލުތަކެއްނާނެ ގާނޫނީ ުއސޫކަންކަން ެދނެގަންތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 ނުވަތަ އެފަދަ ޚިޔާލަކަށް ނުވަތަ ފެންނަ ފެނުމަކަށް ބުރަވެ އެ ،ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ މީހަކަށް ފެންނަ ފެނުމެއް

 ކުރުުމގެ މަޤްޞަދެއް ނެތި ކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއިގެ ސަބަބުން، ެއކަަމކީ، ބޮިއކޮޓުބުނުމެއްމީހަކު ލިޔާލިޔުމެއް ނުވަތަ ުބނާ

ށްފަިއވާ ފަުތރުވެރިކަން ޮބއިކޮުޓކުރުމާއި ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮ 7ާއއި ވަނަ ާމއްދާ 3އެކަން މި ބިުލގެ  ވިޔަްސ،

ވަަނ  16ީސގެ ނޫނުއަސާދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިއީ، ޤާއެޅުމަށް ގޮވާލުުމގެ ތެޭރގައި ހިމެނިގެން ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު 

ވުރެ  ލުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްކުރާއިރު، މި ބިލުގެ މަޤްޞަދު ހާސި( ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތ5ްމާއްދާގެ )ނ(ގެ )

ވަނަ މާއްދާެގ  2ބިލުގެ  ބިލުގެ މަޤްޞަދެއްގެ ގޮތުަގއި -9އިތުރު ހިފެހެއްޓިފައިވާ ހިފެހެއްޓުމެއްކަން ފާހަގަކުރަެމވެ. 

ކުރުމަށް ޮގވާލަިއ، ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ދަތިކުރުމުެގ ފިޔަވަުޅ ެއޅުމަށް ޮގވާލުމަީކ ރިކަން ބޮއިކޮޓުހ( ަގއި "ފަތުުރވެ)

ާވއިުރ، ލުން" ަކމަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެންމެހައި އުސޫލުތައް އެކުަލވައި އެކަމާ ބެހޭ ،ކޮބައިކަން ަކނަޑއެޅުމާއި 

ނޑަެއޅުމުަގިއ ކުރުމާިއ ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު އެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓު ޅުމަށް ގޮވާލުުމގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަ

އިނުާވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ީމގެތެރޭަގއި، ލުތައް މި ބިލުަގިއ ބަޔާންކުރެވިފަ ޢާޔަތްކުރާނެ މުހިއްމު ގާޫނނީ އުސޫރި

ާކ ގުިޅގެން ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ޮގވާލުމަބޭރުގައި ފަތުރުވެިރކަން ބޮިއކޮޓުކުރުމަށް ޮގވައިލާ ާއއި ދިވެހިރާއްޖޭްނ ދިވެހިރާއްޖެ
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ޮގވާލުމަކާ ގުިޅގެން ބޮިއކޮޓުކުރުަމށް ޮގވާލި، ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިުތކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމަށްވާ

ށް ބޮިއކޮޓުކުރުމަ، ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރަންޖެހޭނެ ަކންކަމަށްވާ

ގުޅުމާިއ، އެފަދަ ގޮވާލުމެްއަގއި އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަްށ  ިއ، އެ ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ހުރި ޮގވާލުމަކާގޮވާލި 

ގެއްލުންދިނުމުގެ މަޤްޞަދު ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް އަމާޒުކުެރިވގެން އެފަދަ ގޮވާލުެމއް އިންިތޒާމުވެފަިއވާ މިންވަރު ފަދަ 

ަފއިނުވާތީ، ތަންފީޛީ މަރުޙަލާަގއި ބޮޑެތި ގާނޫނީ މައްސަލަަތކެއް ކުރިމަިތވެދާނެ ކަމަށް ކަންކަން ބިލުަގއި ބަޔާންކޮށް

މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވިއ،  ފާހަގަކުރަމެވެ. ިއސްވެ ެދންނެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމާއެކު، ރައްޔިތުްނގެ 

ކުރުމަށް ގޮވާލުމާިއ ކަން ބޮއިކޮޓުރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިޓަަކއި އަޅުަގނޑު ފޮނުްއވި "ިދެވހި ކުރުމަށްތަސްދީގު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުެގ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޮގވާުލން މަނާކުރާ ބިލު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ  91ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޓަކަިއ،  ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް

 10. 1437ޞަފަރު  28ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  މަތީން، އެ

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ޔާމީންهللا . ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދ2015ުބަރު ޑިސެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެ ތި އިިވވަަޑއިގަތީ. މި މައްސަަލއަްށ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދެން ގަިއވާ މަްއސަލަ 5.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނަޑއެޅިފަިއވަނީ   ީޕއަށް.ޑީ.އެމް. ސިކުންތު 59 މިނެޓު 28 އެމަށް.ޕީ.ޕީ ،ެއއީ. ވަގުތު ބަހުސްގެ ގަިޑއިރުގެ 1 ޖުމުލަކަ

. ިސކުންތު 18 މިނެޓު 3 އޭއަށް .ޑީ.އެމް. ސިކުންތު 15 މިނެޓު 7 ޕާޓީއަށް ޖުމްހޫރީ. ިސކުންތު 29 މިނެޓު 14

 ފުރުޞަތު. މިނެޓު 3 މެންބަރުންނަށް ިއއްޒަތްތެރި ނިސްބަތްުނވާ ޕާީޓއަކަށް ވަކި. މިނެޓު 3 ޕާޓީއަށް ތުއަދާލަ

ނޑު )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( .ލަންހުޅުވާ  އިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރު ުއތުރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ މި ފުރުަޞތު މިހާރު އަުޅގަ

 ށް.ޝާހިދަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝާހިދުهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ 

ނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  އިރުއިެދއްވި ްއވާފަިއވާ ސިޓީ ދެންމެ އިްއަވވަޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފޮނު ޔާމީންهللا ޢަބްދު އަުޅގަ

ފަހަރު ދިމާވާ ހިތި ހާލަތު.  ކުރީމާ ަބއެއް  ލާފައި ަކންތައްތައްޔައީ މި މަޖިީލހުން އަވަްސއަރުަވއިގެންދިފާހަގަވެ 

ނޑުމެން ފާސްކުރި ޤާ ވަނަ 2008 ،ނޫނުއަސާސީަގއިޤާ ނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި އަސާސީ ވަރަށް ގިނަ އަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރި ގާނޫނެއް އަނބުރާ މި ގަނެވޭ ގޮތަށް އް ަރއްޔިތުންގެ ިކބައިން ނިގުޅައި ޙައްޤުތަކެ އޮތީ  އަޅުގަ

ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  ،. ދެންމެ، އެ ސިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެނގިގެން ހިނގައްޖެމަޖިލީހަށް އައިއްސަ
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ނޑު އުފާކުރަން އަުޅަގނޑު  އަދި ަރއީސް ޔާމީނަށް ،އިންތިހާއަށް ނިގުާޅގަެނވިފަިއާވކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ލު ަބއްޓަންކުރުމުަގއި އިޒްރޭްލގަިއ ެއ ސިޓީަގއި ފާަހގަކުރަްއވާަފއި އެބައޮތް ިމ ބި ،ޝުކުރު ދަންނަވަން

ނޑުމެންނަށް ކަން. ންގެންދާ އުސޫލު ހިމަނުއްވާފައި އޮތް މަލުކުރަމުޢަ އި ވެސް ާތގަ ކުރިއަށް އޮތްއެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ަތކުަގއި ިއޒްރޭުލގެ އުސޫލުަތއް ހިމަނުއްވަުމން ގެންދަވައިފާނެތީ އިތުރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިލު

ނޑު ަދންނަވަން. ޙަޤީއް ދިރާސާކުރުުމގަިއ ސަމާލުކަންމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ބިުލތަ ޤަތުަގއި ވެްސ ދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 އްޭޖގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް. އެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކީ ރާ ،ިރޒަމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަ

ނޑުމެން ގޮތެއްގެ މަތީންތޯ އެބަޖެހޭ އަޅުގަ ފަރާތްތަކުްނ ޢަމަލުކުރާކޮން ،ގޮތަކުންގެއްލުން މި ލިބިގެންދަނީ ކޮން

 .ައނބުރާ މި ބިލު ފޮނުއްވީތީ ކުރު ދަންނަަވން މި ސިޓީ ފޮނުއްަވއި،އަޅުަގނުޑ ޝު ވިސްނަން. ރަީއސް ޔާމީނަށް

މަލުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރާ ގޮތެްއގެ ސަބަބުން އްެވްސ މިންވަރަކަށް ސަރުކާރުން ޢަީއ، މި ބިލުގައި އެއެ

ންެގ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ރަްއޔިތު ،ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިޭބ ެގއްުލންތަކަށް ،އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭ ެގއްލުންތައް 

މެނިފައިނެތީމަ. ޙަީޤޤަތުގައި މިދިޔަ ުދވަސްތަުކަގިއ ރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމަށް ައޅާެނ ގޮތެއް ހިނިޒާމުގެ ތެރޭން ފިަޔވަޅު

ބައިނަލްއަްޤވާމީ އުސޫލުަތްއ ދިޔަ ގޮތުން. އޮތީ ސަުރކާރުން ޢަމަލުކުރަްއވަމުން މި  އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެްއ ައއިްއސަ މި

ރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީ  ،ަވއިކަށް އެއްޗެހި ގޮއުމުތަކަށް ހިތުހުރިހާ ގޮތަބޮލައިލާޖަހައި، ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤަ

މާ އިކަންތައްތަްއ މި ހިސާބަށް ގެންދިޔަ މި ޔާސީ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރަްއވަިއ،ގެން ރާއްޭޖެގ ސިބޭނުންކުރައްަވއި

ނޑުމެން ވިސްނާލަްނވީ އީ ކޮުހން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ދިޔަ  ފަތުރުވެރިކަން މި އަޅުަގނޑުމެން މި ހިސާބުްނ  ،ައޅުގަ

ނާކޮށްޯތ ނުވަތަ ޗައިނާގެ ޔުއާނަްށ ވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤޞާދު ބިނާކުރަމުން ގެންދާނީ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ މައްޗަށް ބިދި

ނޑުމެން ވިސްނަިއގެން، މިޮގތަށް މިގޮތަށް ވިސްނައިށް ބިނާކޮށްތޯބިނާކޮށްތޯ ނުވަތަ ރުބެލްއަ ގެްނ . މި ގޮތަށް އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަންެމ ނޫނަމަ، ވާނެ ޮގތަކީ ބޮއިޮކޓުމި ގެންދަންޖެހޭނީ. އެހެންއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި ގެންދާ... ވަރަކަށް ރި ަރއީސް. އިއްޒަތްތެ)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(  ވެސް ދެްއކިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ދައްކާ ވާހަަކ  ތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަކަހަލަ ގޮތަކަށް މާޙައުލު މި އޮތީ ަދއްކަން ދަތިވާއަޅުަގނޑަށް ވާހަކަ

ން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ނުވަތަ ަމޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރޭ  ،އަުޑއައްަސވަނީތޯ

 ނަންގަަވއިގެން އަުޑގަދަ...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތު ވޭރު ދާއިރާގެނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މެދުހެން
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 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑަށް ދެންމެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ ރި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ ރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް؛ ައޅުގަ

ނަޑށް ހަމަ ސާފުނުވެގެން މި هللا މެންބަރު ޢަބްދު  ޝާހިދު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅެވއްޖެ ރުބޭލްގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކަރަންސީތޯ؟  ރުބޭލްގެ ވާަހކަތޯ؟ ނޫނީ ރަޝިޔާއެީއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެގކޮުޅގައި ގެްނުގޅުއްވާ  .އުޅެނީ

 ރަށް ބޭނުންވާތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ސާފުކޮށްދެްއވުމަށް ހަމަ ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ނެންގެވި ނިޒާމީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

ކަށެްއ ސަލައެްއ ކަމުގައި ބަލަިއގަނެވޭ ނިޒާމީ މައް ވާ ގޮުތން އެއީހުގެ ގަވާއިުދގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީ މައްސަލަިއގައި

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ  ،ނެތް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަނށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

އް ނެގުެމއް ނޯންނާނެ. ބަހުސްގައި ދަްއކަވާ ވާހަކަުފޅާ ގުިޅގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނިޒާމީ މަްއަސލައެ

ނޑުމެން މި އުސޫލުތަކާ ، އެހެންވީމާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުަޅްށ ، ެއއްގޮތަްށ ބަހުސަށް ަވގުތުދީގެން  އަުޅގަ

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ަކމުގައި ދަންނަވަން. ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  އެއީތަންދީގެން ކުރިއަށްގެންދިއުން 

 އަރުވަން.ފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ފުރުޞަތުޝާހީދު ވާހަކަهللا ޢަބްދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ވާހަކަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނޑު ދެންނެވިްނ ، ދެްއކުުމގައި ރުބެްލގެ ވާހަކަ ގެނެުވނީއަުޅގަ އަުޅގަ

ްނގެ ވާހަކަ. އަދި ރަޝިޔާަގއި ބޭނުންކުރާ ރުބެލްެގ ވާހަކަ. އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ވާހަަކ. ޗަިއނާގެ ޔުއާޔޫ.އެސް ޑޮލަުރގެ 

ނެތިން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މެދުހެންވޭރު ާދއިާރެގ  ަގނުޑ މި މަޖިލީހުގައި ަދއްކާކަށް ރުބެލުންގެ ވާަހކަ ައޅު

ނޑުގެ ވާހަކަ  ނުޑ ސްއަށް ހުރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ ެއޅޭ ޮގތަށް އެ ނެންެގވި ިނޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

 ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ތްތެރި ރައީސް. ފަތުރުވެރިކަމާމިކަން ސާފުކޮށްލަދޭން. އިއްޒަ 

ފިޔަަވޅުތަްއ ރޭ އަޅާނެ ދޭތެ އެޭޅ ގޮތަށް ކުރާ ކަންަތއްތަކާޖެހޭނެ ސާފުކޮށް ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުރަސް

ދިޔަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގިއ މި ހިނގައި ، ށް މި ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭަގއި މިދިޔަ ކަންތައްބާއްވަން. ައޅުަގނޑުމެންނަ

މަލުކުރަްއވާ ގޮތްތަުކގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންތިހާއަްށ ސަރުކާރުން ޢަދިޔައީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި
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އުމުތަކުން މިހިރަ ޤަ ،ނުން، އެމެރިކާއިން، އިނގިރޭިސިވލާތުންތަން. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަ ގެއްލުން ލިބެމުންދިޔަ ބޮޑަށް

ިދނުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، ން. އެކަމަށް ރައްދުމަލުކުރައްވާ ގޮެތއްގެ މަތީބަޔާންތައް ނެރެމުންގެންދިޔައީ ސަރުކާރުން ޢަ

ިމ  ،ދޭތެޭރ ކުރިމަތިލެްއވުމުަގއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ އުސޫލުތަކަށް  ކަންަތއްތަކާ ޅުކުަރއްަވންވީ އެ ސަރުކާރުން ދަސްފު

ކުރެއްވުމުގައި މަލުހަމަެއަކނި ކަރުދާހުގައި ބޭްއވެވުެމްއ ނޫން. ޢަ؛ އެްއގޮތަށް ވި ސިީޓގައި މިހިރަ ުއސޫލުތަކާފޮނުއް

ނުޑ ޮގވާލަން. އަދި ވެސް އެގޮތަްށ ޢަ ގެން ލު އަލުން ކޮމިޓީައކަށް ގެންދަަވއިމި ބި މަލުކުރަްއވުަމށް ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ކަުމގަިއ ކަމެއް އިްޞލާޙުކުރެއްވުުމގައި ވެސް މިދެްނނެވި ބައިަތއް ހިމެނުއްވުން ެއއީ މުހިއްމު  ،ނަމަ އިޞްލާޙުކުަރއްވާ

ިއއްޒަތްތެރި ކޮްށފިއްޔާ ވާނީ ހަމަ ގޯސްކަމަކަްށ. ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު ދެކެން. ސަރުކާެރްއ ކަމަކު ގޯސްކޮށް ކަމެއް

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ލޭއަުރވަނީ ވިލިމާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ނޑުމެން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެްއ، ސަރުކާރުްނ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަައށް ފޮނުއްވައިެދއްވާަފއި މި ަވނީ.  ނުކުތާެއއްގެ ަމއްޗަްށ  9ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީުގނުކޮށް އަުޅގަ

ލަްއވާފައި އެ ނިްނމާލެއްވުނު ގާނޫނުަގއި ހުރި ެއ މަނިކުފާނު ގަބޫލުކުރަްއވާ ޮގތުން އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި އަލިއަުޅަވއި

މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޭޅ ފަދަ ބައެއް ކަހަލަ ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރަްއވާފަ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ 

ން. ދެން އިންސާނުްނ ކުރާ މަަސއްކަުތގައި ގިނަ އެުކ ޝުކުުރ ދަންނަވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އިްޚލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކޮށް ނިންމާ  ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ބޭުނންވާ ސަބަބު މިހިރަ އަންަނނީ. އަުޅގަ

ގޮތަށް ނުބާއްވަަވއި، އަދި އޭެގއިތުރުން  ނިންމާ ނިންމުން އޮތްއެ މަސައްކަތްތައް ހުސްެއކަނި މަޖިލީހުން 

ހުރެ. އެހެްނވީމާ،  ގޮތަށް އޮންނަނީ ވެްސ ަސބަބުތަކާ ކުރަްއވާގު ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ަމސައްކަތް ަތސްދީރައީސު

ނޑު ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަހަރު މި ނިންމި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހުނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކު ަދންނަވަން. ވަރަށް ސާބިތުކަމާ  ގެ ަވގުތު މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަކީ އަުޅގަ

ގޮތަކަްށ  ުކޑަ ގައި ވަރަށް 1973އިޤްތިޞާދުަގއި ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ެއއް މަސައްކަތްތަްއ. 

