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6201/18/23ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 10:33 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 15:04: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަގއި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްަޔުތ  11:00 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ސަބްގަިއ  1:45 މެންދުރުފަހު .1ންވަުރ ބަލާ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އަދާކުރާ މި

 . 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަޤއުމީ ތަރައްޤީގައި  2:00 . މެންދުރުފަހ2ުކޮޓަރި 
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ލީހުގެ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުވިފަިއާވ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖި 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

މައްސަލަތައް އެ ކޮމިީޓއަކުްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްަވއި ައޅުގަނޑަުށް އަްނގަވާަފއި ވާތީ، އެ ކޮމިޓީެގ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ  -1ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އިޢްލާނުކުރަން.  128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަުްށ  2013/4ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ދާއި

 31އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑައެުޅއްވި ސުންަގޑި؛ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ އި -2. 2016ޑިސެންބަރު 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީްނ 

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، ނިލަންދޫ -3. 2016ޑިސެންބަރު  31ކަނޑައެުޅްއވި ސުންަގޑި؛ 

ޚަލީލް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާއްމު ވޯޓު ނެގުުމގެ ބިލު. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ هللا ޢަބްދު

 .2016ިޑސެންބަރު  31ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ަކނޑައެުޅއްވި ސުްނގަިޑ؛ 

ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ. ތައްބައެއް ބަދަލުކޮމިޓީތަކަުށް އައި  -4.3

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަްއޗަންގޮީޅ އުތުރު ގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮިމޓީއަުށް މުޙައްަމދު ފަލާޙްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާަފއިވޭ. ެއ އްޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުގެ ެއމް.ޑީ.ޕީ ަވޑަިއގެންހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގައި އަންގާފަ. 2016ޖޫން  20ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ޙުސައިންމަނިކު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ތ. ގުރައިދޫޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އިޤްތިޞާދީއިޢުލާންކުރަން. 

 މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މަަޑވެލީދަލުގައި ެއ ކޮމިޓީއަުށް ގެ ބަދޮންމަނިކު

ާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން އްޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުގެ .ޕީ.އެމްޕީ ަވޑަިއގެންހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި

ގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތު 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ 2016ޖޫން  20ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ކޮމިޓީގަިއ  އިޖްތިމާޢީ ްނކުރަން.ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ގެމަނަފުުށީ ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޖަޢުފަރު ދާއޫދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އުނގޫފާރު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ރީ ގްރޫޕުްނ ޕާލިމެންޓްގެ .ޕީ.އެމްޕީ ވަަޑއިގެންހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި  ޖަމީލް ޢުޘްމާންދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އްސިޓީ ފޮނު

ގައި 2016ޖޫން  20ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  107މުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަންގާފަ. އެހެންކަ

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަ މަޖިލީހުގެ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  -5.1

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެްއ  99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއާވ  75އް ަމރުޙަލާ ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެ

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން ހުުށަހަޅާ މައްސަލަ. ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލޭ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު(  99/2ގާނޫނު ނަންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް ެއއް މަރުޙަލާއާ ވިިދގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަަކިއ 

ން ހުުށަހަޅާ މައްސަލަ. ިމ ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތު 75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 75ފުރަތަމަ ހުުށަހެޅުމަުށްފަހު، ދެން ގަާވއިުދގެ މައްސަލަ ކުިރއަުށްގެންެދވޭނީ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުުށަހަޅާ މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ 

އުމަުށް އޮންަނ ފުރުޞަތުގެ ދަުށުން މިައދުގެ ޖަލްސާަގއި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމުަށް ކުރިއަުްށގެންދި

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ވޯޓަކަުށް ދަންނަވައިލާނީ ބަހުސަކާ ނުލައި ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން. މިގޮތަުށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، 

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވައިލާނަން ހުުށަހެޅުން. އަދި އޭގެފަހުގަިއ  ދެން އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ފެުށޭނީ. އެހެންވީމާ،

އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވާނަްނ ވޯުޓ ރަނގަބީލު ަޖއްސަަވިއދެއްވުމަުށް. އަދި އޭގެފަހުަގއި ވޯޓަުށް ދަންނަވާލުުމގަިއ ވެްސ 

މަކީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލޭ ހުުށަހެޅުން ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވާނަން. އަޅުގަނޑު ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާ ހުުށަހެޅު

 99/2ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަިއންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ  75)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގޮތުގެ މަތީން އެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް ެއއް މަރުަޙލާއާ ވިިދގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް އޮންނަ  )ނ(ގަިއވާ

ފުރުޞަތުގެ ދަުށުން އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މި ޖަލްސާގައި ފެުށުމަުށް. މިއީ އަޅުަގނޑު ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނެ 

ްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ހުުށަހެޅުމަކީ. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެ

 ކަމަުށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިާމލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަިއންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ލު،ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބި)ިދެވހި 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަާލއާ ވިިދގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ ބިުލެގ  75

ބަހުސް މި ޖަލްސާގައި ފެުށުމަުށް. މި ހުުށަހެޅުމާ  އޮންނަ ފުރުޞަތުގެ ދަުށުން އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް 

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ

 05    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   36     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 36        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. 5ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނ31ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  .36. ޖުމްލަ؛ 19. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 36އަދަދު؛ 

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ  99/2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިާވ ގޮުތެގ  75ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލު، ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަުްށގެންދިއުަމުށް އޮންނަ ފުރުޞަތުގެ ދަުށުން މަތީން އެ ބިލުގެ މަ

އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މި ޖަލްސާގައި ފެުށުމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަުށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑު 

ރާތުން ިވލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަުށްދާނަން. ސަރުކާރުގެ ފަ

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އުަށް  99/2ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންބަރު، ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށް ޓަކައި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް ބިލު ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަުށް ފުުރޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މުހިއްމު )ދި 99/2އާދެ، `. ޝުކުރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އިޞްލާެޙއް.  10އިޞްލާޙުތަކެއް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްަގއި މުޅި އިޞްލާޙުަގއި މި ހިމެނެނީ 

ކ(، އަިދ ވަނަ މާއްދާގެ ) 9ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(،  9ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(،  9)ރ(، ވަނަ މާއްދާެގ  9ގެ 99/2އެއީ 

ވަަނ މާއްދާގެ )އ( އަުށް )ވ(  35ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަުށް،  35އަުްށ،  1ވަނަ މާއްާދެގ )ވ(ގެ  9)އ( އަުށް، 

ވަނަ ާމއްދާގެ ލަފުެޒއް އިތުރުކުރުން. ެއއީ )މ( އަދި )ފ( 52އިތުުރކުރުން.  51ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަުށް 50އިތުރުކުރުން. 

އީ )ވ(ެގ )ކ(، އަިދ )ވ(ގެ )އ(. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ހުުށަހަޅަމުން ހަމަ ހިމެނޭ. އުވާލަންޖެހޭ ދެ ނުކުތާއެްއ؛ އެ 

ދަންނަވައިލާނަން. ިއއްޔެ ފުަރތަމަ ކިޔުން، ނަން ިއއްިވގެްނދިއުމާ ގުިޅގެން ރާއްޭޖގެ ބަެއއް ނޫސްތަުކގައި ވެސް އަދި 

ޢްލާނުނުކޮުށް ޓުއަރިޒަމަުށް ރަުށްތައް ދޫކުރެވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ގުޅުއްވާަފއި އެަބހުރި، މިއީ އި

ދަންނަވަން ބޭނުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަުތރުވެރިކަމުގެ އިންޑަްސޓްރީއަުްށ  ގޮތް ހަދަނީހެއްޔޭ؟ ައޅުގަނުޑ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް 

ތަކުަށް އެަތކެއް އަހަރުެވ، އަިދ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިނާޢަތުެގ އެންމެ ބޮޑު ަބއެްއ ހިއްާސުކރާ މުހިއްމު ސިނާޢަ 40

ފަތުރުވެރިކަން ބަދަލުެވގެން މި އޮތް ޒަމާންވަންދެން ކުިރއަުްށދިޔައިރު ރިސޯުޓގެ އޯނަރުންަނުށް ވެވޭ މީހުންގެ އަދަދަކީ 

ކޮބައިކަާމއި، ާއއްމުންގެ ތެރެިއން ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަްތކުރުމަުށް ނުވަތަ ރިސޯޓުގެ ވެރިންނަުށް ވާން ބޭނުން އާއްމު 

މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާެލވިފައި އޮތީ ކިހާިމންވަރަކަުށްތޯއޭ. އަދި ހުުޅިވގެްނދިޔައީ ކޮންކޮން ސަރުކާަރކުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް 

ކޮން ހިސާބަކުން ގެނެވުނު ބަދަލުތަކެއްެގ ދަުށުންތޯއާިއ، މިއީ ތާރީޚަުށް ޓަަކއި ލިެޔިވ ރައްާކކުރެވޭނެ ވާހަކަަތކެއް. 

އެކި ޒަމާންަތކުގެ ެއކިއެކި ޢާއިލާަތކަުށް، ެއކި ޚާންދާނުތަކަުށް ލިޔެވިފައި ، ފަޅުރަުށްރަުށް ވަރުވާއަުށް ެއކިެއިކ ވުޒާރާތަުކގައި 

ގެ ކުރީކޮުޅގައި ވަރަުށް ބުރަ މަަސއްކަތްތަެކއް މި ިއއްޒަތްތެރި  90އޮތްއޮތުން ޭއގެ ޒަމާނުގައި ޒަާމންތަކަުށް ގެނެސްދިނުމަުށް 

ބޭނުން އަުޅގަނުޑމެންނާ އެކު މި ަވގުތު ހަމަ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން؛ ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން

މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރެއްގެ ލޮބިވެތި ަބއްޕާފުޅު މި މަސައްކަތްޕުުޅގަިއ ބައިވެިރވިކަން ައޅުގަނޑު 
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ޢާރިފްގެ ބައްޕާފުޅު.  ހަމަ އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް ަވއިކަަރދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

އެ ޒަމާނުއްސުރެ ެފއްޓިގެން ާއދެ، ޓުއަރިޒަްމގެ ދާއިާރއަުށް، ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ޓުއަިރަޒމް ގެނެސްދިނުން، އަުޅގަނޑު 

ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން ރައްޔިތުންނަުށް ޓުއަިރޒަމް ގެެނސްދިނުން. އޭގެ ކުީރަގއި އޮްނނާނީ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން 

ޔަކަުްށ ނޫނީ ރިސޯޓެްއ ނޫނީ ކަމެްއ ހޯދައިގަތުމަީކ ފަސޭހަކަމަކަުށް ނުވާނެ. ނަަމެވސް ެއ ބަދަލުގެ މަރުޙަލާއަުްށ ވަކި ބަ 

އިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ކަންތައްތަާކއި އަިދ  99/2ވުޖޫދުވެ،  99/2ފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ 

ރުން ގެންނަވަންެޖހޭ ބައެއް ބަދަލުތަާކ އެުކ ެދން ސްޕީޑު އެހެން ދިމާލަކަުށް އުސޫލުތަކަުށް ކެބިނެޓުންނާއި އަދި ސަރުކާ

ހިފި މަންޒަރު. އަޅުގަނޑު ިމ ބިލު މިހާތަނަުށް އަދި ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ނުކުތާތަކަުށް ޖެހިލުމުގެ ކުރިން ވެސް 

ކުން ނޫން މި ހަދަނީ. އެްއވެސް ހާލެްއަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އިޢުލާންނުކޮުށް ޓުއަިރޒަމަުށް ރަުށްތައް ޫދކުރެވޭ ގޮތް އަލަ

މި އިޞްލާޙުެގ ދަުށަކުން ނޫްނ މި ހަދަނީ. މިހާރުވެސް ކެިބނެޓުން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮުތން މިހާރުވެސް ޓުއަިރޒަމް 

 މިނިސްޓްރީން މިކަން މިހެން ކުރޭ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު މި ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ، މި ސަރުކާރުން މިހާރު 

ކުރަްއވަން މި ުއޅޭ ކަމަީކ މި ގާނޫނުެގ ތެރެއަުށް ރަނގަޅަުްށ ފައްތަިއ، އިުމގެ ތެޭރގައި ިމ ބޭއްވުން. އިުމގެ ތެރޭަގިއ 

ބޭއްވުުމގެ ނަތީޖާ ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ފަހަރެއްަގއި ެއކިެއކި ަވޒީރުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން، ނުވަތަ 

ތަުކގެ ހުންނަ ގޮތުން ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ަމއްޗަުށް ނުކަާތަވރުގެ ބޮޑެތި އިލްިތޒާމުތަކާިއ އެިކއެކި ސަރުކާުރގެ ޢަމަލު

ގެއްލުންތަްއ ވެސް އަންނަ ަފހަރު އާދޭ. އެ ކަންަތއްތަްއ ިއޞްލާޙުކޮުށް ދެން އެފަދަ ގޮްތތަކެއް ުނވާނެ ގޮތް ހެދުމަކީ 

ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކޮުށްދެވޭނެ އެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި 

ރަނގަޅު މަސައްކަތް. އަދި ެއންމެ ހެޔޮ މަސައްކަތް ވެސް މެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން 

ވި އޮނަރަބަލް މޫސާ މަސްދުވަހުގައި މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެ 6ކުރިއަުށް މި ހިނގާ 

ޒަމީރު، އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްފުޅަުށް ގެންނެވި ބަަދލުތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން ބެެލހެއްޓެވި ބެލެހެއްޓުންަތކުެގ 

ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެންިދޔައީ ގާްތގަނޑަކަުށް މަދު ރަުށްތަކެއް، ަވރަުށް މަދު. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން، އިނގިލިން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ސަރުކާރަުށް، ދިވެހި ދައުލަތުެގ  6ވޭވަުރގެ ރަުށްތަކެްއ. ގާތްގަނޑަކަުށް މިހާރުވެސް މި ގުނައިލެ 

މިލިޔަން ޑޮލަރަުށް ވުރެ ިގނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ އެ ވަީނ ވަދެފަ. ދެން ބައްަލވާ! މީެގ  40ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ މީާރއަުށް 

މިދިޔަ އަހަރު، އޭގެ ކުރީ އަހަރު، އޭގެ ކުީރ އަހަރު. ފާއިތުވި އެްއވެްސ  ތަފާސްހިސާބު. ތަފާސްހިސާބުތައް ބައްަލވާ!

އަހަރެްއގައި މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްަގއި މިހާ ގިނަ ފައިސާއެްއ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ހޯދަިއދެވިފައެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، 

.ީސގެ ހުރިހާ ހީވާިގ ބޭފުޅުންނަުށް، އަިދ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުުރއަދާުކރަން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަުާށއި އަދި އީ.ަވއި

ރައީސް ޔާމީނަުށް ވެސް މި މަސައްކަތަުށް ބަދަލުގެންަނވަިއ، މި ކަންތައް އިޞްލާޙުކުަރްއވައި މި ކުރު މުއްދަުތގައި 

ކުރެޭވ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމަުށް. އެ ކަންތައްތައް ގާނޫނީ އިމުގެތެރޭ ބަރާބަރަުށް ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި

މަސައްކަތެއް ިމއީ. އެހެްނވީމާ، އެްއވެސް ހާލެްއަގއި މިއީ ިއޢުލާންނުކޮުށް ޓުއަރިޒަމަުށް ރަުްށތަކެއް ދޫކުެރވޭ ގޮތް ހަދަނީކީ 



7 

 

ނޫން. މިހާރުވެސް އޮތް ގޮެތއް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއަުށް ރަނަގޅަުށް ޖައްސަިއ، އިންފާރު ރަނގަޅަުށް ރޭނުމުގެ މަަސއްކަތް. 

ހަކީ އިންފާރު ރާނައި އަދި އިންފާުރގެ ތެޭރގަިއ އުޅެްނވީ ގޮތް ގާނޫނުން ބުނެދޭން ޤާނޫނުއަސާސީން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީ

ލާޒިމްކޮުށް އިންތިޚާބުކޮުށް ފޮނުވާފައި އޮންނަ މަޖިލީހެއް. ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާ ބިލެއް ވިޔަްސ، އާއްމު ރައްޔިތަކު ދަްއކަާވ 

އް ނަމަވެސް ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި އުފެިދގެންދާ، އަދި މުހިއްމު މި ސިނާޢަތާ ވާހަކަައކަުށް މެންބަރަކު ޑްރާފްުޓކުރަްއވާ ބިލެ

ގުޅުންހުރި މުހިއްމު މަސައްކަަތކަުށް ވާީތވެ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ާއއްމުކޮުށް އިޢުލާންކުުރމަކާ ނުލައި ފަތުރުވެރިކަާމ 

ލުތައް މީަގއި ަކނޑައެިޅގެން މި ދަނީ. ދެވަނަ ބެހޭ ކަންކަން، ރަުށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުުށްޔަުށް ދޫކުރާނެ އުސޫ

ކަމަކަުށް ފަތުރުވެިރކަމާ ބެހޭ ަކންކަމަުށް ކުުށްޔަުށް ދީފަިއވާ ރަުްށރަުށާއި ބިންބިން މުއްދަތު އިުތރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން 

ތެއް ކަނަޑއެިޅގެންދިއުން. ހުޅުވާލަިއ، ކުުށްޔަުށް ޫދކޮުށްފަިއވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަުށް ދަްއކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމަުށް އާ މުްއދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަީކ ވަރަުށް ބައިވަރު ފައިސާ އެއަުށް އިްނވެސްޓުކުރުމަުށްފަުހގައި އަދި ވަރަުށް ބައިވަރު 

ބޭންކުތަކަކާިއ، ވަރަުށް ބަިއަވރު އިންވެސްޓަރުންތަެކއްގެ މެދުގައި ވަރަުށް ބަިއވަރު ދިރާސާތަކެްއގެ އަލީަގއި ކުރިއަުށްާދ 

އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަްނތައްތަކަުށް ހުއްޓުން އަންނަ ބައެއް ފަހަރު އަންނާނެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޭންކުތަކަުށް އަންނަ ކަމެއް. 

ބަދަލުތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްަވމީ އެކިއެކި ހިސާބުތަުކގައި ހިނގަމުންދާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ައދި ސީދާ މި އިންޑަސްޓްރީާއ 

މާނުވާ ކިތަންމެ ކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ހަމަ ބަދަލުތައް އައިސްދާނެ. އެްއވެސް ގޮެތއްަގއި ސީދާކޮުްށ ދި

ދުނިޔޭގެ ތެުލގެ ައގަުށް އަންނަ ބަދަލާ ގުިޅގެން ބަދަލުއަިއސްާދނެ. ދުނިޔޭގެ ަޤއުމެްއގައި ހަމަނުޖެހުންތަކަުށް އަންނަ ބަދަލާ 

ކާ ގުިޅގެން އަިއސްދާނެ. އެހެންީވމާ، އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަުށް ގުިޅގެން އަިއސްދާނެ. ރީޖަނަލް ލެވެލްަގއި އަންނަ ބަދަލުތަ

ކުރާ ދިރާސާތަުކގެ އަީލަގއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ފަތުުރވެރިކަަމުށް ކުރާ އިްނވެސްޓްމަންޓުތަަކކީ އަބަުދވެސް މިހެން ެއކި 

ެގން ހަމަ އަންނަ ބަދަލުތަކުަށް ގޮތްގޮތަުށް ބަދަުލވެބަދަލުވެ ޮއންނަ ކަމަކަުށް ވާތީ، ރާއްޭޖަގއި ެވސް އެ ބަދަލުތަާކ ުގޅި

ސަރުކާރާ އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ ގުޅިގެން ވިސްނުންެތރިކަމާ އެކު ބަދަލުގެނެސް، ައދި އޭގެ ކުީރގައި ވެސް އެ 

ބަދަލުތައް އޮންނަނީ ހުއްދަތަުކން ދެވިފަ. ގާނޫނުަގއި އޮންނާނެ އެ ކަންތައްަތކާ ުގޅިގެން ައންނަ ބަދަލުތައް މިނިސްޓްރީން 

ގަާވއިދެްއގެ ދަުށުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކުރެވޭ ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮތުން ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިޚްިތޔާރުތައް އެހެްނ 

ގާނޫނުތަކުަގއި ދެްއވާފަ. ކޮންމެހެން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަުށް އެކަންޏެއް ނޫން. ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެްސ 

ީއ. އަދި ދިވެހިާރއްޖެ ހިންގާ ގެސްޓުހައުސްަތކުން އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އަތުން ގްރީން ހަމަ އެކަން އޮންނަ ހަމަ މި

ޓެކްސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމު؛ ައޅުގަނޑުމެން ގްރީން ޓެކްސް ާވނީ ފާސްކޮުށްފައި މީގެ ކުރީަގއި. އެހެންވީމާ، އެއާ ުގޅިގެްނ 

ޖެހޭ ކަމަކަުށް ވާތީ އެ ނުކުތާ މި އޮތީ އިތުރުކުރެވިފަ. އެ ހަމަ ޓުއަރިޒަމްގެ ގާނޫނަުށް ފެއްތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ުކރަން

އަދި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުަށް ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނެގުމުެގ 

ްނ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން؛ ނިޒާމު ތަޢާރަފްކޮުށްގެންދިއުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީަގއި އަުޑއެހީމަ ސިންގަލް ވިންޯޑއަކު

ޚާއްޞަކޮުށް ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯން ފަދަ ކަންަތއްތަުކގައި ފަސޭހަވޭ. އަދި ވޭުތވެދިޔަ ކުރު މާޒީަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 
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ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލިބިަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ާރއްޖޭގެ ފަޅުރަުށްރަުުށގައި ިރޯސޓު ހެދުމާއި އަދި ރިސޯޓާ 

ޅުންހުރި ކަންތައްަތއް ކުރުމުގެ ެއއް ޕާޓީ، ދެ ޕާޓީ، ތިން ބާޓީގެ ބްރޯކޭޖުގެ ކަންަތއްަތކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ ގު

އަުޑއެހީމު. އަުޅގަނޑަުްށ ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގަިއ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތަުށް އިންވެސްުޓކުަރން އަންނަ ފަރާތެއް ސީދާ 

މިނިސްޓްރީގެ މޭޒުމަތިން މިކަންތައްތައް ނިިމގެންދިޔައިމަ އެކަމުަގއި ހުންނާނެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީގެ ދޮރުަގއި ޓަކިޖެީހމާ 

ކަމެއް ދާނީ ރަނގަޅަުށް ކަުމގައި ގަބޫލުކުެރވޭތީ، އެފަދަ ކަންތައްތަކަުށް މިނިސްޓްރީްނ ނަގަންޖެހޭ، މިނިސްޓްރީގެ 

ކުރުމަކީ އެންމެ އެކަުށޭނަ ރަނގަޅު ކަމެްއގައި ެވގެންދޭ. މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެވެންޖެހޭ ފީ ނެގުމާއި ތަޢާރަފް

ދެން އޭގެ ބަދަލުަގއި ތަފާތު އެިކއެކި ޕާޓީަތއް ެއކި ސަރަަހއްދުތަކުަގއި، ެއއީ ރާއްޭޖގެ ަފޅުރަުށްރަުށް ވޭތިވެިދޔަ ދެތިން 

ޔުންނަުށް ވެސް ނޭންގި ބައެްއ ހަތަރުފަސް އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ރައްތި 

ތަންތާގައި ރާއްޖޭގެ ރަުށެއް ިވއްކުމަުށް، ނުވަތަ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓު ތަޢާރަފްކުރުމަުށް އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުން އެކިއެިކ 

ުތގައި. ުށްތަކެްއގެ ގޮބްރޯކަރުން ވިއްކުުމގެ މަސައްަކތްތައް ކުރަމުންދަނިކޮުށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަުށް ތަރައްޤީުކރުމުގެ ރަ

ޮގސް ވަރަުްށ ވެސް ީމގެ ަސބަބުން ހުއްޓިގެން އަުޅގަނޑަުށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އެފަދަ ގިަނ ކަންތައްތައް، އެހެންވީމާ

ޢަތު ސިނާދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ އެންމެ މުހިއްމު ވަރަުށް ބެލެހެއްޓެިނވި ޮގތެއްަގއި  ،ވަރަުށް ހަރުދަނާޮކުށް ،ރަނގަޅަުށް

. ދެން ވަރަުށް ެހޔޮ ވަރަުްށ ރަނަގޅު ފާލަކަުށް، ންނުކުރަން މި ގާނޫނުދު ައޅުގަނުޑ ޝަްއކެްއ މެ ކަމާބެލެހެއްޓިގެންދާނެ

ލާޙުތައް އަމާުޒވެެގންދާކަމުގައި ދަންނަވާލަން. މާޒުކޮުްށގެން ައޅުގަނޑުެގ މި އިޞްވަރަުށް ރަނގަޅު މަަސއްކަަތަކުށް އަ

ވޭުތވެދިޔަ ގާްތގަނޑަކަުްށ ުދވަސްތަެކއް ވަންދެން،  ސަރުކާރުން ހަމަ ވަރަުށް ޮބެޑތި ދިރާސާތަކެއް ގާްތގަނޑަަކުށް ގިނަ

އީ.ަވއި.ސީގެ މެދުގަިއ  ،ލާޙުތަުކގެ މަްއޗަުށް ސަުރކާރުގެ އެިކއެކި ވުޒާރާަތކުގެ މެދުގައި ހަތަރުފަސް ވަރަކަުށް މަސް މި އިޞް

ުށްފަހުގައި ހޯއްދެވުމަކޮުށް އެ ބޭފުޅުްނ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ހުރިހާ ދިމަދިމާލަކުން ގާނޫނީ ލަފާ އަދި ޚާއްޞަ

މި ދަނީ.  ލާޙުތައް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ވަދެގެންރީ ގުރޫޕު މެދުވެރިެވގެން މި އިޞްންޓްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެ

ތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން މި މަސައްކަތްޕުޅު ައވަސްކޮުށްެދްއވުމަުށް ޓަކައި މަނިކުފާނު މި އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞް

ހަމަެއކަނި އެންމެ ފަރާތެއް، ދެ  ވެ. މި ކަމަކީ ރާއްޭޖގެ އެަތކެްއ އިންވެްސޓަރުންނަުށް؛ުށްެދއްވީތީ ކޮޓް ޓްރެކް ފާސް

ތްތަކަުށް ލުޔާއި ފަރާތެއް، ތިން ފަރާތެއް ނޫން. ރަުށްތައް ނަންގަަވއިގެން އެ މަސައްކަތްޕުުޅގައި އުޅުްއވާ ަވރަުށް ގިނަ ފަރާ

ަފއިދާ  އިންތިހާއަުށް ރަނގަޅު ަދުއލަތަުށާއި ރަްއޔިތުންނަުށް ޭއގައި . އަދި ހުރިމީގައި އެބަ ލާޙުތައް ެވސްފަސޭހަ ހުރި އިޞް

 އި އަދި ުއވާލަންޖެހޭ ދެ ނުކުތާއާ ލާުޙގެ ތެރޭގަ އިޞް 10މި އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވި  ލާޙުތައްމީގެ ފަހަުށް ހުންނާނެ އިޞް

ގަނޑު ނުދާނަން. ހަމަ ދަންނަވާލަން އެުކގައި ހުރި ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ވަިކވަކި މާއްދާަތުކގެ ތަފްސީލަކަުށް އަޅު 

ބައެއް ހެޑްލައިންތައް، ބަެއއް ވާހަކަަތްއ  ،އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮުށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ،އަޅުގަނޑު މި ބޭނުންވަނީ

އަުޑއިިވވަަޑިއގެންނެވި ގޮތުން މިއީ އަލަުށް ކުރަން އުޅޭ ކަެމއް ކަމަުށާއި އަދި ާރއްޖޭގެ ަރުށްތައް ޓުއަރިޒަމަުށް ބިޑުުނކޮުށް 

ދިޔަދިއުން ކަމަުށް އެ ކުރެވޭ މާނަ އަޅުގަނޑު ސާފު މި ކޮުށްދިނީ. ގޮތަުށް ނިންމިގެން މީހަކު، ބަޔަކަުށް ނުވަތަ މީހުންނަުށް ދޭ
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މިހާރުވެސް ހަމަ އޮންނަ ގޮތެއް އެއީ. އެކަުމގެ ތަފްސީލު މިކަމުގައި ބަޔާންކުެރވޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، 

ފަޅަީކ ެއ ތަނެްއގެ ހިންަގން އުޅޭ މަޝްރޫޢު ހިްނގުމަުށް ތިމާވެުށީގެ ގޮތުން އެކަުށޭަނ  ުނވަތަ ެއ ބިމެއް އެ ރަުށެްއ ނުވަތަ 

ޒަމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަަޅއި އާއްުމކުރި ޓުއަރި ރަުށް ނުވަތަ ބިމެއް ނުަވތަ ފަޅަުށް ގައި.ފުރަތަމަ ނުކުތާއޮތީ  ތަނަކަުށް މި

ގަނުޑކޮުށް ، ރުކޮޅުން އެތިއެތިޮކޅުން ނުދައްކައި ކްލޮެގއް ނެތި އިރުއިއެީކއެަކއްަޗަކުށް ދެއްކުން. އެއީ ބެ  އިުކއިޒިޝަން ފީ

ޕްރޮސެސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި  ންދާނެ ކަމެއް. އަދި ބަޖެޓުދެއްކުން. އެއީ ހަމަ ރައްޔިތުްނނަުށް ފައިދާވެގެ