ބަދަލުކޮށްދެއްވީ  ފެށިގެންދިޔަ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރެގ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަަކށް ދިވެހިން

ގިަނގުނަ  ކުރަްއވާ ަފރާތްތަކުގެ ވަރަށްއިންޑަސްޓްީރގައި މަަސއްކަތްޕުޅު  ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސަްއކަތުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ނޑުމެން މަސައްކަތްތަަކކުން ދުނިޔޭެގ ފެންވަރުގެ ފަތުުރވެރިކަުމެގ މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ބަދަުލވެގެންދިަޔއީ . އަުޅގަ

އަދި ބޭރުގެ ބަަޔކު  ،ޓައިެޒއްގެ ބަޔަކު ދިން ެއކްސްޕަ . ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭރުކުރި މަސަްއކަްތތައް މިއީއަތުންފައިން 

ނޑު ގޮެތއްަގއި މިކަުމގައި ނެތްކަން އެއީ ތާރީޚު  ،ފިރުމައި ދިން ހިތްވަރުތަކެއް ަގއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ބުރަކަށީ މައިގަ

ކަންތައް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން  ގޮތަކަްށ ފެށިގެންދިޔަ މި ޑަކު ،ހެކިދޭ ސާބިތު ފިލާވަޅުތަކެއް. ވަރަށް ކުރު

ނޑުމެން ކުރީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލައި ދިރާސާކުރާ ފެންވަރަށް ގެނެވުުނ އިންޑަސްޓްރީެއްއގެ ވާހަަކ  މިކަން އަޅުގަ

 10އަދި ފާއިުތވެދިަޔ  ،ންހަތަރު އަހަރެއްގެ އިތުރު ދަްއކަނީ. ނަމަވެސް ފަހަތުގަިއ މިދިޔަ ދެތިން އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަށް އެބަެފނޭ ސިޔާސީވީ އަހަރަށް ބެލިކަމުގައި ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އައި ބަދަލުތަކާިއ،  ނަމަެވސް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ވިސްނައި  ދިއުމާތުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަގުފަހިވެގެންދިޔަ ޚިޔާލު ތަފާ ނުލައި އެުކގަިއ، އަުޅގަ

ފަދަ ވާހަކަތަކެއް  ބޮޑެތި ގެއްުލންދެނިވި ަގނޑުމެންގެ މި އިންޑަސްޓްރީއަށް މި ޤައުމަށް ވަރަށްނަމަވެސް އަޅު

ުނވަަތ  ،ޞަދުތައް ހާސިުލކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއިދެެކވެމުން. ބަެއއް ސިޔާސީ މަޤް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮްށ ދިޔައީ

ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ރާއްެޖއާއި ާރއްޖޭން ބޭރުގައި ިމ ހަމަޖެހިވަޑައިުނގެން ނަމަވެސް ހިތްޕުޅުފަހަރުގައި ހަމަ 

ހުރި ބައެއް ވާހަަކތަކުގެ ސަބަބުން ސީރިއަސް ގެއްލުންތަެކއް ދިވެހި ޤައުމަށް  ގޮތުން ދެކެވިފައި އިންޑަސްޓްީރއާ ބެހޭ

ލުފުށީ ދާއިާރެގ ލިބިދާނެކަން އެއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. ޭއގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެެގންދިޔައީ، ވި

މަނިކުފާނު ިމ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވަން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން. އެ

ނޑުމެްނނާ އުޅުްއވާތާ ހަމަ ދުވަސްަތކެއް ވުމަށް  ހަމައަށް ބިލު އައީ. އަދި އެ ދުވަްސވަރަކީ ކަންދިމާކުރި  ފަހުގައި އަުޅގަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަފތުރުވެރިކަމުގެ މި ސިނާޢަތު ގޮތުން ހަމަ 

ގެެޓޑް ވަިކ ބަޔަކަށޭ. ދިވެހިރާއްެޖއަށް ޅުްނ ވިދާުޅވަުމން ގެންދަވަީނ ޓާށް ގެނައުމަށް ަޓަކއި، އެ ބޭފުހުއްޓުވުމަ

ވެގެންދާނީ މި  ގޮވަނީ. ނަމަވެސް ނަތީޖާއަކަށް ޭޖގެ ވަކި ބަޔަކަށޭ މިދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަާޅކަށް ނުގޮވަމޭ. ދިވެހިރާއް

ނޫީނ  ،އެީއ އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ވިަޔސް ،ނަމަވެސް ޤައުމުގެ ހަމަ އެންމެ ފަރުދަކަށް ެގއްލުމެއް ލިބުނު

ރައްޔިތުންގެ ގިނަ  ލިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަިއވަރު ބަޔަކަށް. ދިވެހި އެ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކަށް ނަމަެވސް

ކަމުަގއި  ބޮޑު އެއް ލޭނާރު ްއސާކުރާ އިޤްތިޞާުދގެ އެންމެ ްއގައި މިފަދަ އިންޑަސްޓްރީއެއް ހި ގޮތެ ލަބަޔަކަށް. ޖުމު

ައޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިންގެ ޢަމަލުތަކުެގ  ،ވާނަމަ ވާތީވެ އެ އިްނޑަސްޓްީރއަށް ހީނަރުކަމެއް އައިއްިސކަމުގައި

ނޑުމެން ؛ސަބަބުން ނޭާވއެްއ  ،ަޙއްޤުތައް ގެއްލިޖޭ ، ހޭރިޮރއި، ޮގސް ބޭރުގެ ދޮރާށިތަުކގެ ޮގަވއި އާދޭްސކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއެްއގެ ސަބަުބން ގޯސްެވއްޖެ އެ ޒިންމާ އެޅޭީނ  ،ކަމުަގއި ާވނަމަ ނުލެވެއޭ ބުނެ އަުޅގަ

ާރެގ ފުށީ ދާއިތްތެރި ެމންބަރު، ވިލުިއ. ިއއްޒަގޮތުން ިއސްކޮށް ތިބޭ ަފރާތްތަކުގަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސިޔާސީ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. ނަމަވެސް  ރަޝީދު މި ހުށަހެޅުއްވި ނިޔަތަކީ އެއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  ކަމަށް އަުޅގަ

 ކުރުުމގެ އެންމެ ފަުހ މަރުޙަލާގެ ެއއް ފަރާތް. އަދި އެވަަރކުން ނުެއއް ނިމޭމެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މީަގިއ ތަސްދީގު
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ނޑުމެންނަށް މި ރަނގަޅު ވޯޓުްނ  39ބޫލުކުރެވެންޏާ ހަމަ ކަމަށް ގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްީވމަ އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެ ވާހަަކ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަލުން ިމކަން ފާސްކުެރވި މިއަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓޭނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މަްއޗަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓުަގއި ހުރި ބައެއް ނުކުތާތަަކކީ ހަމަ ނުކުތާގެ  9ވެސް ދަންނަވާލަން. ނަމަެވސް 

ނުޑ ެވސް އް. ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ެއއްެވސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ނުކުތާތަ ސީރިއަސް ސިަފއެްއަގއި ައުޅގަ

ެވްސ ދާކަށް. ނަމަރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވެގެންޚިޔާލުފާުޅކު ގެއުސޫލަކުން ބޭނުމެއް ނެތް ދިވެހިރާއްޖޭ

އް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މެއަބުާރއި ކަރާާމތް ގޮސް ެވއްޔާ މޮޑެލު އިންސާނީ ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަަމކީ

މި ޤައުމާއި މި ޤައުމުެގ  ،ގަންދީهللا މާތް އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުވާކުރެްއވިހަދާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިމި ގާނޫނު

ނޑު ގަ. ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިުވމަށް ނޑުމެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހިފައި އޮތް  ޮގތުގައި މިއީ ބޫލުކުރާއަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާކަމެއް. މި  ލާުޙކުރެްއވުމަށް އެުކގައި އިޞް އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުކުތާތަކާހަމައަށް ރަ ގާނޫނު މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ކޮއެދި ފޮނުއްވީމާ  ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ މި ކޮމިޓީން  އަށް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުއްވަިއ،މިޓީއަުޅގަ

ގާތަށް މިކަން ކުޑަކޮށްލަދިނުން. ގެއްލިަފއިާވ  ންވަރަށް ނުވަތަ އެއާއަލުން ދިރާސާކޮށް މީގައި މި ވިދާޅުވެދެްއވާ މި

ނ ނޑުމެްނ ެއ ޙައްޤުަތކުގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަ ،ވާނަމަ ބަޔާންކޮށްަފއި ހުރިަކމުގައި ޑަެއޅިގެންޙައްޤުތަކެްއ މީަގއި ކަ

ދިއުން. މި އޮންނަންޖެހޭ ންނޫނަކަށް ބަދަލުވެގެ ރުޙަލާއިން މި މަސައްކަތް ނިންމައި މި ގާސަމާލުވެ އަލުން ކޮމިޓީ މަ

ތެދެއްމެ ފަހަރުގަިއ  އަދަދެްއގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުަރއްވާެނ؛ޤާނޫނެއް. ހަމަ ވަރަށް ސާފުޮކށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ 

ނޫނެއް ކަމަށް. ނަމަވެސް އީ އޮންނަންޖެހޭ ގާބޫލުނުކުރަްއވަފާނެ މިގަ ެބވި ފަރާތްތައްވަގުތު އިދިކޮޅަށް ތިއް މި

އެ މި ޤާނޫނުައސާސީގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް  ވަނަ މާއްދާ. 128ޤާނޫނުއަސާީސގެ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހަނދާނަށް އާދޭ

ވެްސ  ަގއިތީ. އަުޅަގނޑުމެން މަގުމަތީއޮ ވެސް މި ރި ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ މި ިސޓީގައިހު އި ދެކެވެނީ. ީމގަ ވާހަކަ މި

ދައްކަނީ ހަމަ ޙައްޤުތަކުެގ ވާހަކަ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ާވހަކަ. އެްއވުމަށް ހުރަސްއެޭޅ  މި

ނޫުނގަިއ ދެެކވެނީ. ދެކެވެމުންދާއިރު މި ގާ ވާހަކަ. ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަށް ހުރަސްއެޅޭ ވާހަކަ. މިަފދަ ވާހަކަތައް މި

 ދިނުމާ ނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަންވަނަ މާއްދާަގއި ކުރީގެ ރަީއސުންނަށް އި 128އި މިސާލަކަށް އަތުގަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ތަނަށް  ނޫނު ހިފައިގެން މިވަނަ މަޖިލީހުގައި އެ ގާ  17، ނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އޮވޭ. މި ތަޅުމުަގއިގޮތުން ގާ ބެހޭ

އެ ބޭފުޅުންނަށް  މަމެންބަރުންނަށް، ވެރިކަމުަގއި ތިއްބެވީ ގެުކ އަޅުަގނޑު އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ އެ  އައިސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  9ނޫނުގެ ނަ މާއްދާ ބާއްވާލަެދއްވާށޭ! އެ ގާ ވަ 9ނޫނުގެ ދެންނެވިން ވަރަށް އާދޭހާއެުކ އެ ގާ

ގޮތަކަށް ތުހުމަތުކޮށް ދަމާހަލައި ކޯޓަްށ  ހިތު ހުރިހާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރި ފަރާތެއްގެ މައްަޗށް ހަމަ  ،އޮންނަނީ

މާނަައކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ސޫަލކުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތަކެްއ.ކޮންމެވެސް އު .ގެންދިއުން ހުއްުޓވޭނެ ގޮތްަތެކއް

ވެސް އޭުރގަިއ . ނަމައް ބަލައި ކުރިއަށް ނުގެްނދެވޭގޮތްތަެކއް ބަލައި ދިރާސާކުުރމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެފަދަ ކަމެ

ނޑު މި ވަގުުތ  އުޅެނީ އެންމެ ކުރީގެ ރައީްސ، މި ވެރިކަމުަގއި ތިއްެބވި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވިސްނިަވޑަިއގަތީ އަުޅގަ
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ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެކަނި ފަހަިއގެން އުޭޅ  ން ރައީސް އަލްުއްސތާޛު މައުމޫންދުނިޔޭގައި ހުންނެިވ ރައީސުްނގެ ތެރޭ

ބޭފުޅުްނ ހިތްޕުޅަށް އަރައިަވޑަިއގަީތ  ަގއި އެތުސްކަމަށް. ގަ ނުޖެހޭނެމެން ލާން ތިމަންނާ ކޯޓެއް ކަމަށް. އަދި މި ކޯޓު

. އެ އަޅުަގނުޑ އާދޭހާއެކު ދެންނެވިން ހަމަ ދެންނެވިން.؛ އެހެން. އަދި ައޅުަގނޑު އާޭދސްކުރި ބަެއއް މެންބަރުން

ބޫލެްއ އެްއގޮތަކަްށވެްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް ގައްދާ ޮއވެގެްނ ހަމަ ވަަނ މާ 9ހިނގާށޭ. ނަމަވެސް އެްއކަލަ ބާއްވަމާ

ނޑުމެްނެގ ބޭރުމަތިން އަޑު މި .ވުނުއްނުކުރެ އިޭވ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން  މި ތަުނގައި ިމއަދުަގއި ހަމަ އަުޅގަ

އަލްހާން  ދިަޔއީ. މިާތ އިންނެވި ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުދުވަުހ އޭަގއި ފެށިގެން ގެންދިއުމުގެ ވާހަކަ އެ

ފަހުމީއަށް ހަމަ ދޮލަނގަކަށް ލައިގެން ލާރިދީފައި ގެންޮގްސ މީތި ފާސްވިޔަނުދިން. އަދި އޭެގއިތުރުން ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުަގނޑު ެއއްލަިއގެން ބާނަން ފެއްޓީ މި ދުވަ ދަމާ ތެރޭން ބައެއް މެންބަރުން  ސްވަރުން ފެށިގެން. މި ބޮޑެތި އެން ގަ

ނޑުމެްނނަށް ހަނދާނަށް އަންނަން ހިސާބުގައި އެބަހުރި ބޮޑެތި ނޫނުން ފެށިގެންދެންނެވި ގާ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަމައަށް އައިސް ޖެހުނުއިރުގައި އަޅުަގނުޑ  އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ސަކަރާތާހާދިސާތަކާއި ތާރީޚުތައް ކިޔަިއދެވެން. 

ހިނގާށޭ މި ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަން ރަމާމެން ހަމަ އެއްބަިއވަންތަަކމާއި ގަބޫލުކުއަޅުަގނޑު ،ހަމަ ދަންނަވާލަން

ބޭފުޅުން ވެސް  ވެރިކަމަށް އައީ. އެ މިސާލަކަށް މާދަމާ . އެމް.ޑީ.ޕީވެސް ގެއްލުްނވާނޭ ބޮއިކޮޓުކޮށްިފއްޔާ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް 

ނެ އެކަން ކުަރްއވަން ވަަޑިއގަްނނަވާއިރު ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުވާނެ. ބޭނުންފުޅުވާވެރިކަން

ސް ެއ މަނިކުފާނު ަރއީސް މުޙައްމަދު ަނޝީދު އަލުންބަލުން ވެިރކަމާ ހަވާލުވިޔަ ކޮށްދެއްވަން. ކުީރގެ އިސްތިޢުފާދެއްވި 

ނޑަށް ފައިސާދޭން. އެހެންވީމާ، އޭރު ޚިޅުވާނެ ަރއްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްވެސް ބޭނުންފު ޮފއްެޗްއ ދުމަތް ދޭން ކޮށިގަ

އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ  ިމއަދު މި .އޯކޭ ނީ؟ދެން ކިހިނެއްތޯޭއ ކަންތައް ކުރާ ،ވާނަމަ ށްވަންނާނެ ގޮތް ނުެވއްޖެ ކަމަ

 މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު މި . އެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްވެރިކަން. މިއަދު ވެރިކަމުަގިއ މިހުންނެވީ ރައީސް 

ނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފިލާވަޅުތަްއ ދަންނަވަ ކުރަްއވަނީ މި ޚިދުމަތްތައް ދޭން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވެސް މި

ނޑުމެްނގެ މި ކޯޅުމުގެ ސަ ުނވާނެ. ބަބުން ަޤއުމަށް ގެއްލުމެްއ ިވޔަދީގެންމިހާރު ދަސްވާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ބިލު އަލުންއެހެންވީމާ، އުސޫ ބަލުން ވިސްނުމަށް ޓަކައި ަރއީސް ެލްއގެ ގޮުތން އަޅުގަ

ިވ ކުރެއް  ޕުޅުެވ ައޅުަގނޑު ަޤއުމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ނަމަވެްސ މި މަސައްކަތްފޮނުއްވީތީ

ނުޑ ހަމަ ހުށަހަޅައި އަރާހިތަށްޮކމިޓީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާލަުމން އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ލާނަމޭ އަުޅގަ

ން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލުން މައިލްޑުކުެރވެން އޮތް މިންވަަރކަށް ކޮށްގެ މި ބިލު އަ ،އަލުންބަލުން ކޮމިޓީއަށް ގޮސް 

އެުކއެުކަގިއ . އެއީ މިއާ ަކންތައްތައް ހައްދުފަހަނައަަޅއި ދަނީއޭ ގޮުތގައި އޮންނަން މަޖުބޫރު އެބަވޭ. އެއީ މި ގެނޫނެއް ގާ

ނޑަކަށް ނުވެ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވަދެގެންދާނެ ވޭތުވެދިޔަ ގާ ލަސްތަކެއް  10ވަނަ އަހަރު، މިހާރު  2007ްތގަ

ޙަސަން ސަޢީދު ރައީސް މައުމޫނުގެ ޒަމާނުަގއި ހަމަ  .ރކުީރގައި ބަންޑާރަ ަނއިބު ޑ އަހަރާ ގާްތވަނީ. ޭއގެ

ޗާުޓގެ އުަފއްދަަވއިގެން ގެންދެވި ަމގު ޑިމޮކްރަސީއަށް ތަންދިނުމަށް ޓަކައި، ޑިމޮކްރަީސއަށް މަުގ ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި 
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ްއޔިުތންގެ އަބުރާއި ކަރާމާތަށް ދިއުން ޤައުމުގެ ރަކޮްށެގންން ދެއްވި ހުއްދަެއްއ ގާތްަގނޑަކަށް ޕާކު ތެރޭ

ތަޅުމުގައި  ހަދާ މަޖިލީހުގެްއޔިތުން މަޖިލީހުން، މި ގާނޫނުވަނަ ރަ 17އޭރު އޮތް ނުކުތާތައް.  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި

މިހާރު ހަމަ ހިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ބެކޮށް ނިްނމީ. މީހެއްގެ އަބުރާ ޑީކްރިމިނަލަިއޒްެއކަްއޗަކަްށ އެ އަޅުަގނޑުމެން ެއކީ

ބޮޑު  މާ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ވަރަކަށް ރުފިޔާ. ހިތުހުރިހާ އެއްެޗއް ޮގވާފައި ކޯޓަށް ދިޔަިއމަ ހަތަރު  ؛ކުޑަުކޑަ ކަމެއް

އްމު އެތަްއ ރަްއޔިތުންެގ ފަދަ ބޮޑު ނުބައެްއ، އާ ނޫންތޯ؟ ހެޔޮ މީހެއްެގ މަްއޗަށް ޮކންމެ މައްސަލަެއއް ނެތެއް

ބޮޑުވަރު ިވޔަސް ޭއގެ ބަދަލަކީ ހަތަރު  އެންމެ ތަ މަގުމަތީގައި ޮގަވއި ނިންމާލިޔަސް،ކުރިމަތީގައި މާރުކޭުޓގައި ުނވަ 

ނޑު މި ތަޅުމުގައި  4000ހާހެއްހާ ރުފިޔާ. އިންސާނެއްެގ ކަރާމާތަކީ  ލީހުގަިއ ވަނަ މަޖި 17ރުފިާޔއެްއ ނޫންކަން އަޅުގަ

 ،ދޭެތރޭ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ އ155ާއިން  150ެއީއ ކުރީގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ  މާއްދާތައް؛ މިދެންނެވި

ނޑު ހެދިން. މިއަދު އެ ުދވަހު ވެސް އެއަށް އިދިކޮޅު އުނިކުރުމަށް ގެެނވުނު ދުވަހު އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން. ައޅުގަ

އޮތީ އެނބުރި  އް ކަންތައް ޮބޑުެވގެން މިނޫނު ތަންކޮޅެގާބެހޭ  މިވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މި ބޮއިކޮޓުކުރުމާ

ނޑު އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ލަސްތަެކއް ޅުަގނޑުމެންނާއަ ުނވެ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ  ހަމައަށް ޮފނުވާލެވިފަ. އަުޅގަ