އާމްދަނީއަކީ. ކުރާ ގެ އާމްދަނީ އަދި ެއކްސްޕެކްޓްދައުލަތު މު ކަމެއްަކންއިގަްނނަވާނެ ކިހާ މުހިއްމެންބަރުންނަުށް އެނގިވަޑަ 

އެކުއިޒިޝަްނ ދުވަހުގެ ތެރޭ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަުށް މިހާތަނުަށް މަސް 6ކުރިން މި ދަންނަވާލީ މި އެހެންވެ އަުޅގަނޑު 

ވަރުކުެރވޭނެ ން ކަުށަހަމައަުށް ފައިސާ ލިބިއްޖެ ކަމާއި މިކަން މީރާއި މިލިޔަނާ 43ުވރެ ގިނަ،  މިލިޔަނަުށް 40ފީގެ ގޮުތގައި 

އަދި މީގެ އިުތރުން ރަުށެއް ނުވަތަ ބިމަުށް ، ބޭނުންފުޅުިވޔަސް. އެހެންވީމާ އެކަން ސާފުކުރައްވަން ކޮންމެ މެންބަރަކު

ތުން ގޮ ނުވަތަ ފަޅަުށް އެދޭ ފަރާތެއްގެ އެ ތަނެއްގައި ހިންގަން ހުުށަހަޅާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަުށް މާލީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ

ން އަދި ރަުށެއް ނުލިބޭނެ. ތިމަންނަ ރަުށެއް ބޭނުމޭ ބުނެގެ ކަުށް؛ އެހެންވީމާ، ހަމަ ކޮންމެކޮންމެ މީހަކު ގޮސްޤާބިލު ފަރާތަ

ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލުކރެވޭ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް ، މިހިރީ ބަޔާްނކުރެވިފަ. ެއހެންވީމާލާޙުތަކާއި އުސޫލުަތއް ވެސް އެ ިއޞް

ންފުޅުވާ މިންވަރަުށް މި މުހިއްމު ނުކުތާ އަޅުގަނޑަުށް އޮޅުންފިލުަވއިދެިވއްޖެ ކަމަުށް ބޭނުއަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ހީކުރަމުން މި ގާނޫނު ހުުށަހަޅައިދިނުމުގައި އަދި ގާނޫނު ފާސްކޮުށްދިނުމުގައި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  3މި ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފަިއަވނީ ޖުމުލަ ންަބރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ިސކުންތު.  46މިނެޓު  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  7މިނެޓު  46ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  32މިނެޓު  38ގަޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

 އަރުވަނީ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުމިނެޓު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  3މެންބަރަުށް 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުވިލުފުުށީ 

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެޝީދު ރިޔާޟް ރަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުުށީ

ރައީސް. އާދެ، މި ބިލަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަދި މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަމުން ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ، 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރު އެ ފާހަގަކުެރްއިވ މުހިއްމު ޕޮއިންޓުތަކާ ދޭތެރޭގައި ކޮންެމވެސް ވަެރއްގެ 

ތާގައި ހިނގާނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރަން. އާދެ، މިހާރު ޓުއަރިޒަމަުށް ރަުށް ދޫކުރުމުގައި އޮންނަ އުސޫލަުށް ވުެރ ބަހުސެއް މި

މެންނަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ މި އައި އިޞްލާޙުން. އެގޮތުން ައޅުގަނޑުހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް މީަގއި ކަނޑައެިޅގެްނގޮސްފި ކަމަުށް 
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ޕޮއިންޓުަގއި މި އޮންނަނީ، ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮުށް  ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  5މި ގެންނަ؛ 

އިޢުލާންކޮުށްގެން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫުލގެ މަތީން އެކަުށީެގންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ހުުށަހެޅުންތައް ހުުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުަށް 

މައެހެންމެ އެ މާއްދާގައި )ުށ( ަގއި އެަބ އިސްކަންީދގެން މިކަން ކުރާ ވާހަކަ މި މާއްދާގައި އެބަ ސާބިތުކޮުށްދޭ. އަދި ހަ

ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން ނުވަތަ ދޭ ތަނެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަެކއްގެ ވާހަކަ. ހަަމ  2ބުނޭ، އެ މާއްާދގެ )ހ( 

މެންނަުށް ވަރަުށް އަޅުގަނޑުބަލައިީލމަ  13އަދި  12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1އޭގެ )ުށ( ގެ 

އެނގޭ މި މާއްދާތަކުން މި ކަުށަވަރުކޮުށްދެނީ ޮކންކަމެއްކަން. އާެދ، ކުރިން ުކރަމުން އައި އުސޫލާ ޚިލާފަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ 

މިހާރު ކަުށަވަރުެވގެން އެބަދޭ މިކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތަކަުށްކަން މި ދޭންޖެހެނީ. އަދި ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް 

ޖެހޭނީ. އަދި ހެދޭ އާއްމު ގަާވއިދެްއގެ ދަުށުންކަްނ މިކަން ކުރަންޖެހެނީ. އަދި އިޢުލާންކުރެިވގެންކަން މިކަްނ ކުރެވެން

އިތުރަުށް މިކަން ކަުށަވަުރކުރުމަުށް ޓަކައި ހަމަ މީގައި ަބޔާންޮކުށްފައި އެބަޭވ، ެއގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެްއގައި ވެސް ދޫކުރާެނ 

 އަުޅގަނޑުސް ވަރަުށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮުތަގއި ރަުށްތަކެއް ކަނަޑއަޅާފައި ެއަކން އާއްމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. މި ވެ

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ މީގައި ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި. އަދި ހަމައެހެންމެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިގޮތަުށް 

ހިއްާސކުރަންޖެހޭނެ  ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަުށާއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަުށް-ދޫކުރާ ރަުށްރަުށާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެންޓި

ކަމަުށް ވެސް މީގައި އެބަ ބުނޭ. އަދި އެ ހިނގާ އެއްވެސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގަިއ، ހިނގާ މުއްދަތުގެ ެއއްވެސް ބަދަލެްއ 

މި ދެންނެވި އުސޫުލގަިއ؛ ކުިރން އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވި ޮގތަުށް އާއްމުކޮުށްަފއި އޮތް ލިްސޓާ ތަޢާރަޟްވާ ގޮތަުށް، ޭއގަިއ 

ނަ ކަމަުށް ެވއްޖެްއޔާ ވެސް މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދަން. އަދި ހަމައެހެންމެ ޓުއަރިޒަމް ތަފާތެއް އަން

މިނިސްޓްރީން މިކަން ކުރާއިުރގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން، އާދެ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުހއްދަ ހޯއްދަވަްނ 

އް ދޫކުރާ ކަމަުށް ަވންޏާ ދޫކުރުމުގެ ކުރީގައި. އެެހންވީމާ، ކުރިއަުްށވުރެ ރަނގަުޅ އެބަޖެހޭ އެއްެވސް ރަުށެއް އެްއވެސް ތަނެ

އުސޫލެއް މިއީ. މިހާރަކު ިދވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކަުށް ިވދާޅެއް ނުެވވޭނެ ުޓއަރިޒަމް 

ހެްނވީމާ، އިތުރަުްށ މިކަން ހަރުދަނާވެގެންދިަޔކަްނ މިނިސްޓަރު ރަުށްތަކެއް ދޫކޮުްށލީމަ ތިމަންނާއަކަުށް ނޭނގެެއކޭ. އެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނަކަުށް ނުބުނެވޭނެ މީަގއި -މެންނަުށް މިއިން ެއބަ ސާބިތުކޮުށްދޭ. ހަމައެހެންމެ އެންޓިއަޅުގަނޑު

އޮވޭ މިކަމާ ކޮރަޕްޝަނެއް އޮތެކޭ. އެއީ ީމގައި ކަނޑައެިޅގެން އެބަ ބުނޭ މިހާރު މި ގެންނަ އިޞްލާޙުގައި ބުނެފައި އެބަ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަުށާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަާލ -ބެހޭ ތަނެއް ދޫކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެންޓި

ހިތަުށްއެރީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިތާގަިއ  ައޅުގަނޑުހިއްސާކުރަންޖެހޭނޭ. މިއީ ވަަރުށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓުތައް. އެހެންވީމާ، 

ދަންނަވަމުން އަންނަ ވާހަަކއެްއ؛ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް  ައޅުގަނޑު ކަމަުށް ެވއްޖެްއޔާ، އަދި ބައެއްފަހަރު ވާހަކަދަްއކާ 

ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާއިރު ކޮންެމވެސް ވަަރަކުށް ގާނޫނު އެނގޭ މީހުންނާިއ އަދި އޭަގއި އޮތް އެްއެޗއް 

 އިތުުރ މަޢުލޫމާތުތައް މީހުންނާ . އަދި ހަމައެހެންމެ އުޅޭ  ވެސް  ނިގގެން ވާަހަކދައްކާ މީހުންނާރަނގަޅަުށް އެ

 މި ރަނގަޅުަށް ، ހިއްސާކުރާއިުރަގއި ވެސް މިީއ ގޯސް އެއްެޗކޭ ބުނާއިރުަގިއ ރަނގަޅަުށް މީގެ އެތެރެއަުށް ވަދެ ފީނައި
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ގަ އޮެވއްޖެ ކަމުަށް މިއީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ނޫނޭ އެހެން ބުނުމުގެ ޖާ ،ކިޔުމަުށްފަހުގައި ނޫނިްއޔާ މިީއ ނުބައި ބަދަލެކޭ

މިހިރަ ކަންަތއްތަކަުްށ  އެދެނީ މި ބިލުގައި އަުޅގަނޑު، ގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާމީހަކަުށް ާފޑުިކއުމު ވަންޏާ އެ

ކުރަްއވާ ކޮމިޓީން ވެސް  ،ުށް މިހިރަ ކަންތައްތަކަުށް ބެއްލެވުން. އަދި މިކަްނ ދިރާސާކުރަްއވާއިުރގައި ވެސް ފުރިހަމައަ

 ރުން. އަދި ހަމައެހެންމެ މިކަމާ ރުަގއި މިކަން އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމުަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކުމިކަން ކުރާއި

ގޮތުން އެކުލަަވއިލެވޭ ގަާވއިދުަގއި ވެސް ކަނޑައެޅިަފއި ހުންނަންޖެހޭނެ ވަކި ކަންތައްަތކެއް މި ބިލުގައި ހިމަނާފައި  ބެހޭ

މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަމުން ިއއްޒަތްތެިރ ، ދެކެން. އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑުއްގެ ގޮުތގައި އޮތުން އެއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެ

ވާހަކަ މި  ހަމަ ހައިލައިޓްކޮުށްލަން ބޭނުންވި ބައެއް ކަންަތއްތަުކގެ އަުޅގަނޑުމެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަަކިއގެ އިތުރުން 

ރަނގަުޅ ސިޔާސަތެްއގެ ދަުށުން މިކަން  ،ންނަ ގޮތަުށްގަބޫލުކުރަނީ މިީއ ދެފުުށް ފެ އަުޅަގނޑު، ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ

ނޫންނަމަ އި ހުރި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަުށް، ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާެމޭކ. އަދި ރަުށްރަުށް ހެދުމުަށް ޓަކައި މިހާރު ދީފަ

އެބަހުރި. އަދި އެކަން  ދީފައި އޮތް މުއްދަތަުށް އިތުރު އެްއވެސް ބަދަލެއް ގެެނވޭނެ ުއސޫލުތައް ވެސް މީަގއި ކަނޑަެއޅިފައި

ކުރާއިުރގައި ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ވެސް ލިބޭނެ ގޮތަުށް މިކަން މި ކުރަނީ. ކުރީގައި އޮންނަީނ އެހެންނެއް ނޫން. މުއްދަތު 

އްދައެއް ނޫންަނމަ މިނިސްޓްރީން ހު، ސިޓީެއއް ދީފައި  ނިމުނީ. ނުހެދިއްޖެ ކަމަުށް ެވއްޖެްއޔާ ވެސް އޭނައިތުރުކޮުށްލީމަ 

ންޏާ ެއއަުށް ީފއެއް ހިސާބުން ނިމުނީ. މިހާރު އެހެނެއް ނޫން. މީގަިއ މި ބުނަނީ މުއްދަތު އިތުރުކުރާ ކަމަުށް ވަ އެދިނީމަ 

. އެ ފީ ދެއްކުމަުށްފަހުގައޭ މިކަން ދެން. އަދި މިކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި އޮންނަ އުސޫލުތަެކއް ވެސް އެަބއޮތް. ވެސް ނެގޭނޭ

މަްސދުވަސް ތެރޭަގއި އެ ހުއްދަ  4ގެން ވޭ އެކަެމއް ހުުށަހަޅާތާ އެންމެ ދިގުވެ މީގައި ކަނަޑއެިޅގެން ބުނެފަިއ އެބައޮ 

؛ ނޫނީ މިނިސްޓަރަުށް ކޮންމެވެސް އެއްެޗއް ،ދިނީމަ އީ މިނިސްަޓރަުށްކަނޑައެިޅގެން ބުނެފައި އެބަޮއވޭ. އެ ދޭންވާނޭ

ޭރަގއި މި ޕްރޮސީޖަރ ނިންމައި ސް ތެމަސްުދވަ 4ެއއް. ީމަގއި އޮތީ ނީމަ ދޭ ވާަހަކއެއް ވެސް ނޫން އޮތީއުރަެއއް ދިސިޓީ

ވަރަުށް ތަފްސީލުކޮުްށ ، ތަކަުށް މިކަން ނިންމައިދޭންވާނޭ. އެހެންވީމާކޮންމެވެސް އެްއގޮ ،އެދިފައި އޮތް ފަރާތަުށް މިކަން ވާނެ

 އަުޅގަނޑު މިއީ ވަރަުށް ރަނަގޅު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި، މިކަން ގެންދާނެ ގޮތް. އެެހންވީމާއޮތީ އެކުަލވައިލާަފއި  މި ބިލު މި

ދެްއވީީތވެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރްއ ން. އަދި މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްަވއިދެކެ

ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް ޙައްލެއް ކަންބޮޑުވުންތަކަުށް އިުތރު  މެންގެ ތެރޭަގއި މިހިރައަޅުގަނޑުއަދި މީގެ ސަބަުބން  .ދަންނަވަން

 .والس الم عليكمދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.  ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިުޝކުރިއްޔާ އްމީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު އު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ާދއިރާގެ މަރަދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީމް
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 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ގާނޫނަުށް މި ގެނައި ިއޞްލާޙު އެއްެވސް ހާލެއްަގއި ރިޒަމް އަޓު ވެސް ތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެްއގޮތަކަުށް ްއޒަތްއި ޝުކުރިއްޔާ

 ޖެހޭނީ ންނަންވެސް ާގނޫނަކަުށް ބަދަލުގެއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވަން. ނުފެންނަ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުފާސްކުރަން 

އުނިކަން  ކުރުމަުށް ަޓކައި ެއ ގާނޫނުން ފެންނަކަންކަން އިޞްލާޙުޮކުށް ރަނގަޅު ވީމާ ގާނޫނެއް ހިންގާތާ ުދވަސްަތެކއް

ގާނޫނުަގއި އޮތް ޯލވަޅެްއ ިރޒަްމ އަޓު .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިގޮތުަގއި.  ގެގެެނވޭ އިޞްލާޙެއް  ފޫބެއްދުމަުށް ޓަކައި

އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ކެިރގެން މިދަންނަވަނީ ވަޙީުދގެ ސަުރކާރުންނާއި ؛ ގެ ސަރުކާރުަތކުންައޅުގަނޑުމެން  ކޮުށްގެންބޭނުން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުންނާއި އަދި ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ެވސް މި ގާނޫނުގައި އޮތް ޯލވަެޅއް ބޭނުންކޮުށްގެން ރާއްޭޖގަިއ 

ނެތި ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން  ލަަމެއއްއެއްވެސް ހަމައެއް ސޯޓް ހެދުމަުށްރަުށްރަުށް ރިނުވަތަ ފަޅު ތައްރިސޯޓް ރިސްޓްއަޓު ހުރި

ިމ ، ސްއެހެންނަމަވެ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިަމގުފަހިވެގެންދިަޔއީ.  ންަތއް މި ރާއްޖޭަގއި ހިނގަރަޕްޝަންކޮބޮޑެތި ބޮޑެތި

ުށަހަޅަން. ގަނޑު ހުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދެވަނަ ނަންބަރު އުވާލުމަުށް އަޅު 5ވާހަކަ ދިގުނުކޮުށް މި ގާނޫނުގެ 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން އްއި ަބއެއް  އިތާީރޚު އޮޅުވާލަން ވެސް މިތާގަ  ކަުށެއް.ޔޮނުވާނެ ިބޑްނުކޮުށް ރިސޯޓް ދޭވެސް ހެއެްއގޮތަކަުށް 

އޮތް ރަްއޔިތުންެގ  އިއަހަރު ކުރިން އޭރުގަ 24މީގެ  .ދަްއކަަވއިފި. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ދަންނަވާނަންވާހަކަފުޅު

ކުްނ ރަުށްތަ ވާނެތި ސަރުކާރުން ދޫކުރައްވާަފއި ހެއްޓެކު، ފީއެއްނެތި ، ނެތި ެޔއްއްކު ،އްވެސް އަެގއް ނެތިލީހަުށް އެމަޖި

 ދެ މީހުން ެވގެން. އެހެން ބޭފުޅަކާވެސް އަދި އިރަކީ ައޅުގަނޑު. އަުޅގަނޑާ ސްޕޮންސައް ެނގުމަުށް ބިލެއް ހުުށަހެޅި ކޯކުއްޔެ 

ބިސް އަޅާ ުކކުުޅ ވި އިނގޭތޯ ފީ ނަގައިިފއްޔާ ރަންސްނުމަުށް ސިޓީ ފޮނުއޭރު ސަރުކާރުން ތިން ފަހަރު މަޖިލީހަުށް ވި

ެވްސ  ދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑަުށް ކެރުނު. މިއަދު މަރުވާނޭ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި ކަންކުރަން ެވސް އެ

. ކޮންކަހަލަ ޯލވަޅަކުންޯތ ަކމެއް ރަވަރު ވަރަުށް ދެ. ކަމެއް ިމއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރިއެހެންވީމާ،  .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ކެރޭނެ. 

 ދެވޭނެ ކަމަުށް ގާނޫނުަގއި  ރަުށްތައްނުކޮުށް ސަރުކާރަުށް ލޯވަަޅކީ ޖޮއިންްޓވެންޗަރ ކުންފުނި ހަދައިގެން ބިޑު ތްވަ ؟ވަނީ

ގެ ާރއްޖޭ ިއ،ހިންގަ ތައްރަޕްަޝންބޮޑެތި ކޮލޯަވޅެއް ބޭނުންކުަރްއަވއިގެން މި ާރއްޖޭަގއި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި އޮތް

 .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ފެުށީ.ދޫކުރަން ފަޅުރަުށް  ފަޅު، އެއީ ިބން، ؛ކަނި ހަރުމުދާރައްޔިތުންގެ މުޅި މިލްުކަގއިާވ ހަމައެ

ދެއްކި ަކމަުށް ވިޔަސް ވެސް ޙަޤީޤަްތ ރީތިކޮުށް އަޅުގަނޑު މިތާ ވާަހކަ ކިތަންމެ .ކަމެއް މިއީ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަްނޖެހޭ

، ނެތި ރިޒަމް ގާނޫނަުށް މި ފަޅުރަުށްރަުށުން ފީއެއްއަމެން ޓުުޅގަނުޑ ހަނދާން އެބަހުރި އަޅުގަނޑު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަ

ދުވަހު  އެ ކުކަމައެ  ަރުށަކަުށް؛ނެިތ ދޫކޮުށްފައި ހުރި ރަުށްރަުށުން އޭރު މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ  ހެއްޓެކު، ނެތި ކުއްެޔއް

ބިިލޔަނުން މައްޗަުްށ  20ޔަނަުށް ނާރާ ބަޖެޓު މިއަދު ލިހާްސ މިެއއް ލުެގ ސަބަބުންނޭ އޭރު ހުުށަހެޅި ބިއަޅުގަނޑުމެން 

ކެއަރާއއި  ހެލްތު ލިބުނު ކުލިންނޭ މަދުރަސާތަކާއި ރަުްށރަުށުންޒަތްެތރި ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ފަޅުއްއި އޮތީ  ގޮސްފައި މި

ދުވަހު އަުޅގަނުޑ  ކު އެފޯރުކޮުށްދެވުނީ. އެކަމަރައްޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތް  އި އަނެަކއްަޗކާއި ކަްއޗަކާ އަނެ ހެލްތު ސަރވިސްާއއި 

. އޭރު ސަރުކާރުން ެވސް އިނީގޮނޑީަގއި އަުޅގަނޑު އޭރު  އަތޮޅު  އެބަހުރި ހަމަ މި އައްޑުވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ހަނދާން 
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ނެތި ސަރުކާރުން ހިތުހުިރ  ކުރުމެއްުޅގަނުޑމެންގެ ތަޖުރިބާއަކީ ބިޑު . މިއަދު އަވެދާނޭރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު މަރު ވިދާޅުވީ 

ނގެނީކީ ނޫން. ދެނީ އެ ަތނެއްވާ ެއއް. އެއިން ލިބޭ ަފއިސާގޮތް  ރަން ުފރުޞަތު ލިބުނީމާ ދެން ވާރަުށްރަުށް ދޫކުގޮތަކަުށް 

މިތަނުން އަުޅގަނުޑ މި ަކންކަން؛ ނގެީނކީ ނޫން. މިގޮތަުްށ މި ހާލުގަިއ ޮއެވގެން ަރއްޔިތުންަނުށް އެ ރަުށެއް ކަެމއްކޮން

 ހިްއސާ  ތައް އަެނއްާކވެސްޮއތް ހެދިފައި އޮތް ެއގްރިމަންޓުގައި އެބައެކު މި ގާނޫނު  ވެންޗަރ ކުންފުނިތަކާޖޮއިންޓް

 އެލޯވަޅެއް ބޭނުންކޮުްށގެން އޮތް މިއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ސަރުކާރުން މީގެކުރިން މި ގާނޫނުަގއި  ނީއޭ.ވިްއކާލާ

ވެްސ ވެހިކަލް މިހާރު އަނެއްކާ ހެދި ދޭން  ނެތި ބޭނުން އަގަކަުށް ރަުށްރަުށް ކުރުމެއްފަރާތްތަކަުށް ބިޑު ފުޅުވާބޭފުޅުން ބޭނުން

އެެވސް ގާނޫނެްއގެ ދަުށުން އެކަްނ ؟ ކޮބައިތޯ މީގެ ބޭނުމަކީ ންނަުށް.އޭގެ މިލްކުވެރިމި ކުޮށްލަނީ  އަނެއް ފަރާތަުށް ރުޖޫޢަ

 ،އަުޅގަނޑުމެންނުވާނެ. ގެންްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިގޮތަުށް މިކަން ކޮުށް އި ރަުށް ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ. ކުރަްއވަނީ. މިއީ ވަ

ހަރުމުދާތައް  ތަކަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަެތއް އަްނނަން އޮތް ޖީލު

ަރއްޔިުތންނަުށް އަދި ސަރުކާރަުށް ވެްސ އެންމެ ރަނގަުޅވާނީ އެންެމ ުށް، އަދި ދައުލަތަ ކަމާ އެކު ބެލެހެއްުޓން.ރައްކާތެރި

ގެ ޒާމުވެަފއި އޮތުން. އެހެންކަމުން، މި ގާނޫނުގެ )ހ(އިންތިމި ކަންކަން އެއް ސަުރކާރަުށް ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް ރަނގަޅު ފައިދާ 

ވެްނޗަރ ކުންފުނިތައް ވަރުން ފުދޭ. އަދި ޮޖއިންޓްއެ  ނީ،ކޮުްށގެންނޭ ރަުށްރަުށް ދޫުކރާވަނަ ާމއްދާަގއި އޮްތ ގޮތަުްށ ބިޑ1ު

ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް އަުޅގަނުޑ ހުުށަހަޅާ މަުށްިވއްކާލު ިހއްސާުރކާރުގެ ތް ސައުވާލަން ނުވަތަ އެ ކުންފުިނތަކުަގއި އޮ

ކުރަްނވީ. އަރއެކު ވެންޗަރ ކުންފުނިތައް ސަރުކާރަުށް ވަންޏާ ކުރަންވީ ޖޮިއންޓްއްކާރުކުރަން. މިހާރު ކަމެްއ ކުރައިން

މު ަރއްޔިތުންނަުާށއި އްއާވި ގޮަތުށް ވަޢުދުެވަވޑަިއގެންނެ ަރއީސް ޔާމީން ެވސް ،ސަރުކާރުން ިހއްސާތައް ކޮުށްފައި އެ ރއައެކު 

ދަންަނވާއިރު ވެްސ އޭރުން ވެސް ަރނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ. މިހެން ައޅުގަނޑު . ވީންްއވަާފއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ިވްއކާލަވަޒީ

 ވެސް ހަދަން ދީފައިން ކުްނފުނިހިންިގ ިވއްަކއިގެން  ހިްއސާ ނަުށްއްމު ަރއްޔިތުންއާ ހިސާބަުށްނގޭ މިހާއަޅުގަނޑަުށް އެ

ެއ އި، އަދަދަުށް ވެސް ރަުށްތައް ނުހިނގަ ައޅުގަނޑު މާ ރަނގަޅަކަުށް ހަނދާނެއް ނެތް. އެ ،ރަުށް ކަންނޭނގެ  25އޮތް 

ކަމަުށް ހެދި ކުންފުނިން ވެސް އެކަުީށގެންވާ ަފއިދާެއއް ނުލިބޭަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. މި ކަންކަން މިހެން އޮންަނއިރު 

ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަުށް . ން ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތއްންކޮުށް ވިސްނައަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަުްށ ފު

ލިބޭ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް ބަދަލުގެންނައިުރަގއި  ގެްނނަން؛އޮތް ގޮތަުށް ބަދަލު އަވަްސ އަުރވާލަިއގެންނެއް މިާހރު މި

 ...ތަޖުރިބާ ހިތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ އަުރވަނީ  ތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިްއޒައި ޝުކުރިއްާޔ 

 ުށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރުްނ ިރޒަމްގެ ގާނޫނަުށް ސަރުކާއަޞްލާޙެއް ޓުމު އިއް. އާދެ! މިއަދު މިއީ ވަރަުްށ މުހިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއި ރިއްޔާ ޝުކު

ލީޑަރު  ޕީ.ޖީދިން ކަމަުށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެންގެ އިއިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަ ދިންއިއާދެ! މި ހުުށަހަޅަ. ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ަވގުެތއް

ންޏާ ފި ކަމަުށް ވަމަނިކަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މި އިޞްލާަޙުށް ބަލައިލައިއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަީއ ަގއި ނެތް ކަމެއް މި އިޞްލާޙު ގެކަންބޮޑުާވވަރު  ހަކުމީ

 ރަުށްތަކާއި ތިބި ގާތް ރައްެޓހިންނަުށް ޤައުމުގެ  އިކައިީރގަ ،ވަްސތަކެއް ވޭތުެވގެންދިޔަ ހިނދުރާއްޖެ ފަނާކުރުވަނިވި ދު 

މި މަސައްކަތްކުރަނީ ބިލުގެ ތެރެއިން މިގޮތަުށް ބަހާެބހުން ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއް  އަުޅަގނޑުމެން. ހާލި މަންޒަރުބަތައް ފަޅު

ރާއްޭޖގަިއ  ރަްއކާތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް ެއ ކަންކަން ފަރުމާކުރުން. ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި މިެއ ރަްއޔިތުންނަުށް  ،ލިބި

 ރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި އައެއީ އަދި ޓު ،ަވކި މީހެއްގެ ބާރުގެ ދަުށުގައި  ތަކަކީފަޅު އޮތް ފަޅުރަުށާއި މި ރާއްޖޭގައި އޮތް

އްުމ އާަގއި އޮތް އެްއޗެއް ނޫން. މުޅި ިވޔަސް އެ ޭބފުޅެއްގެ ބާުރގެ ދަުށު ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަުމގައި ،ވިޔަސް 

ދަރީންގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުިޅފައިވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީްނގެ ،ރައްޔިތުންެގ މުސްތަޤުބަލާ ގުިޅފައި

ވަކި  ،ަވިކ އުސޫލެްއގެ ތެެރއިން ،ކުރެވި މި ކަންކަން ލީގަަލއިޒް  ،ގެނެވި  އިޞްލާޙެއް ުށްމު ކަމަކަުށް ގާޫނނައްފަދަ މުހިމި

ކަމީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ފައިދާ ނުލިބޭނެ ގޮތަކަުށް މިކަން ކުރެވިގެންދާ  ޒުކަުށް ނާޖާއިވަކި މީހަ ،ދޫދެއްގެ ތެރެއިންހު

، ޑުމެންގެ ރަުށްތައް ަވކި މީހަކަުށްއުފާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ައޅުގަނ

. ޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ކަނަޑއެޅިފަލާފައި ޫދކޮުށްލެވޭކަުްށ. އެ ކަމަުށް އެބަ އޮންނަންއިވަކި ކަމަކާ ގުުޅވަ ،ވަކި ގޮތަކަުށް

ކަމުގައި ވިަޔސް ބިޑަުށް ނުލާ ،ވިަޔސްކަުމގައި އިގެންއަދި ެއއީ ބިަޑުށް ލަ ،ގެ ތެރެއިންއެހެންވީމާ، ގާނޫނީ ހައިސިްއަޔތު

އެ ވަކި ޕްރޮސެްސެއއް އެބަ ޮއންނަންޖެހޭ. ވަކި އުސޫލުތަކެްއ އެބަ އޮނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ 

ޔިތުންނަުށް ދާނީ ފުރިހަމަވެގެން. ރައް މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް އެ ހެދޭ ގަާވއިދުންން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ެތރެއި މި

ދަނީ ސަލާމަތްެވގެން މި ާގނޫނުގެ އިޞްލާުޙގެ ތެރެއިްނ.  ރަުށްަތއް ެގއްލިގެންދާނެކަމުގެ ބިރުވެިރކަން އެ ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަާކއި

ވެސް މި ގާނޫނުން  އްލުކުރުަމުށް ޓަކައިޙަކަހަލަ އުނދަގޫތައް  ހުރި ބައެއްމިހާރު  އިރިޒަމް ާދއިރާގަ އަޓުހަމައެއާެއކީަގއި 

އެބަ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ތެޭރަގއި ރިސޯޓްތައް ތަަރއްޤީކުާރ 

 ،ހުރި ފައިސާތައް ނެގިފައި އަުށް ވިޔަފާރި  ،ަކހަލަ އުނދަގޫތައް އަުށް ޖެހިފައި ހުރި ބައެއްރާތްތަކަުށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފައިސާފަ

އަދި އެ ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވުމަުްށ  ،ވެސް ްއލުކުރުމުގައިޙަކަހަލަ އުނަދގޫތައް ހުރި ބައެއް ކުތަކުން ދިމާވެފައިބޭން

 ،ެއއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭއެބަ ފަޭސހަވެގެންދޭ. ހަމަ ންެވސް މި އިޞްލާޙު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބުމުަގއި

ެއީއ  .އިމި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެންާދއިރުގަ މި ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއގަިއ ލިބިގެންދާނެ  ުށްދައުލަތަ

ިޒޝަން ފީ ނެގޭނެ ހަމަތަކެްއ އިސަރުކާރަުށް އެކު ޭވއިރުަގއި ދެ އިުރގަިއ ނުވަތަ ފަޅެއް ކުްއޔަުށްދެވޭ ރަުށެއް ުކއްޔަުށްފަޅު

ރީޢާއިން މީރާގެ ތެރެއިން ނޫން ގޮތަކަުްށ ޛަފީ މީރާގެ ޒިަޝން އި އެކުއަދި މި . ނާނެފުކޮުށް ލިެޔވިފައި ޮއންވަރަުށް ސާ
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، ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ލިޔެިވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ  ގައިނޫނުގެ ތެެރއިން ހެދޭ ގަާވއިދު ސަރުކާރަުށް ނުނެގޭނެ ގޮތަުށް ެވސް މި ގާ

ލާޙަކީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެ އިޞްލާޙަކަުްށ މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞް ދަނީމި ހުރިހާ ކަމަކުން އެނގިގެން 

ގަިއ ހުރި ރަުށްތަކާއި ފަޅުަތއް ހިމާޔަތްކޮުްށ، އުމު ެމންގެ ދަރީންގެ ދަރިްނގެ ޙައްުޤގެ މި ޤަިމއަދު ައޅުގަނޑު ،ތާއީދުކޮުށް

. ދެްއިވ ކަންގެންހުރި ގޮތަކަުށް މިކަންކަން ކުރެވޭނީ މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކޮުށްއެންމެ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންަނުށް ފައިދާ

 ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މީދޫ ައއްޑޫ އަުރވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.އާދަމަ ރޮޒައިނާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވެސް އެ ވިދާޅުވިހެން މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަުްށވެސް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. 

ނަުށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެސްގެްނ، ކޮރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިވާ ގޮތަުށް ގާނޫނުަތްއ އަޅުގަނޑުމެން

ބައްޓަންކޮުށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްދަކުރަން މަސައްކަްތކުރާ ަތން. ކީްއވެގެންތޯ ިބޑުކުރުމަކާ ނުލައި، ހާމަކަންބޮޑު ގޮތްތަްއ 

އެްއޗެހި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވީމަ، ުނވަތަ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރު ބޭނުންވީމަ  ދޫކޮުށްލާފައި، ަވކި މީހަކަުށް ރަުށްތަކާ

ދެވޭ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހަދަންވީ. އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާަރކުން ކުރިކަމުަގއި ވިޔަސް ައުޅގަނޑަކަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ކަމެއް 

އެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ދެނެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ. މި ތަނުގައި ބަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން މިކަމާ ޖައްސާނެ މައްސަަލއެއް ވެސް ނޯންނާނޭ. ތެދުފުެޅއް. ހުރިހާ ގާނޫނުތަެކއްަގއި -އެންޓި

ބުނެޭވކަުށް ނޯންނާނެ.  ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނުން އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކޭ-ވަްއކަންކުރުން ހުއްދަކުރީމަ ެދން އެންޓި

އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަންޒަރު ފެނިގެން މި ދަނީ. މީގެކުރީަގއި މި ގާނޫނަކު ހަމަގައިމު ވެްސ 

މިކަން ކުރެވޭ ވާހަަކއެއް ލިެޔފައެއް ނެތް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަންެގ 

ކަުށް މަގުފަހިކުރުމަުށް ޖާގަ ހަދަމުންދާ މަންޒަރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމގަިއ ެއބަ އޮޭވ ސަރުކާުރގެ ިހއްާސ ޢަމަލުތަ

އޮންނަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ިރސޯޓުތައް ހެދިފައިވާ ޖޮއިންްޓވެންޗަރ ކުންފުނިތަުކގައި ަސރުކާރުގެ ހިއްސާ ސަުރކާރުްނ 

ވާހަކަ ވެްސ ހުއްދަކޮުށްފަ. ކީއްެވގެންތޯ ެއ ކުންފުނީގައި މިހާރުވެްސ  ބޭނުންވާ އެ ކުންފުނީގެ ަވކި މީހަކަުށް ދެވިދާނެ

ހިމެނޭ ވަކި މީހަކަުށް ދޭްނެވގެން މި ވާހަކަ މި ގާނޫނުަގއި މިގޮތަުްށ ލިޔަނީ؟ މީަގިއ ވެްސ ސަބަބެްއ އަުޅގަނުޑ 

ކުންފުނިތައް ކަމަުށް ވަންޏާ ވަިކ  އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕަބްލިކް ސްޓޮކަުށް ދޫކޮުށްލާފައި ހުންނަ
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މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭހެން އަޅުގަނޑަކަުށް ހިެއއްނުވޭ. އެ ކުންފުންޏަކުން ސަރުކާރުގެ ިހއްާސ ވިޔަްސ ވެްސ ިވއްކާލަްނ 

ބޭނުންވީމާ، ސްޓޮކް މާކެްޓގަިއ އެ ިވއްކާލަން ހުުށަހެޅީމަ ަގންނާނެ ފަރާތަކުން ގަތުމުގެ ޮއޕޮޗުނިޓީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމުަށް 

އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. ދެން އަނެއްާކ ނިކަމެތިންނަުށް މީގެތެރެއިން ރިސޯޓުަތއް ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމަުށޭ 

ހުުށަހަޅުއްވަމުން ފެުށިއިރު ވިދާޅުވެފަިއ، ނިންމާލަމުން މިކަން ކުރާނެ ފައިސާ ހުރި މީހަކުަށް ނޫނިއްޔާ ދެނެއް ވެސް 

ުށް މި ރަުށް ލިބޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނަޑކަުށް މީެގތެރެއިން ނުފެނޭ އަނެއްކާެވސް ރިސޯޓެއް ނުލިބޭނޭ ބުނީމާ، ނިކަމެތިމީހާއަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ހައްތަހާވެސް މި ފެންނަނީ ސަރުކާރަުށް ވެސް ގިނަ ފައިސާތަކެއް، ވަކި 

ދެމުން، މި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީއެްއެގ  މީހެއްގެ ޖީބަުށް ވެސް ފައިާސތަކެއް ލައިެދވޭނެ މީހަކަުށް ރިސޯޓުތަކާއި ރަުށްތައް

ގޮތުަގއި ވެސް ހަދައިގެން ކުިރއަުށްގެންދިޔަ ތަން. ދެން ވަކި މީހަކަުށް ރަުށެއް ދޭން ބޭނުންވީމާ ސަރުކާރުން އެ މީހާއުަށް 

އްކަަލ ފައިސާދީފައި އެުކއިޒިޝަން ީފއާއި ެއއްޗެހި ަދއްަކއިދީފައި، އަނެއްާކ ރަުށް ުކއްޔަުްށ ދީފަިއ އަނެްއކާ އަނބުރާ އެ 

ފައިސާ އެ މީހާގެ ޖީބަުށް ަލއިިދން މަންޒަރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ދެކެފަ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން 

ހިނގައިގެންިދޔައިުރގައި އެބަހުރި އެކިއެކި މީސްމީހުންނަުށް ރަުށްތައް ކުއްޔަުށްދިްނއިރުަގއި މިަކންކަން ހިނގާފަ. ލިޔެކިޔުމުން 

ނަުށް ފެންނަން އެބަ އޮތް މި ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރިކަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ތެޅިގަެނގެން އަޅުގަނޑުމެން

މި ފާސްކުރަނީ ކާކަުށް ކޮންތަެނއް ނުދެިވގެންތޯ؟ މިއީ ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މެުދގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް އުފެދޭނެ 

ން ހަމަ ައވަސްއަުރވައިލާފަިއ މި ގާނޫނަުށް މި ބަދަލު ގެންނަން މި އުޅެނީ، ިމ ސުވާލެއްހެން. ުކއްލިައކަުށް ައޅުގަނޑުމެ

ވަގުތު ކޮން ޤައުމެްއގެ ކާކަުްށ ފައިސާތަކެއް ދޭންތޯ. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ މިހާރު މި ޤައުމުގައި ކަންަތއްތަްއ 

އަޅަންޖެހޭ ަވކި ބަަޔކަުށް. ޙައްޖު ކޯޓާެއއް ދިނަސް ކަދުރުކޮެޅއް ބެހިޔަސް އެބަ ބައިހިނގަމުންދާ ގޮތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޖެޭހ ވަިކ ބަޔަކަުށް. އެހެްނވީމާ، އެްއ ލިބުނަސް ބައިައޅަން އެބަޖެހޭ ވަކި ަބަޔކަުށް. ަޒކާތު ފަންޑަުށް ލާރި އެބަ ބައި ައޅަން

ޅޭނެ ެއއްެވސް ގޮތެއް. ނޭގައި ަވކި ބަެއްއގެ ޖީބަުށް ބައިއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ ރިސޯޓުތައް ުކއްޔަުށްީދގެންދާިއރު

 ގޮްސ، ޞަދަޤާތަކީ ނިކަމެތިންނުަށް ފެންނަނީ ބަދަލުވެގެން މި ބަހުގެ މާނަ ވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި "ޞަދަޤާތް"

ފައިާސ  ތަުކގައި ބޭނުންކުރަންދޭ އެއްެޗްއގެ ބަދަލުގައި ަޞދަޤާތަކީ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަުށް ބޭނުންކުރަން، ކެމްޕެއިން

ހޯދަން ބަހާ އެއްޗެްއގެ ޮގތުގައި ޞަދަޤާތް މާނަކުެރވިެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދާތަން ކި ބަޔަކަުށް ޯވޓުގެން ވަ ހޯދައި

ވެްސ ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ނޫން ޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަުށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި އި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ލީމަ ވެސް  ޓެކްސްގްރީންކުން މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ބަޖެޓަުްށ ތަގެސްޓްަހއުސްވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ޚާްއޞަކޮުށް 

ކަުށް ެއވަުރގެ ބުރަެއްއ ހަުއސްތަތަން ގެސްޓް ފުކޮުށްދިންމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ 

ޑުމެންނަުށް މި ތަކުން ވެްސ އެ ަފއިސާ ޯހދަން އަޅުގަނން. މިއަދު އަެނއްާކވެސް ގެސްޓްހަުއސްނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައުފުލަން

 ފެންނަނީ ޖަހައިގެން ލާފައި އޮއްވާ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 
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 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 ރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުޓއަރިަޒމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެްނނަ އިޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނުަގއި މިހާރު މިހިރަ މައްސަލަތައް  99/2

ޙައްލުކޮުށް އިތުރަުށް ހަރުދަާނކުރުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހުުށަހަޅައިގެން ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަުށް 

ެރވޭތީވެ މި އިޞްލާޙުތަކަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާތަނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަބޫލުކު

ޓުއަރިޒަްމގައި ދިމާވެަފއި މިހިރަ މައްސަލަތައް ދިމާވުމަުށް މެދުވެރިވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަީކ، ކުރީގެ ވެރިކަުމގައި، ަރއީްސ 

ާކރުން މީގެ ކުީރގައި ވަރަުށް ހަުރދަނާ ގޮތެްއގައި ޓުއަިރޒަމްގެ ަކންތައްތައް ގެންދަމުންދަނިކުޮށް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ސަރު 

ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ބެލުމެއް ނެތި އެކިއެކި ޖޮއިންޓްވެްނަޗރ ކުންފުނިތައް ސަރުކާރުން ހައްދަަވއިގެން މި ފަޅުރަުށްތައް 

 ގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ. އޭގެ ސަބަބުން... )ަވގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( އެިކއެކި މީސްމީހުންނަުށް ބަހާލި މަންޒަރު އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ހިނދުކޮޅަކަުްށ އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލަން. 

 

 ] އަުށް  13:01އިްނ  11:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ޙައްމަދުމަސީޙް މުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް މި 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު . މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. الم عليكمالس  

ކަުށްފަހު( ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. )ވަގުތުކޮޅަ 

  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް. 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނު( އަުށް މިއަދު ސަރުކާރުން މި ހުުށަހެޅި )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫ 99/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ހަރާންކަމެއް ކުރުުމގެ ނިޔަުތގަިއ، ނުވަތަ ޖަރީމާއެއް ހިންގުުމެގ 

އެއްފަހަރާ ކިޔުން އިނގޭތޯ  3ނިޔަތުގައި ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙުަތކެކޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ތަނަުށް 

ފަހަރަކު ހުޭރ މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ހަރާްނ ކަމެއް ކޮުށްފަ. ނޫނީ ޖަރީާމއެއް ހިްނގާފައި ހުރޭ. މިއީ އިްއވާ ކޮންމެ 

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެްނމެން، މި މަޖިލީހުގެ އެްއވެްސ މެންބަރަކަުށް ހަމަ ނުފެނި 

ަޒމްގެ ބިލަުށް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވަަރުށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުަތކެއް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަުށް ގިަނ ހުރި އިޞްލާޙުތަކެއް ޓުއަރި 

ބަޔަކަުށް އަސަރުކުރާނެ ިއްޞލާޙުތަކެއް މި އިޞްލާޙުތަކަކީ. މި އިޞްލާޙުތައް މި އޮތީ ކުއްލިައކަުށް މިއަދު ރައީްސގެ 

ިއ، ކޮންމެ ހަރާން ކަމެއްަގއި އެބަ ހުންނަވާ މީގެ ރޭވުމުގެ މަތީން، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މީގެ ކޮންމެ ޖަރީމާއެްއގަ

ފަހަތުގައި. ހުންނަވަިއގެން ކުިރ ކަމެކޭ އަޅުގަނޑަުށް ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތިން ކިޔުން އަންނަ 

ވެސް ހަރާން ކަމެއް ކޮންމެ ފަހަރަކު، ތިން ކިޔުން އެއްފަހަރާ މި މަޖިލީހަުށް ކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހުރީ މިކަހަލަ ކޮންމެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ފުރިހަމަ ބިލެކޭ އަޅުގަނޑެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ނުދަންނަވާނަން. އަޅުގަނޑަުްށ ކޮުށްފަ. 

ދެންނެވޭކަުށް ނެތް މީ ފުރިހަމަ ބިލެކޭ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މީގައި ހުރީ ބިލު ހުުށަހެޅި ސަބަބަުށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގަިއ 

ނެ މީ ފުރިހަމަ ބިލެއް ނޫންކަން. މީގެން މި އުޅެނީ ކޮންމެވެސް ވަކި ބަަޔކަުށް މަންފާތަކެއް ހޯދައިދޭން. ބަލައިލާއިރު އިނގޭ

މީގެން މި އުޅެނީ ވަކި ބަަޔުކ ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްަތކެްއ ފޮރުވައިދޭން. މީަގއި މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ ަވއްކަން ީމ 

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ހަލާލު އެއްޗެްއކަން ހަދަން. އެކަމެއް ނުވާނެ. 

ރައީސް. މި ބިލަުށް ހުރީ ވަރުަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެއްސަ. ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ 

ައސަރުތަކެއް ކުރާނެ، ުޓއަރިޒަްމެގ  އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ިއާޝރާތްކުރިހެން ޖުމުލަ ގޮތެްއގަިއ މިއީ ވަރަުށް ބޮޑެތި 

ސެކްޓަރަުށް ވެސް ދެން އަދި ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އާދަިއގެ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުްށ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ 

އާއްމުކޮުްށ ކަންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ހުުށަހެޅި ސަބަބުތަކަުށް ބަލައިލާއިުރގައި ފުރަތަމަ ސަބަބަކަުށް މި އޮތީ 

އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލާ ފަތުރުެވރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަމަުށް ރަުށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ުކްއޔަުށް ދޫކުރާނޭ އުސޫލުަތކެްއ 

ކަނޑައެޅުން. މި ބިލު ހުުށަހަަޅމުން ވިދާޅުވީ މިއީ ީމގެ ކުިރން ވެސް ކޮުށްފައި ހުރި ކަންތަކެކޭ. މިހާރު ފުރަތަމައިނުން 

ފުެވއްޖެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަކަުށް އިންނަ ބޭފުޅަކު ެވސް ކުރިްނވެސް ގޯސްކޮުްށ، ސީދާ ހަރާންކޮުްށ މި ތަނުގަިއ އިޢުތިރާ

ކަންތައްތައް މި ސަރުކާރުން ކޮުށްފައި އޮތްކަން. އެހެންވީމާ، ކީއްކުރަންތޯ މި އުޅެނީ ަރނގަޅު ެއއްަޗކަުށް ހަދަން. 

ކަމުަގއި މި ެނގި ަފއިސާައކީ ވެސް ުހއްދަ ެއއްެޗއް ކަމަުށް ދުވަސްކޮަޅކުން އަޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ަވއް

ހަދަން، ވައްކަްނކުރުމަކީ ހަލާލު ކަމެއް ކަމަުށް، ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަުށް މި ތަނަުށް ބިލެއް ހުުށަހަޅާނެ ކަމަުށް. މި ދާ 

ކަުށް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރޭޓުން ދަންޏާ މި މަޖިލީގުގަިއ މިކަން ނުކުރާނެއެކޭ އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދެންނެވޭ

ރައީސް. ދެވަނަ ސަބަބަކަުށް މި އޮތީ އިނގޭތޯ ފަތުރުވެރިަކމާ ބެހޭ ކަންކަމުަށް ކުއްޔަުށް ދީފައިވާ ރަުށްރަުށާއި ބިންބިން 
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ކުއްޔަުށް ޫދކުރެވިަފއިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުލން ހުޅުވާލުން. މީގައި ވެސް ަޖރީމާއެއް ހިންގުން މި އޮތީ. 

ން ހުޅުވާލުން. މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި ަގވާއިދުން އުޅެަފއި ހުރި މީހުންނަުށް ގެއްލުން މި ވަނީ. ގަާވއިދުން ޓެކްްސ އަލު

ދައްކަމުންދިޔަ މީހުންނަުށް ެގްއލުން. ގަާވއިދުން ރަުުށގެ މުއްަދތު އިތުރުކުރަން މިހާހިސާބަުށް ފައިސާ ދަްއކާފައި ުޓއަރިޒަްމގެ 

އަހަރަުށް ހަދަން ވެސް. އެ ނުދައްކާ މީހުންނަުށް މި އުޅެނީ މި ފުރުޞަތު  90ން އެބައޮތް ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްތަުކގެ ބޭފުޅު

ދޭން އަނެއްާކވެސް. އެހެންވީާމ، މީގެން ކޮންމެެވސް ލާރިެއްއ އެބަ ކޮންމެވެްސ؛ އެ ދެމަިފރިކަނބަލުން ހަމަ ވައްކަން، 

ބަ ކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަުށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ބިލެކޭ ވާދައަުށް ވަްއކަންކުރަްއވަމުން ގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން އެ

އަޅުގަނޑަުށް ދަންނަވަން ކެރޭ މި ބިލަުށް ބަލައިލާއިރު. އެހެްނވީމާ، ަގވާއިދުން މިާރއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުންނަުށް ހައްތަހާވެްސ 

ލީހުން ފާސްކޮުށްފި ސްޓިާކ؛ ެއްއގަމު ގެއްލުްނވާ ގޮތް މި އޮތީ. ަގވާިއދުން ފައިސާ ދައްކާ މީހުންނަުްށ؛ ދާދި ފަހުން މި މަޖި

އުޅަނދުަގއި ޖަހާ ސްޓިކާ. ކުރިން ދެއްކި މީހުންނަުށް ެގއްލުން. ނުދައްކާ މީހުންނަުށް މާފުކޮުށްދިނީ. މި އުސޫުލ 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޮއެވގެން ކޮަބއިތޯ ރާއްެޖއަުށް އޮްތ ކުރިއެރުމަކީ؟ ކޮބައިތޯ މި ާރްއޖެއަުށް އަންނަ ތަރައްީޤއަކީ؟

ވަނަ ސަބަބަުށް ބަލާއިރު  3ކޮބައިތޯ ރަްއޔިތުންނަުށްވާ ފަިއދާއަކީ. ފަސޭހައަކީ؟ އެ ބަލަިއލަން އެބަޖެހޭ. ބިލު ހުުށަހެޅި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ގެްސޓްހައުސްތަްއ، އަންނަ ޓުއަިރސްޓުން އަތުން ގްރީން ޓެްކސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމެްއ 

ަހކަ ބިލެއް ހުުށަހަޅާފައި ބެލިއިރުަގއި އޭރުަގއި ވިދާުޅވަމުންދިޔައީ މިއީ ހަމައެކަިނ ހަމަޖެއްސުން. ކުރިން ގްރީން ޓެކްސްގެ ވާ

ފައިވް ސްޓަރ ހޮޓާތަކަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން އެ ތަންތަނަުށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން، ވަރަުށް މުއްސަނދި ފަތުރުވެރިންނޭ. އެ 

ުށް ބޮޑަުށް ވަކާލާުތުކރެއްވި. އެހެންނަމަވެސް މި މީހުން އަތުން ނެގުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަުށް ސަރުާކރުން ވަރަ

އުޅެނީ ީކއްވެތޯ؟ އާދަިއގެ ރަްއޔިތުން ގެސްޓްހަުއސް ހިންގާީތވެ އެ ތަންތަނަުށް އަންނަ މީުހންނަުށް އަނެއްާކވެސް އިތުރު 

ން؛ މި ސަރުކާރުެގ ލޯޑެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ތަންތަނަުށް މީހުން އަޔަނުދޭން. މުއްސަނދިން، މުއްސަނދި ގޮތުގައި ބެހެއްޓު

އެއް ވިސްނުން، އެއް އަމާޒު. އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަުްށވެސް ގެސްޓްހައުްސގެ އާދަިއގެ މީހަކު މުއްސަނދި ެވގެންނުވާނެ. 

އޭގެން މީހަކަުށް އެމެރިާކގެ ޮޑލަރެއް ލިބިގެންނުވާނެ. އެ ުއސޫލުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުެގ ވިސްނުން މި ސަރުކާރުަގއި 

ވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ަވއްކަންކުރާ ވާަހކަ ދެއްކީމަ އެބަ ކަންބޮުޑވޭ. މި އޮތީ. އެހެން

އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކާނަން އެހެންވީމަ. ޒަކާތު ފަންޑުން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދކަނބަލުން ލާރިއެއް ނުނަގާ. 

އްޔާެގ ދެކަނބަލުން ލާރިއެއް ނުނަގާ. އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާނީ ެއގޮތަުށް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ފައިސާެއއް ނުނަގާ. ަވއްކަެމއް ނުކުރޭ. ކަދުރަކުން ވެްސ ވަްއކަމެއް ުނކުރޭ ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން. 

ަވަގކަުށް ނުނަގާ. ަވގަކަުށް ނުަނގާ  އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކާނަން ވަްއކަންކުރާ ވާަހކަެއއް. އެެހންވީމާ، ޙައްޖު ކޯާޓއިން

ކޯޓާެއއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވާަހކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި ޙަޤީޤަތުަގއި.  5ކޯޓާއިން 

 ރައްޔިތުންނަުށް ނިކަމެތިކަން ައންނަ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަމިހާރު ފުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ 

 މޫސާމަނިކަުށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެޭވ  99/2ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކެއް ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ގާނޫނެްއގެ ތެރެއަުށް ގެންނަނީ. އިޞްލާޙަ

ރާއްޖޭަގއި ރިސޯޓެއް ލިބުނު އެއްވެސް މީހަކު އަދި މިހާތަނުަށް އެ ރިސޯޓެއް އެ މީހެއްގެ އަތުން ވަކިކޮުށްފަެއއް ނެތް. އެ 

ފަޅުރަުށެއް ހަދަްނ ލިބުނު މީހާ ވެސް އެ ރަުށް ހަމަ ސަރުކާރާ ކޮންމެވެސް  ރިސޯޓް ލިބުނު މީހާ، އެންމެ ކުޑަެވގެން

ގޮތަކުން ވާހަކަަދއްކާލަިއގެން އެކަން ކޮުށްލަކޮުށްލާ އޮންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ކޮުށްފައި ތިބި 

ޅުން ދަރިދަރިފަސްކޮޅަުށް ދާންދެކަުށް މީހުންނަކީ ވަރަުށް ފުންނާބުއުސް، ވަރަުށް ތަނަވަްސ، އަިދ އެ މީހުންގެ ދިރިއު

ތަނަވަސްކަންމަތީ އުެޅވޭ ގޮަތުށް ތިބި ބައެއް. ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ސަރުކާރުން މިހާރު މި ކުރާ ކަމަކީ، މިކަން މި 

ގެންނަނީ އޮިނގަނޑެްއގެ ތެެރއަުށް ފައްތާލަނީހެން. ައޅުގަނޑު ެވސް ވަރަުށް ހައިރާްނވާ ވަރަުށް ކަންަތއްތަްއ އެބަހުިރ 

ސް. އާއްމުކޮުށް އިޢުލާންނުކުރި ކަމުަގއި ވިޔަްސ ރަުށުގެ ބިމުގައި ުނވަތަ ފަޅުަގއި ހިްނގުމަުށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުެގ ރައީ

ކަންތައްތައްަތއް ސަުރކާރުން ހުއްދަދޭ ގޮތަުށް އޮތުން. އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން މާޒީއަުށް ގޮސްލީމަ މިކަން މި 

ފެންމަތިވީމާ މިތާ އެތެރޭގައި  ގުުރސްހިލަދަޔަުށް ަވޅި ވަންނަ އުސޫލުން އިނގޭތޯ. އޮތީ ހަމަޖެހިފައި ކަންނޭނގެ. ކަޅު

ވަނަ ައހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެްނ  2015ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެން މާޒީއަުށް ދަމާ ހިންގަވާ. 