ވެހި ކަމެއް ނެތް. ދި ވާހަކަ ދައްކާނެ ގެެއއްކޮެޅއް ،އެްއވެސް މީހެއް، ިއދިކޮޅު ،ވައްދާނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

އެއީ ކޮންމެ މީހަކު  ،ރައްޔިތުންނަކީ ކަރާމާތް ލިިބގެންވާންޖެހޭނެ ބައެއް. ިދވެހި ރައްޔިތުން ކަރާމާތް އޮްނނާނެ

ނުޑ ބޭނުން. ބޭނުން ކަރާމާތަށް ޓަަކއި މިދެްނނެވި ގާ ނަމަވެސް. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ  ނޫނު މަޖިލީހަށް ލާން އަުޅގަ

 އި މީހަކަށް ޙައްުޤ އަދަބު ޭއގަ ވަރަްށ ހެވިފަިއ އަނބުރާ ނުދެވޭނެ. އެ ހުގައި ގެ އަބުރު ަނާގލުމަށްފަގޮތަކަށް މީހެއް 

ނޑު މިއަ ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި އެ  އެދެނީ. މީގެ އަނެއްޮކޅު މި ދަަބކީ ހަމަ ކްރިމިނަލް ޕެނަލްޓީައކަށް ވުމަށް އަުޅގަ

 ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ން ބޮއިޮކޓުވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަ އޮތީ ކިޔަނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑު ައތުގައި މި

އުެޅނީކީ ކޮންމެހެން ބަޔަކު ބުާނ އެްއޗަކަށް ނޫން. ަޤއުމަށް  ބެހޭ ގޮތްތަކެއް. އަދަބުދޭން މި މީހަކަށް އަދަބުދިނުމާ

 ފަސްޖެހި  ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުެމއް ލިބޭތީެވ އެއަށް ކޮންމެވެސް އަދަެބއް ދެވުނީމަ ފަހަރުގައި އެކަހަލަ ާވހަކައެއް ބުނުމަށް

ން ގާނޫނަކު ،ވާތީ ދާނަށް ގެނެސްދިނުމަކީ އިންސާނުންެގ މައްޗަށް އަބަދު އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްނހަ ،ވެސް ދާނެތީވެ

 އެްއވެސް އިެމއްމިމެއް  ،ނެތި ވާނެ. އެްއވެސް ހަމައެއްލަަމއެއް ވާހަކަ ދެްއކޭ ގޮތް ހަމަ އޮތީމަ ބާރަށް އެ ވެސް އެ

ަދއްަކވަމުންދައްަކވަމުން ގޮސް އަމިއްަލއަްށ  އިހަމަ ހިތުހުރިހާ ވާހަކައެއް ީމގަ ،ކަމަށް ާވނަމަ ނެތި ދޫކޮށްލައިފި

މިތާ ބަިޑ އުފައްާދ  އިދާ މީހުން އުޭޅ ާވހަކައާިއ،ޅައަޤައުުމގަިއ ހައްުދފަހަނަ ،ޤައުމުަގއި ޓެރަރިސްޓުން އުޭޅ ވާހަަކއާއި 

ހެން ދަމުންދަމުން ގޮސް ރާއްޖެ ބޮޑު ޓެރަރިސްްޓ މި ،ަބޑި އެްއޗެހި މިތާ ގަސްތަުކގައި އަާޅވާހަކަާއއި ،ވާހަކަާއއި

ނޑުމެން ސިޔާީސ ގޮތުން ެއއް ،ހާއްޔަކަްށވެ  ބަަޔކު އަނެއް  އެެއއް މިެއއް ނޭގޭ ޒާުތގެ ވާހަކަތަެކއްގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ

. މިީއ ދައްކަީނ ޤައުމެއްގެ ވާހަކަ މި !ދާނެ. ބައްލަވާއި ބަޔަކު ރުޅިއަުރވަން ދައްކާ ވާހަކަައކަށް ެވގެން ހިނގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެ ޕާީޓގެ އެކަނި ވާހަކަެއއް ނޫން. ިމއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދެަބިއ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އޮތް 
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ނޑުމެްނގެ ދެބަިއ މީހުންގެ ދެ ސައްލާތައް  ވެސް  ދެ ޖެނެރޭޝަން ،ރުޅިވެރިކަުމގެ ވާހަކަެއއް ޫނން. އަުޅގަ

ްއޔާ އޮްނނާނެ. މި ޤައުމުގައި ަބޔަކު ިދރިއުޅޭނެ. މި ޤައުމު އެަބިއ އިރާދަކުެރްއވިهللا ނިމިގެންދާނެ. އެކަމަކު މި ޤަުއމު 

ނޑުމެން ވެްސ އި ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގަ  ،ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މީހުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ރަނގަުޅކޮށް އަންނަނިިވ  ،ލާޙުކޮށް ޞްކަންަތއްތައް އި ގޯސްތަެކއް ހުރެދާނެ. ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ. އެ

ނޑުމެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު  ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ޤައުމު ެގންދިއުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަްނ ތިބި ބަޔަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ުކރަން އިހަމަިއގަ  މިދަންނަވަނީ މިއާއެކު އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ވެސް އެބަޖެހޭ. އަދި ިމއާެއކުަގއި  މިކަން އަުޅގަ

މިދެންނެވި ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ އަބުރާއި ކަާރމާތާއި އިްއޒަތް ނަގާލުމަށް ިސޔާސީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަްށ ދެްއިވ  އިަޓކަ މިކުރާ ކަންތަްއ ހުއްޓުމަށް ގާނޫނެްއ ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝު

 ރިޔާޟަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ބެހޭ ޮގތުން `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ހުަށހެޅިފައިވާ މަްއސަލައާ

ނޑުމެންގެ  ބޭނުންވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ކަމެއް  ކަމުގައި. އަުޅގަ

ށް މު އިންޑަސްޓްީރއެްއ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަްސްޓރީއަކީ. މި އިންޑަސްޓްީރއަހިއްެވސް މު އިޤްތިޞާދަށް ކޮންމެހެން

އޭގެ ސަބަބުން ކޮންމެ  ،ނަމަ ވެސް ކޮށްފި ިދވެއްަސކު އަިދ ބިދޭސީއަކުއެއއްވެސް ކަެމްއ  ގެއްލުްނވާނެ އެްއވެސް

މެދު ޝައްެކއް ނެތް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުސވާލަީކ  ވެސް އޭގެ އަސަުރކުރާނެކަމާ ރައްޔިަތކަށް ދިވެހި

ަތ ބިލެއްގެ ސަބަބުންތޯ ހަމައެކަިނ ޤައުމުަގއި ފަތުރުވެިރކަމަށް ކުރުާމ ބެހޭ ގާނޫނެްއގެ ނުވަކޮޓުފަތުރުވެރިކަން ބޮއި 

ނޑުތަކާކުރާނެ ކުރާނީ. ފަތުރުވެިރކަމަށް އަސަރުއަސަރު  ދާށް ަޤއުމުގެ ކަްނކަން ހިންގަމުންޚިލާފަ ބައިނަްލއަޤްާވމީ މިންގަ

 ،ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އޮވެ އި. ޤައުމުގައްކަމެ ެވސް ފަތުރުވެރިކަމަށް އަސަރުކުރާނެ ގައި ވާނަަމވެސް އެއީކަމު

މަށް ެވސް ފަތުރުވެިރކަ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމެއް ނެތް ަޤއުމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ަޤއުމު ދެމިގެންދާކަމުގަިއ ވާނަަމވެްސ އެއީ 

ކަންކަން ހިންގުމަށް ފަސޭހަ  ޓެރަރިޒަމް ފަދަ އިެއހެންމެ މި ޤައުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއަސަރުކުރާނެ ކަމެއް. ހަމަ

މަށް ފަތުރުވެރިކަ ވެސް ވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަންޏާ ތް ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ފެންނަ ކަމަށްއުލެއް އޮޙަމާ

މަތުތައް ހުކަންަކން ކުރާކަމުެގ ތު ފަދަ މަނީ ލޯންޑްރިން ،ޝަލަން ބޮޑެތި ކްަރއިމްނެއަސަރުކުރާނެ. އަދި ޓްރާންސް 
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ކަމުގަިއ ވާނަމަ ވެސް  ގޮތުން ިލޔެފައި ުހންނަ ޖެއާ ބެހޭމަޖައްލާަތކުަގއި ާރއް  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެިކއެިކ ނޫްސތަކުަގއި

ނުޑގެ ުސވާލަކީުރވެރިކަމަށް އަސަރު ވެސް ފަތު އޭގެ ސަބަބުން  ކަްނކަން މިހެން ހިންގާ ކަމަށް  މި ،ކުރާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސިޔާީސ ފަރާތްތައް ންޏާވަ ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ މަޖިލީހާއި އަދި އަުޅގަ ވަިކ  ؛ގައި ިމ ޤައުމާ ދޭތެރޭ ،އަުޅގަ

 މީހަކަށް ވުރެ މި ޤައުމު ބޮުޑާވން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޤަުއމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެވސް

ނުވާނެ އެްއވެސް ދިެވއްސަކަށް ފަތުެވރިކަން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބޫލެއް ކުރެިވގެންގަހާލެއްގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

 ނިމުންތައްން ނިންމާހަދާ މަޖިލީހުއަދި ގާނޫނު ،ެވސް ހިންގަިއގެން ގޮތަަކށް ޤައުމުގެ ވެރިކަން އަސަރުކުރާނެ ެއއްެވސް

ނޑުމެން އެ  ނޑު  ސްވެ އްވެްސ ފަރާތެއްގެ ޢަމަލުތައްވެސް ނިންމަިއގެން. އަދި ައޅުގަ ބޫުލކުރާ ގަހުންަނންޖެހޭ އަޅުގަ

ބައިނަލްއަްޤވާމީ ވާތީ  ދުނިޔެެއއްަގއި ކަުމގައިއުޅެނީ ލާމެހިފައިވާ  ގޮތުަގއި ދުނިޔޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި

ނޑުތަކާ ނޑު  ގައިަކމުނެ ކަންކަން ޔިތުން ިއސްކޮްށގެން ކުރަންޖެހޭއަިދ ޤައުމުގެ ަރއް .ެއއްގޮތަށް މިންގަ ދެކެން. އަުޅގަ

ނޑު  ނޫނުތައް އަންނަންޖެހޭނެގާދަ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް މިފަ ،ބޫލުކުރަންގަ ކުރަން. ެއީއ ބޫލުގަކަމަށް އަޅުގަ

ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ  މި މައްސަަލާއ ބެހޭ ،ޓަަކއި ލަކޮށް ަޤއުމުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިާދއަށްމުޖު ؛ޤައުމުގެ

ދިަޔއިރު ސްކުރެވުނުއިރުަގިއ މަޝްވަރާކުރެިވގެންހުގޮތުން ބަ ކޮމިޓީގައި މަީޓގެ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން މިކަމާ ބެހޭ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރިވގެންދިޔަކަތްަގނުޑ އެ ކޮމިޓީަގއި ަމސައްއަޅު  ުޓއަރިޒަމް  ،އިންޑަސްޓްރީ  އެ ، ކުިރއިުރގަިއ އަުޅގަ

ވެސް ދެކިަވޑަިއަގންނަވާ ގޮުތގައި ޤައުުމގެ ަފތުރުވެރިކަމަށް އަސަުރކުރާ  ބޭފުޅުންންމެ އިްސ އެ ގެއިންޑަސްޓްރީ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ މި  މަޖިލިސް ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަުޅގަ

ވެސް  ދިއުން. އަޅުަގނޑުސްކުެރިވެގންހުޓީގައި ބަމި މަޖިލީހުގައި މި ބިލާ މެދު އަލުން އިތުރަށް ކޮމި ،ހުށަހަޅަން ހަމަ

 ،ންދާނެްއ ހަނިެވގެޤެރައްޔިތަކަްށ އޮތް އަސާީސ ޙައް ނިންމުމަކީ އެއްވެްސ ދިެވހިކޭގޮުތގައި މި މަޖިލީހުން ނިންމާދެ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި . އަދި ގާނޫނަކަށް އެ އައިްސގެންނުވާނެ. ހަމަނުވާނެގެއްިލގެންދާނެ ބިލަކަށް ވެެގން ެއއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދަްށ އޭެގ ސަބަބުން ބޮޑު އަަސރުތަކެއް ކުރާނެ ކަންތައްަތާކ ދޭތެރޭގަ އި އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި  ޖެހޭނެއްުލކުރަންޙަންކަން ކަ އިސްެވ ވާހަކަަދއްަކއިގެން މި  ނޑު ދެކެްނ. އަުޅގަ ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މި އި ބޮޑެިތ ވެސް ޚާއްަޞކޮށް ޓުއަިރޒަމް ސެކްޓަރގަ  ަވގުތު  އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަުޅގަ

ވަހަށް މަޖިލީހުގައި އަ ،ދާއިުރަގއި މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގަިއ މި މަޖިލީހުން ބަލައިަގނެގެއްލުންތަެކއް ވަމުން

ނޑު އެދޭަޤއުމަްށ ފައިދާކުރާނެ ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ެވގެން  ،މަޝްވަރާކުެރވިގެން  ދިއުން އެއީ އަުޅގަ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ،ންމުކަމެއްގެ ގޮުތގައި ދެކެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއް އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

މަޖިލީހުން ބިލެއް ރައްޔިތުްނގެ  ލާއިކުރުމަށް ޮގވަ ޓުކޮރި ރައީސް. އާދެ! ޓުއަިރޒަމް ބޮއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ޓަކައި ފޮނުވި ކަމަށް ކުރަން ފޮނުވުމުން އަނބުރާ އެ ބިލު މިމަޖިލީހަށް އިތުރަށް ވިސްނުމަށްގުދީސްފާސްކޮށްފައި ތަ

ެއުކ  ކަމާވެސް އިޚްލާޞްތެރި  ޔާމީނަށް އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުهللا ޓަކައި އަދުގެ ސަުރކާރަށާއި އަދި ރައީސް ޢަބްދު

ވެސް ިބލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުަގއި  ްށ އެންމެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުންނަވަން. އަިދ ޚާއްޞަކޮޝުކުރު ދަން

ނޫނުއަސާސީްނ ލިބިގެންާވ ޙައްޤުަތއް ިމނިވަން ޑިމޮކްރެިޓކް އެހެން ޤާރިޢާޔަތްކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކަީކ 

ފާަހގަކޮށްފައި ހުިރ  އި،ވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުަރއްވަ ގައި ހަނިކުރެވޭެނ މިންވަރަށް ނޫން ގޮތަކަްށ ހަނިނުކުރެތަކުމުޖުތަމަޢު

ނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި  ކަންތައްތަކަށް ޝުކުުރއަދާކުަރއްވާަފއި ވާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ެއ ވިސްނުމަށް ވެސް އަުޅގަ

ނެ އެއްެޗއް ކަމަްށ ުކރެވިފަިއވާ ގާނޫނުތަަކކީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގުތަސްދީ  ،ހަމައެއާެއކު އެ ވިސްނުމާ ގުޭޅގޮތުން ފާސްކޮށް

ލުގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ހާވެސް ހަމަ ެއ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާންކޮށްދޭ 

ނޑުމެން ބާއްަވިއގެން. އަޅުަގނޑުެމންގެ މި  އުމު ހަމަގައިމުޤަ އުމުގެ ުޓއަިރޒަމް ޤަ ވެްސ ސަާލމަތުން ބޭއްވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބާްއަވއިގެން. އެކަމުގެ ތެރޭ އިންޑަސްޓްރީ ސަލާމަ  ؛ަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާތުން ބޭއްވޭނީ އަުޅގަ

ން މި އަންނަނީ. ރަްއޔިތުންނަށް ށް ރަްއޔިތުތަާބރު. ޭއގެ ފަހަ 3ނީ ދައުލަތުގެ ހަމަގައިމުވެްސ އެންމެ ފުރަަތމަ ހިމެނޭ

އެ  ،ންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭތައް ފެށިގެން އަވަނަ މާްއދާގައި ަދއުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރު 4ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ަލތެއްަގއި، ވަކި ވަގުެތއްަގއި ހާބަޔާންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް ވަކި ބާރުތައް ދެމިއޮންނާނީ ރައްިޔތުންގެ ކިބައިންނޭ 

ނޑުމެ، ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ޯނޭވ. އެހެންވީމާަރއްޔިތުންނަށް އެަކންކަން  ޔާނޫނިއް ން ފުންކޮށް މިފަދަ ކަންަކން އަުޅގަ

އުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭނެކަން ޤަވެސް ސިާޔސީ ފިކުުރން އެއްކިާބވެތިބެ  ާލިއރުއިއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،ސް އެބަ ފާހަަގވޭ. އެހެންީވމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އަނބުރާ ފޮނުވާލި ބިލުން ވެ

އަސާީސގެ ނޫނު ޤާ ،ެވސް ބަާޔންކުރެވި ކަމަށް ހަމަގައިމު ންމުން ކަމަށް ނޫންނިންމުމަކީ ވެސް އެންމެ ފަހުގެ ނިނިންމާ

ހުރި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކެްއެގ ވާހަކަ. ހަމަ މި މަޖިލީހުން ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ 145

ތުކޮށްގެން އެ ނިންމުންތައް އި ވަކާލާ ކޯޓުގެ ތެރޭގަ ޕްރީމްތައްތައް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ސުނިންމާފައި ހުރި ކަން

ދިަޔއިރުަގިއ ނު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެިވގެންބެހޭ ގާނޫ ތައް ހުންނާނެ. ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާކޮށްފައި ހުރި ނިންމުންތިލުބާ

ށް ކަމަ ވެސް މިިނވަން ެއހެން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި ެއކަންކަން ހަނިކުރެޭވނެ މިންވަރަށް ނޫން ހަމަގައިމު

ނޑު މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ މިއިން ، ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ ރީމްޕްހަނިކޮށްފައި ވަނީ ސު އަުޅގަ
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ވެސް ިމއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޮކށްފައިވާ ތަރުތީބުން ނުވަތަ ިމ ބީދައިން މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކޮންމެ ކަމެއް

ޚިލާފެއް ެއ  ،ނޑު ގޮވާލަމޭ. މިހެން މި ދަންނަވާ ކަމަީކ ޚިލާފެއް ުއފެދިއްޖެ ނަމައިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަްށ ެވސް ައޅުގަ

ކޯޓުގެ ނުވަތަ ފަހުބަސް ބުނާ ފަރާތުގެ ލަފާ ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ  ޕްރީމްއުފެދުނު މައްސަލައަކާ ގުޭޅގޮުތން ސު

ޓަކައި ަމގުމަްއޗަށް  ކުރުމަށްއުމު ހަލަބޮލިޤަޑުމެން ނުކޮށް ިސާޔސީގޮތުން މި މީހަކަށް ލިބިގެންވޭ. އެކަން އަޅުަގނ

ކަމަްށ ވަންޏާމުން މި މަޖިލީހުން  ނިކުމެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ އެހެން ދައްކަނީ

ހަމަ ދިވެހި  ްނ މި މަޖިލީހުގައިޖެހޭ. އަދިވެސް ައޅުަގނޑުމެމަޖިލީހުން ގާނޫނު ހަދަން އެބަ  ގާނޫނު ވެސް ހަދަންޖެހޭ. މި

ނޑުމެން ހަދާނެ.  އި އުމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަޤަ އެ ގާނޫނުތަކަކީ މިދެންނެވިހެން ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ައޅުގަ

ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަސާސީ ހައްޤުތަކާިއ  މާއްދާއާ ަވނަ 69ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  16ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 ،ޚިލާފުވާ ކަމެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ  އްދާތަކުގެ ތެރެއިން މާއްދާައކާރިހާ މާމިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ މި ހު

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އެކަނޫނުައސާސީން މަތިޮކށްފައިޤާކަން ކުރާެނ ފަރާތްތަކެއް ވެސް އެ މަކު ވާކަން އަުޅގަ

ކަން ވެސް، މި ގާނޫނު ވެސް މި އޮތީ ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި. މި ވެސް ކޮށްފައި މި ގައިމުމިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ހަމަ

ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއިކަން އެަބ މެދު ވިސްނަިއގެން  އޮތީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެއާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި މި

ނޑުމެނގޭއެ ދާތަކާއި އަޅުަގނޑުމެން އެ މައްޗަްށ ހަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ެއކިެއކި މުޢާ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކި ހަމަތަކަކާއި ަވިކ  ،ލާޒިމްކުރާ ދުސްތޫރީ ހަމައަށް އޮތީތީވެ ތަބާވުން އަސާީސ ޙައްޤުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ޤާހަނިނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ނޫނިއްޔާ ގޮތަކަށް  ށް ކުރެވޭ ވާތީވެ މިކަްނ އަޅުގަ

ވެސް ޮބުޑ  ގައިމުނަންޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ؟ މިއީ ހަމައެންމެ ރަނަގޅަށް އޮންތެޭރގަިއ ގެ މުޖުތަމަޢެއް ކަމެއް. މިީއ މުސްލިމު

ނޑު ގަބޫެލއް ނޑުމެން ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އެ ވިދާުޅިވ  ؛ނުކުރަން އިންސާނީ ކަާރމާތް ސުވާލެއް. އަުޅގަ ދެންމެ އަޅުގަ

މިނިވަންކަްނ ބޭނުންހާ  ވެްސ ާވ ެއއްެޗއް. ުދލުގެ ވެސް ކޮންމެ ީމހެއްގެ ފަދައިން އިންސާނީ ކަރާމަތަީކ ހަމަގައިމު

އުމަން ރައިޓްްސގައި ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ހި ؟ތޯއްަޙއްޤުތަކަށް ެވގެންދާނީ ކިހިނެ އަެނކާގެ ،ގޮތަކަށް އޮެވއްޖެ ނަމަ

ނޑުމެން މިތާގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

މިތާގައި އެކަން ކުރުުމގެ ޙައްުޤ އަޅުަގނޑަށް އަޅުަގނުޑގެ  ،ސީލުކުރަންމްކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާ ތަ ގޮުތގައި މެންބަރެއްގެ

 ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ދީފައިާވ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

  އަނާރާ ނަޢީމަށް.  
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް މި ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހުން ބެލުމަށް  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެންެމ ފުރަތަމަ

ބިލު ހުށަހެޅުނު ދުވަހު ވެސް އަުޅަގނޑުމެން  ައދާކުރަން. މި ޓަކައި މި ބިލު ފޮނުއްވައިެދްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ފުށުއަާރ  ޤުތަާކއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބާވާހަކަދެްއކީމު މި ބިލަކީ އިުތރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް. އެއީ ަޙއް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު.  ކަންތައްތަެކއް ހުރި ނުއަސާީސެގ ނޫޤާެއއީ  "ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަން"ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތަްށ މި މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަންތައްތަެކއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު. ައޅުަގނޑަްށ  ވާވަނަ މާއްދާގައި  27

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ފަހަތްޕުޅުން ހުރިހާ  ،َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ  އި މި މަޖިލީހުގެ މޮޓޯއަކީ ެވސްގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަ

ަބއިމީހުންގެ ކަންކަން އެންމެްނެގ  ރު. ިތޔަޢާއެ ފެނިަވޑަިއގަންނަަވނީ އެ ޝި މެންބަރުންނަށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި

 މެދުގައި މަޝްވަރާކުެރވިގެންޭނ ހިނގާނީ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ސިފައެްއގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކުަރއްވާ ކަމެއް ިއސްލާމް

އެކު ޔާ ވެސް ފެނިގެންދޭ ވަރަށް ހިތާމަ ހުގެ ތެރެއިންދީނުގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީ 

ބަޔަކު ފާުޅކުރާ ޚިޔާލު އަނެއް ބަޔަކަްށ  ތަން އެބަ ފެނޭ. އެއް ނުކުރެވޭން ބައެއް ފަހަރު ހަމަ މަޝްވަރާދަންނަވަ

މެންބަރަކު ތަން އެބަ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ  ބަލައިނުގަނެވޭ

ގޮތުން އަދި ފިކުރު ތަފާތުވީ ނަމަވެސް އަނެކުްނގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލަކީ ވެސް ހަމަ  ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ހަމަ ސިޔާސީ

ނޑު ދެޭކގޮތުރުލުންއެ ކަމަށް އެއްބާ ،ބަލައިގަެނވޭ ފަދަ، ގަބޫުލކުެރވޭ ފަދަ ކަމެއް ނަމަ ަގއި ދިނުން ެއއީ އަުޅގަ

ގެ ަމއްޗަށް ވެސް ާލޒިމްވެގެްނވާ ކަެމއް. ދެން މިައދު ހަމަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ އްއަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހެ

ނޑު ހަ ކާއި އުސޫލުަތކެްއގެ މަތީން ޔަހަމަ ،މަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭމިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާސާސީ ޙައްޤުަތކުގެ ބޭނުންއަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ، . އެހެންނަމަވެސްގޮުތގައި  ުކރަންވާނީ އަުޅގަ

ވާހަކަތަކުން އެ ބޭފުޅާއަށް  ތަން. މިސާލަކަށް އެއް ބޭފުޅަކު ދަްއކާ އުމުގައި ތަފާތުކުރުންތަކެއް ބޭއްވޭޤައެބަ ފެނޭ 

ން ތަ  ނުލާ ހުންނަ ވެސްިއ ކު ހަމަ އެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަޅައަނެއް ބޭފުޅަ ،ހަދާއިރު އިވާކޮށް، އެ ބޭފުޅާ ޖަލަށްލަޢުދަ

ހަމަ އެްއ ބޭފުޅާކަްށ  ،ވެސް ެވގެންވާނެ ގޮތެްއ ނޫން. ހަމަ އެްއ ވާހަަކެއއް ދަްއކަންޏާ އެބަ ފެނޭ. މިއީ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީއަދަބު ިއ ޔާ. ެއއީ ހަމަދެއްވަންޏާ ހުރިހާ އެންެމންނަށް ވެސް އެ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ކުްށވެރިކުރަން ރަްއޔިތުންެގ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ،އިންސާފު އަދާލަތު ޕާީޓގެ  ،ބޭްއވުމަކީ. އެގޮތުން އަުޅގަ

ހަމަ ގޭގަިއ  ށްދާއިރު ވެސް އެހެން ފަރާތްތަކަކުރަމުންހައްޓަވާ ބެހެއްޓެވުން. ޝަީރޢަތްރައީސް މިހާރުވެސް ޖަލުގައި ބަ

މަވެްސ، އަދާލަތު ޕާީޓގެ ަރއީްސ ހުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ޫނނީ ހަމަ މުޖުތަމަޢުގައި ދޫެވފައި ހުރެވޭ. އެހެންނަ

ނޑުމެން އެންމެން  އަދިވެސް ހުންނެވީ ޖަުލގަިއަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި ތަފާތު ހަމަ މުޖުތަމަޢުގައި އަުޅގަ

ނޑު ންވެސް، އެންމެ ނޑު ގަބޫލުުކރަން. އަދި ހަމަ އަޅުގަ ނާ ދޭތެރޭ ހަމަހަމަކޮށް ކަންތައްކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ
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މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަދާލަތު ޕާީޓގެ ަރއީސް މިނިވަްނކުރުމަށް. މިއީ މިފަދަ ބިލުތަކަްށ  ،ގޮވާލަން ހަމަ

 ެވްސ ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނަންޖެހެނޭ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް... އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި އިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާ ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލޫފަށް. ޚްއަޙްމަދު މަ

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް ޔާމީން ބޮޑު ވަްއކަމެއް ކޮ، އާދެ ްށގެްނ ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ނުދިނުމަށް އެކަްނ މިތަނުން ބެލިޔަ ،އުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބަލަންވެގެން މިއަދު މިތަނަށް ހުށަހެޅީމަ

ނުދިނީތީ ެއކަން ކުށްވެރިކުރަން. ެއކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ .އެްމގެ މެންބަރުން އެއަށް ވޯޓުޓަކައި ޕީ.ޕީ

ން ފޮރުވުމުަގއި ބަިއވެިރވާ ބަޔަކަށް މި ބޭފުޅުން ނުވާށޭ. ޔާމީން ވަްއކަންކޮްށގެން މި މިކަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އުޅެނީ. ނިހާނެއް ނޫނޭ. ޮބޗޭެއއް ނޫނޭ. އަސްމާއްަތއެއް ނޫޭނ. ޔާމީން ަވއްކަްނކުރާ ވާހަކަ. ފާތުން ވަްއކަންކުރާ ވާހަަކ 

 ...އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ޮގވާލީ. ާއދެވުމަށް ކަންކަމުަގއި ބަިއވެރިނު މި، ނީ. އެހެންވީމާމި ދައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ވިލިާމލޭ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަނިކުންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ

ޖިލިސް ބެހޭ ނުކުތާއެއް މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި މަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ

ނޑައެޅިަފއި ޮއޭވ. އެހެންވީ މުޚާޠަބުކުރުމަށް  މެންބަރުންނާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެންމެ ގަލޮޅު ދެކުނު ، މާގޮތްތަެކއް ކަ

ނުޑ ކާއި މިހެން ނަންތަކެއް އިވިގެންިދޔައިރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުަގއި ބޮޗޭައކާއި ައސްމާއަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ މަ އަުޅގަ

ނޑުގެ ނަން ކިޔަސް. ނަމަވެްސ އެެހން މެންބަރުންގެ ކަރާމާތަށް  ނޑަށް މަްއސަލައެއް ނެތް އަުޅގަ ހިތަށްއެރީ. އަުޅގަ

 ރި މެންބަރުންނަށް.ލާނަމޭ އިްއޒަތްތެއިޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ދަންނަވައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވި ންގެދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ނެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

ގަލޮުޅ  ،ރި މެންބަރުކަމުަގއި ބަލަިއގަންނަން. ިއއްޒަތްތެ ގައި ދަންަނވަން، އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްއި ނިޒާމީ މައްސަލަ

ނޑު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ވެސް އަދި އިްއޒަތްތެރި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެަކކު  .ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންގަނެޭވއިރު ެއ އޮންނަ ގޮތަށް ނަންގަތުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އަނެކަކަށް ކުރާ އިޙުތި ރާމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން އެކަކު އަނެަކކު ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރުެމއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  މަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. އުނެ. ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދިސުލޫކު އަުޅގަ

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލީއާދެ މީ ނުކުތާ ދެއްވުމުަގިއ ޟީ ނިހާނުގެ ވާހަކަ. ދެން ނިޒާޤާމިހާރު ވަގަށް ނަގަިއގެން އުޭޅ  ! އަުޅގަ

ހަމަ ރައީސް ވެސް އެކަން ެއގޮތަށް  ،ވާނަމަ ށްގައި ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަކުިރައށް މަޖިލީ ތިރާމްކުރުމާޙްވެސް އި

ނޑު ިމއަދު ނަގައިފިން ، . އެހެން މި ފާހަގަކޮށްލީގެްނގޮސްެދއްަވއިފިްއޔާ ރަނގަޅު ކުރިއަށް ފަހަރު ނިޒާީމ  3އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުދެއްވި. އެކަމަކު ހަމަ ނިހާން ހަމަ އަތް ހިއްލައިލީ ެއ ލި ބުނީ. އާދެ! ޓުއަރިޒަމް ނުކުތާ. އަުޅގަ

ރުގެ ހުރިހާ ހެޑްލައިތަކެްއ އި ބޭ ކުރަނީ ސީދާ ޔާމީން. އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއާ ުޓއަރިަޒމް ބޮއިކޮޓުކުރަނީ ޔާމީން. ބޮއިކޮޓު

. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ހިފައިފިއޭ ސިފައިން ަބިޑ ކުރަން ޔާމީން ގޮވާފައޮތީ ުހސް ބޮއިކޮޓު  ާލއިުރގައި މިއިކިޔަ

 1.2ހީމްދީދީ . ރައީްސ ޔާމީނާއި ާފޠިމަތު އިބްރާއޭހިފައިގެން ވަދެ. ރާއްޭޖގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަކުން ބޮން ފެްނނަނީ

 ރައްޔިުތންނާ ބައްދަލުކުރަންދަނީ ބަޑި  ށްވަގަށް ނަަގއިފިއޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަ ފިޔާބިލިޔަން ރު

ބޭރުގެ ސީ.އެން.އެންާއއި ބީ.ބީ.ީސއާިއ  ހިފައިގެން ސިފައިންނާ އެީކގައޭ. ދެން މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ލިޔުނީމާ

ޓުއަރިޒަމް  ހެދީމާން ތައް، އެ ޚަބަރުތައް ޓީވީތަކުން އަންނައެ ނޫސް އިލިޔެފަ  އިއަލްޖަޒީރާާއއި ހުރިހާ އެއްެޗްއގަ

  ؟ކަމަކީ ކުެރވުނީ ނޫންތޯ. ކޮބަިއތޯ އިދިކޮޅުބަަޔކު މިކަމުަގއި ުކރަން އޮތްޓުބޮއިކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  އިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ައއްޑޫ މީދޫ ދާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން ދަނީ ހަމަ މި ސަރުކާރުގެ ލާހޫރޭ  މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ވަނީ އެްއވެްސ  ޓީ އޮންނަ މި މަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި މިމަންޒަރު އިނގޭތޯ. މި ސަުރކާރުގެ މެޖޯރި
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ނޑުމެންނަށް  ންތަ ލާަފއި ޮއތްއިއަނެްއކާ އަނބުރާ ފޮނުވަ އިވިސްނުމަކާ ނުލައޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވެފަ އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ މި މަޖިލީހަށް ފާސްކުރަން މި ފޮ  ގުޭޅގޮތުން...  ނުވި ބިލާމި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި 

 މަޚްލޫފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

އާދެ! ވަރަށް އުފާެވއްޖެ އަޅުަގނޑު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް މި ނެގީ ރައީްސ 

ޖެނެރަލާިއ  ލްމާއި ކައުންސެއް ވަރަށް ސީރިައސް ވާހަަކެއއް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނުޑމެންގެ އިްއޒަތްތެރި އަމީންޢާ

ނޑުެމން ހަމަ ވޯޓުދީގެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަމެއް ދެއްތޯ ސާޖެންޓް އެްޓ މި ބޭފުޅު ންހެން އަޅުގަ

ކަމަށް  އާމްސްއަީކ. ޙަޤީޤަތުގައި ސާޖެންޓް އެޓް އާމްސް އެ އިންނަވަނީ އަސްލު ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮްށ  އީމި ،ނޫން ؛ސްތަކުަގއިލި. ދުނިޭޔގެ އެހެން މަޖިނީއަޅުަގނުޑގަބޫލުކުރަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ، ފާހަގަކޮށްލާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ    ...ޮއތް އިމެން ހަމަ ވޯޓުދީގެން ފާސްކޮށްފަންއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ގަލޮޅު ދެކުނު  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ނޯންނާނެކަން.  ށްެއއީ ނިާޒމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި ަބލައިގަެނވޭކަ ،ޑަިއގަންނަވާނެ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނގިވަ 

ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ އިނާޔަތްތަާކިއ  އިިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަާވއިރު މަޖިލީހުގަ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެްއ އިޚުތިޔާރުތަާކއި އިމިއުނިޓީަތްއ އޭގެ ހެޔޮ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރެ އްވުމުން އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނީ. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށ 

 ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 ން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކވު 
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ލެްއިވއިރުަގިއ ފާހަގަކުރައްވާަފއި އެބަހުރި އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުއްވަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް މަގުމަތިން ތަހައްމަލް ކުރަމުން އަސާސީ ަޙއްޤުތަކެްއގެ ވާހަަކ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ވެސް  އިނުމަށް މި ސަރުކާރުން އިންކާރުކުރަމުްނދާ މަންޒަރު. ރޭގަގެންދަންޖެހެނީ މި އަސާސީ ހައްޤުތައް ދި

މަގުމަތީަގއި  ،އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޕީސްފުލް ޕްރޮޓެސްޓެއް އިނގޭތޯ. ހަަމ މަޑުމައިތިރިކަމާ ެއއްކޮށް ުމޒާހަރާކުރަމުން

ން ހުރި ޖާނަލިސްޓެއް ތަނުަގއި ފޮޓޯނަގަ އެ އްސަތަނަށް ފުލުހުން އައި  ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދިޔައިުރގައި އެ

ހައްޔަރުކޮްށގެން ޮގއްސި. ެއހެންވީމާ، މި ދެކެވޭ ވާހަަކތައް ދިމާނުވާކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

ނުޑ މަ ގައި، ދެއްގެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު މި ފޮނުވާލި ބިލުޤްޞަޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މައިގަ

އްާޔ ެއ ެވއްޖެ ާލއިރު އެބަ ާފހަގަކުރެޭވ ަވކި މީހަކަށް މިކަމުން ގެއްލުމެއްއިއޮތް ސިޓީއަށް ބަލަ އިވާފައެީކގައި ފޮނު  ބިލާ

ަވުގތު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުންާނއި  ކުެރވޭ މި އެބަ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ބަދަލު ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ގެއްލުުމގެ

ލާއިުރަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިއުމަްނ ރައިޓްސް އެިބއުސްކުާރ އިބަލަ ތަންތަނުން ފާސްކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް

މިހާރު މި ، މީހުންނާއި މިފަދަ ކަންކަންކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވަިކ ވަކިން ފިަޔވަޅުައޅާނެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ

ކަމަްށ  ދެއްަގއި ކުެރވޭ ކަމެއްޞަ ޤްއިޞްލާޙުގެ ބޭނުމަީކ މިގޮތަްށ ފިޔަވަުޅއަޅާ މީހުންނަށް ބަދަލު ހޯދައިދޭން ކުރެވޭ މަ

އެްމ.ޑީ.ޕީއަކުން ޮގވަެއއް ނުލާ.  ށްކުާރކައަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ. މިހެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޓުއަރިޒަމް ބޮިއކޮޓު

ވަިކވަިކ  .ޝަްނސްެގ ވާހަކަ ދައްކަނީކްނުލާ. ޓާގެޓެޑް ސެން ކުރާކަެށއް އެމް.ޑީ.ޕީައކުން ޮގވަެއއްޓުޓުއަރިޒަމް ބޮިއކޮ

ވަގުތު ހިނގާ ކަމަާކ ގުޅިގެން ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ  މީކީ މި، މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއަޅާ ވާހަކަ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ

ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް ޫނން. ރާއްޖޭގައި ުޓއަިރޒަމަށް އެންމެ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ީދފައި