ތަނެއް ހިއްކަިއގެން ބަޔަކު މިލްކުކުރީމަ  ފާސްކުރި މި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ބާބެއް އިތުރުކޮުށްލީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުން

އެ މީހުނަުށް އެާތގައި ވަރިހަަމ ކޮންމެ ކަމެްއ ކުރިަޔސް ެއ ކަމަުށް ހުއްދަ. އޭުރ އޮީތ ކަުޅހިލަދަލަުށް ހަމަ ވަޅި ވަންނަ 

 އުސޫލުން ވަކި މީހަކު ގެނެސް ގޭަގއި ބައިންދާލީމަ އެ ކަމަުށް ހުއްދަދެއްވީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫުލގެ ދަުށުން 

ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ބަދަލެއް ުނގެންނަ ކަމަުށް ވަނީ ިވއްޔާ މި ގާނޫނު، މި ގާނޫނުަގއި މި ގޮަތުށް އޮންނަންޖެހޭނެ ޓުއަރިޒަމް 

ގާނޫނުަގއި. އެހެންެވއްޖެއްާޔ އެއްގޮަތކީ ޤާނޫނުއަސާީސ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ. އެއީ މީހަކު އަމިއްލައަުށް މިތާގަިއ 

ހިއްކުމަުށް ފަހުގަިއ ދެން އެާތގައި އެ މީހާ ޓުއަިރޒަމް މަަސއްކަތްކުރަންޏާ ސަުރކާރުން މިލްކްވެރިކަމަުށް ެއ މީހާ ބިމެއް 

އަނެއްކާ އިޢުލާނުކޮުށްގެން އެ މީހާއަުށް ހުއްދަދޭ އުސޫލުން ވެއްެޖއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވޭ. އެހެންވީމާ، ދަްއާކ 

ފަޅުރަުށް؛ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިން ޓްރެއިނިންއަުްށ  ވާހަކަ ދިމާވާން އެބަޖެހޭ. މާލެ އަތޮޅު ގިރިފުއްޓާ ޖެހިގެން އޮތް

ދާ ރަުށެއް. އެތާގައި އޭުރގައި ހުންނެވި ނާޒިމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު އެ ރަުށް ސިންގަޕޫރު ބަޔަކަުށް ވިއްަކވައިެލއްވީ ވަޙީދުގެ 

ަވއްކަންކުރަިނއްޔޭ. މިހާުރ  މި އޮތް ަވއްކަންކުރަިނއްޔޭ. ރޯމާުދވާލުهللا ސަރުކާރުަގއި. އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެްނމެން ގޮވީ ސުބްޙާނަ
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އޭތި ފޮހެވުނީ، ބެަޓޑިން ޖަހަިއގެން ރީތިކޮުށްލަނީ. އެއީ މިހާުރ މިކަން ހިނގާ ުއސޫލު އިނގޭތޯ. ރޯމާދުވާލު ފެބުުރވަރީ 

ވަނަ ދުވަހު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަުށް ވަދެ އެ ތަންތަން ތަޅައި ފުނޑުކޮުށް، މި  2012، 7

އަހަރުދުވަސް ވަްނދެކަުށް ބާޣީންނޭ ގޮވި. މިހާރު  2ޖޭގެ ދައުލަުތގެ މާލިއްާޔިއން ވައްކަްނކުރި މީހުންނާ ދިމާލަުށް ރާއް

ާރއްޖޭެގ ބެޓަޑިން ޖެހީ، ފޮހެލީ. މިހާރު އެ މީހުންނަކީ ޣާޒީން. އެހެންީވމާ، ވަރަުށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި

ހައުްސގެ ސިޔާސަތެްއ ތަޢާރަފުކުރީ. އެ ގެްސޓްނަންވެގެން އަުޅގަނޑުމެން ެހދި ގޮތަީކ ޒަމް މި ހިސާބަުްށ ގެން ޓުއަރި

ރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ކުެރވޭނެ. މިއަދު އޮންނާނެ. އެ މީހުން އަސް ޓުމީހާއަުށް ވެއެންެމ ނިކަމެތި ސިޔާސަތުގެ ތެރޭަގއި

އަޅުގަނޑު ސަރުކާުރަގިއ ނުޖެހޭނެ. ކަުށްން ވެސް އެ މީހުން ބިޑުކުރާނުޖެހޭނެ ބިޑްކުރާކަުށް. އަދި މި ގާނޫނުގެ ދަުށު

ޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަުށް ނުޖައްސަަވްއޗޭ. އެހެްނވީމާ، ދިވެިހރާއްހުން ލައްވާ އަނެްއކާ ބިުޑކުރަންއެދުމެއް އެީއ. އެ މީއެދޭ

ެއ  ،ހުންރިޒަމުގަިއ ތިބި މީިމއަދު ރާއްޭޖގައި ުޓއަ ، ރިޒަމުން މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތް އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެސްއަވެސް ޓު 

ތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ކަމެއް އަދި އެ މީހުން އެ މީހުންގެ ޕްރޮޖެކްޓު ،މީހުންނަުށް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވީމާ

ތަން ދޭ  ކޮުޅަގއި އެހެން މީހަކަުށް އެެނއްއަ އޮންނަ ިތމާގެ ރިސޯޓްގެ ކުރަން ބޭނުންވީމާ އަނެއްކާ ިބޑުކޮުށްގެން ޖެހިގެން

 ވިްއޔާ ސަރުކާރުން ކުރިޔަސް އެ ވާނީ ގޯސް ކަމަކަުށް. އަުޅގަނޑު އެ ކަމަކަުށް ާތއީދެއް  ވަނީއުސޫލު އަންނަ ކަމަުށް 

ުށް ގެނެސްފައި މި އޮްތ ނު( އަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫ އަިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓު ) 99/2ނަންބަރު  ގޮތެއްަގއި ާގނޫނު ނުކުރަން. ޖުމުލަ

ނޫނެއްގެ ދަުށަުށް ގެނައުން ިފަޔވައި އެހެން އެްއވެސް ކަމެްއ ސަުރކާރުން ގާ  ލުކުރަމުންގެންދާ ގޮެތއްމަޙަކީ މިހާރު ޢައިޞްލާ

ިރޒަމް މިނިސްޓަރަުށް ފައިދާވާ ޓުއަ ނެތް ކޮުށްފައެއް. އެހެންވީމާ، ިމއީ ނުކުރާންވީ ކަމެއް ނޫން. ޮކންމެހެން މި ކަން ވަގަުށް

ގައި މިވެނި ކަމެއް މިވެނި ކަެމއް ތަނު މި ،ގޮތަުށް ކުރެވެން ނުާބއްވަްނވީ. އިހަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުގައި ޮގވީ 

މިވެނި ކަމެއް ކުަރްއވަނީ. އެ  .ދީުބ މިވެނި ކަމެއް ކުރަްއވަނީއަކުރަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގައި އަުޅގަނޑުމެން ތިބެގެން ޮގވީ، 

ންނާނީ އައިަމ އޭތި އޮ ވާހަކަ ޮގވީ ައޅުގަނޑުމެން ތިބެގެން. ެއކަމަކު މިހާރު ެދން އެްއކަލަ ބެޓަޑިްނގެ ހިާސބަުށް

ފާރު ރަނގަޅުކުރާ ބޭހެއް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ދަނީ  ،ގަޅަކަުށްނޫންތޯ. ެއއީ ވަރަުްށ ރަނގަޅުރަނ

އީ.ޔޫއަުްށ  ިދވެހިރާއްޖެ އެީކގައި ވިލާތް ވަިކވުމާިއނގިރޭސިވިލާތުން؛ އީ.ޔޫން ިއނގިރޭސި ރަނގަޅު ފާލަކަުށް. ރައީސް

ނުޖެހޭނެ. އެއީ ވަގުންނަުްށ ރަހައްެދއް ބަލާަކުށްވާނެ. އަުޅގަނޑުެމން އޮންނަ ސަ ުށްފަހަރު. ވަރަުށް ޮމޅު ކަމަކަ ވައްދާނެ މި

ވޭ. ދައްކަންވީމަ ވަރަުށް ދެރަ ދިކޮޅު ޕާޓީއެްއގައި ތިބެގެން މި ވާހަކަ އި މިކަން ކުރެވޭ ގޮތް އެއީ. ެއަކމަކު އަޅުގަނޑުމެން

ިމއަދު ެއ މީހުން އެ ތިބީ ހަމަ ވަރަުށް އުޅުނު މީހުން،  ދުވާލު މީހުން ަމރާމި ރާއްޭޖގަިއ ަވްއކަންކޮުށް ރޯމާދުވަހު އިހަުށް

ނަުށް ދައްކަންއުޭޅ މަންޒަރު. އެކަމަުކ އަުޅގަނޑު މިހުރީ ެއކަން ންތް. އަުޅގަނޑުމެސާފުވެ ރީިތވެފަ. މިީއ ޙަޤީޤަ ރީތިކޮުށް

ރައީސް. އެކަން އަޅުގަނޑު  ެލވޭެނ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އިނގޭތޯހިފަހައްޓައި .ފަަކއިރިވެން ެއއްބަލައިނުގަންނާތީވެ ޮއޑި

ިރޒަމުަގއި ފައިދާވާ ގޮތަުށް ހިންގުމަކީ ޭޖގެ ޓުއައެީކގައި ރާއް ކަމާޮއތް ސަރުކާރެއް ބާރުވެރި ކުރާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ކޮންމެވެސް އެކަްއޗެކޭ ންނަންޖެހޭނެ ދައްކާ ވާހަަކއެއް އޮދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަޫބލުކުރާނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމން 
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ދިކޮުޅގައި ެވއްޖެއްޔާ ިނކަން ރަނގަޅަުށް އިދިކޮޅު ކިޔާ. އި އަެނއް ދުވަހު ނުވިްއކާ ދުވަހު ިވއްކާ ިކޔާފައި، އެއް ކިޔާފަ.

ެގއަުްށ ތިބޭނީ. ހަމަ މިތާ އެތެރޭގައި ކުއްިލއަކަުށް ގެނެސް ވަކި މީހަކު ހަްއޔަރުކޮުށްލާފަިއ ވަކި މީހަކު ޖަލުން އެްއކޮުށް 

ޓަނު ކަދުރު ގެންގޮސް އެހެން ެގޔަކަުށް ލީމަ  2ކަުށް މިވެނި ކަމެއް ކޮުށްލީމަ އޯކޭ. މާދަމާ ވެސް ވަކި މީހަ، ބަދަލުކޮުށްލައި

  ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެރި އޯކޭ. ކަދުރު ބެހި މީހާ ވެސް އެ ރަނގަުޅވީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާ

 ޢަލީ ޙުސައިނަުށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަީއސް. މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާޙާ މެދު އެްއޗެްއ ުބނެލާއިރުަގއި ދަންނަވަން އޮތް ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ 

ަހއުސްތަުކގެ ވިޔަފާރި ވަރަުށް ހިނަގމުން މިހާރު މި ދާ ގެސްޓް ިދވެހިރާްއޖޭގައި ފެުިށގެން ނުވަތަ  ،ވާހަކަައކީ ފުރަތަމަ

އެއާެއުކގައި މިހާރު ހަމަ. އަދި ވަރަުށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަަރއިގެންދާނޭތަކަުށް ރިތަނުގެ ވިޔަފާ ބޮޑަުށް މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެ

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  އް އަންނާނެ ކަމަކަުށް ބެލިގެންނެއްމިކަހަލަ ޓެކްސެއެ ހުރީ  އިހެދިފައިވާ ބުކިންތައް ވެސް ހެދިފަ

ޑޮލަރޭ  12 .ޑޮލަރު އިނގޭތޯ 12މި ގާނޫނު ަވޖޫދަުށް އައުމާ އެީކަގއި އެ  ،އޮތް ގޮތުން މި އޮތީ އިގާނޫނު ފަރުމާކުރެވިފަ

. އެ ފައިސާ ދައްކާނީ އާއްމުކޮުށް ެއކަކު. އެހެްނވީމާ، މީހުން 2އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޮޓަރިއެްއގައި ާއއްމުކޮުށް ތިބޭނެ 

އަންނަ ކޮންމެ ދެމަފިރިޔަކު އެބަޖެހޭ ދައްކަން އެތާ ތިބޭ ކޮންމެ ދުވަހަކަުށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ،ޑޮލަރު އެބަޖެހޭ 12

ބޮޑު ކަމެްއގެ ވާހަަކ ހުރީ ގްރީން ޓެކްސް ނުލާ. އެހެންވީމާ، މިވަރުގެ  އިހެދިފަ ހެދިފައި ހުރި ބުކިންތައް ވެސްވެސް 

 އިތުރުން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން . އަދި އޭގެއަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

ކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުރާ އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ހަމަ ސުމެއް ސުމެއް އޮންނާނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގެސްޓްހައުްސގެ ިވޔަފާރި

ލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްެވސް ވަރަކަުށް ޚަރަދުކުރުމެްއ ދިވެހި ދައުހައުްސގެ ިވޔަފާރި މާކެޓްކުރުމަުށް ޓަކައި ޓްގެސް ، އެހެންވީމާ

ގައިމު ވެސް ހަމަ އް ނަާގކަުށް އަޅުގަނޑުޓެކްސެއެ މީހުންނަުށް އެ ކަން ކުރާނެ މަގު ވެސް ފަހިކޮުށްނުީދ މިކަހަލަ  ،ނެތި

އް ނެޭގއިުރގައި ވަކި ނަމެއް ކިަޔއިގެްނ ޓެކްސެ ން ޓެކްސްގެ ނަމުގައި މިފަދައެާއއެުކގައި ގްރީނޫން. އަދި ހަމަ އެއްބަހެއް

މި ެޓްކސްގެ ގޮުތގައި ެނގޭ ަފއިސާ އް ނަާގއިރު އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ޓެކްސެ  ވަކި ާޚއްޞަ ނަެމއްަގއި މިކަަހލަ

. މިއީ މިފަދަ ޓެކުހެއްަގއި، މިފަދަ ޓެކުހެްއ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ެވސް، އުސޫލެއް ެވސް ހަމައެއް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ

ނަގަިއގެން އެ ނެގޭ ފައިާސ ބޭނުންކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ ނެޭގ ނަމަވެސް އެ ނަގަިއގެްނ 

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެ ރަުށްރުަށުގެ ތިމާވެްއޓާ ގުޭޅގޮތުން. ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް ކޮންމެ ރަުެށއްަގއި ެވސް އެ ރަުށެްއަގއި 
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އޮންނަ ކައުންސިލަުށް އެ ޓެްކސްގެ ފައިސާ ދާ ގޮތަުށް. އަިދ އެ ރަުށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަުށް ނޫން ގޮތަކަުށް މި ފައިސާ 

ބޭނުންކުރެވިގެންުނވާނެ. މާލޭަގއި އޮންނަ މައި ސަރުކާރަުްށ މި ފައިސާ ގެަނއުމަުށް ޓަަކއި ސަރުކާުރގެ ޚަރަދުތަްއ، 

ބެއްދުމަުށް ޓަކައި އާއްުމ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުންނާއި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކެނޑިނޭޅި ބޮޑުވަމުންދާ ޚަރަދުތައް ފޫ

މީހުން ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްެގ ވިޔަފާރިން މިފަދަ ބޮޑު ޓެކްހެއް ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު މިއަދު އެކަމާ 

 500ވަނީ، އަުޅގަނޑުމެން ިމ ދައްކަނީކީ ުދވާލަކަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަ

ޑޮލަރު ޗާޖުކުރާ ގެސްޓްހައުސްަތކުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ދަްއކަނީ އާއްމު ގޮެތްއގައި އެވްރެޖުކޮުްށ  700ޑޮލަރު، 

ސް ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ފަންސާހަކަުށް ޑޮލަރު ޗާޖުކުރާ ގެސްޓްހައުސްަތކެްއގެ ވާހަަކ. މިފަދަ ގެސްޓްހައުސްއަކުން ަފންސާ

ބާރަ ޑޮލަރު ކަނޑައިލީމާ ބާކީ އޮންނަ އެއްަޗކުން ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު ގެސްޓްހައުސްތަުކެގ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ެއއްކޮުްށ، 

ގެސްޓްހައުސްަތކުގެ ވިޔަފާީރެގ ފައިދާ އެއްކޮުށް މި އުޅެނީ ސަރުކާރަުށް ނަގަންެވގެން. ެއއީ ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ. 

ނަުށް އެނގޭ ކިިހނެއްކަން މި ވަނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުެވެގން އެކި ގޮްތގޮތުން ނަހަމަ އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތުަގއި ަދއުލަތުގެ ަފއިސާ އެކި ގޮްތގޮތަުށް ޚަރަދުކުެރވިެގންދިޔައިމާ މިހާރު މި އުޅެީނ މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތް ވެްސ 

ަވއްޒަފުންނަުށް ުމސާރަ ދޭނެ ގޮތް ނެތިގެން މި އުޅެނީ. މުސާރަ ހަމަޖެހުމުަށް ނެތިގެން. ކުރިއަުށް އޮތް ދެ މަހު ދައުލަތުގެ މު

ޓަކައި ބޭނުްނވާ ފަިއސާ އެކި ގޮްތގޮތުން، ހޯދުނު ގޮތަކުން ހޯދަން މަސަްއކަްތކުރަްއވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، 

އުސޫލުތައް ކަނަޑއަަޅއި، ުނވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ ޓެކުހެއް ނެގުުމގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު 

އެކަމުގެ ވާަހކަ އެންމެ ގަދަައުށް ދައްކާފައި އޮތް މީހަކީ އެޑަމް ސްމިތު. އެކޮނޮމިކްސްގެ ަބއްޕަ ކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެން 

ޑަުްށ ގަބޫލުކުރާ މީހާ އެއީ. ެއޑަމްސް ސްމިތު ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި ެޓކުހެއް ނަގާ ނަމަ، އެ ޓެކުހެްއ ނަގާއިރުަގއި އެންމެ ބޮ

ބަލަންޖެހޭނީ ޓެކްސް ދައްކާ މީހުންގެ ހާލަތަުށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ޓެކްސް ދައްކާ މީހުން ފުނޑާލެވިގެންުނވާނެ. ޓެކްސް 

ދައްކާ މީހުން އެއްކަލަ ބުނާހެން އެ މީހުން ބޭރުކޮުށް، އެ މީހުން ވަޒީފާތަކުން ބޭރުކޮުށް، އެ މީހުން ވިޔަފާރިން ބޭރުކުރެވޭ 

ެވގެންުނާވނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ މީރާއިން، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އެްއޗަކަުށް ެޓކްސް 

އޮތޯރިޓީން ޓެކުހާ ބެހޭ ގާނޫުނތައް މާނަކުރާއިުރގައި ވެސް ައބަދުވެސް ދައުލަތަުށް ަފއިދާވާ ގޮތަުށް ޓެކުހާ ބެހޭ ގާނޫނުތަްއ 

ތޯ ޓެކުހާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ދައުލަތަުށް ަފއިދާވާ ގޮތަުށް މާނަކުރެވެނީ. މާނަކުރަމުންދާ ތަން. ދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުމެްއަގއި

އަބަދުވެސް ެޓކްސް ދަްއކާ މީހާއަުށް ފައިދާވާ ގޮތަުށް، ެޓކްސް ދައްކާ މީހާއަުށް އެ ވިޔަފާީރގަިއ ހުރެވޭނެ ގޮތެްއގެ މަތީްނ 

ުށް އަުއމާ އެކީަގއި އެ ޓެކުެހއް ނެގޭ ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ކަނޑައެިޅެގންދާނީ. އަދި ވަގުތީ ގޮތުން އެ ގާނޫނު ހަމަ ވުޖޫދަ

ގޮތަުށް ކަނޑަެއޅިފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަުށް ބޭއިންސާފު ކަމެކޭ. އެއީ ވަަރުށް ބޭއިންސާފު ކަމެކޭ އެއީ. 

ކިންތަުކގަިއ ޓެކުހެއް ތަޢާރުފުކުރުމަުށް ފަހުަގއި އެ ެޓކުހަކަުށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮުށް، އަދި ޭއގެފަހުން އެ ތަނުގައި ހަދާ ބު

 ؛އެ ޓެްކސްެގ އަދަދު ލުމަުށް ަޓކައި އެކަުީށގެންާވ ަވގުތު ވެްސ ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ގާޫނނުތަކާ ެއއްޗެހި މި ހަދަނީ

ދަނީ އެއް ކަމެއް. ތަކުރާރުކޮުށް ވަމުން މި  ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ހަމަ ވަމުން މި ކޮންމެހެން އާއަނެއްހެން 
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އެ ވިދާޅުިވ ބީދައަކުން  ،އެ ވިދާުޅވި ބައްޓަަމކަުށް  ،ރައީސް ާޔމީން ވިދާޅުވީމަ ވިާދޅުވި ގޮަތކަުށް ދަނީ އެއް ކަެމއް.

  ގާނޫނުތައް ހައްަދވަމުން ތި ެގންދަވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މާފަންނު އުތުރުއަރުވަނީ  މި ތުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް.އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

އޮީތ  ަގއި މިމީ ،ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި ބިލަުށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ވިދާޅުވި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ހަމަ މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތޭ. ދެން އިތުރު ވަިކ ގޮެތއް ނެތޭ. ހަމަ ރަނަގުޅ ގޮތެކޭ. ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި 

ިރޒަމްެގ މެއް. ެއއީ ޓުއަމީގައި އެބަ އޮތް ވަރަުށް ބޮޑު ކަ ،މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ާޔސަތުގެ ތެރެއިން ގެސްޓްހަުއސްގެ ސިޔާސަތު. ެގސްޓްހަުއސް ހިންގާ ފަރާތްތައް އެއްކޮުްށ ިރޒަމްގެ ސިޓުއަސިޔާސަތު. 

ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވާ ެއއް  އްސަ. ިމއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެއޮތީ މި ބިލަުށް ގެނެ  އިނދަޖައްސާލުމުގެ ކަމެއް މި

ކުާރ ިވޔަފާރިޓްހައުސްެގ ސިާޔސަތަކީ. މިފަދަ ކުދިކުދި ކަމަކީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރން ފަުށައިދިން ސިޔާސަެތއް ެގސް

އަދި އަދި އެ މީހުންނާ މި ބޮޑު ބުރަޖެއްސުމަކީ  ،އް ސަުރކާރުން ދިނުމަކާނުލާފަރާތްތަކަުށް އެއްެވސް އިްނޝެންޓިވެ

ފަރާތްތަުކެގ ގެސްްޓހައުސް ހިންގާ  ކުރާ ކަެމއް ނޫން. ގްރީން ޓެްކސް މިބޫލުނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަފރާތުން ގައަޅުގަ

ނުކުރެވޭ އަދި އަމުދުން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވެީނ  ބޫެލއްޒްކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ގަމައްޗަުށް މި އިމްޕޯ

ރަންމަންޓަކަުްށ އެްނވަޔަދާއިރުަގއި ވެސް ިމހާތަނަކަުށް އޭެގ ބޭނުމެއް ރާްއޖޭގެ ްސ މީގެ ކުރީަގިއ ނަގަމުންގްރީން ޓެކް

ުށް ެއއްެވްސ މަސައްކަތެްއ ސަރުކާރުން ުކރައްވާަފއި ނެތް. އަުޅގަނޑުެމން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންޮބޑުޭވ ފައިދާވަނިވި ގޮަތކަ

އެުކ އެނގެނީ ިމއީ ގެސްޓްހަުއސް އިނދަޖައްސާލުމުެގ ގޮުތން  . އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ހަމަ ޔަޤީންކަމާއިމިކަމާ މެދުގަ

ކަހަަލ  ފަދަ ބޮޑު ކަމެއް ސަުރކާރުގެ ައތްމައްޗަުށް ެއްއވެސްސަރުކާރުން ކުރަްއވާ ކަމެއް ަކމަުށް. އަދި އަުޅގަނޑުމެން މި

 ،ނަމަ އް ނެތް ގޮތުެގ މަތީން ރަުށްތައް ދޫކުުރމުގެ ބާރު ރަީއސް ޔާމީނަުށް ެދއްަވއިފި ކަމަުށް ވަނީޗެކް އެންޑް ބެލެންސެ 

ޅުގަނޑު ހުންނާނީ މިހާރު ރަުށްތަކުގެ ބަދަލުގައި ވަ ،ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ހަމަ އުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވި ފަދައިން

. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގެ ރާއްޖޭަގއި ވިްއކި ރަުށަކާއި ުނވިްއކާ ރަުށެއް. މި ރާއްޖޭގަިއ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ެއްއގޮތަަކުށްވެސް ބުނާކަުެށއް ނޭނެގ. ރައީސް ޔާމީްނގެ މި ސަުރާކރުގެ ރަީއސް ޔާމީްނގެ ސީދާ  ޑުމެންނަކަުށްއަޅުގަނ

ަރއީސް ޔާމީން އެންމެ އިތުބާރުކުރަްއވާ ބޭފުޅާ ހުންނަވައިގެން ރަީއސް ޔާމީނާއި ދެ ބޭފުޅުން ވެގެން  ،ބެއްލެވުމުގެ ދަުށުން

އޮތީ މިހާރު ރަނަގޅަުށް ސާބިތުވެފަ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ  ބިލިޔަނަުށް ވުރެ ގިނަ ަވއްަކން ރާއްޖެއިން ކުރަްއވައިިފކަން އެ 3
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ބިލިޔަން ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވެްސ  1.22 ބިލިޔަނޭ. ސަުރކާރުން އެއްބަްސވަނީ 3ވިދާޅުވަނީ 

ބޮޑު ވަްއކަމެއް ކުިރ ފަރާތަކީ ރައީސް ޔާމީންެގ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން އެންމެ ،އެންމެބޮޑު ަވއްކަމެއް 

ނުވާނީ. މިފަދަ ސަރުކާރަކަުށް ދޭން ސަރުކާރު. އެހެންވީމާ، އަދި ައމުދުން މިފަދަ ބާރުތަކެއް ރައީސް ޔާމީނަުށް ދޭން ހެޔޮ

ރަީއސް  ގޮތުން ރާއްޖޭަގއި ޗެކް އެންޑް ބެލެންްސގެ ނިޒާމު އެއްކޮުށް ހެޔޮނުވާނެ. އަނެއްކާ އަޅުގަނުޑމެންގެ ދައުލަތް އޮތް

 ެވސް ލާފަ. އެހެންފަ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މިނިވަްނކަން ނަގައިރުކޮުށްޔާމީން ވަނީ ފުނޑައިލާފަ. ޯކޓުތައް ެއއްކޮުށް ހިސޯ

އައްސަސާތަެކއްގެ ބާުރ ލާފަ. މިހެންގޮސް ހުރިހާ މުކޮރަޕްޝަންގެ ބާރު ަކނޑުަވއި-ހުރިއްޔާ ހުރި މުއައްަސސާތައް؛ އެންޓި

ލާ ދޮރެއް. މަ ވައްކަމަުްށ ސީދާ ހުޅުަވއިލާަފއި ރަީއސް ާޔމީންގެ އަތްޕުޅަުށް މި ބާރު ދިނީމާ މިއީ ހަކަނޑުްއވައި

ވެސް  ކުރި ވަްއކަމުގެ އެންމެ ފަިއސާެއއް މް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ތެރެއިންޑުވޭ. އެއަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ކަންބޮ

ކިހިނެއްކަން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެނގެީނީކ  . ދިން ރަުށްތަކަުށް ވެފައި އޮތީެއއް ނޫންމިހާތަނަުށް ހޯދާފައި އޮތީ

. ބޮޑުސިްނގާ ވަްއކަމެއް ސް ދޭން ހެޔޮުނވާނެގާނޫނަކުން ވެނޫން. އެހެންވީމާ، ަރއީސް ާޔމީނަުށް މި ބާރު އަނެއްާކވެްސ 

. އެންމެ ބޮޑެތި ވައްކަމުން ފެުށިގެން އެންމެ ކުދިކުދި ކަދުރަުްށ އިވާ ސަުރކާރެއް. ދެންެވސް ކުރާނީ ވެސް ސަރުކާރުންކޮުށްފަ

ދީ ންބޮޑުޭވ. ސަޢޫކަކުަރއްވަނީ. އަުޅގަނުޑމެން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އިްނތިހާއަުށް ވަްއކަން ދަންދެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

މެ ންސުރެ ަފުށައިގެން އެިކއެކި؛ ކިތަންމީގެ ކުރި ،ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކަުށް ތާރީޚުން ؛ސަރުކާރުން ދެްއވެވި ކަދުރު

ގޮތް އަެނއްާކ  އޮތީ ހެދި އެ ފަހަރު ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟ އަހަރެއް ވެއްޖެ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަދުރުޮކޅަުށް މި

ރީ ހުރިހާ ނޫސްތަކެްއގެ ހެޑްލައިްނގަިއ ގޮތް މިހި ފެންނަން. ހަމައެއާެއކުަގއި، ަޙއްޖު ކޯާޓައުށް ވެދިޔައަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ވަނީ.  ހާސް ޮޑލަރު ނަންގަވާފައި އެ 12ެވސް  ކިޔާ ފަންޑަުށް މިހާރު އެއިން އޭގެއިތުރުން ދީނީ ވަުޤފު ފަންޑުޖަހާފަ. 

ންގެ ަވްއކަމަކުން ފެުށިގެން ކަދުރުކޮޅާ ހަމައަުށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބިލިޔަ 3ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވޭ.  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް

މަރުޙަލާ  3. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަހުސްގެ އިފަހުން ހަމަ ކުރުދޮުށީގަ . ރަމަޟާން މަސް އައިއިކުރުދޮުށީގަ

ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގެ  ތަން މި ވެސް ކުރެްއވޭތޯ ބައްލަވަމުންދާ އެްއކޮުށްލަްއވަިއގެން ހަމަ ކުރުދޮުށީގައި މިކަން

ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވާ  ކަންބޮޑުވުން ފާހަަގކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ

ކުރެވޭ މި ގްރީން ޓެކްސް ގެސްޓްހައުްސއިން ނަގާީތވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަކަުްށ މި ބިލަކަުށް ތާއީދެއް ނު ،ކަމަކީ  އެއް

  ޝުކުިރްއޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް. ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކެޔޮދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
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 މި  މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި ،ވަނީގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންރައީސް. އާދެ، އަޅު ްއަޒތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ އި`. 

އެބަޖެހޭ.  ރިޒަމް ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތކާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންވާ ޓުއަ

 ސަރުކާރުން މި ސިޔާސަތު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުާވނަން އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަގއި އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޒާމީ މައްސަލައެއް ނި

 ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުުށީ

ގޮތުަގިއ  ގެައޅުގަނޑު ހަމަ އެްއޗެްއ ސާފުކޮުށްލަން. ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ، ރަީއސް. އާދެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 ގައި ތިއްެބވި...އިލާއިރު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މިތާ ފްލޯއަޅުގނޑު ދެކެނީ. ބަހުސް ލިސްޓަުށް ބަލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާތެްއ ސާފުކޮުށްލައްވަން ކަމަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައިގައި ވެްސ ފާހަގަކުރެއްވީ މަޢުލޫ

ެއގޮަތުށް އެކަން ކުރުމަކަުށް ނިޒާމީ މައްސަލަިއގެ ދަުށުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ހުއްދައެއް ނޯވޭ.  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޅު ވާހަކަފުއަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މެދުކުރިއަުްށގެންދެވުމަުށް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންމެދު

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އޮތް އިނގޭތޯ. ިލސްޓުަގއި އެބަ  ލަެއއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ިނޒާމީ މައްސަ

 ަވިކ ހިސާބަކުން ދެއްވާ ގޮތަުްށ، ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަުށް ނުދީ ކުރިއަުށް ގެންޮގއްސަ އަެނއްކާ މެންބަރުން އެދިފަ.

ނޑު ިމއީ ވިސްާނވަަޑއިގެން ތި އިންނެވީ. އަުޅގަސޫލުން ކަންތައް ުކރައްވަންތޯ އާއްމުކޮުށް ަރއީސް ކަންތައް ުކރައްވާ އު
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ގައި އެ މެންބަރުން ތިއްަބވަިއގެން ވާހަަކދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފްލޯ، ނިޒާމީ ވަރަުށް ޮބޑު މައްސަަލެއއް މި ލިސްުޓގައި ޮއވެ

 ނުދީ ކުރިއަުށް ގެންދަވާީތވެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤަުށް ެވސް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެއހެން ޕާޓީތަ

ބައްލަވާ ކަމަުށް ފާހަގަކުރަްއާވތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުގަނޑު މި ކަންތައް ކުރަނީ ކޮންމެ 

މަޖައްސާފަިއ ޕާޓީއަކުން ެވސް އެ ޕާީޓއެްއގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުގެ އިރުޝާދާ އެްއޮގތަކަުށޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ހަ

އޮންނަ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު. އެހެންވީމާ، އެ އުޫސލާ އެްއގޮތަުށް އަޅުގަނޑު ކުިރައުށް މި ގެންދަނީ.  އެހެންވީާމ، 

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް ވާހަކަފުޅު 

 ެދވުމަުށް. ކުރިއަުށް ގެން

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ޓުއަރިޒަމްގެ ގާނޫނަުށް މި ގެެނޭވ 

އުމަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ައޅުގަނޑުމެްނ އެންމެން ވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ޤަ

އިޞްލާޙުތަކަކަުްށ އެަބ ހަދަންޖެހޭ. މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނަުށް؛ ހުުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ްތ ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ިހތުން މި ގާނޫނަުށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި ުޓއަރިަޒމް ތަރައްޤީކުރުމަުށް މި އޮ

ފުރުޞަތުތައް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެވޭެނ ގޮތަުށް މި ގާނޫނަުށް އެ ޕޮިއންޓަުށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. 

އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ބަެއއް ނުކުތާަތްއ އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަުށް 

އަކީ ާރއްޖޭަގއި އަދިވެްސ ވަރަުށް ޕޮޓެންޝަލް، ވަރަުްށ މުސްތަޤްބަލު އޮތް ދާއިާރއެއް. ރާއްޖޭަގއި، ުޓއަރިޒަްމގެ ާދިއރާ

ރާއްޖޭަގއި ތަރައްީޤކުރުމަުށް ަޓކައި، އަދި މިކަުމގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް ޓަަކއި ާރއްޖޭަގއި ގުދުރަތީ ގޮތުން މި އޮތް 

ކްޓުަތއް، ނުވަަތ އުފެއްދުންތަްއ ތަފާތުކޮުށް ގޮތުން ފުރުޞަތު އޮތީމަ. އެހެންނަމަވެސް، ޓުއަިރަޒމްގެ ޕްރޮޑަ

ޑަިއވައިސިަފއިކުރުމަުށް ަޓކައި އެކި ކަހަލަ އާ ޕްރޮޑަްކޓުތަކަުށް އިްސކަންދިނުމަުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން މި ބިލަުށް އެ ަބއި 

ޢާރުފުކޮުށްގެން ގެެނޭވ ގެންނަން. މިހާރު ދޫކުރެވޭ ރައްތައް ދޫކުެރވޭއިުރގައި ާރއްޖޭގައި މި ަވގުތު ނެތް ޚިދުމަތްތަކަުށް، ތަ

ޕްރޮޖެކްޓުތަކަުށް އިްސކަންދިނުމަުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން މި ިބލަުށް އެ އިޞްލާޙު ގެަނއުމަުށް. ހަމަ އެގޮތަުށް، ރާއްޖެތެރޭެގ 

ބައެއް ރަުށްރަުށުަގއި ނުވަތަ ރަްއޔިތުން ހިންގާ، ރައްޔިތުންނަުށް ނިސްބަތްކޮުށް، ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެ ހިއްސާ އޮންނަ ބައެްއ 

ގެސްޓުހައުސްަތއް ހިންގުމަުށް ޓަކައި ދެވޭ ހުއްދަ މިހާރަުށް ުވރެ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް އެކަން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކުަށް 

އޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑު މި ބިލަުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމަުށް  އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން. މިހެން މި ދަންނަވަނީ މިހާރުވެސް 
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ރަުށުގައި ރަްއޔިތުން ހިއްސާވާ ގޮތަުށް ހުރި ބައެއް ތަްނތަނަުށް ހުއްދަ ހޯދުމުަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ބަެއްއ ރަުށް

އޮފީހާ މި ވަރަުށް ގިނަ ވަގުުތ، ވަރަުށް ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުަރން އެބަޖެހޭ އެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި ރައީސް 

 ހިންގޭ މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަުށް އަަވސް ގޮތަުށް އަުޅަގނޑު ހިތުން ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ، ދޭތެރޭގައި. އެހެންވީމާ 

ުކރެވޭނެ މަގުފަހިވެަފއި އޮތުމަީކ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެްއ ކަަމުށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމަ  ގޮތެްއގަިއ މި މަސައްކަތް

ތުްނގެ ޔިދޫކުރަންވާނީ ަރއް އްޤީކުރުމަުށް ދޫކުެރވޭ ރަުށްަތއް ިރޒަމް ދާއިރާ ތަރަ އަލަުްށ ދެން ރާއްޭޖގަިއ ޓުއަ، އެގޮތަުށް 

މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑު. އެ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަން ،ގޮތަުށް ކަމަުށް އްސާ ލިބޭތެރެއިން ރައްޔިތުންނަުށް ހި

ގެނައުމަުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަަޅން. ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ އަގުޮބޑު މުދަލަކީ މިއީ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުޮބޑު ތަނަކީ 

ރާއްޖޭގެ  ،އޮތީ އްމުކޮުށް ބޭނުންކުރުމުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން މިންތައް އާބި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބިންތައް. މި 

 އްސާ ސީދާވެހި މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް މީގެ ހިދިމިއީ ދަނީ.  ގޮތަުށް މި ވަރަުށް މަދު ބޭފުޅުންކޮޅަކަުށް މީގެ ފައިދާ ލިބޭ

މިގޮތަުށް ދެން އިތުރަުްށ ، އްކަތެއް. އެހެންީވމާނެ މަސަގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބައްޓަންކުެރިވދާ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ

 އްސާ ސީދާ ެވސް ގިނަ ރައްޔިުތންނަުށް މީގެ ހިވީހާ ކަން ކުރާއިރުަގއި ރާއްޖޭގެ ގިނަ؛މި ،އަޅުގަނޑުމެން ރަުށްތައް ދީ

ސްތަޤްބަލަުށް ޓަކައި ގޮތެްއގައި ަބއިވެިރެވވޭނެ ގޮަތުށް މިކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނުޑމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ުއފާވެރި މު

އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ މަސައްކަްތކުރާއިުރަގއި ، ިދވެރިކަެމއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. އެހެންވީމާކުރެވޭނެ ވަރަުށް ބުއް

މުސްތަޤްބަލަުށް، މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް، އެންމެންނަުްށ ފައިދާހުރި ގޮތަުށް ވިސްނުން  ،އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ކަހަލަ

ރިޒަމްގެ ސެކްޓަރ ުނވަތަ ާދއިރާ ފުޅާވަމުންދާ މިންވަރަުށް އި ުޓއަޓަިއގެން މިކަން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެްއ. ދުނިޔޭގަ ބަހައް

 200ެވސް  އަހަރާ ހަމައަުށް އަންނައިުރަގއި ހަމަެއަކނި އެ ަޤއުމުން 2020ެވސް  ހަމައެކަިނ ަޗއިާނއިން އިބަލާއިރުގަ 

ތަނަުށް ދަތުރުކުރާނެ ަކމަުށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ. ޭއޝިއާގެ ޤައުމުތަކަުށް ދަތުރުކުރާ މިލިޔަން ޓޫރިސްޓުން ދުނިޭޔގެ އެތަންމި

މި ދާއިރާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ، ނެ ކަމަުށް އެބަ  ބުނޭ. އެހެންވީމާޓޫރިސްޓުން ގާތްގަނަޑކަުށް ބައި ބިލިޔަނަުށް އަރާ

މެން މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންކޮުށްފިއްޔާ ާރއްޖެއިްނ އެުކގައި އަުޅަގނޑު ފުޅާކުރެވެން އޮތް ދާއިާރއެއް. ިވސްނުންތެރިކަމާ

ެގ މުއްސަނދިކަްނ ތެޔޮަނގާ މުއްަސނދި ޤައުމެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުން ،ތެޔޮ ނުފެނުނުކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް 

އެކަްނ  ވެސް ހޯދާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ންދިވެހިންނަުށް ހަމައެކަނި މި ސެކްޓަރު

ަވގުުތ  ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ އެގޮތަުށް ރާއްޖޭގައި މިުށްފިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަންކޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަ ގެސްޓުަހއުސްތަުކގެ ވިޔަފާިރއަކީ ވަރަުށް ފަހުން ތަޢާރުފުުކރެވުނު ދާއިާރއެއް. ވަރަުށް 

ންވެސްުޓކޮުށްގެން އުޅެނީ. އެ މީހުންނަުށް މީގެ ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހޭ ގޮތަުށް އެްއވެސް އި އި އާދަިއގެ ރަްއޔިތުން މިކަމުގަ

ކަހަލަ ހުުށަހެޅުމެއް އޮެވއްޖެއްާޔ އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ހުުށަހެޅުއްިވ ފަރާތުން އަދި އިތުރަުށް ވިްސނާވަަޑއިގަތުމަކީ އަުޅގަނުޑ 

އެފަދަ ތަކުލީފެްއ  އިޓުމަންޓު ކަވަރުކުެރވޭނެ މުއްަދތެއް ދީފަވެސް އެ ބޭފުޅުްނގެ އިްނވެސް  ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެދޭ
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. އާދެ! މިދެންނެވި ނުކުތާތަްއ ފާހަގަކޮުށްލާފައި ައޅުގަނޑު ހެންޖެއްސެވުމަކީ އަުޅގަނޑަުށް ީހަވނީ ބުއްދުވެރިކަމަކަުްށ ވާނެ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެޝުކު

 އަުށް. މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ ކަނަޑއެިޅގެން އޮުޅވާލުެމއްގެ ތެޭރަގއި ަވއްކަންަތކެއް ިރޒަމް ގާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓުއަ

 ،ކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަނީ. މި އިޞްލާޙުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ

އޮތީ ދަްއކުވާަފއި  ޮގތެއްަގއި މި ޓެކްސް ނެގުން ިސއްރުވެރިގެސްޓުހައުްސއިން ޓެކްސް ެނުގން. ގެސްޓުހައުްސއިން ގްރީން 

ވަނީ.  ގޮުތގައި. އެ ބޭނުގައި މި އިްޞލާޙު ހުުށަހެޅިފައި މި  ގެރިޒަމް ދާއިރާައުށް ގެނައި އިޞްލާޙެއް މިއީ މުޅި ޓުއަ

ގޮުތގަިއ  ގެޖަރީމާއެއްަވއްކަމުގެ ިސޔާސަުތގެ ދަުށުން ހިންގާ އަނެްއކާވެސް ހީލަތްތެިރ ބޮޑު  އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާުރގެ

ރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީގަިއ ހިނގި އެންމެ ބޮުޑ އަދުނިޔޭގެ ޓު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި 

މާ ވެސް ނުލާ ތަންތަން ދިނީ  ވަްއކަން މި ޤައުމުގައި ހިނާގފައިވަނިކޮުށް ދެން އެ ކުރި ހުރިހާ ވައްކަމެއް ދެން ބިޑަކާ

ދަނީ. މިއީ ަވގުންެގ  ފެންނަމުން މި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ބިލުން ވެގެންދާނެ މަންޒަރުސް ުނވެ ޙައްލު ވެ ވަްއކަމަކަުށް

ކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި  އަުށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން. މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން މި 

އީސް. އަެނއްާކވެސް މިކަން ރަމުން މިައދު މި ގެންދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަމި  މަޖިލިސް ބޭނުންކޮުށްގެން ގާނޫނުތައް ބަދަލުކު

މި  ޒަްމ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި.ބޮޑު ވައްކަމެއް ހިނަގއިފިއޭ އަނެްއކާެވސް ޓުއަރިއާނ! ވަރަުށް ، މަ ބުނާނެހިނގައިދިަޔއި

 އޮތް ވައްކަން މީގެ ކުރިންވެސް ހިންގާފައި ޕާލިމެންޓް ބޭނުންކޮުށްގެން ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮުށްގެން ޓުއަރިޒަުމން އެ ހިންގާފައި

 ވަނީ. އެހެންވީާމ، މި ސަރުާކރުން، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުން މި

އެ މަންޒަރު  ދަނީ. ކޮުށްގެން އެ ަވއްކަންަތއް ހިންގުމުގެ މަގު ތަަނވަސްުކރަމުން މި .ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް ދަނީ އެ

ގެސްޓް ަހއުސްެގ ސިނާޢަތް ، ދަނީ. މީގެ އަެނއް ބޭނުމަކީ ދަނީ. އެކަން ކުރަމުން މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި

 ނަުށް ފުރުޞަތުދީގެން ނުދީ އަިދވެސް އަނެްއކާެވސް ރިސޯޓު އޯނަރުންމި ޤައުމުން ފޮހެލައި، ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގިޔަ

ލައްކަ ނޫނު މި ތަނަުށް ގެނައިމަ ެވސް އިންކަމް ޓެކްސް ގާ އްޔާ މިއަދުާލރި ބޭނުންވެއްޖެ ކުރަން. ސަރުކާރަުށް އެކަން

ތަކުން އަނެްއކާެވސް ހައުސްސަރުކާރަުށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގެސްޓްަހއުސް ހިންގާ މީހުންގެ ގެސްޓް ލާރި ވަންނާނެ

ނާޢަތު ނެތިކޮުށްލުމެއް ނޫން މިއަދުގެ ސިއެ ، ޢަތު ފަނޑުކޮުށްލައިނާސިއެ  ،ތަންތަން ހިންގިޔަނުދީ އެ ޓެކްސް ނަގައި
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ޖެހޭނީ. ވިޔަފާރިއަުށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލަންޖެހޭނީ. ވައްކަމަުށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ބަންދުކުރަން ކަުށް ވާންބޭނުމަ

ވާހަކަ އިްއޒަތްތެިރ  ޅު ވެސް ަވގަުށް ަނގަިއގެން އުޅޭދިން ކަދުރުކޮމި އަޑުިއވެނީ، ހަދިާޔއަުށް މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ދަނީ. މިއީ  އަުޑއިވެމުން މިަވގަުށް ކާ ވާހަކަ  އެތައް ލާިރއެއް ވަގަުށް ނަގަިއގެން ަޒކާތު ފަންޑުން ެވސްރައީސް. 

އުމުގެ ޓުއަިރޒަމް ދާއިާރގައި ރުގައި މި ޤަިއވެމުންދާ އަޑުަތއް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިކަްނކަން މިހެން ހުރިއި ،އް ވާހަކަތަ

މާ ހުުށަހެޅީބޮޑެތި ވައްކަންަތއް އަނެްއކާވެސް ފާހަަގކުރުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުަށް މިއަދު ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން  ހިނގަމުންދާ

އުމުގެ ޓުއަރިޒަމް އި ޓުއަިރޒަމްގެ ސިނާޢަތަީކ މި ޤަމި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގައުމުގަ

ަފއިވާ ސިނާޢަތެއް. މި މަޖިލީހަުށް ހެނދުނު ބިލު ވައްދާފައި ން ކުރިއަރާބަެއއްގެ މަަސއްކަތު އިންޑަސްޓްީރގައި އެަތއް

އެ ބަހެއް ނެތޭ  ސް ކޮބައިތޯ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް؟ދޭތެރޭގައި ބުނަންޖެހޭ ބަ ބޭފުޅުން މިކަމާ ހަވީރު ފާސްކުރީމާ އެ

ުށޭ. މިއީކީ އިންސާނުން ކަންތަްއ ކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް މި އަންގަނީ މިކަން . މި މަޖިލީހުން މިކަން ކޮުށްފައި އެމިއަދަކު

ދެެކވެންެޖހޭނެ. މަޝްވަރާކުރެވެންޖެހޭނެ. އެކަންކަމުން ނިކުންނާނެ ން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވާހަކައުޅޭ ގޮތެއް ނޫކޮުށް

ޅި މުނިކުންނާނެ ނަތީޖާތައް ކަންތައްތައް ކުރީާމ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަންޖެހޭނެ. އެކަންކަން އެގޮަތުށް ނުކޮުށް 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދުކުރާނެ ބިލެއް ނޫން. މި  އުމުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފެންނަމުން މިޤަ

 ކުރާނެ ނަުށް ބޭނުންވާނެ ދޮރުތައް ހުޅުވަިއ، ަވގުން ަވއްކަންކުރުމަުށް ޓަކައި ަވުގންވަނީ ހައްތަހާވެސް ވައްކަން  ބިލުގައި މި

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ިބލާ މެދުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ން އުމު ގެންދިޔުމުޅި ޤަ ފަލްސަފާއެއްެގ ތެރެއަުށް 

ަހއުްސގެ ވިޔަފާިރ އަިރޒަމްެގ ވިޔަފާިރއަުށް ާތއީދުކުރާ ަބއެްއ. ގެސްޓްޓު  އަބަުދވެސް ބުނަން އޮތީ ނޫނެކޭ. އެމް.ޑީ.ީޕ އަކީ 

ތްއިރުަގއި އަެނއްާކވެްސ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިހެން އޮ މި ކުރަމުންޓަކައި އެމް.ީޑ.ޕީން މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަުށް

މި މަުށް ޓަކައި ކުޑަ އާމްދަނީ ސަރުކާރަުށް ދަމައިގަތު ނޫނިއްޔާ ގެސްޓް ހަުއސްތަކަުްށ ލިބޭ ،ހައުސްަތއް ބަންދުކޮުށްގެސްޓް

ިވޔަފާރިއަުށް އުނިކަމެއް އަުތވެދާެނ ހަުއސްގެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ގެސްޓް ޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މިނއަުޅގަކުރާ މަސައްކަތް 

 ުށް އެއްބަެހއް ނުެވވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުޝކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.ކައެްއވެސް ކަމެއް ކުރާކަުށް އަުޅަގނޑުމެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަވާލަން. މިއަދުެގ އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަުޅގަނޑު ދަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ދާދި ައވަހަުށް ނިމިދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް އިހުސާސްކުެރވޭ. އެހެން ކަުމން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަީނ  6.1އަދި  5.1

ނުަށް ޖަހާއިރު ނުނިމިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ވެސް ވަގުތު ކުޑަތަންޮކޅެއް އިތުުރުކރެވިގެން ައޅުގަނޑުމެން 2ފަހަރެއްގައި ވެސް 

ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަުށް ގެންދިއުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  6.1އަިދ  5.1އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

އަުޅގަނުޑ ، ޯވޓު ރަނގަބީލު މިހާރު ވަނީ ަޖހާފަ. އެހެންވީމާ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަުށް ޯވޓަކަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.

 ކޮުށްލަދެްއވުމަުށް. ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު ، ދަންނަވާލަން މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް
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ވެސް އެއްފަަހރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ކޮުށްލުމަުށް އަދި ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އިްއޒަތްތެ 

 ލާނަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަުށުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގއި ހުރި މަސައްކަތްަތއް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ(36އިދުގެ ގަވާ 

 މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން. ވަގުތު އިތުރުކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯ

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތ85ިލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 16. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގަިއ  .53ލަ؛ . ޖުމ27ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 53އަދަދު؛  މެންބަރުންގެ

 ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ގެންދިއުމަުްށ މި ރުޖޫޢަވަނީ. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިކުރިއަުށް ެގ މަސައްކަތް 5.1ޓަމު އެޖެންޑާ ައއި

 ުށް.މުޙައްމަދަ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މަތިވެރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ލުމުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް ބަލައި ުޓައރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށްަރީއސް. އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

، އިއްަވއި އޮތީ މި ހުރިހާ ކިޔުން ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަވޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! މަނިކުފާނު މިކަން ނިންމަވާފައި މި

ކޮބައިތޯއޭ މިކަން  އިތޯއޭ ސަބަބަކީ؟ކުރިއަުށްގެްނގޮްސ ނިންމާ ގޮތަުށް. ކޮބަމި ހުރިހާ ބައިތަކެއް އެްއކޮުްށލައިގެން މި 

ޖެންސީއަކީ. މިކަމުަގއި ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނިޒާމެްއ، ރިވދާޅުވެދެްއވާުށޭ. ކޮަބއިހޭ އިމަ ؟އަވަްސކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ުރ މި އަޅުގަނޑު ދެން ބަލާއި އެއްނު. ދެން ވިދާުޅވާންވީ.ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިންގަނެޑއް، އުސޫލުތަެކއް އޮންނަންޖެހޭނެ

އޮންނަނީ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަމަުށް  އޮންނަނީ، އެްއވަނަ ނަންބަރުގައި މި ހުުށަހެޅި ސަބަބުތަކަުށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ މި

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ،މަނިކުާފނަުށް !ރަުށްރަުށް ނުވަތަ ބިން، ފަޅުަތއް ދޫކުރަން ުއސޫލުތަކެއް ަކނޑައެޅުން. ަބއްލަވާ

އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅަނީ ޒަމާން ފާއިތުެވ،  ތަކުންއުމުއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދުނިޭޔގެ ޤަުށް މަނިކުފާނަުށް ރަނގަޅަ

ދުވަހަުކ ޯލވަޅުތަްއ ބެއްދުމަުށް. އިަހކަުށްދުވަސްތަްއ ކުިރއަުށް ދިޔަދިޔަެހން ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުމަުށް. އުފެދިފައި ހުންނަ 

 ބިިލއަން އެންމެ ުކޑަކޮުށް ކިޔާ  1.2ތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާެއއް، އެމެން އެހީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީަގއި އެތައް އަޅުގަނޑު

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީަގއި ކަރަޕްޝަްނެގ  ހިނގިތޯ؟ ވިދާޅުވެަބއްަލވާ! އްޔާ ކަރަޕްަޝން ހިނގި ވާހަކަ.ގޮތުން ެވއްޖެ

ރޭގަނުޑ ، ންނަުށްދީ، ބަހައިނެތި ރަުށްރަުށް މީހުކުރުމެއް އް ހިނގިޯތއޭ؟ މިޮގތަުށް އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި، ބިޑުކަންތައްތަ

އިޞްލާޙެއް އަންނަ ވާހަަކ  ގެން ހުރީދަންވަރު ވެސް ހަވާލުކޮުްށގެން ހަދައިގެން ހިނގިތޯއޭ؟ އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ހީކޮުށް

މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް ެބއްދުމަުށް ކަމަުށް. ، ކަންކަން ހަރުދަނާކޮުށް ޫނސްތަކުން އިވުީނމާ އަންނާނީ މި އިވުނީމާ،

އުޅުުނއިރުަގިއ  މެންސަރުކާރު ާދއިރާަގއި އަޅުގަނޑު އިޢުލާނުކުރުމެްއ ނެތި؛ މުކޮުށް ޮއތީ އާއް ވެސް މިހާރު މިއެހެންނަމަ

ކަންކަން ދޫކުރުމުގަިއ  މިެއއްޗެިހ، ބަލަނީ ރައްޔިތުންގެ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ  މެންއަދި މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑު ،ވެސް

ެލވިފައިވާ އުސޫެލއްެގ ދަުށުންކަްނ ޕޭރެންޓް ގޮތަކަުްށ، ެއންމެނަުށް އެނގޭ ހުުޅވައިވީހާ ޓްރާންސް އާއްމުކޮުށް އިޢުލާންކޮުށް،

. މި ބަސް މިއީ ގެންނަންޖެހޭވަރުގެ އެްއޗެްއ "ުކރުމެއް ނެތިއޮތީ "އިޢުލާނު ކަންކަން ދޫކުރަންޖެހޭނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި މި

މަނިކުފާނަުށް މިކަން  ތްތެރި ރަީއސް.އަމުދުން ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ިއއްޒަ ،ވެސް ނޫން މިހާރަކު

ލާނަން. އިތިބީަމ އަުޅގަނޑު ހުއްޓަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުަގނޑުގެ ޕާީޓގެ އެހެން މެންަބރުން ވާހަކަދަްއކަވަން

 ހަދަން. ޅުއިިދކޮ އަުށްއަދި ގްރީން ޓެކްސް .ގެންަދވާނެ ަކމަުށް އުއްމީދުކުރަންކުރިއަުށްއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މި ހުއްޓާލި ހިސާބުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ އަލިފުުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ 

 ޙުސައިނަުށް. ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ން:ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވު ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

 ފެންނަން  ބަހުސް ލިސްޓުންގައި އެބަތިބި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ބަެއއް މެންބަރުން މި މިތާ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި  އިވާނުވާގަމި ތިބީ 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާއދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އި ފުރުޞަތު ތި ދެއްވީ. ޝުކުިރއްޔާ . އެކަަމކު އަުޅގަނޑަުށް އޮތް

އޮތް އިޞްލާޙަކީ ގާނޫުނގެ  ތަނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ،ބޭނުންވީއެްއޗެއް ދަންނަވާލަން 

ން މީހާގެ ޖީބަުށް ޑޮލަރު ތެރެއިން ވަްއކަންކުރުން މިގޮަތުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތަުށް ސިފަކުރެވެނީ. ަރއްޔިތު

ޑޮލަރު ވެއްދުމަުށް މަސަްއަކތްކުރާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑަުށް  ވާނުންގެ ޖީބަުށް އެޢު ޔާމީާނއި ޔާމީން އަ ،ވަނުން ފޭރިގަނެވަންނަ

ދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް  ދަނީ. މިއީކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫުލކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. މިހެން މި މިއަދު ފެނިގެން މި

މި ބާވަތުގެ  ،އި، ފަޅުތަކާއި ދޫކޮުށްފައި ހުރި ރަުށްތަކާ ދިޔަ ދުަވސްތަކުަގއި ޓުއަރިޒަްމގެ ދާއިާރއިންވެނޫން. މާޒީ ނެތިއެއް

ހުރިހާ ތަނަކުން ސަރުކާރަުށް ލިބެންޖެހޭ އެތައް ފައިސާެއއް ވަގަުށް ަނގާފަިއވާކަން ސީދާ ުޚދު ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ 

 ފަންތީން ފެުށިގެން ވަނީ ަރްއޔިތުންނަުށް އެކަން ކަުަށވަރުޮކުށްދީފަ. އެހެންވީމާ، އިޢުލާންކުރުމެއް ނެތި އަނެްއކާވެސް 

އިތުރުަށް  މަުށްކަ މަކީ މިއީ މި ވެސް ނޯންނާނެ ގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު ގެނައު  ލާނެ ޖާގަހައިީސއަުށް ވެސް ވާހަަކއެއް އައޭ.ސީ.