ރުކރެއްވި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަެޖންސީއާ ހުރެ. މިހާރުވެސް ޅަށް ޑިކްލެއަސަރުކާރުަގއި ަރއީސް ޔާމީްނ އަމިއްލަފު

ެލއްވީމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެގެންދާނެ ރާއްޭޖގައި ސްޓޭޓް އޮފް އެމަޖެންސީ އިަބއްލަވަ  ސްސްޓެޓިސްޓިކް

ރައްޭޖގަިއ  ކަަމކާ ުގޅިގެެނއް ރކުރުމާ ުގޅިގެން ުޓއަރިސްޓުން އައުން މަދުިވ ވަރު. އެހެން ެއއްވެސް ޑިކްލެއަ

ނުިލޔަސް އިކުރުމަށް އަނގަބަހުން ޮގވަަޙޤީޤަތުގައި ބޮިއކޮޓު، ޓުއަރިސްޓުން ައއުން މަދުެވފައިނުވާކަން. އެހެންވީމާ

 ަކމެއް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރުން ކުރުމަށް ސަުރކާރަކަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް އެބަހުރި. އެ ހުރިހާބޮއިކޮޓު

އިންާސނީ ޙައްޤުތަކަށް އިންތިހާއަށް  ،ރަމުން. އޭގެތެޭރގަިއ ކޮރަޕްޝަން ިއންތިހާއަށް ހިންގުންދަނީ ބަރާބަރަށް ކު

ކަމެއް ެއބަ ކުރަމުންދޭ. އެއާެއކީަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ބޭރުގެ  މި ހުރިހާ ންގ،މަނީ ލޯންޑްރި ،އަރަިއގަތުން

ގައި ެދކޭގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު މަސަްއކަތެްއ ތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއާ ދޭތެރޭ ޢައުމުތަކުންނާއި ބޭުރގެ ޖަމާޤަ

އުމުތަކުންނާިއ ޤަކުރަނީ ވެސް މި ސަރުކާރުންަކން. ތަކުރާރުކޮށް އިންސާނުން އުޅޭ ހަމަތަކުގެ ތެރޭަގއި ުއޅުމަށް ބޭރުގެ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މި ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ޢަޖަމާ ކަންކަމަށް ބޯނުލަނބާނެ ތްތަކުން ގޮވާލަމުންދާއިރުގަިއ، އަުޅގަ

ދުވަހަކު ވެސް ޔޫރަޕިއަން ށްވާހަކަ ތަކުރާުރކޮށް ވިާދޅުވަުމންގެންދާ މަންޒަރު. އަުޅަގނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އިހަކަ
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ބޭފުޅުންނާ އެކީގަިއ  ތަނަށް ވަޑަިއެގން އެ ބަލާއިރުަގއި މި ށްޓަކަވިޓްޮކށްފައި އޮތް ޓުވިޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ޓު

އޮތީ.  އި ޓްކުރަްއވާފަވި ޓު އިމަލުނުކުރާކަން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުަރްއވާފަޢަދެއްކި ވާހަަކއާ ެއއްގޮތަށް  ސަރުކާރުން

އުމުތަކުަގއި ޤަ ެއ ބޭފުޅުންގެ ،މާ ގުޅިގެން އެ ބޭފުޅުންމިފަދަ ކަންކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރު، އެހެންވީމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނަކުން  ،ކަެމއް އެއީކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ުޓއަރިސްޓުްނ ނުދާން ބުނުމަކީ

ހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައއުން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން މަނާކުރީމާ މަނާކުރެވޭނެ ކަމެއް ެވސްނޫން. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މީ

ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދަ، އެޭޅނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ދޭތެރޭގައި ިފޔަަވޅެއް އެީއކީ ދިވެހިާރއްޖެއިން އެކަމާ 

އުމު ހަލާކުކުރަން ވެގެން އެންމެ މޮޅު ޤަދެން މުޅި  ިއ،ރު ކަމެއް އެޖެންާޑގައި ނުާބއްވަ ކުރުން ނޫން އިތުވަްއކަން

ކުރުމާ ބެހޭ ބޮއިކޮޓު  ބިލިޔަން ރުފިޔާ ކާލައިގެން ހުއްޓަސް  1.22  ،އިކޮނޮމިސްޓޭ ކިަޔިއގެން ވަަޑިއގެން ހުންނެވިޔަސް

ށަހަޅައިގެެނއް ނޫނޭ މި ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ގޯްސކޮށް މި ދަނީ. މި ޤައުމުގެ ަކންތައްތައް ގޯސްކޮށް މި ދަނީ ހު ބިލެއް

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތުން މި ހުރިހާ ކަމެއް  ،އަުޅގަ

މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފިޔަވަޅުެއޅޭނެ ގޮެތއް  ،ކަން ބެލޭނެ ޮގތެއްވެސް އަިދެވސް މި ކަން ގޯސްކޮށްދިަޔއިމާ

ނޑަްށ  ނެހެދުމަށް ޓަކައި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި މި ކަންކަމަށް ދެކޮޅުހަދާ މެންބަރުންނަކީ ވެސް އަުޅގަ

 ްއޒަްތތެރި ރައީސް.އިޔާ ޝުކުިރއް ބޫލުކުެރވެނީ މި ވަްއކަމުަގއި ބައިވެިރެވގެން ތިބި މީހުންގެ ގޮތުަގއި.ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެމަނަފުށީ

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ގޮވާުލމާއި އަދި ކުރުމަށް ބޮއިކޮޓުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުުރެވރިކަން ޝުކު

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ފޮނުވުމަށް ފަހުގަިއ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ  ބިލެއް އަޅުގަ

ނުކުާތއެއް ވަނީ  9 އި،މު ނުކުާތތަކުގެ މަްއޗަށް އަލިައޅުވާލަ އްއް މުހިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެނިލަްއވާ ބައެ

ނޑުމެން ސަުރކާރަށް ފުލް މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖިލީހެއް .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ފާހަގަކުރަްއވާފަ.   ،ކަމުގައި ިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާނިންމުން ނޫީނ  ،ކުަރއްވަންޖެހޭގުދީސްތަހޫރިއްޔާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ރައީސުލްޖުމް ،މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނިންމުމެއް ނޫން އެއީކީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތްއ  ނިންމަވަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް. އެ ކަންތައްަތއް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅީ މާ ނިންމާނީ އަޅުގަ

 ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން، ނޫނީ ލީގަލް އެްޑަވއިޒް ދެްއވާ ބޭފުުޅން ދެއްވާ ެއޑްަވއިެޒއް ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައުމަކީ 
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އްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އި  ށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރަން ވިލިމާލޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަމި ހުންނަނީ ރީތި އުސޫލު

އެ ވިދާުޅވިހެން ކޮމިޓީއަަކށް ހުށަހަޅައިގެން އަޅުަގނޑުެމން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް މި  ނިކުއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަ

ުމ ތުގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން، މުހިއްކުރުމަށް. މިއަދު ައޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަން ޙަޤީޤަންތައްތަްއ ބެލުމަށް މަސައްަކތްކަ

ން އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި ބިލުގެ ނުކުތާތަުކގެ ަމއްޗަަކށް ނޫބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު ެއްއވެސް ހާލެްއގަިއ 

ނޑުމެްނ އަޅު  އީއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިދިމާެވގެން ުއޅޭ މައްސަލަައކީ އި  ވާހަކަ މި ދެކެވެނީކީ. އެއީ މި މެންބަރުންނަށް ގަ

ދާއިރާެގ  ވެސް ންބަރުމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެ، ވިޔަސް  ކޮށްަފއި އޮތް މަކުނުދޫ ދާއިރާ ކަމުަގއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

މްރާނަށް އެ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ނޫން. ޝޭޚް އި މްރާނެއްގެހެން ޝޭޚް ޢި އޮތީ ކޮންމެ ކޮށްފައި މިރައްޔިތުން އިންތިޚާބު

ވެސް  އެ އުޅެނީ މައިބަދަވެްސ ނުހުރެވިގެން މި ކަންތައްތަކާ ހުރެ. ރައީސް ނަޝީދަށް  އުޅެނީ މިއަދު ޖަލުގައި

ވެސް ނޭނގިގެން މި  ޅެނީ މި މީހުންގެ މި ކަންތައްތަކާ ހުރެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރަންވާ ދިމާ އޮޅިގެން މިއަދު އެ އު

 އެ ބިލުަގއި  ،ދައްާކއިރުަގއިމެދު ވާަހކަ އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެން އެ ބިލަކާ

ނޑައަޅާަފިއ ހުންނަ ނުކުތާއަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަ މެްނގެ ހުރި އެހެން ދައްކަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުަގނޑުކައަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނުޑމެން ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ިމ ކުރުމުެގ ބޮއިކޮޓުޓޫރިޒަމް ދައްކަނީ މި މިއަދު  މައްސަލަތައް؛ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ކުރިކަްނ އެކި ގޮްތގޮތުން މަސަްއކަތް ކުރުމަށް ޓަކަިއ ވަރަްށ ގިނަ ބަަޔކުއްޖޭަގއި ފަތުރުވެިރކަން ހަލާކުރާ

ނޑުމެންނަށް އެ އްޒަތްތެރިނގޭ އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ  ނގޭ ަރއީސް. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. އަުޅގަ

 ،އަށް ގެންގޮްސގެން މި ާރއްޖެ ައޑިއަްށ ދަނީއޭ ބުނެަވރަށް ގިނަ މީހުން ަކނުޑގެ އަޑި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ 

ކުރަން ތިިބ ކުިރކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. މި ާރްއޖޭގައި އިންެވސްޓުއުފެއްދުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތް ބިރުވެރިކަން

ނޑުމެންނަށް އެހިތުގައި ބިރުވެިރކަން އުފެއްދިަކން އަ ގެއެތައް އިްނވެސްޓަރުން  މީގެ އާޚިރު ނަތީޖާ މި ނޭގ. ޅުގަ

ނޑުމެންގެ އާްއޒައަންނަނީ އި  ،ފުށުގައި ޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްމައިންނޭ. އައްުމ ރައްޔިތުންނާ ހަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ލިބޭ އާމްދަނީއާ  ރާތަކުަގއި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތުންނަށްއަދި އެހެނިހެން ދާއި ،އަޅުަގނޑުމެން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާަގއި

އަްށ  30% ،ށްއަ 25ގުިޅގެން މި ދަނީ މި ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ. އަޅުަގނޑުމެްނ މި ރިސޯޓްތަކުގެ އޮކިޔުޕަްނސީ %

ސަރު މި ސަރވިސް ޗާޖެއް ނުލިބޭނެ. މީގެ އަ ،މަ އަޅުަގނޑުެމންގެ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ ނުލިބޭނެދިަޔއިދަށްވެގެން

ނޑުމެންގެ އާ  ނޑުމެން؛ 1.5ްއމު ރައްޔިތުންނަށް. މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ ކުރަނީ އަުޅގަ  ބިިލަޔން ރުފިޔާ އަުޅގަ

އާސަންދަިއެގ ގޮތުަގއި ރައީސް މައުމޫނު  ،ގޮތުަގއި ގެސޯޝަލް ވެލްެފއަރ ން މި ދައްކަނީ ޮކންގޮތަކަށްތޯ؟އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންވި އާސަންދަށް އިތުަރށް ތަރައްޤީސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވަން ފެއްޓެ  ހުށަހެޅީ. ކުރުމަށް ޓަަކިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ާކޑުކޮ ގެ ގޮތުަގއިބިލިޔަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީ 1.5އާސަންދަިއގެ ތެރެއިން  ުޅ އަޅުަގނޑުމެން މި ެދނީ. އަުޅގަ

ނޑު .ވެސް މި ދެނީ ސަބްސިޑީޒް ފޯރުކޮށްދީގެން ގެ ތެރެއިން. ދެނީ ސަބްސިޑީޒް މެން ކަރަންޓު ވެސް މި ފޯރުކޮށް އަުޅގަ

ފަތުރުެވރިކަމުގެ ާދއިރާއިން މި ލިބޭ  ލިބޭ، ކަމަކު ަރއްޔިތުންނަށް މ ަކންތައް މި ކޮށްެދވެނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއެ
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ބަންދުކުރުމަށް ފަތުުރެވރިކަން ހުއްުޓވާލުމަށް ޓަަކއި މި ރިސޯޓްތައް  ،ޓާލުމަށް ޓަަކއިއާމްދަނީން. މި ފަތުރުވެރިކަްނ ހުއް

އަރ ގެ ނަތީޖާ ފެންނަނީ ރިސޯޓް އޯނަރުންނާއި މި ރާއްޖޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ ޓުޓަކައި މަސަްއކަތްކުރުމު

ންދުވެގެން މި ދަނީ. އެތައް ބައިވަުރ އިުތރަށް ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާ މި ހުރިހާ ތަނެއް ބައޮޕަރޭޓަރުންނާއި އަދި އޭގެ 

ނޑުމެން  މި ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ  ،ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ މި ވަޒީފާތަެކއް ގެއްިލގެން މި ަދނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލުްނ މި ކަްނތައްތައް ހަރުދަނާ އުސޫ ނާކުރާ ބިލެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހެއޭ.ޒަމް މަޖެހެއޭ، ޓުއަރި އަތުަގއި އޮންނަން އެބަ

ފަތުރުވެރިކަން މި ، ދައްާކއިރު މި ދައްކަނީމަޔަކީ ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަޤާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ކަމަކު ހިތާ

ނޑުމެން ހަލާކު އްޒަތްތެިރ އެބަ ހަލާކުވޭ އި ނޫނޭ. ފަތުރުވެރިކަން  ނެއްކުރުމަށް ޮގވާުލމަކުންބޮއިކޮޓުވަނީ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަްށ ަސރުކާރުގެ އާމްދަނީ ނަގަިއގެްނ އެއީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ

ްއކާ އަނެކޮށްގެން ންއެިކއެކި ގޮތްގޮތް ޯހދައިގެން މަސަްއކަތްކުރާ ފަިއސާ ބޭނު ވެސް އާމްދަނީއާއި ިއނާޔަތްތަކާ ،ވިޔަސް 

 ށްޭއގެ ފަތުރުވެރިކަމަ މަސައްކަތުން ޤައުމު ހަަލބޮލިވީމާ މަށް ޓަަކއި ުކރާއުފެއްދު ރައްޔިތުން ނެރެގެން ފިތުނަަފސާދަ

 ،ނާޔަތްތައް ނަްނގަަވިއގެންއިވިަޔސް  ަރއީސްކަން ކުެރްއިވ ބޭފުޅެއް ކަުމގައި .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއި ކުރޭ.އަސަރު

ކި މީިޑޔާތަކަށް ޔޭގެ އެިކއެނާޔަތްތައް ނަންަގވަިއގެން ުދނިއި ަޓކަިއ މުސާރައާއި އެހެނިހެން  އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް

ހަލާކުވޭ. މިއީ ވަރަށް ސާފު  ންތައްތަކުން ފަތުރުވެިރކަންކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަޤައުމުގެ އިޤްތިޞާުދ ހަލާކު ިއ،އަރަ

ނޑުމެން ބޭނުންވެމި ކަންތައްތައް ހުއްުޓވޭ ،ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ . އޭނެ ގޮެތްއ އަޅުގަ

. ރޭްލގެ ވާހަކަ ފާހަަގކުރަްއވާފައްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ސިޓީފުޅުަގއި އެބައޮތް އިޒްއި ވަރަށް އުފާކުރަން 

ވެސް ނުެއއް ވިސްނޭނެ. ށްއެްއގޮަތކަ  ކަމަށް ވަންޏާ މި ވޭ ޒްރޭްލގެ ވާަހކަ މިތާ ނުގެނެބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އި 

ިއޒްރޭްލ  ،އުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެވގެންގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުއެހެންވީމާ، ިއޒްރޭލް 

ވެްސ  އޮީތ. އެހެންީވމާ، މި ކަންތައްތައް އޮތީ ގެނެސްފައި މި ވެސް ނެތް ދަރަޖައަކަށޭ އަުޅަގނޑުމެން މި ގާނޫނު މި

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަނީ ޔަހޫދީ ދައުލަތްތަކުންނާޅުރަނގަ، އެބަޖެހޭ އި އަދި އެހެނިހެން ކުރަން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑާލުމަށް ޓަކައި މި ރާއްޭޖގެ ބަެއްއެގ ބޮލަށް ސަވާުރވެގެްނ ކުރާ  ،އެިކއެކި ދީންތަކުން މި ާރއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު ފު

ނޑުމެން ގާނޫނު ަބްއޓަން ،މަސައްކަތްތަެކއް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުތައް  ނޑުމެން ކޮށްގެއަުޅގަ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ އްޒައި ނެރޭއިރުަގއި  ތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާނީ ނޑު ަދންނަވަ ،މަސައްކަުތގައި އަުޅގަ  .މު ބިލެކޭއްމި ބިަލކީ ވަރަްށ މުހި ން ބޭނުންވަނީއަުޅގަ

އަށް ަމސައްކަތްކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ މަންފާ ޔާއިހެވާއި ލާބަ އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް މާދަމާ 

ނޑުމެން ެއއްވެްސ ރަށެްއގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހުއްޓުަވއިގެންެނއް ވެްސ  ެއޅޭނެ ބަނދަރެއް އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ައޅުގަ ވެްސ ނޯންނާނޭ. އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކެއް ނޯންނާނޭ. ސްކޫލެއް

ނޑުމެންނަ .ނުދެވޭނޭކޮށްފޯރު . އާމްދަނީ ނޭށް ލިބޭ އާމްދަނީތައް ހޯދައިގެންއެ ކަންަތއް ކޮށްދެވެން އޮތީ ހަމަެއކަނި ައޅުގަ
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ވޭތުވެދިޔަ ދެ  ،މަށް ޓަކައި ޮގވަމުންދިަޔއިރު ވެސްކުރުފަތުރުވެރިކަން ހަލާކު . މި ލިބެން އޮތް ގޮތަކީ ހަމައެކަނި މީ

މިލިޔަން ފަތުރުވެރިން މި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފަ. އެއީ ަޗއިނާ  2.5ވަނީ  ރުންދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ސަރުކާއަހަރު

ނޑުމެންދޫކޮށްފައި އަ ައއި ޤައުމު. ިމ  ންދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިމިީއ އަކީ ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ޔޫކޭ  ުޅގަ

 ،ސް، ޫޔކޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސްއެހެންނަމަވެ .ގައިއެންމެ ބޮޑަށް މި ހިންގަނީ ޔޫކޭ  ރަކާތްތައްހަބޭފުޅުންގެ މި 

ރިޒަމް އައޮްށޓަރެއް ނެތްކަން. ޓު ިއގައިއިނގިރޭިސވިލާތުގެ ރަްއޔިތުްނ ވެސް ގަބޫލުކުރޭ މި މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ

މި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަްއ  ިއ،ޮގވާލަށް ފަތުރުވެރިކަން ނައުމަށް އަފެއަރތަކުަގއި ކުނާައޅަިއގެްނ ތިބެ މި ރާއްޖެ

އަްށ ހެންވީމާ، މި ދައްކާ އަދި ރާއްޖެނޭގ މީގެ ޙަޤީޤަތްތައް. އެމީހުންނަށް ވެސް މިއަދު އެބަ އެ ޮގވާލި މަށްކުރުއިކޮޓުބޮ