ގްރީން ޓެކްްސގެ ގޮުތގަިއ މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި 

އަތުން  ގެވަންނަ ޑޮލަރު އެ މީހުން ކީ މިހާުރ ރައްޔިތުމީހާގެ ޖީބަުށްހަކުގަން ިނންމަވާފައި އޮތް ޓެނަގެސްޓްހައުސްަތކުން 

އަުށް ަވޑަިއގެން ރު ބަޖެޓު ދިރާާސކުރެްއވި ކޮމިޓީ ތަނަުށް އެމް.އެމް.އޭގެ ަގވަރުނަ ފޭރިގަތުމަުށް ކުރަްއވަމުންގެންަދވާ ކަެމއް. މި

އެ ވަގުތު ެދްއަވންޖެހޭ ކަމަުށް. ކުއްލިއަކަުށް އެ  ،މައް ނަންަގވާ ކަމަުށް ވަނީ ނަހެއެްއެވސް ޓެކު ،ވިދާޅުވެަފއި އެަބޮއވޭ

އިންވެސްޓްކޮުށްަފއި ހުރި  ތަކުގެ ތެރެިއންޓުކުެރވިފައި ޮއންނަ ކޮންޓްރެކް ކަން ހިނގައިގަތީމާފަހު އެ ތަންފީޛުކޮުށްލުމަުށް

ކިތަންމެ ދަތިތަކެްއ ހަމައެއާެއކު، މި ނޫން  ،ކަމަުށާއި ބޮޑެތި ގެއްލުން ެވގެންދާނެ ،މިންވަރު އެ މީހުންނަުށް ނުލިބި

ކުޑަ އަުގަގއި ހެދިފައި  ،ދަންނަވަްނޏާ އަުށް އެބަ ދިމާވޭ. މިސާލަކަުށްޓްރެކްޓް ަނަގއިގެން އަންނަ މީހާއޭގެތެޭރގައި ކޮން

ބާވަތުގެ ކިތަންމެ ކަމެއް  މި އި،ތައް މިކޮޅަުށް އަންނަ ފަހުން ބޮޑު އަގެއް ނަގަން ދިމާވީމާ އެ ދިމާވާ ދަތިތަކާބުކިންހުރި 

ވަީނ  މިފަދަ ޓެކްސެްއ ނަންަގވާ ކަމަުށް ،ެރއަުށް ވަދެގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީތެއޭގެ

ދިއުން. އަަހރެއްހާ ދުވަސް ލިިބގެން ،. މީގެ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކީއޭއެބަ ެދއްވަންޖެހެ މަްސދުވަސް ނަމަ މަދުވެގެން ހައެްއކަ

ދަނީ ވަރަުށް ނުބައި މިސްރާބަކަުށޭ.  ކަން ހިނގާ ގޮތަުށް ބަލާއިރު މިރާއްޖޭގައި މިހާރު ާވނީ މި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަ
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ްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ދައުރެއް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެބަޭވ އިގެންދިޔުުމގައި  ،މި މިސްރާބަުށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރުމުަގއި

ްއޒަތްތެރި ރަީއަސކު މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގަން އިމަޖިލީހުގެ  ވޭ އަުޅގަނޑު އިންނަ ވެސް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެރަ 

ސަރުކާރުގެ އެންމެ  ،އެ މަގުން ބޭފުޅުންނަުށް ހިންގެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮުށްދީ ިއ،ގޮތަުށް ހުރިހާ މަގެއް ކޮުށްޓަވަ މަގުފަހިވާ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ އިޓަަވއިދެްއވުމުަގއި ކުރެވޭނެ މަގު ކޮުށްވާނުންނަުށް އެްއކޮުށް ވަްއަކންޢުއިސް ހިސާބުން ފެއްޓިގެން އެ އަ

ވެސް އެހެން ނުހެއްެދުވމަުށް އަޅުގަނޑު ނަސޭހަތްތެިރަވން. ހަމައެއާއެުކ، ައޅުގަނޑު ވަޑަިއގަންަނވާތީ. ެއްއގޮތަކަުށް ބައިވެިރވެ 

ުމގަިއ މެއް ކުެރއްވުއަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ގެއްލުްނވާ ފަދަ ެއއްވެސް ކަ ،މިފަދަ ކަމެއް ކުރެްއވުމުަގއި ،ގޮވާލަން

ރަްއޔިުތން އިންތިޚާބުކޮުށްފައި ތިބި  ،ުނކޮުށްދުްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެއަުށް ތާއީއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އަުށް ޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުދެްއވުމުަގާޔއި ހަނދުމަކޮުށް ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ މެންބަރުންކަން 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. އި މަުށް. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ މަލުޮކުށްދެއްވުވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ

 ުށް.ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއި

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގެސްޓްހަުއސްގެ ވިޔަފާިރއަކީ ރާއްޭޖގައި އިޝުކުރިއްޔާ 

މަސަްއކަތްކުާރ  އެ ،ވަރަުށް ޅަފަތުަގއި އޮތް އިންަޑސްޓްރީއެްއކަން. ާޚއްޞަކޮުށް މިހާރުވެސް އެ މީހުންނަުށް ވަަރުށް ބޮޑެތި

 ދުރުަގއި ހުިރ ރަުށްރަުށުގައި މި މަަސއްކަތް  އް އެބަހުރި. ޚާްއޞަކޮުށް މާލެއާމީހުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ެޗލަންޖަސްތަ

ރިސްޓުންނަުށް އޮންނަ އަގުަތއް ބޮޑެތިކަމުން ވެްސ އަޓު ،ޭރގެ ުއދުހުންތަކުގެ އަގު ޮބޑުކަމުންކުރަމުންދާއިރުަގއި އެތެ

މިހާރު  ުށްއް ކުރިއަަރިއގެންނުދޭ. ައދި މި މަސައްކަތަކަުށީގެްނާވ ގޮތުަގއި ގެސްޓްހަުއސްގެ ވިަޔފާރިތަބޮޑުކަމުން އެންމެ އެ 

ކަމަކަުްށ ުށް ވެސް ލިބޭނެ ވަރަުށް ބޮޑު ހިތްނުތަނަވަސްމީހުންނަ ،ވެސް  ުށްތަކަޕްރޮޖެކްޓު އިންވެސްްޓކޮުށްގެން ކުރިއަުށްދާ 

އަުށް އައުން މިއީ. ހައުސްެގ ވިޔަފާރިެސއް ެއ މީހުންނަުށް ގެސްޓްގްރީން ޓެކް ،ވެގެންދާނެ ުކއްލިައކަުށް އާ ެޓކްސެއް 

ގްރީން ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން އެންެމ ފުރަތަމަ ރިސޯޓްތަކުންނާއި  ،އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  އިސަފާރީ އުޅަނދުފަހަރުން ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީަގއި ބަހުސްކުެރވުނުިއރުގަ

ރުމާއި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުިރ ކުނެގުމުގެ ބޭނުމަކީ ވޭސްޓް މެނޭޖު ގްރީން ޓެކްސް ،ގެންދެވިކުަރްއވަމުންސަރުކާރުން ވަކާލާތު

 ،ކަންތައްތަކަުށް ަވކިން ފަންޑެއް ހަދައިގެން އެ ފައިސާ ެއގޮތަުށް ހޭދަކުރާނެ ކަމަުށް. މިހާރުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 އިގެ ސަބަބުން އެތާ ަކއިރީގަ އެތަނުން ނިކުންނަ މެހީ އި،ނުކުރެވޭ. އެތަނުން އަރާ ުދމާލަފުުށީގެ ވޭސްޓް އަިދވެސް ެމނޭޖުތި
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ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭތީ އެ ކަންަކން ކަން އެ މީހުންނުަށް އެއް ރިސޯޓްތަކަކަުށް މިހާރުވެސް ގެއްލުންތައް ހުރިހުރި އެތަ

ންވީމާ، ގްރީްނ ޓެކްްސއިން މި ނެގޭ ފައިާސ ދައިލަތުން ިމ ޚަރަދަކުރަނީ ކޮންކަމަކަުްށ ޝަކުވާަތއް ދަނީ ކުރަމުން. ެއހެ

ކަމާ މެދު ވެސް މިއަދު އެބަ ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ މި ނެގޭ ޓެކްސްތަކަުށް މި 

ވެސް ހާލެްއގައި ގްރީން ޓެކްސް ގެސްޓްަހއުސްތަކަުްށ ވަނީ ކިހިނެއްކަން. ފައިސާަތކަުށް ވާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެއް 

އަލަުށް ތަޢާރަފުކުރުމަކަުށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުނުކުރާ ވާހަަކ މި ފުރުޞަތުގަިއ ދަންނަަވން. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނުޑ 

ާރ ގޮުތަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ބިޑުކުުރމުގެ އުސޫެލއް ނެތި ރަުށްރަުްށ ދޫކުރުމުގަިއ ިވސްނުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކު

ކޮރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިެވގެންދާނެ އުސޫލެއް. ަދއުލަތަުށް އެްނމެ ރަނގަޅު، އެންމެ ރަނގަުޅ އަުގަގއި ެއކަންކަން ލިބޭނީ 

ކްލޯޒްޑް ިބޑު އުސޫލުން ކަުމަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުަރން. އޯޕަން ބިެޑއް ހުުޅވައިެލިވގެން ދައުލަތަުށް އެންމެ ބޮޑު 

ގޮަތކަުށް ރާއްޖޭގެ ފަާޅއި ރަުށްރަުށް ދޫކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ ދެކެނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ  އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ރާއްޭޖގަިއ ހުރި ހުރިހާ ފަޅަާކއި ުހރިހާ ރަުށެއް ދެން ާރއްޖޭަގއި ދެން ދިރިއުޅެން ތިބި ަބޔަކަުށް 

އްކާެލވޭނެ އުސޫލުަތކެއް މި ަވގުތު ވެރިކަމުަގއި ތިބި މީހުންނަުށް އޭގެ މަންފާެއއް ނާންނާނެ ޮގތަުށް މީސްމީހުންނަުށް ވި

ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުަރން. ހަމައެއާއެްއކޮުށް މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ހުުށަހެޅުންތަކުގެ 

ލަތުގެ ހިއްސާ ވިްއކާލުމާ ބެހޭ ތެރޭގައި އެަބއޮތް ޖޮއިންޓްވެްނޗަރ؛ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ ޮއންނަ ކުންފުނިތަކުން ދައު

ވާހަކަތައް ވެސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެއާ ބެހޭގޮތުން ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މި ވަގުތު، މި ދަނޑިވަޅަކީ މި ޤައުމަުށް 

ވެސް ވަރަުށް ދަރަނީގެ ކަންަތއް ބޮުޑވެ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހެޔޮ ދުވަްސވަރެްއ ނޫނޭ. ާއއްމު އުސޫަލކުން ިވޔަފާރީެގ 

އް މި ިވއްކާލަނީ ޭއގެ ވެިލއު ހޯދުމަުށް ޓަކައި. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހާލުގައި ޖެހިގެން ޝެއަރ ޝެއަރއެ 

ވިްއކައިާލއިރުަގއި އަުޅގަނުޑެގ ސުވާލަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ އެކަުށީގެްނވާ ައގު ލިބޭނެތޯ މިގޮތަުށް ދޫކޮުށްލައިގެން. 

ކީ ެއްއވެސް ހާެލއްަގއި ފަހުން މީގެ ެޝއަރ ދޫކުރާ ގޮތަކަުށް ކަމަުށް ވެސް އަދި މި ރަުށްރަުށް ކުރިން ިވްއކާފައި މިހުރީ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ދަުއލަތަުށް ދެމިހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި، މި ަޤއުމުަގއި ދިިރއުޅޭ 

ގައި ިދރިއުޅޭ މީހުންނަުށް، ދިރިއުޅޭ އަހަރު ވިޔަސް، މި ޤައުމު 50މީހުން؛ މީގެ އެތައް، ދިހަ އަހަރު ވިޔަސް، އަދި 

ރައްޔިތުންނަުށް ޓުއަިރޒަމްެގ ސިނާޢަތުން ފައިދާކުރާނެ ގޮތަކަުށް ކަްނކަން އިްނތިޒާމުެވގެންދާންޖެހޭނެ. މިއަދު 

މެން މި މަޖިލީހުން ރި އަގަގަުށް ިވއްކާލަން ައޅުގަނޑުހަމަ ހިތުހު 10ޖޮއިންޓްވެންޗަރަގއި ހުރި ނޫނީ ދައުލަތުގެ %

މެން މި ސަލައަކީ އަުޅގަނޑުއްމި މަ ދެކޭގޮުތގައި ުޓއަރިޒަމް ގާނޫނަުްށ ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ވީތޯ؟ އަުޅގަނޑުދޫކޮުށްލަން

 އަދި ގެސްޓްަހއުސްގެ ، މިއާ ގުޅުންހުރި މަީޓގެ ބޭފުުޅންނާއި ވަރަުށް ވާަހކަދައްަކއި،، މަޖިލީހުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދިރާސާކޮުށް

މީހުންނަުށް ހުރި ކަންތައްތަކަީކ  މަޝްވަރާކޮުްށގެން އެ ލް އިންޑަސްޓްރީއާހެން ޓްރެވައަދި އެހެނި ،ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި

. އަުޅގަނުޑ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ުނވާނެކޮބައިތޯ ބަލާފައި ނޫިނއްޔާ ިމއާ ދޭތެރޭަގއި މަޖިލީހުން ގޮެތއް ނިންމައިގެން

ްއ ކަންކަން ކުރާަކުށް. އަދި އެްއވެސް ެޓކްސެ  ގެން މިުކއްލިައކަުށް ތެޅިފޮިޅގަނެ ގޮތަކަުްށވެސް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން،އެއް 
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ބިދީފަިއ ތިބި މީހުންނަުށް އެކަުށީގެްނވާ ވަގުތު ލިއެކަުށީގެންާވ، އިންވެްސޓުކޮުށްގެން ަވންޏާ ކަމަުށް  ކުރާއިންޓްރޮޑިުއސް

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އް ުނކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އި ކަމަކަުށް ެވސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެ ވާނެމެނުވީ ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރެިވެގން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޞަތު މިމިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 މަުށް. މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނު( ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫ) 99/2ވެްސ ގާނޫުނ ނަންބަރު  ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ޝުކު

ފާހަގަކުރެވިގެން އެބަޭދ ނަުށް ޅުގަނޑުމެންދެއް ނުކުރެވޭ. އަކަުށް ތާއީ ގަނޑަމިގެެނވުނު ިއޞްލާޙަކަުށް އަޅު ؛ ލާޙުއަުށް އިޞް

ޮޕއިްނޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން  4 އެ .ޕޮއިންޓު ތުން ފާހަގަކުރެްއވި ހަތަރު ން ހަތަރު؛ ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާމީގެ

ްސގެ ިސޔާސަުތ ދަނީ ގެސްޓްހައު . ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިއެންމެ ކަންބޮުޑވަނީ ގެްސޓްހައުސްއާ ބެހޭ ޮޕއިންޓު

ލިބޭ އާމްދަނީއަުށް ހުރަސްއެޅޭ ކަހަލަ ބިެލއްެގ  ދާ އާދަިއގެ، މެދު ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނަުށް ރަފުވެގެން މިމި ރާއްޖޭގައި ތަޢާ

ގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. މާލޭ ކައިރީަގިއ ސަލަ. ޚާއްޞަކޮުށް އަޅު މެން ަކންބޮޑުވާ ެއއް މައްުޅގަނޑުގޮތުަގއި. އަ

އްޞަކޮުށް ައޅުގަނުޑ ޚާ ،ރާއްޖޭގެ ކަންޮކޅުތަުކގައި  ،ސް ިވޔަ ގެސްޓްހައުސްަތއް ވަރަުށް ާބރަުށް ހިނގިކަމުގައި

އެަތއް އަހަރެއް ެވގެންދިޔަ ުޓއަރިޒަމް ތާރީޚުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  40 ގައިތާރީޚު ހދ. ގައި. ހދ.ގައި  ކޮުށްލާނަންފާހަގަ

ހިނގަމުން އެބަދޭ. އް ެހދިގެން ގައި ެގސްޓްހައުސެ މިހާރު ަހނިމާދޫޮއވެ، އަރިޒަްމގެ ެއްއވެސް މަންފާއެއް ުނކޮުށް ޓު

ދެ ވަިއކަރަދޫަގއި ނެތްލައިޫދގައި ެގސްޓްހައުސެއް މިހާރު ހިނގަުމން އެބަދޭ.  ރަުްށ ކަމުގަިއވާ 1ރާގެ އަޅުގަނޑުގެ ާދއި

 ގެ މެންއެްއ ގެސްްޓހައުސް މިހާރު އޮޕަރޭޓުކުރަުމން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑުްސގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަުށް އެބަދޭ. ގެސްޓްހައު

، އަުތން އަނެއްކާ  ބޮޑު އަދަދެއް ގެުޅގަނޑުމެންއަ ކޮުށް ދާއިރުަގއިކިއުޕެންސީ އެހާ ދަުށްއަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޮ ،ކަބޮޑުވުަމކީ

ޓުން ރާއްޖެ ައއުމާ ެއއްކޮުށް ސްނެްއކާ ގެ ކުން އަކުރިން ހަދާފައި ހުރި ބުކިންތަ ޭބފުޅުން މާ ްއގެ ފަިއސާ އެބޮޑު އަދަދެ

ފެންނަ ގޮތުގަިއ  ނަުށްސާ ނަގަންޖެހުން މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނޑައެޅިަފއި ނެތް އަދަދެްއގެ ފައި ގަނޑުމެންނަުށް ކުރިން ކައަޅު

ކަމަުށް  ހުރަހެއް ގެސްޓުންނަުށް، ނުވަތަ ޓުއަިރޒަމާއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ެގްސޓުހައުސްގެ ިސޔާސަތަުށް ެއޭޅ ވަރަުށް ބޮޑު

ހެދޭ ކަހަލަ  މުއްސަނދިކޮުށް ބޮޑުން ބޮޑުންނަުށް ންއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ. ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މުްއސަނދީ

ގެންނަ ހުރިހާ މުދަލަކުން  ޓުތަްއ ހެދުމަުށް މިއަޅުގަނޑު. އެއީ ުޓއަިރޒަމްަގއި ރިސޯަގުކރަން ފާހަ ގެ ގޮތުަގއިއެއް އްދާމާ

ކަިއގެން، ޑިއުޓީ ަދއްަކއިގެން އާދަިއެގ އް ޓެްކސް ދަ 25% ގޮަތކީ  ވާ  ްސަގއި މިގެސްޓްހައު، ޑިއުޓީ ފްރީ. އެހެންނަމަވެސް

އިތުރު އަނެްއާކ މި ދައްކަންޖެހެނީ ުށް އުސަހަ ކޮޓަރީގެ ގެސްޓް 4ކޮޓަރި ނުވަތަ  ތިންއަޅާ  މީހާ މިނިކަމެތި ރައްޔިތު
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އަދ. ، ،  އ.އެވްރެޖުކޮުށް ގާްތގަނޑަކަުށް ރާއްޖޭަގއި އ، ހަގަކޮުށްލާނަންޓެކްސެއް. މިއީ ކަންބޮުޑވުމެއް. އަޅުގަނޑު ފާ

ހަތަރު ލައްކައާއި  ންނަނީއޮ މިކަަމުށް އަޅުގަނޑަުށް ލަފާކުރެވިަފއި  ގެ ރޫމަކަުށް ދާނެވ. ހިސާބުގަނޑުަގއި ގެންްސްޓހައުސެއް 

ކޮޓަީރގެ  10އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި ފަސް މިލިއަން ދިެވހި ރުފިޔާއަުށް ދޭތެރޭަގއި.  ފަސް ލައްކައާ

ގެސްޓްހައުެސއް މި ހެދެނީ. ެއހެންނަމަވެސް، މި ނިސްބަތުން ބަލާފައި ރިސޯެޓއް ެވއްޖެ ަކމަުށް ވަންޏާ އެ ނިސްބަތުްނ 

ފްރީއޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި ޓެކްސް، މި ޑިއުޓީ  25ލިއަން ރުފިާޔއަުށް މި އެޅޭނީ. އޭގެ މާނައަީކ %މި 3.75ވިްއޔާ 

ދައްކަިއގެން މި މަސައްކަތްކޮުށް ނިންމާފައި، އަނެއްކާ އިތުރު ޓެކްސެއް ަނގަމުން މި ދަނީ. މިއީ ކަންބޮުޑވުމެއް. ައޅުގަނުޑ 

ވީ ޓެކްސް ނަގަންޏާ ނަގަންވީ ޕަސެންޓޭޖުން. އެބައުޅޭ ާރއްޖޭަގއި އަުށާަރ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަުށް ގެްނނަންޏާ ގެންނަން

ހާސް ޑޮަލރަުށް ރޫމް ވިއްކާ ރިސޯޓްތައް. ނިސްބަތުން، ޕަސެންޓޭޖުން  50ހާސް،  30ހާސް ޑޮލަުރ،  20ހާުށް ޑޮލަރު، 

ުތގަިއ ފަންސާހަކަުށް ސެންްޓ ނަގާ ކަމަުށް ވަންޏާ ގެންސްޓްަހއުސްަގއި މި ިވއްކާ ރޭޓުން ަނމަ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮ

ގްރީން ޓެްކސްެގ ގޮުތަގއި ދާީނ. އެހެންނަމަވެސް، ނިސްބަތުްނ ައގު ބޮުޑކޮުށް ވިްއކާ ރޫމުތަުކން އެބަ ަދއްކަންޖެހޭ ބޮޑު 

އަދަދެއް. އެހެންެވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ސަރުކާރަުށް ލިބޭ ފައިދާ ވެސް ބޮޑުވާނެ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރަުށް ާވ 

ފާއަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް ގެސްްޓހައުސްގެ ިސޔާސަތު ނައްތާލަން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މިކަން ފާހަގަކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެން މަން

އަބަދުވެސް ަދއްކަމުން މި ދާ ވާހަކަައކީ، އެންމެ އާދަިއެގ މީހާއަުށް ވެސް ފައިދާކުރާ ގޮތަުށް ިވޔަފާރީގެ ކަްނކަން 

ްސ، ރައީސް ަނޝީދު އަބަދުވެސް ފާހަަގކުަރއްވާ އެއް ކަމެއް، މިހާރު ބައްޓަންކުރާުށޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ރައީ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ެއއް ބްރޭންޑެްއގެ ގޮުތގައި މާފުުށި ބްރޭންޑެއް ގޮތަުށް މަޝްހޫރުވެ، 

މާފުުށީގައި ބޮޑު ބަނދަރެއް ، ގެސްޓްހައުްސގެ އެންމެ މަްޝހޫރު އެއް ރަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން

އެޅި، ނަރުދަމާ އެޅި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަރުކާރުން ކުރި ަޚދަރު ހަމައެކަނި ޓެކްސްއިން ކަވަރުވޭ ދޮުޅއަހަރު ދުވަހުން. 

 އެހެންވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ކުރާ ަމސައްކަތުން، ައޅުގަނޑުމެްނގެ 

ޖީބުން އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްީޤވަމުންދާ މަންޒަރު. ސަރުކާރުގެ ބުރައެއް ނެތް. މި ސިޔާސަތަުށް ތާއީދުކުރަްއވާ. އަުޅގަނުޑ 

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގެސްޓްަހުއސްގެ ސިޔާސަތަުށް ހުރަސް މި އެޅޭ ބިލަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައެިޅގެން ދެކޮޅުހަދާނެ، 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަުށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަމގުމަްއޗަުށް ނުކުންނަންޖެހިއްޖެއްޔާ މިކަން  ހަދަން ވެސް ޖެހޭނެ ބިލެއްކަން.

ވެސް ކުރާނަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ އާދަިއގެ ރަްއޔިތުމީހާ ނިކަމެތިާވ ތަން ބަލާކަުށްނުތިބޭނަން. 

ގަނޑަުށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޮގު ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މާފުުށީގައި ކުރުނބާ ގާިޑޔަލުން ދުވާލެްއެގ މައްޗަުށް ައޅު

ކަމަުށް ވަންޏާ ކުރުނާބ ާގޑިަޔލުން ދުވާލެްއގެ މަްއޗަުށް ތިްނ ސަތޭކަ ުނވަތަ ހަތަރު ސަޭތކަ ޑޮލަރު އެބަ ލިބޭ. މަހަކަުްށ 

ފަސް ، ބަލަލާއިރު ކިހާ ބޮުޑ އަދަެދްއތޯ. ކުރުނބާ ގާޑިޔަަލކުން ިތންހަތަރު ސަތޭކަ ޑޮލަރު ލިޭބއިރުަގއި ހަތަރު ހާސް

ހާސް ޑޮލަރަކީ ލަްއކަައކާ ގާްތކުރާ އަދަދެއް. އަުޅގަނުޑ ޔަީޤންކުރާ ގޮުތގައި ީމގެން ދެ ަބއިކުޅަ ެއއް ބަޔަުށް ވުރެ ބޮޑު 

އަދަދަކީ ފައިދާ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އެންމެ އާދަިއގެ މީހާއަުށް، އެްއޗެއް އަތުަގއި ނެތް މީހާއަުށް ވެސް ގެސްޓުހަުއސްެގ 
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ކުރޭ. އަޅުގަނޑަުށް މާދަން ފެންނާނެ، ކުރުނބާ ގާޑިޔާެލއް ހިފައިެގން ދާ ތަނުން ކުނރުބާއިން ސިޔާސަތުން އެބަ މަންފާ

ގްރީން ޓެކްސް ަނގަން ުއޅޭ ތަން. އެހެންވީމާ، މި މަންޒަުރ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންނުވާ ވާހަަކ މި ދަންނަވަނީ. 

ވުން މީަގއި ވާ ކަމަުށް ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކަންބޮޑުވުެމއް. ރައީސްގެ ބަިއވެރި

ފާހަގަކުރަްއވާ. ރައީސް އަުޅަގނޑު އާދޭހާ އެކު މި ދަންނަވަނީ މިކަމަުށް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްަވއި، މި ގްރީން ޓެކްސް 

ދެއްވާުށޭ. ގެސްޓްހައުްސއިން ނެގުުމގެ ބައި އިޞްލާޙުކޮުށްދީފައި ިމަކން، މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮުްށދީފައި މިކަން ކޮުށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަޢީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ

ވާ ިއޞްލާޙަުށް ެއއްެޗްއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި

ރާ ގޮތުަގއި ކަމެއް ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކު ެވްސ މައިގަނޑު ދެ ދަންނަވާއިރު ައޅުގަނޑު

ހައުސްތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ޓް ެގސް ،ެގސްޓްހައުސްއާ ބެހޭ ޚާއްަޞކޮުށް، ތި އިޞްލާޙުތަްއ އަންނައިރުބޮޑެ މިކަހަލަ

 އޮތީ. އަންނަ ގެސްޓުން އަތުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގާނެ ގޮތްތަެކއް ކަނޑަެއޅިފައި މި އަސަރުތަެކއް ކުރާނެ ޕޮއިންޓެްއ މި

އް ކުެރިވގެްނ މިކަހަލަ ޓެކްސްއާ ބެހޭ މާްއދާއެއް އަންނަންޖެހޭނީ. އަދި ވަނީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ދިރާސާަތކެ

ަވރަުށް ބޮޑަުށް ދިރާސާކޮުށް ބެިލގެން. މިހާރު ެގސްޓްހައުސްަތއް ހިންގާ ފަރާތްތަާކ ެވްސ ވެްސ  ރައްޔިތުންެގ ހާލަތު

ދި މިހާރު ޅަފަތުގައި އަސްުލ މަޝްވަރާކުެރވި، އެ ފަރާތްަތއް މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަުށްާދ ގޮތް ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އަ 

ގެސްޓްހައުްސގެ ިވޔަފާރި އަދިެވސް ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ. އަދި ެއހާބޮޑަކަުށް ފުޅާވެގެންނުދާތީ ެވސް މި ކަމަުށް ވިސްނަންޖެހޭ. 

ދެވަނަ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ފަހަގަކޮުށްލާނީ، ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނެވޭއިރު އަބަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ، 

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ވިްސނަންޖެހޭ، ރަނގަޅު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި ގާނޫނުަތއް 

އެކުަލވައިލީމަ އަސްުލގައި ޮކރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކަުށް މަގުފަހިނުވާނީ. ޒިންމާދާރު ފިޔަވަޅުތަަކކާ އެްއކޮުށް އަސްލު 

ދުވެސް ކޮރަޕްަޝނުގެ ޢަމަލުތަކަުށް މި މަގުފަހިވަނީ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަަތއް ގާނޫނުތައް އަންނަންޖެހޭނީ. ެއހެންނޫނީ އަބަ

މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ދެކެވިފައި މި ވަނީ ވެސް. ރަުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި 

މިފަދަ ަވގުތުތަެކއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ، ވަރަުށް ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާފައި މި ވަނީ. އެހެްނވީމާ

ވިސްނަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންނަ ބަދަލުތައް އިތުރަުށް ހަރުދަނާވާ ގޮތަކަުށް އެ ބަދަލުތައް ހުންނަންޖެހޭނީ. އިތުރަުށް 
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ވީހާވެސް ދެ ފުުްށ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތަކަުށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކުަރންޖެހޭނީ. 

ފެންނަ ގޮތަކަުށް، ބިޑު ެވސް ުކރެވޭނެ އުސޫލުތަކާ އެްއޗެހި ަކނޑައެިޅގެން އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަންނަންޖެހޭނީ 

ރަުށްތައް ދޫކުރުމުަގއި ވެްސ. އެއީ މިދިޔަ މާީޒއަުށް ބަލާއިުރ މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ 

އޮްތ އިސްިތސްނާއެްއގެ ދަުށުން ބިުޑކުރުމެއް ެނތި ރަުށްތައް ދެވުުމގެ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުން، އަދި ހަރުދަާނ  ގާނޫނުަގއި

އުސޫލުތަެކއް ނެތުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ވެސް ައއިސް ދިވެިހ 

ްނގޮްއސަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ުއްއމީދުކުރަން މިފަދަ ގާނޫނުތައް ރައްޔިތުންެގ އެަތއް ފަިއސާެއއް ެއ ވަީނ ެގއްލިގެ

ވެސް އިތުރަުށް ދިރާސާކުެރިވގެން، އިތުރަުށް ރަނަގޅު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާ ެއކު މިފަދަ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމަުށް 

  ސަމާލުކަން ދެއްވުން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މިނެޓު ޖޭ.ޕީއަުށް ބާކީ.  1ފައިޞަލް ނަސީމަުށް. 

 

 ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ެގ ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކެގ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ވެސް 99/2ންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަ

ވަަނ  2015ހަމަ އެންމެ ބޮޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ އަދި ކަންބޮުޑވަނީ ގްރީން ޓެކްްސއާ ބެހޭ ގޮތުްނ. ޙަޤީޤަތުގައި 

ގްރީން ެޓކްސް ެގސްޓްހައުސް ހިންާގ  އަހަރުގެ ބަޖެޓު ކޮމިީޓގައި ެވސް ވަރަުށް ފުޅާކޮުށް މި ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، މި

ފަރާތްތަކުން ނެގުމަުށް އޮތީ މަޝްވަރާކުެރވި، އޭރުެވސް އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަަކުށް ނުފެންނާތީ ނުނެގި އޮތީ. 

އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ވިސްާނލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ، ގެސްޓްަހއުސް ާއއްމުކޮުށް މި ިވއްަކއިުއޅެނީ ހަމަ ތިރީހަކަުށް ޑޮލަރު، 

ޑޮލަރު ެއއިން ނެގިގެންދާ ކަމަުށް ވަންޏާ ެދން ކިހިނެއްތޯ އެ ިވޔަފާރި  12ޅީހަކަުށް ޑޮލަރު. އެހެން ިވއްާކއިރު ސާ

ކުރިއަުްށގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުެމން މިއަދު އަޅާ ފިޔަވަޅެްއގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި އަލަުށް ފުަށައިގެން ކުރިއަުްށގެންދާ ބަޔަުކ 

މި ޓެކްސް ނަގާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަުށް ހީަވނީ ނިސްބަތުން ނެގިދާނެހެން.  ހަލާކުވެގެން ގޮސްގެެނއް ނުާވނެ. ދެން

އަދި މިއަުށްވުރެ ބޮޑު އެްއޗެއް ވެސް އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ދަުއލަތަުށް ލިބިދާނެ ގޮތެއް އެބައޮްތ. ނިސްބަތުން ނަގާ ކަމުަށް 

ްއގެ މަްއޗަުށް ރޫމުތަކަުށް ނަގާ ރިސޯޓުތަްއ. ހާސް ޑޮލަރަުށް ވެސް ދުވާލެ  20ހާްސ،  15ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެބަހުިރ 

އެހެންކަމަުށްވަންޏާ ނިސްބަތުން ނަގާކަމަުށް ވަންޏާ ފަހަރެއްަގއި މާ ބޮޑު އެއްެޗއް ލިބިދާނެ. އެ ވިސްނުން ގެންުގޅުްއވައިފި 

ޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަށް ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަުށް ހީަވނީ ރަނގަޅުވާނެހެން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވިސްނަން



40 

 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އެހެްނނޫންކަމަުށް ވަންޏާ ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑު އަުޅގަނޑުމެން ހީނުކުރާ ފަދަ ގެއްލުމެއް ެވގެންގޮސްދާނެ. 

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުަތްއ ހަދާއިރު އަޅުގަނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކު

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވޭ އިޞްލާޙަުށް ބަލައިލާއިރު ސަތާރަވަަރކަުްށ އަުށް މި ގެނެ 99/2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަހަރު ފަހުން މި ގާނޫނަުށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް؛ ދެން ިއޞްލާޙުތައް އެަބގެނެވޭ. އެހެްނނަމަވެސް، ގެނެވޭ އިޞްލާޙު 

އްަތކެްއ ވެގެންދާންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނު މިހެން އޮވެމެ ކޮރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިވާ އެތައް ކަންތަ

ރައްޔިތުންނަުށް އަުޑއިިވ، ައދި އެ ތަޖުރިބާ ރައްޔިތުންނަުށް ކުރެވުނީމާ ރަނގަޅު ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރަނިިވ 

އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫުލުކރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙު ބަލައިާލއިރު 

އްޔިތުންނަުށް ފައިދާކުަރނިވި، ޕްރޮަޑކްިޓވް އިޞްާލޙެއް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑަުްށ އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މިީއ ރަ

އެްއގޮތަކަުްށވެސް ބަލަިއގަެނވޭަކުށެއް ނެތް. ޝަްއކުކުެރވޭ ެއތައް ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި. މުޅި ދައުލަތް ެއއްކޮުށްހެން 

ނގަމުން މި ދަނީ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި މިހާރު މި ރައްޔިތުން އިތުބާރު ގެއްލިަފިއ އޮތް ދައުލަތެްއގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ހި

އޮތް ސަރުކާަރކީ ަރއްޔިތުން އެްއވެސް ގޮތަކަުްށ އިތުބާރުުނކުރާ ސަރުކާެރއް ގޮތުަގއި ެވފައި އޮތީ. ސަބަބުތައް ވެްސ 

ކަކީ ރަނަުްށ އެބަހުރި. ވަރަުށް ގިނަ ސަބަުބތައް އެބަހުރި. ރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މާލޭގެ ޯގއްާޗއި ބިން، ގެތަ

ވުރެ އަގުޮބޑު ތަންތަނަކަުށް ވެފަިއވާއިުރ، ާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަގއި ހުްނނަވައި އެ ިވޔަފާރިތެރެއަުށް 

ވަންނަަވއި، ބިން ގަނެ ލާޖައްސަަވއި، އަދި އެނޫން ެވސް އެތައް ކަންަތއްތަކެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމއްޗަުްށ 

ފާނުގެ ވިޔަފާީރގެ އިންޓްރެސްޓާއި، އަމިއްލަ އެދުމުގެ ކަންތައްތައް ހުރި މިންވަުރ ތުހުމަތުކުރެވޭއިރު އެ މަނިކު 

ރައްޔިތުންނަުށް އިހުސާސް އެަބ ކުރެވޭ. މިދަރަޖައަުށް ރައީސްގެ ޢަމަލު ހުންނައިރު، ރައްޔިތުންނަުށް ކޮން އިތުބާރެއްތޯ 

ނީ ޒަކާުތ ފަންުޑގައި ހުންނަ ލާރިޮކޅު ެވސް ސަރުކާރުގެ ަމއްޗަުށް އޮންނާނީ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޑިއިވގެން މި ދަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެވެސް އެއް އެން.ޖީ.ޯއއަކަުށް ހަވާލުުކރެވޭ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އޭގެން ވެްސ  ފެނިގެން މި ދަނީ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އަޑުިއިވގެން މި ދަީނ، ބަަޔކު ބަހަން ހަވާލުކުާރ ަކދުރުކޮޅު ެވސް

ސިޔާސީ ބޭނުމަުށް ނަގާ ތަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއިިވެގން މި ދަނީ ޙައްޖު ކޯޓާއަުށް، އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖެއިްނ 

ޯކޓާ ލިބޭއިރު، އޭގެން ވެސް ިސޔާީސ  2000ޙައްޖު ކޯޓާ އޮންނަ ނަމަ ހަތަރުފަސް ހާސް މީހުން ދާން ބޭނުންވޭ. 
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އިން ވެސް ަބެއއް ނަާގ އަޑު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިއިވގެން މި ދަނީ. މިހެންވާއިުރ ބޭނުމަުށް، ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަުްށ ކޯޓާ

މިފަދަ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރަުށް ކުރެޭވއިރު، މިއީ އަދި މީގެެތރެއިން ބަެއއް އަުޅގަނޑު މި ެދންނެވީ. ސަރުކާުރގެ ަމއްޗަުްށ 

ވާ މިފަދަ އެތައް ކަްނކަމެއް ސަރުކާުރގެ މައްޗަުށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ެގއްލިފައި

ކުރެޭވއިރު، ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މައްަޗުށް ކުރެޭވއިރު، މީގެތެެރއިން ަބއެއް އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ. 

އި ރާއްޖޭގެ ފަޅުަތާކިއ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިނަގއިދާއިރު ޓުއަިރޒަމުގެ މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން ބިޑަާކ ނުލަ

ބޭނުންހާ ބަޔަކަުށް ބަހަން ފުރުޞަތުދިނުމަކީ މިއީ ކިހިނެއް  ގެ ބާރުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅާ ރަުށްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަެމއްތޯ. ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާނީ؟ މި ދެންނެވި ދަރަޖައަުށް ސަރުކާުރގެ މަްއޗަުށް، 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްއޗަުށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކުރެވޭިއރު މި ބާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީ

ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއއަުށް ބަރޯާސވާ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުން ކާންބޯން ކުރާ ަމސައްކަްތ، ނޫނިްއޔާ ކާންބޯން 

އަޅުގަނޑުމެނަުށް އެްއޗެއް ެދޭވނީ ޓުއަރިޒަމުން ލިބޭ އެްއަޗކުން. މި ދަރަޖައަުށް މިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުން 

އޮންނައިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އިންކަމް ސޯްސ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ އުސޫުލން ސަރުކާރުެގ އަތްމަްއޗަުްށ 

ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދޫކޮުށްލުމަކީ މިއީ ކިހިނެްއ ައޅުގަނޑުމެނަުށް ކުެރވޭނެ ކަެމްއތޯ. އެހެން

ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ މެންބަރުން މިއަުށް ވަާކލާތުކުރައްަވއި، މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމކޭ ދަންނަަވއި، 

ގެ ކަމެކޭ އަުޅގަނުޑ މި ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައުށް ދޭން މަސައްކަތްކުރާ ތަން. މިއީ ވަރަުށް ނުރައްކާތެިރ، ދަުށު ދަރަޖައި

ދަންނަވާނީ. މިކަން މިއަދު ކޮުށްފި ނަމަ، އިޞްލާޙެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން އަމިްއލައަުށް ނޫންތޯ މި ވާހަކަ މި 

ދައްކަނީ. ާރއްޖޭގެ މީިޑއާއިން އަދި ސަރުކާރުން ނޫންތޯ ބަާޔންތައް ނެރެ މި ވިދާުޅވަނީ، ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސގެ ތެރެއިްނ 

އެތައް ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަްނގެ ވާަހކަތަްއ. މި ކަންތައްތައް މިހެން ގޮްސފައި ވަނީ ައޅުގަނޑުމެންެގ  ހިނގައިދިޔަ

ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތައް ހެދިފައި ހުރި ދޯހަޅިކަމުން. އިތުރުަށް ދޯހަޅިކޮުށް، އިތުރަުށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އިތުބާރު ގެްއޭލ 

ންގެ އަތުން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުމި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން، މިތާ މި ތިއްބެވި އުސޫލުން މި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން 

އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަވާ ަޢމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ދެންނެވި އުސޫލު ނޫން އެހެން އުސޫލުތަކަުށް 

ފަޅުތައް ެވސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން  ގޮސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ހުރި ލާރިކޮޅު ވެސް، މިހާރު ހުރި ރައްތަކާއި

ބީވެ، ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް، ބަަޔކު ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ހަދާލަން ފުރުޞަތު ދެނީ. މިއީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްަލ 

ވެްސ  މިލްކެއް ނޫނޭ މި ރާއްޖެއަކީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ވެްސ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤު

މިތާ އެބައޮތް. އަދި މިތާ މިތިބަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހަމައެކަނި މި ވަގުތު މިތިބި މެންބަރުންގެ ވެސް ޙައްޤެްއ 

ނޫން މީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަުށް ރައްދުކޮުށްދޭންޖެހޭ ތަނެއް މި ރާއްޖެއަކީ. އެހެންާވއިުރ، 

ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަިއގެން މި ރާއްޖެ ސުންނާފަތިކޮުށް ނެތިޮކުށްލުމަކީ މިއީ ެއްއގޮތަކަުށްެވސް  އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮތަުށް މި

ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތަެކއް ޫނން. މިތާ ނުކުރެވޭ ރައްޔިތުްނގެ މަސަްއކަތެއް. މިތާ މި 
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ވޭ މަސަްއކަތްތަެކއް. ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން މި ކަާމ ކުރަނީ ވަިކ މީހެއްގެ ބާާރއި އާރު ގަަދކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުރެ 

ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މި ވާހަަކތައް އަުޅގަނޑުމެނަުށް ދެއްކޭީނ ކިހާ ދުވަހަކަުށްތޯ. ކިހާ ދުަވހަކަުށްތޯ އަޅުގަނޑުމެނަުށް މި 

ަތއް ހަލާުކވެ، ފަާނވެ ގޮސްފަިއ ވާހަކަ ެދއްކޭނީ. އަުޅގަނޑުމެނަުށް މި ވާހަކަދަްއކާނެ ފުރުޞަެތއް ނުލިބޭނެ. ދުނިޭޔގެ ޤައުމު

ވަނީ މިފަދަ ޢަމަލުތައް މިހެން ބަހައްޓަިއގެން. އަޅުގަނޑުމެން މި ޢަމަލުތައް މިހެން ބަހައްޓައިފި ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނުަށް 

ެގ ފެނިގެން ދާނީ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުން ވެސް ިމ ފެންނަ ނިކަމެތި ދަރަޖައަުށް ައޅުގަނޑުމެން

ރާއްޖެ ގޮސްފަިއވާ ތަން. މިހާހިސާބުން މިހާރު މި އޮތީ މި ދަރަޖައަުށް ގޮސްފަ. މި ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ގެނެވޭ ބަދަލާއި 

ގާނޫނަުށް ގެެނވޭ ބަދަލުން ައޅުގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ިނގުަޅއިގަެނ، ައުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ 

މަސައްކަތްތައް ެވސް ަވކި މީހެއްގެ ބާރުގެ ދަުށަުށް ގެންޮގސް، ކޮރަޕްޝަނާއި ަވއްކަމުެގ  ކާންބޯންދޭން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ

 ތުހުމަތުކުރެވޭނެ މީހެއްގެ އަްތދަުށަުށް ގެންދިޔައިމަ ވާްނވާހާ ގޮތް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގޫފާރުއުނއަުރވަނީ  ތު މިޞަފުރު އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާވޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ  99/2ރައީސް. އާދެ، މިއަދު ބަހުްސކުރެވެމުން މި ދާ ގާނޫނު ނަްނބަރު އިްއޒަތްތެިރ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ 

ކަެމއް ކަުމގަިއ  3ުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަގއި މި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ

ވަނަ މާއްދާއަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެްއ. އޭަގއި މި  5ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި އޮތީ ގާޫނނުގެ 

ވަނަ ކަމެްއގެ ގޮުތަގިއ  2ޅުތަކާއި ބިންތަާކއި ކަނޑައެުޅން. އޮންނަނީ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަމަުށް ދޫކުރާ ރަުށްރަުށާއި ފަ 

ވަނަ  3މި އޮތީ، ކުރިން ދޫކޮުށްަފއި ހުރި މިފަދަ ތަންތަނަުށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އުސޫެލއް ކަނޑައެޅުން. އަދި 

ގައި މި ފާހަަގކޮުށްފަިއ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ގެސްޓްހަުއސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ެނުގމުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މީ

ވަނަ މާއްދާއަުާށއި މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙަީކ މިއީ ާއ  9ވަނަ މާއްދާއަުާށއި  5ކަންތަްއ،  2މި އޮންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ން ވެސް ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި ެއއާ ބެހޭ ގޮތުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއިޞްލާޙެއް ނޫން. އެހެން ވަރަުށް ގިނަ 

ގަނޑު ވެސް ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަަވިއލާނަން. ހަމަ އެ ވާހަކަތަކާ ގުިޅގެން އިދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ީޕެގ އެހެންނަމަވެސް، ައޅު

ން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ގޮތުން ަވރަުށް ގިނަ އާއްމުންނަުށް ޮއޅޭނެތީވެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވެނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުފަރާތުން 

އި ޓުއަިރޒަމުގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށިފައި މި އޮތީ. އެ ޢަމަލުކުރަްނ ވަނަ އަހަުރގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގަ 2002ފަދައިން، 

ވަަނ މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ ސަރުކާރުން ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ބިޑު އުސޫލުންނޭ ުޓއަރިޒަްމ  5ފެުށުނުއިރުގަިއ ޭއގެ 
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ވޭ ޭއރުގައި ވެސް އެ މާއްާދގަިއ ތަރައްޤީކުރާނެ ރަުށްތައް މީހުންނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނީ. އެއިްނ އިސްތިސްނާ އެބަ ކުރެ

އޮންނަ ގޮތުން އިސްތިސްނާ ެއބަވެއޭ ސަުރކާރާ ބައިވެިރެވގެްނ ޓުއަރިޒަމް ތަރައްޤީކުރާ ަރްއތަކާއި ބިންތައް. އެހެްނވީމާ، 

ންޏެއް އެ އުސޫުލގެ ދަުށުން އޭރުއްުސރެން ފަުށައިގެން ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮަތކީ ސަރުކާރުން ބަަޔކާ ބައިވެިރެވގެން ކުންފު

ހަދައިގެން ޖޮއިންޓްވެްނޗަރގެ އުސޫލުން ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަުްށ ވަންޏާ ހުޅުވާލެވިފަިއވާ ބިެޑއްގެ ބަދަލުަގއި، ކްޯލޒިންގ 

އިން ފެުށިގެން ރައީސް ނަޝީުދެގ  2008ގެ ކުރިންެވސް، 2008ބިޑެްއގެ ދަުށުން އެ ބިންަތއް ހަމަ ހަވާލުކުރެވެމުންދިަޔއީ. 

ަގއި ެވސް ެއކަން ހަމަ ެއގޮތަުށް ދިޔައީ. ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު އަހަރުގެ ތެރޭ  3ސަރުކާރުގެ 

ވަރަކަުްށ  400ނިމެމުން އައިއިުރގަިއ ވަރަުށް ބޮޑަުށް މީިޑއާތަުކގަިއ ވާަހަކދެކެވުނު، ރާއްޭޖގެ ެއކި ަސރަހައްދުތަކުެގ 

ން އެ ކަން ވަރަުށް ބޮޑުެވެގން އުޅުނު. އެ ވާަހކަ މިހާރު ފަޅުރަުށް އެްއވެސް ބިޑަކާ ނުަލއި މި އުސޫލުން މީހުންނަުށް ދީގެ

ދުވަހު ހަމަ ކުރީ މި އުސޫލުން އިނގޭތޯ. އޭރު އެ ދުވަހު ކުރީ ހަމަ މި އުސޫލުން.  އޭރު އެމީހުން ހަނދާންނެތިދާނެ. 

ރީ. އޭރު ުނވި ެއ ފަދަ ލޯވަޅު ބޭނުންކޮުްށގެން އޭރު ދޫކު ންނަ ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވި މި ދެންނެވި ގާނޫުނގަިއ މި އޮ 

ންނަ މިހާރު ރައީސް ޔާމީން މި ކުރެއްވި ކަމަކީ މި ދެންނެވި ލޯވަޅެްއަގއި އޮ ،ބޭފުޅުންނަުށް މައްސަލައެއް. ެއހެންނަމަވެސް

ގޮތަކުން އާންމުންނަުށް ނޭނގޭ ދެފުުށް ނުފެންނަ ގޮތަކަުށް މިަކން ކުރެވޭ ގޮތަކަުށް އޮތް އުޫސލު ބަދަލުކުރައްވާަފއި ދެފުުށް 

ލަކަުށް މިކަން ހަމަޖެއްސެވީ. މީަގއި މިހާރު އެބަހުރި މިފަދަ ކަމެއް ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން ކުރެވޭެނ ފެންނަ އުސޫ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބިމެްއ ދޫކުރަންޏާ  5އެިކއެކި ހަރުފަތްތަްއ ރީްއޗަުްށ މިހިރީ ބަޔާންކޮުށްދެްއވާފަިއ މީގައި. ގާނޫުނގެ 

ަވނީ ވިއްޔާ އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްކަން ތަފްޞީލުކޮުށް  ކަމަުށް ނޫން އޯޕަން ބިޑެއް ނީ.ކޮންގޮތަކަުްށކަން ހަދަންޖެހެ

ވެސް ނޫން. ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުްނ  ކީހިސާބުން ނިމެނީ މިހިރީ ލިޔެފަ. އަނެއްކާ މިޮގތަުށް ބިމެއް ދޫކޮުށްލާއިރު މި

ކަމެޭކ މިއީ. އެެއއްނޫން އިނގޭޯތ އޮޑިްޓ އޮފީހަކަުށް ެވސް ނޭނގޭ ގޮތަުށް ަވއް ،ފާހަގަކުރެްއވި އޭ.ސީ.ީސއަކަުްށ ވެސް 

ވާލުކޮުށްފިްއޔާ ހަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީަގއި ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ރީްއޗަުްށ ބުނެފައި އެބަޮއވޭ ިމގޮތަުށް ބިމެއް ބަޔަކާ 

ަގއި ޒުނަ ހޯއްަދވަިއގެން އެ އޮންނަ އުސޫެލްއގެ މަތިން ިބންތައް ދޫކުެރއްވުމަުށްފަހުޢިރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީުހން 

 އޭ.ސީ.ސީއަުާށއި އޮިޑޓް ޮއފީހަުށް...  ތްވާލުކޮުށްފައި މި ގާނޫުނގައި މިހާރު ކަނަޑއެޅިފައި އެަބއޮހަބިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއަގއި އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިހަުށް މަޑުކޮުށްލަދެއްވުން އެދެން. ނިޒާމީ މައްސަ

 ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމަުށް. އަރުވަނީ އައް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 :އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން

 ނިޒާމީ ؟މީހަކު ބޭނުންއިރަކު ވާހަކަދަްއކާ ގޮތަުށްތޯ ވަނީ އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު ފުރުޞަތު ދިނުން ހަމަޖެހިފައި

 އި އެއީ މަޖިލީހުަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ ެއއް ޕާޓީެއއްގެ ބޭފުަޅކު ވާހަކަަދއްކަ  .މައްސަލަެއއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ

ނިމުނީމާ އަނެއް ޕާޓީއެްއގެ ޭބފުޅަކު ވާހަކަަދއްކާ ގޮތަުށް. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާުޅވެއްޖެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތަުޭށ 

 މީހަކު ބޭނުން ގަޑިއެްއަގއި ވާހަކަަދއްކާ ގޮތަުށް ފުރުޞަތު ދޭ  ވަމުން ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، އެތި ފުރުޞަތު ދެއް

 ؟ގޮތަުށްތޯ ޕާޓީތަކަުށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަފުޅު ޢުރު ޖަނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އުނގޫާފރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ
 ކުރިއަުްށގެންދެވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 
 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

ދިޔައީ ބިންތަކާއި ފަޅުތަކާ އެްއޗެހި ދިނުމުގެ އުސޫލަުށް މިހާރު ދެފުުށް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަމުން މި 

ވަންޏާ  ތަުށް ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އެަކހަލަ މުޢާމަލާތެއް ސަރުކާރުން ކުރައްަވއިފި ކަމަުށްފެންނަ ގޮ

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަުށާއި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަުށް އެކަމެްއގެ މަޢުލޫމާތު -އެކަމެއް ހަމަ ނިމުމާ ެއއްކޮުްށ އެންޓި

އާންމުންނަުށް ވެސް މިކަން  ،ދެފުުށް ފެންނަ އުސޫލުން ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް، ންވީމާފުރިހަމައަުށް އެބަޖެހޭ ދެއްވަން. އެހެ

އަިދ އޭގެ އިތުރަުށް މިކަުމގެ ލަޔާޤަތާއި ގާބިިލއްޔަާތއި މާލީ  ،ކުރަން އޮންނަ އުސޫލަކީ ކޮަބއިކަން އެނގޭ ގޮތަުށް

ރުވުެމްއ ނެތް ގޮތަުށް މިކަން މިހާރު ފޮ ،ތެރެއަުށް ވަދެވޭ ގޮތަުށްދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ވެސް ީމގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ކޮންމެ

ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ިމ  ން މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙެްއ ަކމަުށްޮއތީ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތުެގ މަތީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާަފއި މި

ވަނަ ބުނާ ވާހަަކއަުށް. ދެ  ވަނަ މާއްާދަގއި މި 5މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ  ،އިޞްލާޙަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ތާީއދުކުރަން

 ،ވަނަ މާއްާދަގއި މި އޮންަނނީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ 9ވަނަ މާއްދާއަުށް ގެންނަވާ އިޞްލާޙު.  9އޮތީ  ނުކުތާއަކަުށް މި

 .އެބަހުރި ރަުށްތަކެއް ޫދކޮުށްފަ މި ގާނޫނަުށް މި ޢަމަލުކުރަން ފެުށި ހިސާބުން ފެުށިގެން ެވސް މި ދެންނެވި އުސޫލުން

ސް ދެފުުށް ފެންނަ ގޮަތކަުްށ މިކަން ހަމަޖައްސަން. އެހެްނވީމާ، ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުުމގެ އުސޫުލ ވެ

. މެއްިވސްނުއޮތް . އެ ވެސް ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ވަނަ މާއްދާަގއި ަބާޔންކޮުށްފަ 9އޮތީ  މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގެ އުސޫލު މި

ފާހަގަކުެރއްިވ  ންނަ އިޞްލާޙު. ެއއީ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސްވަނަ މާއްާދއަުށް މި ގެ 35 ،އަޅުގަނޑު މީަގއި ކަންބޮުޑވާ ަކމަކީ

އަދި ކިރިޔާ ތަރައްީޤވަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކެްއ.  ،ހައުސްތަަކކީ ވަރަުށް އާދަިއގެ ގޮަތކަުށް ފެުށިފައި ހުރިފަދައިން ގެސްޓް

ޑޮލަރު ނަގާ މަްއސަލަިއގަިއ  6ހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެްކސްގެ ނަމުަގއި ދުވާަލކަުށް ގާނޫނު ފާސްވުމާ އެްއކޮުށް ެގސްޓް

ޭއަގއި  ،ިދރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވިސްނާަލން ރަނގަޅު ކަމެއް ންބޮޑުވޭ. އެހެްނވީމާ، މީގައިއަޅުގަނޑު ވެސް އެބަ ކަ
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ދި ވަރަުށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަުށް ކަންބޮުޑވާނެ. އަ. ލާނީތޯއިގޮތަކަުށް އޭތި އަދި މި ވިްސނަ މުއްދަތެއް ދޭނީތޯ ނުވަތަ ވަކި 

ޑަ ފުރުޞަތެްއގެ ރަުށްރަުުށގައި ހަމަ ކިރިޔާ ވެސް ލިބޭ ވަރަުށް ުކޑަކު  ،އުޭޅ ނިކަމެތި މީހުންތަކެއްތޮޅުތެޭރގައި އަމުދުން އަ

އެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ ތީ ވާނެ ހައުސްަތއް ެއބަ ހިންގާ. އެ ފަރާތްތަކަުށް މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ކަންޮބޑުވުމަކަުށް ތެރޭގައި ގެސްޓް

މެދު އިތުރަުށް  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެނީ އެކަމާން. ތުރަުށް ފާހަގަކޮުށްލަބޭނުންވޭ ހަމަ އި

 ވިސްނާަވޑަިއގަތުން. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބައަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 
 ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލަުށް 

 ،އެހެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަދި ހަމަޑަުށް ޝުުކރުވެރިވަތާއީދުކޮުށް އެ ދެއްެކވި ވާަހކައަުށް ވަރަުށް ބޮ

ދިޔައީ މި  ވެގެން މި އަހަރު 17ެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަހަރު 17އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަލީ ނިޒާރު އެ ވިދާުޅވިހެން 

މަކީ މިހާރު އުޅޭ ކަކުރަންމި ން ގާނޫނު މިގޮތަުށް އޮެވގެން މި ކުރާހާ ކަމެއް ކުރަމުންދާތާ. ައޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު

އަޅުގަނޑުެގ ކުރަނީ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަކަުށް ޙައްލު ހޯދުމުަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މި

އެންމެ އަޚް ޮރޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުިވ ފަދައިން، ިމ ބިލަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެންނަން މި ޖެހެނީ ދެފުުށް 

. އެގޮަތުށް ގެނައުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނުޑމެން ގާނޫނީ ގޮތުން މި ކަންތައް މި ކުރެވެނީ. އިްއޒަތްތެިރ ސާފުކޮުށް ފެންނަ ގޮތަުށް

އެންމެ ގިނައިން ދެއްެކިވ  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަޅުގަނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުން މީގެ ކުރީގެ އެިކއެކި މަޖިލިސްތަކުަގއި 

ސް. ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް މިކަން އެނގޭނެ. ވާހަކަައކީ ޕްރިޕެއިެޑްއގެ ވާަހކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ޕްރިޕެއިޑެްއގެ ވާހަަކ، ބޮކްސިްނގކުޅޭ މީހުންގެ ވާަހކަ. އެ މީހުންނަުށް ރަުށްތައް ދޫކޮުށްގެން އެ ރަުށްތައް އިންޓަރނޭޝަނަްލ 

ގެން އިންވެސްޓަރުްނގެ ފަހަތުން މާރކެޓްގައި ވަޅޯމަސް ވިްއކާ އުސޫލުން، ަވޅޯމަސް ިވއްކާ ުއސޫލުން މި ރަުށްތައް ހިފައި

ދުވަމުންދާ ވާހަކަ. މިކަންތައްަތކަުށް ނިމުމެއް ގެންނަން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާރއްޖޭަގއި އުފައްދާފައި ހުރި 

 އެިކއެކި ރިސޯޓްަތކަކީ އެތަްއ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ާރއްޖޭެގ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވަަރުށް ބޮޑެތި ހޭދައެއް ކޮުްށގެން 

އުފައްދާފައި ހުރި ިރސޯޓްތައް. ބިނާކޮުށްފައި ހުރި ރިސޯޓްަތއް. ގެ ޯމގޭޖުކޮުށްގެްނ، ބޭންކުަތުކގަިއ މޯގޭޖުކޮުްށގެން ހަދާފައި 

ހުރި ރިސޯޓްތައް. އަުޅގަނޑުެމން ފަތުރުވެރިކަން ތަަރއްޤީކުާރއިރުަގއި މި ތަަރއްޤީކުރަންޖެހެނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގަިއ. 