ނޭގ. މި މީހުން ބޫލުކުރޭ ޙަޤީޤަތް ިމައދު އެބަ އެވެސް ިމއަުދ އެބަ ގަ ދުތަކުންނަ އެިކއެކި ބޭުރގެ ެއިކއެކި ވަފުމިއަން

މިނިވަންކަމާއި ފުރިހަމަ  ،މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިތިބީ ހަމަޖެހިގެން ،އިއޮށްޓަެރްއ ނެތްކަމާ އިދައްކާ ވާހަަކއިގަ 

ނައުމަށް ޓަަކއި ދީގެން ަތރައްޤީ ގެގެ މި ސަރުކާރާެއކު އެއްބާރުލުންއެކު އަުޅަގނޑުމެން އިސްތިޤުލާލާ

ތެރި ރައީސް. ްއޒަތްއިއްކަތްކުާރ ތަން އެބަ ެފނޭ ކަން. އެ ތަަރއްޤީ ގެަނއުމަށް ޓަަކއި ަމސަމަސައްކަތްކުރާ 

އެަތއް ހާސް ިދވެހި  .ދުވަހު އާިޓފިޝަލް ބީޗެއް ހުުޅިވގެން ެއ ދިޔައީށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އިހަކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ދޭ މެސެޖަކީ.  ެއއީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކު އުފާ ހޯދަމުން އެ ދިޔައީ.އާ އިލާޢާކުޑަކުދީންާނިއ  ،ރައްޔިތުންނެއް 

ނޑުމެން އަމާންކަން ެގއްލުވާލަ ނޫނޭ މި މަގުމަތީގައި އަޅު  ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް  ވެ ބިނގާ ިމ މަގުމަތީގަިއ ހިނގާ އި،ގަ

ނޑުދޮކުރާކަށް ބޭނުަކންތައް ކުރާކަށެއް. މުޒާހަރާ  އުޅުމަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ތަުކަގއި ށްމެއް ނޫނޭ. ބޭނުންވަނީ ގޮ

ބޭނުންވޭ ހުޅުމާލެއާިއ މާލެއާ ދޭތެރޭ  ލޭ ރައްޔިތުން މިއަދުެއއްޮކށް ވަގުތުަތއް ހޭދަކުރާށޭ. މި މާއާ އިލާޢާ .ހިތްހަމަޖެހޭށޭ

އްޓުވުމަށް ޓަަކއި ބަަޔކަށް އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ހުއިނިންމަން  އިއަޅަ  މިއަޅާ ބްރިޖު

ރެްއވިްއޔާ ނުކުރެިވގެން މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އިރާދަކުކެތް

ނޑުމެން މި  ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަަސއްަކތްތައް އަުޅގަ

ިބކަވެ ނިކަމެިތވެފަިއވާ މި މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ  ،ުއޅޭ ރައްޔިތުން  މި ރާއްޖޭަގއި މާލޭގައި މި ،އަންނަނީ

ނޑުމެން .އިލާތަކެއް އެބަތިބި ގޭ ބަންދުގައިޢާތައް ތްތަެކއް ހޯދައިދޭން. އެގޮ ލިބޭ  ނަށްނޭވާލަން ޖާގަެއއް ނެތިފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހަވާލުހު މަށް އެބަޖެހޭ ޙައްލެއް ގޮުތަގއި. މި ކަ ގެކޮށްލަނީ ކުލީރިހާ އާމްދަނީއެއް ގޭގެ ވެިރމީހާއަށް އަޅުގަ

ކުރާ މަސަްއކަތްތަކުން އެ ބޭފުޅުން އެަބ އި މި ސަރުކާރުން ހޯދުމަށް ޓަކައްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޙައްލު އިހޯދަން 

ވެރިކަެމއްގެ ތެެރއިން އަށް ވޯޓަްށ އަޅާނެ ބަޔަކު. އެހެންވީމާ، އެ ބިރުޑީ.ޕީ.ލޭގައި ދެން ނެތްކަން އެމްކުރޭ މި މާގަބޫލު

ނޑުމެންގެ މި ތަރައްޤީ  ،ކޮށްލައިގެން ނަމަެވސްއައިސް އިޤްތިޞާދު ހަލާކު މަޝްރޫޢުތަކެއް ގެ ހުރިހާ ައޅުގަ

ކޮށްލެވިއްިޖއްޔާ މި މަްޤޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނެކަުމގެ ުއއްމީދެއްަގއި މި އުޅެނީ. އެހެްނނަމަވެސް، އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ހަލާކު

އަދި  ،މުިޅ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ފެންނަ ތަރައްޤީގެ އެިކެއކި މަޝްރޫޢުތަކާ ހެދި ،މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް
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މި ގެންދާ އެިކއެިކ  އިގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުން މި ހިންގާ އެކިެއކި ޕޮލިސީތަކާތާ  ކުރިއަށް އޮތް

ނުޑމެންނަށް އެނގިގެންތަކުގަ ޖީސްޓްރެޓެ ތަަކްށ ދަނީ ަރއްިޔތުންނަށް އުފާވެރިކަން ހުިރކަން. އެހެންވީމާ، ކުރު ގޮއި އަުޅގަ

ވެސް އެބަޖެހޭ ވަރަށް އޮށްޓަުރ  މު ނުކުތާތައްއްއި މިހިރަ މުހިރައީސް، މި ބިލުގަްއަޒތްތެރި އިދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ކުރަން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަްށ ވެްސ މަސަްއކަތް ބޭނުންތެރި ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ަމޖިލީހުގައި ،ހުރި ގޮތެްއގައި 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ތެރެއަށް މަސައްކަތްކުާރިއރު ތި ބޭފުޅުންގެ އިންޕުޓް  އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންަވނީ އަޅުގަ

ދެން އެހެން ދައްކާ  ،އަށް ހާޒިރުވެަވޑައިުނގަނެރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ،ދެއްވާށޭ. ކޮމިީޓއަށް ވަަޑއިުނގަނެ

ވަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭދެވޭ ކަންތައްަތއް މި ކުރިމަތިވާހަކަެއްއގެ ސަބަބުން ޙަ

ޅުަގނޑުމެން ކުާރ ވެސް އަ އަޅުަގނޑުމެން މި ތަޅުމުގެ ތެރެއިން  ،ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރެއިން .ވާށޭޚިޔާލުތައް ދެއް

 .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ކުާރއިރު ކަންތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުރވަން.ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަމިނެޓު 30 ހިސާބުން މި .އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

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

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ 5.3`. ދެވަނަ ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަުމ 

 ށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫދަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިގެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑުމެްނ މިއަހަރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް އަޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ނޑުމެން ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެން މެންބަރުން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލަްނވީ ތަންޮކޅަކީ ކުީރގައި ވެސް ބަެއއް  ކުރިމަތިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މާތް  ނޑުމެން މި މަސައްކަާތ ހަވާުލވިއިރު އަުޅގަ ގަންީދ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޤައުމާއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ ކުރި ހުވާގެ މަތީން. އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަަސްއކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާެނ. އަދި އެ މަަސއްކަތްަތކަީކ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަ 

ނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ވާެނ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ
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ފެށިގެންދާއިރު މި ޢަޒުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ތިބެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ބާކީހުރި މަސައްކަތަތްތައް ވެގެންދާނީ ރަނގަުޅ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުާރ  މަސައްކަތްތަެކއްގެ ގޮުތގައޭ. އާދެ! ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެ ނޑުމެންންނަށް ދިމާވެފަިއ މި ވަނީ އަުޅގަ ންނަށް މި ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން  ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިފައިނެތީމަ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެްނ އައި ވަގުތު އަުޅގަ

ވާ ކަންަތއްތަެކއް ހުިރ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ފާުޅކުރީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެްސ ތަޢާރުޟު

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަދި  ނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލަ ފެންނަން. އަޅުގަ ފާހަގަކުރެވުނީތީ. އާދެ! މިއަުދ މި އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް ގެްނދަންޖެހޭ ކަމެއް. އަ ދި ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ވެސް މި މައްސަަލއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙައްލުކޮްށގެްނ އަނބުރާ އެ ަމއްސަލަ  މަރުޙަލާއަށް ގޮްސގެން މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްެވސް ހާލެއްަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ގެނެވިދާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ކުރާ ެއްއވެސް މަސަްއކަތަކަށް ެއއީ ޮކންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަްސ، ެއ  ފަތުރުވެރިކަން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ނެތިގެންދާ ގޮތަށް

މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެން ބަލައެއްނުގަންނާނަން. އެ ކަްނތައްތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެްނމެ ހަރުކަށިކޮށް ކުށްވެރިކޮށް 

ނޑުމެން އަޅަންޖެހޭނެ. އާދެ! މީ ނޑުމެން ހަަމ އެކަމަށް ޓަަކއި އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް އަުޅގަ ގެތެރޭގައި އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރެވޭ ެއްއވެސް ވިޔަފާިރެއއް، ެއއީ އެތެރެާއއި ބޭރުން 

ނުޑމެން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް.  ވެސް ވިޔަފާރިތަކަްށ ެގއްލުެމއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުާރ ހަމަ ޮކންމެ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުަގއި ޙަ ނޑުމެންނަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ައޅުގަ ނޑުމެންަނށް މިއަދު އަުޅގަ ޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިވސްނައިނުލެިވގެންހެން މިއުެޅެވނީ. މި ހިނގާ ކަންތައްަތއް؛  ހުރި، މިކަމުން ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއެއް އަުޅގަ

ކީ ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ައޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ. ފަތުރުވެރިކަން ދަށަށްދާ ކަންަތއްތަކަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބަަލން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ ކޮބައިތޯ ސަބަަބކީ. ހަމައެކަނި މި ބޮއިކޮޓުކުރުަމކީ ކޮަބއިތޯ؟ މި ވެސް އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ މުިޅ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަިއގެން ރޭވުންތެރިކަމާެއކު މިކަން ނުގޮއްސި 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި، އެކި ކަންތައްތަކާ ހެދި، ސިޔާީސ  ހުރިހާ ނިކަމެތިކަމެއް އޮތީ. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުރެޭވ  މަސްރަޙް އޮތް ގޮތުން ކަމަްށ ވިޔަްސ، ދުނިޔޭގެ އިޤްތިާޞދަށް ވިޔަސް އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ހަމަ ދަށަށްދާ ތަން. އިންތިހާއަށް ދަށަށްދާ ތަން. އޭގެ ސަބަބުން  އުސޫލުން ނަމަވެސް އަުޅގަ

މިދެންނެވި ގޮތަށް ރައްޔިުތން ނިކަމެތިވެގެންދާނެ. ދިެވހިރާއްޖެއަށް ހަމަ ލިބޭހާ ވެސް ެއއްަޗކަށް މި އޮީތ 

ްއގެ ގޮތުަގއި ހަމަ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްޗެ 

ނޑުމެން ޤަުއމަކީ ވަރަށް ކުަޑ ޤައުެމއް.  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަިއ، ޙަޤީޤަތުގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޙައްލުނުކުރެޭވ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަބއެްއ ފަހަރު ލަދުގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލުނުކުރެވޭެނވަރުގެ ކަެމއް މި ޤައުމުގަިއ 
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ނުޑ ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެންީވތީވެ ައޅުަގނޑުމެން ތަކުރާުރކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ވެްސ،  އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އެކި ޖަލްސާަތކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަުމން، ޮގވާލަމުންދިޔަީއ އަުޅަގނޑުމެން މަޝްވަާރކޮށްގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭރު ަބެއއްެގ އަތްމަްއޗަށް ކަންަތއްތަްއ ދޫކޮށްލާކަށްނުޖެހެއޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޕްރެޝަރުތަކެއް 

 ފޮނުވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުުތ އެއްކޮށް ހަަމވީ. އަުޅގަ

 އަށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ރައީސް. ފަތުރުވެިރކަން ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނު އަނބުާރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އޭރުަގއި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  ނޑުމެން ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަ ފޮނުވާލަދެއްވީީތވެ އަުޅގަ

އަދި ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ތެރެއިން ދައްާކ ވާހަކަަތކަްށ ، ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަައކީ ބޮިއކޮޓުކުރަން ވެސް

ނޑުމެން  ނޑުތަކާ ޚިލާފަށް މަނާނުކުރެވޭނެކަން. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި އަދި ބައިނަްލއަޤްވާމީ މިންގަ

އާޓިކަލުން ފެިށގެން ެއ  39ގެ ވަނަ ޗެޕްޓަރ 7ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން ދިޔައިން. މިސާލަކަށް އ.ދ ާޗޓަރުގެ 

ހުންނަނީ އެވާހަކަތައް. ެއީއ ސެންޝަން އެޅުމާ ބެހޭ ވާހަކަތައް. ޮބއިކޮުޓކުރަން ޮގވޭނެކަމުގެ ވާހަކަތައް. އެީއ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ގަޫބލުކޮށް ރެކޮގްނަިއޒްކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަކެއް. އަދި ހަމައެާއއެުކގައި މަދަނީ ސިޔާީސ 

ގައި ވެސް މި އޮންނަނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭނެ ކަމަށް.  19ހޭ މުޢާހަދާ؛ ބައިނަލްއަޤްވާީމ، އާިޓކަލް ކަންކަމާ ބެ

ވަނަ ާމއްދާާއއި މިހެން  27ވަަނ މާއްދާާއއި  16ބޮއިކޮޓުކުރަން ވެްސ ޮގވޭނެ ަކމަށް. އަދި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ރުމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމުގައި. އެހެްނވީމާ، ވަނަ މާއްދާަގއި ެވސް މި އޮންނަނީ މި ޚިޔާލުފާޅުކު 68ގޮސް 

ތަކުރާުރކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،ސާފުކޮށްއޭރުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި ވަރަްށ 

ނޑުމެން ކުރަން ގޮވުަމކީ އެއީ ިޖނާޢީ ކުށެއްގެ ގޮުތަގއި ނުހެދޭނެ ކަމަށް. އަޮބއިކޮޓު ،ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައިމު ޅުގަ

ަހމަ އައްސިއަަރއިގަެނގެން ޮގއްސަ ބިލެއް ފާސްކޮށްލީ.  ،ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން ދިޔައިން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން އުފާކުަރން އެ ބިލު ގާނޫނަކަްށ ތަސްދީ ކުރުުމގެ ކުީރަގއި ގުގާނޫނަކަށް ހަދާލީ. ދެން އަުޅގަ

އުމުގެ ކަްނކަމާ ުގޅޭގޮތުން ިޚޔާުލ ރައްޔިތުންނަށް ފާުޅކުރެވޭނެ. ޤަ ޓަަކއި. ާވލަދެއްވި ކަމަށް އް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

މެދު  އަރައިގަންނަ ފަރާތްތަކާ ށްއިންސާނީ ކަރާމާތަ ،އަދި ވަކިން ޚާްއސަގޮެތއްަގއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

އި ޔާ ޙައްޤުތަކަށް ފާޅުގަ ެލވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީން ގޮވާލަނީ މިރާއްޭޖގެ އިންާސނީއިފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ޮގވަ



37 

 

ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަްމ  .ސިއްރުަގއި އަަރއިގަންނަ ފަރާތަކާ މެދުގައި ވަިކވަކި ަފރުދުންނާ މެދުގައި ފިޔަވަޅުެއޅުމަށް

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީއަކުން ނުޮގވާނެ. އެހެްނނަމަވެސްބޮއިކޮޓު ކުރިން ވެްސ  ،ކުރުަމކަށް އެްއވެސް ހާލެއްގައި އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަްށ  ވަމުންދިޔަ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ޮގވާަލމުންދަނީ އަބަދުވެސް މިތަކުރާރުކޮށް ދަންނަ

މެދުގައި  ފަރާތްތަކާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަ ފަރާތް. މި ؛އަރަިއގަންނަ ފަރާތް

މިފަދަ ގާނޫނެްއ ހެދުމަކީ  ،ވާހަކަަތއް. އެހެންވީމާ  ގޮަވނީ މި ެވސް މި ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މުޅި ދުނިޔެ

އެުކަގއި  ބިލު ފޮނުވާލުމާ ބޫލު އޭރުެވސް ކުރީ ނުހެދޭނެ ގާނޫނެްއގެ ގޮތުަގއި. ހަމަެއާއއެުކގަިއ އެގައަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެްނގެ މި ބަސްފުޅަކުްނ  ުޅވިވިދާ ގެ ލީޑަުރ އެމަޖިލީހުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު މިއަދު އަުޅގަ

ވިދާުޅވަީނ  އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްާކވެްސ ހައިރާންކަމެއް ލިިބއްޖެ. އަނެއްާކވެސް ސިއްަސިއގެން ގޮްއސި. އެ 

ނޑުމެންގެ ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިރުަގިއ މަދަނީ ކަމަކަށް ބަދަލުކުރީ  .ޚިޔާލުފާޅުކުރާ މީހުންނަށް އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ޖިނާޢީ ކުށަކަށް  ގޮުތަގއި އޮތްކަން މަދަނީ ކަމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް އަނެއްާކ އަނބުރާ އެ ކުރީގެ ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ

ލާފައި ދެން އަނެްއކާ މި އިކުުރމާ ބެހޭ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވަ ބޮއިކޮޓު  ،ދިީނ. އެްއކަލަ ބިލު ހަދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެ

ލުފާޅުކުރާ މީހުންނާ މެދުގައި ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ގޮުތގައި އަދަބުޭދ އަެނއްާކވެސް ތިމަންނަ މި ފާސްކުރަނީއޭ ޚިޔާ ،ގޮވަނީ 

ނުޑމެން ވަރަށް، ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ާރއްޖޭެގ  ކަންތައްތަކާ މެދުަގއި. ަހމަ އެާއއެުކގައި މި ބޮޑަށް ކަންބޮުޑޭވ މި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ  ރުއިުރކޮޅުން ބޮމެއް ފެނިގެން މިއި ،ޓުއަރިސްޓުން ނާންނަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ރަރ ން މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ އެންޓިޓެއުޅެނީ. އިރުއިުރކޮޅުން ކޮންެމވެސް ތަނަކުްނ ބޮމެއް ަނާގކަން. ައޅުަގނޑުމެ

މްހޫރިއްާޔ ލޯއެއް. ފާސްކުިރއިރުަގއި ެއބައޮވޭ ދުނިޭޔގެ ޓެރަރިސްޓިްކ އޯގަނަިއޒޭޝަންތަކަކީ ކޮަބއިކަން ރައީސުލްޖު

ނަޑއަޅު  ްށ ހަމައަ މިއަދާ ން،އަށް އެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެަވޑަިއގެހަމަ ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ. މިއަދާ 15 އޭއްވަންޖެހޭނެކަ

ޭއގެ ނަތީޖާއެްއގެ  ިއ،ޓް އޯގަަނއިޒޭޝަންަތއް ަކނޑަނާޅަޚިލާފުވެވަަޑިއގެން އެ ޓެރަިރސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގާނޫނާ

އެ ފަރާތްތަކަށް ސަޕޯޓް ލިބޭ ކަހަލަ  ،ރު ބޭނުންކުރުމާއިޢާރިސްޓު ޯއގަނަިއޒޭޝަންތަުކގެ ޝިގޮތުަގއި އެ ޓެރަ

ކީ. ބޮންތައް ބުތަކައަށް ޓުއަރިސްޓުން ނާންނަ ސަބަރާއްޖެ ރާއްޖޭަގއި ުކރުން ހުއްދަވެގެންދަނީ. އެއީ މި ކަންތައްތައް މި

މިހިރަ ކަންތައްތައް ހިނގީާމ  ،ނޫުނތައް މުގުރަމުން ގެންދިޔުމާރަްއޔިތުންނަށް އަިނޔާވެިރވުމާއި، ދުނިޭޔގެ ގާ ،ހޯދުމާއި

ނާންނަ ސަބަބުތަކަކީ.  ރާއްޖެއަްށ ޓުއަރިްސުޓން އީކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަީކ މިޓެރަރިސްޓުންނަށް ހިތްވަރުދީ މި

ނޑު ެދކޭޮގތުގައި ޔުނިވަރސިީޓއެއް ފަދަ ތަނެއް އަ، މާއެހެންވީ ނޑުމެން ދައްާކ ައޅުަގނޑުމެން ެއމް.ޑީ.ޕީއަކީ އަުޅގަ ުޅގަ

 ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ކަެމއް.  ބޫލުކުރުމަކީ އެއީ މިގަތައް ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ އިއް  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު ެއއްކޮށް ަހމަވީ. އަުޅގަ

 ށް. ރިޔާޟް ރަޝީދަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

މި  ރަްއވައިނުކުގުރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަސްދީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި 

ބިލަށް  ެއކުަގއި މިނޑު ހުށަހަޅަން. އަިދ ހަމައެއާބިުލ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވަން އަޅުގަ  ގުޅިގެން މި ފޮނުވާލުމާ

އްާޔ ވެއްޖެ  އެްއޗެްއ ދަންނަވާ ކަމަށް އިައޅުވަ ިބލުގައި ހުރި ަބއެްއ ކަންބޮުޑުވންތަކަށް އަލި އިރުަގއި މިލާ އިވާހަކަދަްއކަ

ނޑުމެން ނޫންަނމަ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަ  ،އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ގަކަދަްއކާއިުރގައި އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް މިހެން ކުރަމުންދާއިރުަގއި ގާނޫނަކުން ވަިކ  ގެން މި މީހަކު ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މާނަކޮށް  މިނިވަންކަން އެ 

ން ހަނިކުރުމަކީ ކަންކަ ކަންތައްތަެކއް އެހެން ޑިމޮކްެރޓިކް މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް ަކންކަން ހަނިކުރެވޭ މިންވަރަށް އެ

ނޑަައޅާނޫނުއަާސސީޤާ ގެއަޅުަގނޑުމެން  ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި މިހާުރ އެ ، ފައި އޮތް މިންަގނޑު. އެހެންވީމާން އެކަްނ ކަ

ގާނޫނީ މައްސަލަެއއް ، އެުކގައި ފާސްުކރަން ބަދަލުތަކާ ގާނޫނަށް އެ އޮތް މިންވަރަކީ ެއއީ މިބިލުގައި މިހެން  އޮތް މި

ނޑަށް ދަންަނވަން ކެރޭ. ެދން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަ ކަމެއް ނޫން އޮތް ފާދެއްވި ފަރާތަކުން ދެްއވި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް މިޔާ ލަފަ ނޑުމެން މިކަމާގު ބިލު އައުމާ އެކުަގއި އަުޅގަ ދޭތެރޭ  ޅިގެން ައޅުގަ

ލާފައި ޮއތް ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި އަދި އިދައްކަވަނީ. ހަމަ އެާއއެުކަގއި މިބިލު އެކުލަވަ  ނުވިސްނާނެ ވާހަަކއެއް ނޫން މި

 ެބހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާ  ިމކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތާ ކު ެކނޑިނޭޅިކުރަން ބަޔައްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ބޮއިޮކޓުރާ

އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަްނ ން ރާއަހަރުން ފެށިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ  ވަނަ  2004މީ މިއަދު ފެށިގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން.  ،ނަމަ

ކަން ހުއްުޓވަންޖެހޭ އެބަ. އެއީ މާދަމާ ކުރަމުން. މިޖެއިން ބޭރުގައި ދަނީ މަސައްކަތްރާއްެޖއާއި ާރއް ކުރުމަށްބޮއިކޮޓު

ނޫންނަމަ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަްށ  ،ދެކޮޅަށް  ަގއި ވީނަމަވެސް އެ ސަރުކާަރކާކޮންމެ ސަރުކާރެއް މި ަޤއުމުަގއި އޮތް ކަމު

 ކަމަށްކުރާ ގެއްލުންދޭން ބަޔަކު މަސައްކަތް  މަށްފަތުރުވެރިކަ ؛މިގޮތަށް ކަންތައް އިކުރުމަށް ޮގާވލަމިގޮތަށް ބޮއިކޮޓު

، ތަކެްއ ކުރިމަތިވާނެ. އެހެްނވީމާދިނުމުގައި ދަތިތުންނަށް ޚިދުމަތްއްޔާ އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ަރއްޔިވެއްޖެ 

މީ އެްއވެސް ަބޔަކު ވެރިކަުމަގއި ތިބޭއިުރަގއި އިިދކޮޅު ފަާރތްތަކުން ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމއް ނޫން. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން 

ރައްޔިތުންެގ  ،ްއގެ ގޮުތގައި. ެއހެންނަމަވެސްއެރެއްގެ ވެިރކަމުަގއި ިއދިކޮޅު ބައަހަ 3ގެ ވެސް ތިބިން އެމް.ޑީ.ޕީ

މިކަހަަލ އެްއވެްސ ކަމެްއ ނުކުރަން.  ިއ،ެގ ފަތުރުވެރިްނ ނައުމަށް ޮގވާލަައދި ދިވެހިރާއްޖޭ ،މަޖިލީހުން ފޮނުވާ ބަޖެޓް

 ދިވެހިރާއްެޖއަށްގައި ފުޅު ޝާހިދުގެ ވާހަކަهللا ންބަރު ޢަބްދުމެ ތަނުގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މިއަދު މި

އުޅެނީ މި ސަރުކާރުގެ ސަބަބުންނޭ ވިދާޅުވާއިުރގަިއ  ކުރިމަތިވެެގން މި ހުރިހާ ކަމެއް އުޅޭ ދަތިތަކާމި ކުރިމަތިވެގެން 

 ދެ  ތަސްމީނާ ޓްނަރުނަގެ ޕާމީނަާއއި މީ  ،މި މަނިކުފާނު އިސްކޮށް ހުންނަވަިއގެން ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުތަަކށް ޒިޔާރަތްކޮށް
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ކުރާ މަަސއްކަްތ އްޖެ ފަތުރުވެރިން އަޔަނުދިނުމަށް ޓަކަިއ ތަނަށް ޒިޔާރަްތކޮށް ދިވެހިރާ  އެކި  ،މީހުން އެކި ޤައުމުތަކަށް 

 އްގެ އެ އްދާރުވާ ބަޣަދިވެހި ޤައުމަށް  ،ބަލަށްރަްއިޔތުންގެ މުސްތަޤް ކުރަނީ. މީ ދިވެހިރައްޔިުތންގެ ހަލާކަށް، ދިވެހި މި

ނޑު މިއަދު މި  ދޭތެރޭގަިއ އަޅަންޖެހޭ ހަރުކަިށ  މިފަދަ މީހުންނާ، މީހުން ސިފަކުރަނީ. އެެހންވީމާ 2 ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 އް މުންދާ ޚިދުމަތްތަކޮށްދެނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ފޯރުފިޔަވަޅުތަެކއް އެބަހުރި. މިަފދަ ކަންތައްތަްއ ކުާރ މީހުން

ހުރި މީހެްއ  ވަންޖެހޭ. އެއީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮށްފައިހުއްޓު ށް އަންނަންޖެހޭ. އެކަންނިމުމަކަ

ހުއްޓުމަކަްށ  ވަންޏާ އެ ޚިދުމަތް ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް އޭނަައށް ދައުލަތުން ެއއްެވސް ިޚދުމަތެއް ދޭ ކަމަށް

ވެސް ެއ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަންޖެހޭ. އަދި އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށްވީ ކަމުަގއި ވީނަމަ 

އެ ިދވެހި ރައްޔިަތކަށް ވާިއރު އެ ަރއްޔިތެްއގެ ކިބައިްނ  ،ވަންޏާ އަންނަންޖެހޭ. އެއީ ިދވެހިރަްއޔިތަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް

ނޫން ވަސީލަތްތަކުން އަދި ާއއި އަިދވެސް މިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ. އާސަންދަވެސް މިދެންނެވި ކަންތައްަތއް ނި

ަބިއވަރު ޚިދުމަތްތަކެްއ ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ަނަގއިގެން ަރއްޔިތުްނ ދައުލަތަށް  ވެސް އެހެން އަސާސީ އެތައްންމިނޫ

، ޅުތަެކއް އެޅެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ދޭތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިަޔވަ އާމްދަނީ ހުއްޓުވަން މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނާ ލިބެން ހުންނަ

މި ބިލު ދިރާސާުކރައްވާ ކޮމިޓީން އިތުރަށް ވިސްނަާވއިުރގައި މިދެންެނިވ  ،ނީއަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަ

ކުރާ  މަލު ޢަނެވި ފަާރތްތަކަށް މިފަދަ މިދެން އި،ނެވި ކަންތައްތަކަށް ައލިއަޅުވާލަ ށޭ. މިދެންންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާކަ

އް ނޫން. އަިދ ކުންނެއް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމެކްރެޓިކް އެްއވެްސ މުޖުތަމަޢަެއޅުމަކީ ޑިމޮމެދުގައި ފިަޔވަޅު ފަރާތްތަކާ

ނޑުމެން ކައިރީަގއި ކުަޑކުދިން  ވާެއއްވެސް މާއްާދއަކާ ތަާޢރުޟު ގެނޫނުއަާސސީޤާއަޅުަގނޑުމެްނގެ  ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ބޫލެއް ގަ އި ތިބި ބޮޑެތި ފިރިހެނުންނެއްއުސޫލަކުންނެްއ މިއަދު މިތާގަ ކައިީރގައި ދައްކާ ވާހަކަދެއްީކމަ އެކަން އެ

ނުކުރާނެ. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި ިއޒްރޭުލގެ ވާހަަކ 

ފަތުރުވެރިން  ށްެއއްެވސް ޤައުމެްއގަިއ އެ ޤައުމަ ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެަބއޮތް. ހަމައެކަނި އިޒްރޭެލއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ

މިިނވަންަކންމަތީ އުޅެވޭނެ މީހެއް ނޫން.  ،މީހަކު ެއއީ ދޫވެަފއި އިލާކުރަން ޮގވަ ޤައުުމ ބޮއިކޮޓު  ނޫންނަމަ އެ ،ނައުމަށް

އަޅާނެ. ެއީއ ކޮންމެ ތަނެއް ވެސް. އަދި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު  ނެ. އެ ޤައުމުތަކުްނ އެއޭނައަށް ަޖވާބުދާރީވާންޖެހޭ

އް. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން އެޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ބަތަެކއް ަރއްބޮޑެތި އިާނޔަތް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ިމއަދު ަވރަށް

ނޑުމެން އަހަރެްއގެ މަްއޗަށް  ބިިލއަނަށް 1ސަބްސިޑީގެ ގޮުތގައި  ެއކިެއކި ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ައޅުގަ

ރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ތެވީނަަމވެސް، ނުުކޅެދުން ކަމުަގއިދޭ. ކަރަްނޓް ސަބްސިޑީއަށް ބެލި ނަންނަމުގައި އެބަ

އަދި ކާުޑގެ ބާވަތުން ދޭ ސަބްސިޑީއަށް  ،ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސްައދި އާސަންދައަށް ބެލި ،ވީނަަމވެސް ބެލިކަމުގައި

ޖެހޭ އިނާޔަތެްއ ދޭން ޞަވަިކ ޚާއް ،ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސްއެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުން ބެލި އަދި  ،ކަމުގައި ވީނަމަެވސްބެލި

ހިނގާ. މިއަދު މިހެން. އަޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނަމާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިކަން އޮތީހުންނަށް ބެލިއެހެނިހެން މީ

ނޑުެމން ބަލަމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް މި ދެމުންދާ  ހިނގާ. ހަމައެކަނި އިނާޔަތަށް އަުޅގަ
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ަގިއގެން މީހެްއ ނަޝީދަީކ ކޮންމެ މަހަކު. ނަމިލިއަން ުރފިޔާ ނަގާ  175އޮފީސް ހިންގުުމގެ ޚަރަދަްށ ވެްސ 

، ން މީނަ މި ގޮވާލަނީ. އެހެންވީމާދިވެހިރާއްެޖއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަުޅއަޅަ ިއ،ކުރަން ޮގވާލަދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިޮކޓު

ން ވެސް މިފަދަ ކަންކަންމީ  ނުވާ ކަމަކަށް ހަދައިގެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިތާ ވާހަކަދެއްކިދާނެ. ނިންމާލުމުގެ ކުރި

 ން ކުރުވި އުނަދގުލާއި އެމް.ޑީ.ޕީ އިއަހަރުގެ ވެރިކަުމގަ 30އުމޫްނގެ ރައީސް މަ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

ތެއް މި ަސރުކާރަކުންނެއް ނުދޭނޭ. އަދި ނޮހޮރޮއްޕާން ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރުކާރުަގއި ެއކަން ެއގޮތަްށ ކުރުމުގެ ފުރުޞަ

ރުޞަތެއް އެމް.ޑީ.ީޕއަކަށް .ީޕ.އެމްއަށް ނިސްބަތްވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ ފުމިއަދު ޕީ ،މިތާގައި މިތިބި

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މަގުމަތީަގއި ކިތަންމެ ސަކަރާެތއް ޖެހިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ، ހެންވީމާ. އެނުދޭނޭ އަުޅގަ

ވެްސ، ބޭރު ޤައުމުަތކުަގއި ކިތަންމެ ސަކަރާތެްއ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވެސް ކިަތންމެ ސަކަރާތެއް ޖެހި ކަމުގައި ވީނަމަ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް هللا ޖެހި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ަރްށ ސަރުކާ ށް ނިސްބަްތވާ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި އަިދ މިެގ މަޖިލީހުގެ މިތިބި ޕީ.ޕީ.އެމަރައްޔިތުން

ފަޔަށް  ތްނެ ވާނީ ފޫ ކުރާ މަސަްއކަތް މީހުން އެ އެ، ަމސައްކަތް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ ތާއީދުކުރާ ރަްއޔިތުން އެ

 ށް. އެގޮތަށް ެއކަން ވެގެންދާނީ އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ. ފެންފުރުން ކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް. ހަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ އި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

ކޮމިީޓއަށް މެންބަރުންގެ  11ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

އްޭޖގެ ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދިވެހިރާށް ޓަކަިއ އަުޅަގނޑު ވެސް ާތއީދުބިލު އަނބުާރ ފޮނުވާލުމަ އަޅުަގނޑު މި

ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލު  އި،ކުރުމަށް ގޮވާލަ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު 

ނޑު ވެސް 11 ،ައށްއަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ކޮމިޓީ  ރިޔާޟް  ތާއީުދ؛ މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓައށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދު ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ރަޝީދުގެ  ލަކޮށް ބިލަށް ޖުމު ކުރާ ާވހަކަ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަޅުގަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެ ،ނަމަ ަވނީ ލާ ކަމަށްއިއަޅުަގނުޑ ބަލަ  ޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުެމއް ސް ވިސްނާލަން އެބައަުޅގަ

ކަމުގެ މަްއޗަށް. ޤައުެމއްގެ ުއފެއްދުންތެރިެދއްގެ ަމްއޗަށް. ނުވަތަ އެ ޞާތިވަނީ އެ ޤައުމެްއގެ އިޤް ވެސް ބިނާވެަފއި މި

ނޑުމެން ބަލާ އި އޮންނަ އެންމެ ެއއްެވސް ަޤއުމަކުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެ ޤައުމެްއގަ ،ނަމަ ވަނީ ަކމަށް އެހެން އަުޅގަ

ކަމެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާވެަފއި އޮންނަ އިންޑަސްޓްރީ އެްއކޮްށ ބޮޑު އުފެއްދުންތެރި ނުަވތަ އެންމެ ،ހަރުދަނާ އިންޑަސްޓްރީ
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ޓަަކއި ނުކުމެ އެ އިްނޑަސްޓްީރ  ށްތަޙަލަޞްމީހުންގެ އަިމއްލަ މަ ނިކަމެތިވެގެންދާކަށް. ނުވަތަ ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުން އެ 

ކަންކަން ކުާރ  އްގައިޒީބީ މުޖުތަމަޢެހުތުދިނުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަށް އިނދަޖައްސާލުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަނިކަމެތިކޮ

ައދި އިންސާނީ އެހެން އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް ބެލި ކަމަށް  ،ވިޔަސް ށްކަމަބ ޓަރައށް ބެލިޗާ .ގެދ.ގޮތެއް ނޫން. އ

ނޑުމެންނަްށ  ،އްވެްސ ހަމައަކުންެވސް މީ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުމަކުން އެ  ވިޔަސް އެއްެވސް އިންސާފަކުން އަޅުގަ

ރައްޔިތުން އެންމެ  ޖާގަދެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދިވެހި ،ފުރުޞަތުދެވޭނެ

ށްލުމަށް ޓަކައި ތަފާުތ ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްީރއަށޭ. އެ އިްނޑަސްޓްރީ ހަލާކުކޮ ބޮޑަށް ބިނާވެފައި މި

ުބނެ  ދޫދުގެ ތެރެއިން ކަމަށްޙު ން އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނީ ނަންނަމުގައި ދައުލަތުން ިއނާޔަތްތައް ަނގަިއގެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީ ކުެރވިގެްނވާނެ ކަޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނަކން ބޭނުންޚިޔާލުފާ ެމއް ނޫނޭ. ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނުވަތަ  ،ޤައުމެްއގައިތޯ އެ ޤައުެމްއގެ އިންަޑސްޓްރީތައް ޒީބީ ޤައުމުަތއް. ކޮންހުދުނިޔޭގެ ތަ ވާންގައަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހި

ކުރާ ުކންފުނިތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑަށް ކޮންޓްރިބިއުޓު އެންމެ ށްކަމައެ ޤައުމެްއގެ ހުރި ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރި

ނުޑކޮްށލުމަށް ޓަކައި ފުރު ނޑުފު  ކުރިއަރާފަިއވާ ޤައުމަކުން ،ޒީބީހު. ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ތަޞަތު ދެނީވަސީލަތްތައް ފު

ނޑުމެންގެ ފެހި ، އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. އެހެންީވމާ އަކުރުތަާކއި ާމއްދާތަކަްށ  ވާ ނޫނުއަސާސީަގއި ލިެޔވިފަިއ މިޤާ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިނިަވން ދީއަ  ،ނަމަވާ ލާ ކަމަށްއިބަލަ ަތ ޙައްޤުތައް ނުވަ އްގައި މިފަދަރާތީ މުޖުތަމަޢެމިޤްޅުގަ

ކަންކަން ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނޭ.  ބޫލުކުރެވޭ މިންވަަރކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް މި ގަ ،މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓިދާނެ

ނޑަައޅަނީ މިދަްނނަވާ އުސޫލުަތކުގެ މަތީބޫލުކުރަގަނޑު އަޅުގަ  އަދަބު  ދެވެްނޖެހޭ އެންމެ ހަރުކަށި ިއ،ން ިމކަންކަން ކަ

ބިލު އަލުން ރިޢާޔަތްކުރުމަްށ  ކުރާ ފަރާްތތަކަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިކުރުމަްށ ޓަކަިއ މަސަްއކަތްބޮިއކޮޓު ފަތުރުވެރިކަން

ނޑުމެންނަށް ދެންމެ މި  ލާ ކޮމިޓީްނ އެބަޖެހޭ މި އިޓަކައި މިފޮނުވަ  ތަނުން އަޑުިއވިގެން  މަސައްކަތް ކުރަން. އަޅުގަ

ހުރި  އި މަސަްއަކތެއް ނުކުރަމޭ. އެކަމަކު ތިމަންނަމެންނަށް ލިބިފައިކުރުމަށް ޓަކަހިނގައްޖެ ތިމަންނަމެން ބޮއިކޮޓު

ކަދައްކާފައި ކުާރނަމޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މޭރުމުން ވާހަންނަެމން އެ ޙައްޤުތަުކގެ ބޭނުންޙައްޤުތަކެކޭ އެއީ. ތިމަ

ންނަށް ލިބޭނީ މީހު ދަންަނވާނީ އެ ުކރާ ބަޔަކު ައޅުަގނޑުނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތް ދުޞާތިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް

 ފަދަ ލަޑެކޭ.  ސަން ތާޖުއްދީންގެ ދަިރންނަށް ލިބުނުޙަލިޔުންތެރިޔާ  ޚުހަމަ ދިވެހި ތާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ އި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ރިފަޢާޢަލީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފްޢާލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ކެ
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ިދވެހިރާއްޖެއަްށ  އި،ކުރުަމށް ގޮވާލަ އްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓު`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާ 

ނުޑ ވެްސ ހަމަ ރިޔާ ؛ެއޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލުދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު ޟް ރަޝީދު، ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ އަުޅގަ

ބެހޭ  . ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ބިލާކުރަންޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެ

ންގެ ބޭފުޅު އެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ދައްަކވަމުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަަކފުޅުގޮ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ޕާޓީއަކީ ވަުރގަދަ މިވެނި ެއއް  ދެނީ މީހުން ދަސްކޮށް ތާކުްނ މި ބުނާ ނީ އެ ބޭނުންވަޗެކޭ. އަުޅގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިތާަގއި މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން هللا ަރއީްސ ޢަބްދު ؟ވަގަށްެނގުން ހެއްޔޭ

ނެގި. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ޒާީތ  ސިމް އިބްރާހީމް ވަގަށްޤާރާހީމް، އޮނަރަބަލް ސިމް އިބްޤާނެގި.  އިންނަވަނިކޮށް ަވގަށް

ނިޑޔާރަުކ ވަގަށްކޯޓުގެ ތަޅު މްޕްރީޑްކޮްށގެން ާއއްމުކޮށް އިްއވި. ސުފޯންކޯލްތައް ރެކޯ  ނެގި. މިހިރީތޯއޭ އެ އެުޅވި. ފަ

ނޑު ދަންނަވާ ؟ތަންަތނުން ދަސްކޮށްދޭ ެއއްަޗކީ ވިދާުޅވާ ބޭފުޅާ އެ ލަްނ ބޭނުންވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަުޅގަ

ލިބޭ އެއްެޗއްގެ ތެރެއިން ެއ  ލާ މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި މިއިފަތުރުވެރިކަން މަނާކުރުމަށް ގޮވަ

ކުރުމަށް ޮގވާލަނީ. ޅުނުވާތީވެ ުޓއަރިޒަްމ ބޮއިކޮޓު ބޭފުޅުން އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންފު ޚިދުމަތް ފޯރުކުރެވޭއިުރގައި އެ

ނޑު ވެސް ހަމަ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ، ހެންވީމާއެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އާސަންދަގެ ތެރެއިްނ  އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް މިހާރުން މިހާރަށް އުނިކުރަން  އަދި އެހެން ޚިދުމަތެއްގެ ތެެރއިން ވިަޔސް އެ ،ވިޔަސް 

، މަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. އެހެންވީމާ ން އެ ޚިދުއިާސއެއް ލިބިެގން އޭގެއަށް ފައަޅުަގނޑު ގޮވާލަން. ެއއީ ރާއްޖެ

ޮގވާލުމަށް ައޅުަގނޑަްށ ތާއީދެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދުނިޔޭގެ ލާއިކުރަން ގޮވަ ކޮޓުފަތުރުވެރިކަން ބޮއި 

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި އެއީ  އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ޙަްއޤުތައް ހަނިކުރެވޭ އުސޫލުން ހަނިކުރަން ވެސް ވާނެ. އަުޅގަ

ރައިޓް ެއއަށް ކިޔަނީ. އޭަގިއ  ޑްގައި އިނގިޭރސިވިލާުތގެ ޕްރޮޓެސްެޓއް ަރއިޓަކަށް ަބދަލުވެގެންދިޔަ. އިްނގްލެން 2011

މީހުންނަށް ޗާޖުކުރި. އަވަސް ނިޔާ ކޯުޓ  1100ކުރި. މީހުން ހައްޔަރު 3100ގެްނ ވެސް އަވަސް ނިޔާ ޯކޓު ހަދައި

 ،ބޭފުޅުން ގެންގުޅޭ ަޙްއޤުތަކުން ބޭރުގައި ަދއުލަތަށް ާއއްުމކޮށް އެ، ންނަށް ޙުުކމް އިްއވީ. އެހެްނވީމާމީހު އެ ހަދައިގެން

މި  ،ދަންނަވަނީ އުސޫލުން އަުޅަގނޑު ވެސް މި ޤައުމަށް ެގއްލުންވާ ކަންކަުމގައި އަޅާ ިފޔަަވޅުތަކެްއ ހުރޭ. އެ

ަގއި ވެސް ގެްނގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް އުމުތަކުޤަރާތީ ޤް މިހެން ދީއެ، ުނވާނެ ުއސޫލުންނޫނުއަސާސީާއއި ތަޢާރުޟުޤާ

ބޮޑު ގޮތަކަްށ  ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އެޅެންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނ ބަރޯސާ މިފިޔަވަޅު 

މީހުންގެ ފަރުދީ  ްނނަށް އެލާ މީހުއިކުރަން ޮގވަަވނީ ޓުއަރިޒަމަށް. ުޓއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓު އަޅުަގނޑުމެން ބަރޯސާ މި

ތަނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ގެނައިމަ ވޯޓު ވެްސ  މި ،ގޮވާލެވެނީ. އެހެންނަމަ ހެދި މި ޒާތީ ކަންކަމާ ، ކަންކަމާ ހެދި

ނޑުމެން ުކރާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެޔަްށ  ދޭންވީތާ. ދައުލަތަށް ހެޔޮ ަކންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ިއއްެޔަގިއ ، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ މީހުންގެ ފަރުދީ ކަމެއް މި ދޭންވީތާ. މިކަހަލަ އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް. މިވެސް ޯވޓު 

ބޭފުޅުންަނށް އޮންނަނީ މީހުންނާ ދިމާލަށް ަވގަށް ގޮވުން. ކުީރގައި  އެ ؛ބޮޑެތި ަވގުންނަށް ހަދަިއގެން ގޮިވ ބޭފުޅުން
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ޝާހިދާ ދިމާލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ނުގޮވަނީ ޯކއްެޗއްތޯ؟ هللا ޢަބްދުބަރު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން

. މިއަދު ބަރާބަރު. ީމހުން ގޮވި މަނިކުފާނުގެ ަނންފުޅު ހިމަނުއްވަިއގެން އެ އެންމެހާ ބޮޑެތި ަވގުންގެ ިލސްޓުަގއި އެ

ޗެއްޯތ ނުގޮވަނީ؟ ކާނަލް ނާޒިމާ ަނއިބު ރައީްސ ޖަމީލާ ދިމާލަށް ކޯއް، އިހަށްދުވަހު ކުރީގެ ަވއިސް ޕްރެޒިޑެންޓް

ބޭފުޅުންނަކީ އެބޭފުޅުންނާ އެކު ުނވާ ކޮންމެ މީހަީކ ބޮޑު ަވގަކަށް ހަދާނެ. ބޮުޑ  ދިމާލަށް ކޯއްެޗއްތޯ ނުޮގވަނީ؟ އެ

 ޚް މްރާން. ޝޭ ޢި ޚްމިސާަލކަށް ޝޭ އިރަށް؛ބޭފުޅުންނާ އެއްގޮތަށް ވާަހކަެއއް ދަންނަވާ އިފުރީތަކަށް ހަދާނެ. އަނެއްކާ އެ

ވާހަކަަދއްކަނީ.  ވުރެ ރަނގަޅު މީހަުކ ނެތިގެން އެ  މްރާނަށްޢިމްރާނާ ދިމާލަށް ކޯއްޗެއްޯތ ނުޮގވަނީ؟ މިއަދު ޢި

ނޑުމެން ބުއްދި ސަލާމަތުން ތިބި މީހުން ހޭލަންވެއްޖެ. ވިސްނަންެވްއޖެ. ބުއްދީގެ ބޭނުން ހެޔޮ   އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ރައީސް.  ގޮތުަގއި ހިފަންވެއްޖެ. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލާ 5.3ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ވޯޓު ަވގުުތގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަްނނަވަން.  ގެ 1:30ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

 

 ފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.. މަޖިލީހަށް ތަޢާރ6ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

 އިްއވުން. ޖެންަޑރ އިކުއަލިޓީ ބިލު. ޖެންޑަރ އިކުއަލިީޓގެ ބިލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން 

 2008/2ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ގަމު ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  -6.2

 2008/2ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ( އަވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު)

 ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. ( އަގާނޫނު ވަޒީާފއާ ބެހޭ)

  2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  -6.3

 އިޞްލާޙު ށް( އަނޫނުގާނާޔަތްތަކާ ބެޭހ އި އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާ)

 އިރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަަކށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ)  2009/9ގެނައުުމގެ ބިލު. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު.  ްށ އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާނާޔަތްތަކާ ބެހޭ އި
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ނޫނު ގާސައިން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލީ -6.4

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ( އަޕްރޮިސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނު) 2008/9ނަންބަރު 

 ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު. ( އަްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާޫނނު) 2008/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.5

ށް އިޞްލާޙު ( އަމާޔަތްކުރުމުެގ ގާނޫނުހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެްއބައިވަންތަކަން  ިދވެހި) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަރއްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން  ދިވެހި) 94/6ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންަބރު 

  .ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު( އަމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުހި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  -6.6

 މަ ކިޔުން ިއއްވުން. ދައުލަުތގެ މުސާރަިއެގ ސިޔާސަތުގެ ބިލު. ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔަސތުގެ ބިލުގެ ފުރަތަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޕޭމަންްޓ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށީ -6.7

 ސިސްޓަމް ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ޕޭމަންޓް ސިްސޓަމް ބިލު. 

 

 ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި ައއިޓަމުެގ ދަށުން ކުރެވޭ މަސަްއކަްތ ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 . والس الم عليكم ގެ ވޯުޓގެ ަވގުުތގައި.1:30އޮންނާނީ މިއަދު 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:23ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ، 7ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  މި .الس الم عليكم

 މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެްއވުމަށް އިދާރީއިލު ޖައްސަވަ އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީކަންކަމަށް ވޯޓަށް 

އަރުވަން. ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެން

ތެރި މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ވޭ. އެއީ އިްއޒަތް ކާޑުކޮޅުަތއް ރަނަގޅަށް ޭއގެ މަޤާމުގައި ނެތްކަން އަުޅަގނަޑށް ފާހަގަކުރެ

ވޯޓު ެދއްވުާމއި ނުދެްއުވން. ވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން. މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަިއ  ،ތިޔާުރގައި އެކަން އޮންާނނީއިޚް
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ނުވުނު ކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮގުދީސްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަ 91ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

އެޅުމަށް ޮގަވއިލުން ދަތިކުރުުމގެ ފިޔަވަޅު  ކުރުމަށް ގޮަވއިލުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށްރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަން ބޮއިކޮޓުދިވެހި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުވުމަށް ވިލުފުށީމަނާކުރާ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވަގުތީ 

ވާފަިއވާ ތާއީދުކުރައް ހްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާިއރާގެ ،ޅުއްަވއިރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަ

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެ ހުށަހެޅުއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުދާ ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހް ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. ދަންނަވާ މި

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 40. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގ15ޮމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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މި އެހެންކަމުން،  .55ލަ؛ . ޖުމ28ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 55ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅުމަލަނީ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާގެން އަޅުގަ ގުޅި  މިގޮތަށް ފާސްވުމާ އަދަދު  ށް،ކޮމިޓީގެ ައދަދު ކަ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ގެމަނަފުށީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ައޅުަގނޑު މިހާރު

 ޘްމާނަށް. ޢު

 

 އްކެުވން:ވާހަކަދެޘްމާން ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

އްޖޭަގއި ފަތުރުވެރިކަްނ ދިވެހިރާ ،ވަނަ ޖަލްސާަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރީ 21ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 10ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ކުރުމަށް ޮގވައިލުމާިއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޮގވައިލުން މަނާކުރާ ބޮއިކޮޓު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ هللا އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުގައި ރަ  215ބަރު ންޑިސެ

ނޑު ހުށަހަޅަން  9ސިޓީފުޅުަގއި ފާހަގަކޮށްަފއިާވ  މެންބަރުންގެ މަްއޗަްށ  7ނުކުތާ ދިރާާސކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 އެކުެލވޭ ކޮމިޓީައކަށް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާގެ ؛މެންބަރަކަށްތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުހަޢަލީ ޝާ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

ޘްމާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ޢުރި މެންބަރު ޖަމީލް އިްއޒަތްތެ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެމަނަފުށީޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 . އާދެ، ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާހުށަހެޅުމެއް އޮތްތޯ ބަލައިލާނަން ؛މެންބަރު. އެހެން ހުށަހެޅުމަކަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ތު ަބންދުވީ. އާެދ، ދެން އޮތީ ޯވަޓށް ދަންނަވައިލުން. އިްއޒަތްެތރި މެންއެކު މިހިސާބުން ފުރުޞަ
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ދާއިރާގެ  ޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި މާމިނގިލީނި)ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އަުރވަން. ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 .އަރުވަންމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާ .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ލަން އުޅުނީ އަޅުަގނޑު ވަގުަތކަށް އެދުނީމޭ. އަޅުގަ

ދެން  ވުނީމާފުރުޞަތު ނުލިބި ބަންދުކުރެއެުދނީ. ދެން އެކަމަކު  ލަންއެ ވާަހކަ ދަންނަވާ .ވެގެން ލަންކޮމިޓީއެްއ ހުށަހަޅާ

އްމަށް ފެނިވަަޑއިގެންެނވި. މަނިކުފާނު އިސްދަށަށް ޖައްސަަވިއގެްނ ޢާވެެގން. ދެން އަމީން ލަންއެ ވާހަކަ ދަންނަވާ

 އަމީންޢާއްމަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެވިހެްނ ހީވީ. އިންނެވީމަ ކަންނޭނގެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން.  ގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނމާމި

ސިްސޓަމް ޭބނުންކުރައްަވިއގެން. އަތްުޕޅު  ފުރުޞަތަށް އެދުމުަގއި، ުފރުޞަތަށް އެދުމުަގއި މިއޮްނނަނީ މައިކު

ނޑު ފުރުޞަތު ބަންދުކުރިއިރު ެއްއވެސް މެންބަރަކު މައިކު ްމ ސިސްޓަ ނަންގަަވއިގެެނއް ނޫން. ައޅުގަ

ބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ނެތް. އެހެންކަމުން، ދެންމެ ނެންެގވި ނިޒާމީ ަމއްސަލަ އެީއ 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަލައިގަެނވެން ނެތް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެން 

ކޮށްލަެދއްވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުއޮތީ ވޯޓަށް ދަންަނވާލުން.  މި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅުމަށް  ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ަވގުތީ ކޮމިޓީައކަށް ފާސްވުމާ ުގޅިގެން ަވގުތީ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ އަދަދު ކަ

ނުޑ ވޯޓަްށ ދަންނަވަ، ންވީމާއެހެ ތާއީދު ލިބިފައި ވަީނ. ،ހުށަހެޅި ލާނަން. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ އި އެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 ހް ުފވަްއމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައި

ލުމާިއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުުރކުރުމުެގ އިކުރުމަށް ޮގވަކޮޓުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަން ޮބއި

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވުމަށް. ިމ  7ލުން މަނާކުރާ ބިލު ދިރާސާކުރެްއުވމަށް އިފިޔަވަުޅ އެޅުމަށް ޮގވަ

 ން ެއދެން. ހުށަހެޅުއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރު

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަ

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 38ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ59ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 11މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .49ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނުވުމަށް ފާސްވެއްޖެ.  7ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ނޑު މި ހުށަހަޅަިއލާ  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީަގިއ ހުށަހަޅަނީ؛ ކެލާ ދާއިާރެގ  7ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ދަނގެތީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް، ފޭދޫ ދާއިރާެގ 

ބްރާހީމް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމްދީދީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އި

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ގަލޮުޅ  ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، ތާއީުދކުަރއްާވ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު؛ އާދެ، އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް. ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

ނުޑ ހުށަހަޅައިލާ ކޮމިޓީަގއި ސިުހރުހާހޫރަ ކަންތަކާ ބެހޭ ދާއިރާއިން އަސޭލަ ވިކްރަމަސިންހަ.  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 ބެހޭ ދާއިރާއިން ރުބޭލް ޚާން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ދެން، ބަނގްލަދޭޝް ކަންތައްަތކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއީދުކުރަްއވަން އަދި ެއްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. މައިކު ސިސްޓަމް 

ތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ތާއީުދުކރައްވަން ފުރުޞަތު؛ އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަށް.

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްިވ 

 ޅުަގނޑު ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ.ނަންފުޅުތަކަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މްޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ނޑު ތާީއދުކުރަން.  ޝުކުރިއްާޔ. ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާގެ މެންބަރު މަޚްލޫފް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދެން އޮތީ ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން. މިހާރު މިއީ ވޯޓު ވަގުތު. 

މާން ޢުޘް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ

 ،ހުށަހަޅުއްވަިއ، ބާރަށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި މި ވަނީ

ލުމާިއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުެގ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޮގވާލުން އިޓު ކުރުމަށް ޮގވަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ބޮއިކޮ

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންނަކީ؛  7މަނާކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ހޮްއެވވި 

ރޫފް. ޢުދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަކެނ -2ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.  -1

މް  މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ -4މް އަޙްމަދު. ހާލްއިދަގެތީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  -3

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއް -6ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.  -5ޝަރީފް. 

. މި  ދެންނެވި ހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ -7މް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީ

 ހުށަހެޅުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާން.ޢުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް   ހެޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަ

  ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން



51 

 

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 39. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 12މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .51ލަ؛ . ޖުމ26ުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސުވމަށް ބޭނ51ުބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން ފާސްވެއްޖެ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަންނަވަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