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުަގއި ކުރިއެރޭނެ ގޮތަކަުށް. ހަމައެއާިއއެކު ައޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 
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ގެސްޓްހައުްސގެ ިވޔަފާރީގެ ާވހަކަ ދައްާކއިރުަގއި، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާއިުރގަިއ ގްރީްނ ޓެކްެސއް ނެގުަމކީ ެއއީީކ 

ުރވެިރކަން އިންަޑސްޓްރީ ތެޭރގަިއ ޚާއްޞަކޮުްށ ެގސްޓްހައުސަުްށ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ފަތު

ދިމާވެފައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަީކ، އެ ެގސްޓްހަުއސްތަކަުށް ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަައކީ އެތައް މިލިއަން 

އުސްއާ ހުރި ތަފާތުތައް. ރުފިޔާއެއް ޚަރަުދކޮުށްގެން ހަާދ ގެސްޓްހައުްސާއއި ވަރަުށް ާއދައިގެ ގޮތެްއަގއި ހަދާ ގެްސޓްހަ

ހަމައެއާިއއެކު ައޅުގަނޑުމެން މާ ދުރަުށް ދާކަުށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަކއިރި ހުޅުމާލެައުށް ބަލައިލިކަމުގައި ވިޔަސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ިއންވެސްޓުކޮުްށގެން ހަދާފައި ހުރި ބައެއް ހޮޓާތައް ހުއްޓާ ހަމަ 

މަސްދުވަހަުށް، ދެ މަސްދުވަހަުށް ނޫނީ ހަެއއްކަ މަސްުދަވހަުށް ކުއްޔަުށް ހިފަިއގެން ހިންގާ ގެސްޓްަހއުސްތަުކގެ އަުގެގ  އެއް 

މައްސަލަ މި ދިމާވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކެޓަރގަަރއިޒްކޮުްށގެން އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫން ގޮތަކަުށް އަޅުގަނުޑމެން މި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަާފރި ތަރައްޤީއެއް ނުކުެރވޭނެ. ޕްރައިސްތަެކއް ހަދަން މި ޖެހެނީ. މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ެއތަންމިތާގައި ގެސްޓްަހއުސް ތަރައްޤީކުރަމުން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި އެބަތިިބ، 

ން އެބަތިބި ގެސްޓްަހއުސް ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަުްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ެވސް އެބަތިބި، އެަތއް ރަުެށއްެގ ުޒވާނު

ވަންނަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިާރގެ ކޮނޑޭެގ ރަްއޔިތުންނަުށް ވިސްނާލިކަުމގަިއ 

ނާލިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ގެމަނަފުުށީގެ ރަްއޔިުތންނަުށް ވިސްނާލިކަމުގައި ވިަޔސް އަދި ކަނޑުހުޅުދޫގެ ަރްއޔިތުންނަުށް ވިސް

ވިޔަްސ، ދެއްވަދޫ ރަްއޔިތުްނނަުށް ވިސްނާލިކަމުގައި ވިަޔސް މި ޒުވާނުން ބޭނުންވެފައި މި ތިބީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

އިންޑަސްޓްރީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ސަރަހައްދަުށް ގެނެސްގެން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަދަން. އެކަމަކު 

ގިފައި އޮތް ކަމަީކ ފަތުރުވެރިކަމަުށް ޓަކައި ޫދކޮުށްފައިވާ ރަުށްަތއް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގެ ކުިރން ނޭނ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގޭ. ެއހެންނަމަވެސް މި ގާނޫުނގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ ބަޔާންކޮުށްަފއި އެބައޮތް، މި މާއްާދގެ، 

ންކަމަުށް ކޮންމެ މާލީ އަހަރަކު ދޫކުރާނެ ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ބަޔާންކޮުށްފައި، މި މާއްދާގެ ދަުށުން ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަ

ރަުށްތަކާއި، ބިންބިމާއި ފަޅުތަުކގެ އަދަދާއި، އެ ތަންތަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ 

ކުރީމަ އިްއޒަތްތެރި މަޝްވަރާއާ އެކު ުޓއަރިޒަމް ިމނިސްޓްރީން އެކުލަވާަލއި އިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. މިހެން އިޢުލާން

ރައީސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާ ވެސް އަދި އެހެން ދާއިރާަތކުގެ ރަުށްަތއް ވެސް ިމގޮތަުށް 

ފަތުރުވެރިކަމަުށް ހުޅުވިފައި ުހރިކަން ވެސް. އަދި ޭއެގއިުތރަުށް ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންޮކުށްފައި އެބައޮތް މި ގާނޫނުގެ 

ދާަގއި ރަުށް ނުަވތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅަުށް އެދޭ ަފރާތަކީ އެތަނެއް ހިްނގަން ހުުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަުށް ތިންވަނަ މާއް

މާލީ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ގޮތުން ޤާބިލު މީހަކުަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. 

އަހަރު ވެގެން މި ދަނީ ދޫކޮުށްފަ. މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ހުރި  7ކަުށް މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ މިސާލަ

ބައެއްތޯ ފުރަތަމަ ބަލާފައެއް ެނތް. އޭެގއިތުރަުށް ައޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ މާރެހާ ހަމަ ދޫކޮުށްފައި އޮތް ރިސޯޓެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ކުެރވިަފއެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މި  ައހަރު ވެގެންދިަޔއީ. ެއްއވެސް 7ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަަކއި. 
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ގާނޫނުތަކުން އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ގެންނަން، ކަުށަވަރުކޮުްށ ޔަޤީންކުރަން އެބަޖެހޭ މި ދޫކުރާ ރަުށްތަކަުށް ކުރިމަތިލަިއ 

ފަދަ ބަޔަކަުށް ވެވޭތޯ. މިއީ  މިކަންތައް އެޯވޑްކުެރވޭ މީހުންނަކީ މިކަމަުށް އެކަުށީގެންވާ ާޤބިލުކަމާ އެކު މިކަން ކުރެވޭ

ގާނޫނުން އަުޅގަނޑުމެން ުކރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ހަމައެާއއިެއކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ފަތުރުވެިރކަމުެގ 

އިންޑަސްޓްީރގަިއ މުސްތަޤުބަލް އެބައޮްތ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެން ޚުދު އޭޝިާޔ ސްޕެސިފިކް ސަރަަހއްދަުްށ 

ވަނަ  2014ަގއި ވިަޔސް، މިސާލަކަުށް ދަންނަވާކަމުަގއި ަވންޏާ ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯގެ ރިޕޯޓްަތކަުށް ބަލާއިރު ބަލައިލިކަމު

ބިިލއަން ޮޑލަރު ޚަރަދުކޮުށްފައި އެބައޮްތ،  165އަހަރުަގއި ހަމައެކަނި ަޗއިނާައުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލިކަުމގައި ވިޔަސް 

ތުރުކޮުށްގެން. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ކައިީރގައި ޮއތް ޤައުމު. އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ހޭދަކޮުށްފައި އެބައޮތް އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ދަ

ހުރީ ކިހާ އާމްދަނީެއއްތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. މިދެންނެވި ަޗއިނާގެ ފަތުރުވެރިން އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ޮގސްގެން  ލިބިފައި

އްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ބަލާއިރު ން މި ސަރަހައާއިެއކު އަުޅގަނޑުމެކުރި ވާހަކަ. ހަމައެޑޮލަރު ޚަރަދުބިލިއަން  165

 ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީެއއް ހޯދާފަ. ބިލިއަން 50ބިލިައން ރުފިޔާ އާމްދަނީ ހޯދާފައި އެބައޮތް. މަކާއޯ  56މިސާލަކަުށް ޗައިނާ 

އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައި  ބިލިއަން ޮޑލަރުގެ 38ހޮންކޮންގ  އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައި އެަބޮއތް. ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 38ތައިލެންޑް 

ބިލިއަްނ  18ގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ޖަޕާނާ ހަމައަުށް އަންނައިރު ވެސް ިބލިއަން ޑޮލަރު. މިހެން 32ޮއސްޓްރޭލިޔާ  އެބައޮތް.

 ގެއްދުގެ އޭިޝޔާ ސަރަހަ ޚުދު އަުޅގަނޑުެމން ،ހަމަ ގެ. ައޅުގަނުޑމެންތައް ހުރި ޤައުމު އޮތީ އާމްދަނީ ހޯދާފައި ޑޮލަރު މި

ދިމާއަުށް ދާން  އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަޤުބަލް އެބައޮތް. އްމުތަޤައު

ުޑކޮުށްގެން، އް ހޯދަން. އަުޅގަނޑުމެން ބިކަންތަްއ ެވވޭ ވަރުެގ ބައެ  ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މި ބޭނުން ކަމަުށް

ކުރަން ވަސް، އިޢުލާންކުރަން ހަތަރު މަސްދުވަސް، ހަދަން ނަން އިޢުލާންތިން މަސްދުކޮުށްގެން ބިޑު ހުޅުވަްނ އިޢުލާން

ދުވަސް ހޭދަޮކުށްގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ތަރައްޤީެއއް ނުގެެނޭވނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަ މަސްއަނެއް 

ފުރުޞަތު ފޯރުކޮުށްދޭން  އެއިަމ އަެއކު މަުށް އެކަުށީގެންވާ ޤާބިލު ބޭންކު ގެރެންޓީއާ ކަ ،އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެ ައއިމަ

ކޮުށްަފއި ތިބި އޭޝިާޔގެ އެިކއެކި ޤައުމުތަުކގައި އިްނވެސްޓު ފުރުޞަތުަތއް ނުލިބި އެ އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެއަުށް ޒިޔާރަްތޮކުށްފައި 

ނަމަ  ފަތުރުވެރިން އެބަތިބި. އިްނެވސްޓަރުން އެބަތިބި. އެ އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ދާން އެދޭ

ކަން ކުރޭވެނެ ގޮތްތަކެްއ ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން އިންވެސްޓަރުންނަުށް ހޯދައިގެން މިއަ

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާއިމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ވަަޑިއގެންފަިއާވ އިއްޒަދައްކަވަން އެދިހިސާބުން ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ރި ބަސް އިްއވެވުުމގެ ފުރުަޞތު ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހު ނިމުނީ. މި ފުރުޞަތުއަރުަވއި
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ތުން ނަގަންޖެހޭ ބެހޭ ގޮ ނިމުނީކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން. މި ބިލާ . ެއހެންކަމުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މެންބަރުވަނީ ދޫކޮުށްލައްވާފަ

 ސް ދަންނަވަން. ނިމުމުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެ 6.1 ވޯޓު މިއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަިއާވ ންކޮުށްބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާ ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ، 6.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ވަގުތު ަދއްކާ ގެްނދިޔުން. މިހާރު ފަިއވާ މަްއސަލައިގެ ބަހުސް ކުރިއަުށް އެކު ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާކަރުދާހަކާ 

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިލސްޓުން، ވަގުތު ޮއތީ. އެހެންވީމާ ދެްއކެވުމަުށް ީޕ.ޕީ.އެމްގެ ަވގުތު މިގޮތުން ވާހަކަފުޅު

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާ ގެންދާނަން. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަމުން

 ުށް. ޢުޘްމާނަ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

އޮތީ ޓެރަރިޒަމާިއ  މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ 

ބަޔާންކޮުށްފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުްއވާފައި އޮްތ ސިޔާސަތު  ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ

ކީ ކަރުދާހެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޔެަގއި ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މި ކަމަ

މެންނަުށް އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުން އަުޑިއވިގެން މި ދަނީ މި އަުޅަގނޑުމިއީ ވަރަުށް ސީިރއަސް މަްއސަލައެއް. ީމގެ ކުރިން 

މެން ުނދައްކާ ވާހަކަާއއި، ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތެއް ނޭނގޭ ވާހަަކއާިއ، އަދި ސަުރކާރުން މި އަުޅގަނޑުވާހަކަތައް 

ނޭނގޭ ވާހަކަ. މި އޮތީ ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ މި ސިޔާސަތު ސަރުކާރުން  ކުރަްއވަމުންގެންދާ މަސަްއކަްތތައް ވެސް

މެން އަުޅގަނޑުމެން އިތުުރކުަރންވާ ކަންަތއްތައް، އުިނކުރަންވާ ކަންތައްަތއް، އަުޅގަނޑުހުުށަހަޅައިދެއްވާފަ. މި ސިޔާަސތަުށް 

މެން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރިޕޯުޓގަިއ އަުޅގަނޑު މެންނަުށް މި ާވހަކަދައްާކއިރުައޅުގަނޑުޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ 

މެން ބަލައިލާއިރު އެންމެ ައޅުގަނޑުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ހުުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. މީގައި ސިާޔސަތުތައް 

ޭވ ވާަހކަައކީ މެން ަބލައިލާއިރު، ވަރަުްށ ގިަނ ފަހަރަުށް މި ދެކެއަުޅގަނޑުފުރަތަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކެގ ވާހަަކއަުށް 

ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެއް އެނިގފައެއް ނެތޭ. ނޫނީ ކޮުށްފައި ހުރި ކަމެއް ވެސް އެނގޭކަުށް ނެތޭ، ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ވެްސ 

މެން ތަުކރާރުކޮުށް ރަނގަޅަުށް ބަލައިފި ަކމަުށް ވަންޏާ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އަޅުގަނޑުއެނގޭކަުށް ނެތޭ. އެކަމަކު، މި ކަރުދާހަުށް 

އެބައޮތް. ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު މި ޮއތީ. ޓެރަރިޒަމާ އަދި ހައްދުަފހަނަޅައިދިއުމުގެ ިސޔާސަތަީކ، މިކަން އެނގެން 

ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތަީކ ޓެރަރިަޒމުގެ ޢަމަލުތަކާއި ަހއްދުފަހަނަޅައިދިއުުމގެ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަުްށ އެްއވެްސ ދުލެއް ދިނުމެްއ 
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ރުމޭ. މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގުމާއި މި ކަންަކމަުށް ފައިސާ ހޭދަކުރުމާިއ، ނެތި މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުުވމަުށް މަސައްކަތްކު

ބައިވެިރވުމާިއ، ެއްއވެސް ިސފައެްއގަިއ ހިތްވަރުދިނުމާ ދެޮކޅަުށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުަތއް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި އެޅުމޭ. 

ގެ މެންބަރުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަުކެގ ވާހަކަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު

. އެއީ ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުެގ 2015/32މެން އިހަކަުށްުދވަހަކު ފާސްކޮުށް ނިންމައިދިްނ ގާނޫނެއް. އެއީ އަުޅގަނޑުމިއީ 

ސަބަބުތަުކގެ މެން ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ަބޔާންކޮުށްަފއި އޮންނާނެ، އަުޅގަނޑުގާނޫނު. އެ ގާނޫުނގައި މި އޮީތ، އެ ގާނޫނުަގއި 

ތެރޭގައި ާރއްޖެއިން ބޭުރަގއި ކުރެވޭ އެިކއެިކ ދާޚިލީ ހަނުގރާމަތަކުގަިއ ބަިއވެރިވުާމއި، ަބއިވެިރވުމަުށް ދިވެހިން ިދއުން 

ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކަމުަގއި ހަމަޖެހިގެންދިޔަކަން. އަދި މީގެ އިތުރަުށް ޓެރަރިޒަމަުށް ފައިސާ ޚަރަުދކުރުމާއި ނުވަތަ ފަންުޑކުރުމަކީ 

ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކަމުގައި ހަމަޖެހިގެންދިޔަކަން. ހަމަ އެގޮތަުށް މި އިޞްލާޙުގެ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ވެސް 

މީހުން ހޯދައި ދެނެގަތުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްަތއް ައވަްސކޮުށް، އެފަދަ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮުށް، ފިޔަަވޅުެއޅޭނެ 

މެންގެ ގާނޫނުން ވަނީ މަސަްއކަތްކުެރވިފަ. ގާޫނނަުށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެެނވިފަ. ައޅުގަނޑުޓަަކއި މެކެނިޒަމެއް ާޤއިމުކުރުމަުށް 

އޭެގއިތުރަުށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވެސް މި ކަރުާދހުގައި ވަރަުށް ސާުފކޮުށް ބަޔާންޮކުށްފައި އެބަހުރި. އޭގެތެޭރަގއި 

ކައުްނޓަރ ޓެރަރިޒަމް ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް އެކުލަަވއިލުމުެގ  ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސްޓްރެޓެޖީ އަދި

މަސައްކަތް ސަުރކާރުން ކުަރއްވަމުްނގެންދާ ވާހަަކއާިއ، ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން ެއްއކުރަމުންދާ ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ 

އިުމކުރަމުން އަންނަ ވާހަކަާއއި، މަޢުލޫމާތުތައް އަދި އިންޓެލިޖެްނސް އެނަލަިއޒްކޮުށް ަވގުތުން ިފޔަވަުޅއެޅޭނެ މެކޭިނޒަމެއް ޤާ 

އަދި ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުތަުކގައި ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާަޢތުގެ ރައްކާތެިރކަމަުށް ޚާއްަޞކުރެިވގެން ހިންގޭ އެިކއެކި 

ކަންތައްތަާކއި، އަދި ކަނޑާިއ ަވއިގެ ބަނދަރުތަާކއި، އަިދ އިޤްތިޞާދީ މުހިއްމު ވަސީަލތްތައް ޤާއިމުކުެރވިފަިއ ހުރި 

ހައްދުތަކުަގއި މިފަދަ ކަްނތައްތައް ބެލޭނެ ިނޒާމެއް ާޤިއމުކުރެވިފައި ހުރި ވާހަަކއާިއ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަާކ ސަރަ

ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް ކުރަމުންދާ ވާހަަކއާިއ، އަދި ޭއގެއިތުރަުށް ާރއްޖެ ެއތެރެވާ ބިދޭސީންގެ ފަރާތުްނ 

ވާނެ އެްއވެސް ކަެމއް އޮތްތޯ އެކަން ދިރާސާކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުެރވުނު ވާހަކަ. ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާތެރި

މިއީ ެވސް ކުެރވެމުންދާ މަަސއްކަތްތަުކގެ ވާހަކަ. މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރަން ާރވާފައި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ވެްސ 

ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެރަިރަޒމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުެގ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ބަޔާނުަގއި ބަޔާންކޮުށްފައި އެބަހުރި. ީމގެ

މައްސަލަތައް ފެތުރިފަިއވާ މިންވަރު ބެލުމަުށް ޓަކައި އެކަމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސްޓަޑީެއއް ހެދުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުްނ 

މެން އަޅުގަނޑުން އެކަުމގެ މަޢުލޫމާތު މެންނަުށް ފިޔަވަޅުއެޅޭނީ ެއކަމެއް ދިރާސާކޮުށްގެއަުޅަގނޑުއަންނަ ވާހަކަ. ކަމެއް 

ހޯދައިގެން. އަދި ރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިުއމާ ދެކޮޅަުށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގެ އިސްނެގުމާ ެއކު 

އުމުތަުކގެ ހަރަކާތްތެރިވާ ޤައުމުަތކުެގ ޮގތުގަިއ މަސައްކަްތކުރުމަުށް ަޓކައި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ސަރަަހއްދީ އަދި ދޭދޭ ޤަ 

ފެންވަރުަގއި ކުރެވޭ މަަސއްކަްތތަކުގެ އިތުރަުށް ަބއިވެިރވަމުްނ އަންނަ ވާހަކަާއއި، އަދި ަކނޑާއި ަވިއގެ ބަނދަރުތަކާއި 

އިޤްތިޞާދީ މުހިއްމު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިަފއި ހުރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަުކގެ ފެންވަރު ދިރާސާކޮުށް 
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ސަލާމަތީ ަކންތައް އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުން ައންނަ ވާހަކަ. މިހިރީ ހައްތަހާ  އެ ތަންތަނުގައި

މެންނަުށް މީގެ އަުޅގަނޑު .އްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ވާހަކަ. އި މެންނަުށް މި ކަރުދާހުން ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކުއަޅުގަނޑު

ުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި ކަންތައްތައް ޙައްލުުކރުމަ ،ންނަ ވާހަކަައކީކުރިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން އަ

މެންނަުށް ފެންނަމުން މި އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުނުކުރާ ވާހަކަ. މިައދު މަސައްކަތް

އެިކއެިކ މަސްތުވާތަކެީތެގ  ،ެޓރަރިޒަމުގެ ަމއްސަލަތަުކގައި  ،ާޚއްޞަކޮުށް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ،ޓެރަރިޒަމަުށް

މީހަކު ސަލާމަތްކުރުމުަށް  މީހެއްގެ ފަހަތުަގިއ އެ މައްސަލަތަކުަގއި މީހަކު ހައްަޔރުކޮުށް ޖަލަުށް ލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެ

އެކު އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން  މެން އިޚުލާޞްތެރިކަމާއަުޅަގނޑުޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުން ައންނަ ވާހަކަ. މިއަދު 

މެން ސަރުކާރުން މި ކުރަުމން އަންނަ މަސަްއކަތްތަުކަގއި ބަިއވެިރވުން. މިކަުމގަިއ ައޅުގަނޑު ކުރުމަީކ މަސައްކަތް

 ،ފާހަަގކޮުށްލަން އަޅުގަނޑުދިަޔއިރުަގިއ ދި ޚާއްޞަކޮުްށ ވާހަކަދެކެވެމުންއަ ،މެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންއަޅުގަނޑު

ުްށ އަޅުގަނޑަމީހުން ނޫން އެހެން ބައެއް މި ޤައުމުގައި އުޅޭ ކަމަކަުށް  ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ބަހެއް އެއީ ދީނީ މީހުންނޭ. ދީނީ

މެންގެ ތެޭރގައި ދީީނ އަޅުގަނޑުމީހުން.  މިއީ ސަތޭކައިން ސަތޭކަ މުސްލިމު މެންނަކީއަުޅގަނޑު އެނގިފަެއއް ނެތް. 

ގޮުތގައި ިމ  ގަބޫލުކުރާ އަުޅގަނޑު. ނުާވނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަިއގެން މީހުންނުަށް އަމާޒުކޮުށްގެން

ގާ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ިމއީ ރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ބަެއއް މީހުންެގ، ރާއްޖޭަގއި އުޅޭ މީހުންެގ ރާއްޖޭަގއި މި ހިނ

މެންެގ ޑުއަޅުގަނމެންގެ ބޭރު އެކި ޤައުމުތަކުން އަުޅގަނޑުފަރާތުން ހަމައެކަނި ވަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މީގައި 

މި ކަންަތއްތަްއ  ،ުޒވާނުންގެ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަުށް ވަދެ  ،ކުޅެ މެންގެ ޒުވާނުންނާައޅުގަނޑު ،ތެރެއަުށް ވަދެ 

އިތުރަުށް ގޯްސކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުެރވެމުން އަންނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ިމއީ. މި ަކންތައް ޙައްލުކުރުމަުށް ަޓކަިއ 

ރާރުތަަކީކ ގަމެން ފާސްކުރާ އަުޅގަނޑުކުރެވޭނީ މި ހަދާ ގާނޫނުތަކާިއ އަދި ހަދާ ެއކިެއކި މެންނަުށް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު

 ނުންވާ އެިކއެކި ޝުޢޫރުތަކާ ބޭ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ެއކިެއކި ކަންތައްަތއް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންނަުށް

މެން، އަުޅގަނޑުންތަކެއް ކަުމގަިއވެގެން. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މެންނަުށް ނިންމޭ ނިންމު އަުޅގަނޑު ންއެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީ

ގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ 15ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުކުރެއްވި ފަދައިން  އަޅުގަނޑު

 ؛އިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްއި މެން ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއަޅުގަނޑު މި  އިތުރަުށްމި މެންނަުށް ނޑުައޅުގަތެރޭގައި 

މެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންބަރުންގެ ކޮމިީޓގައި  11ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި  އަޅުގަނޑު

ްއ މެންަނުށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެ އަުޅގަނޑުއިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި  ،އިތުރަުށް މަސައްކަތްަތކެއް ުކރެވި

 ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަުށް އުއްމީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް. ހަޢަލީ ޝާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްޝާޢަލީ  ދާއިރާގެ ެމންބަރު އުތުރުފުވައްމުލަކު 

ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަުތ  ބެހޭ ދިއުމާއިޅަ. ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަ`. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް

ވާީތވެ ެއކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަރުދާހެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަުށް ޓަކަިއ ފޮނުއްވާފައި

ބަވަނަވެަފއިވާ ދުނިޭޔގެ ކުަޑ ، ލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުވެސް ޝުކުރު ައދާކުރަން.  އަޅުގަނޑު

މެން އެންމެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއް ުކޑަެއްއގެ ދަުށުަގއި ހުރިހާ ޤައުމުތައް އުޅެމުންދާިއރު އަުޅގަނޑުދަުށުގައި 

އި ފާހަަގޮކުށްފައިވާ ފަދައިން ދުނިޔޭގެ ުހރިހާ ޤައުމުތަކެއްަގއި ެވސް މިފަދަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި. ވެސް މި ކަރުދާހުގަ

ދޭތެރޭަގއި  ކި ޤައުމުތަުކން މި މައްސަލައާ އެހެންނަމަވެސް، އެކި ޤައުމުަތކުަގއ މި މަްއސަލަތައް ހުރީ ެއކި މިންވަރަުށް. އެ

މެންގެ ތެޭރަގއި މިއަދު ވަރަުށް ފުޅާކޮުށް އަުޅގަނޑުމަކީ ކޮަބއިތޯ ފޯކަސްކުރެވެނީ ވެސް ެއިކ ގޮތަުށް. ޓެރަރިޒަ

ދޭތެރޭގައި ދޭ ސަމާލުަކމާއި އެްއވަރަކަުށް ޓެރަިރޒަމަކީ  ދުނިޔޭގައި ވެސް މި މަްއސަލައާ ބަހުސްކުރެވެމުން އެބަދޭ. އަދި މުޅި

ލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ޚާއްޞަކޮުްށ ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުކޮބައިތޯ ކުރެވޭ ުސވާލު ވެްސ މިދަނީ އިތުރަުށް ފުޅާވަމުން. 

ައއި ވާދަވެރި އެިކ  މެންެގ ތެރެައުށް މިއަުޅގަނޑުެއއްކޮުށް  އި ިސޔާސީ ޚިޔާލުތަފާުތވުންތަކާމެންގެ ތެޭރގަ އަޅުގަނޑު

 ،ދެވިމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި މައްސަލަަތކަުށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުއަުޅގަނޑު ުގޅިގެްނ  ރުތަކާފިކު

މިފަދަ މައްސަލަތައް ، ވަނީ އެކަހެރިވެފައޭ. އެހެންވީމާމެންގެ ނަޒަރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަުްށ މިއަޅުގަނޑުއެ ކަންކަން 

ރަީއސް ޔާމީން މިފަދަ މައްސަލަތަކަުށް ޙައްލު ހޯއްދެވުމަުށް ޓަަކިއ  ،އަސްލު ސަމާލުކަމަުށް ގެންނަަވއި މިއަދުގެ ސަުރކާރުން

އެްއކޮުށް އެއާ ންނަވަން. އަިދ ހަމަާރ ވާަހކަ ދަތާއީދުކު އަުޅގަނޑުަރއްަވއި މަަސއްކަތަުށް ޤައުމީ ލެވަެލއްަގއި މި ކު

މެންގެ ތެޭރގައި އެންމެ ބޮޑަުށް މިއަދު ދިމާވެފައިާވ އަޅުގަނޑު ،މެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއަޅުގަނޑު

ވިޔަްސ  ވިޔަސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކަމަުށް ތުންެއއީ ދީނީ ގޮ ،އެއް މައްސަަލއަކީ ތަފާތު ފިކުރުތަކުަގއި

ކާތްތައް ުނވަަތ ރަހަފާތު އެކި ކަހަލަ ެޓރަރިޒަމުގެ ވަނީ ތަ ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަަކުށްޅައިދިއުން. އެ ހަްއދުފަހަނަޅައިހައްދުފަހަނަ

މިކަމުަގއި  ،ލުކުރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީމެން ގަބޫއަޅުގަނޑުގެންދިއުން. ރަކާތްތައް ކުރިއަުށް ހަފައިވާ ތަފާތު ޅައިހައްދުފަހަނަ

މެންގެ ބޮލުގައި ތަފާތު އަުޅަގނޑުގުޅޭ ކަަހލަ ބައެއް ކަންކަމުަގއި  މެންގެ ޢަޤީދާއާއަުޅަގނޑުމެންގެ ދީނާއި އަޅުގަނޑު

ކުގެ ފަރާތްތަރާ ދީނަުށް ލޯބިކު ގޮތަކަުށް ޓެރަރިޒަުމގެ ތުޙުމަތު އެބަ އަުޅވައޭ. މި ދަންނަވަނީ ިއސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އިސްލާމް

މެންެގ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމިކަން ، މުން ގެންދަވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާމަތުތަކެއް އަޅުްއވަހުބޮލުގައި ތަފާތު ތު

ެމންގެ ތަރުބަީވ މާޙައުުލގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ުޒވާނުންނަުށް ައޅުގަނޑުތެރެއިން ރަނގަޅަުްށ ސާުފކުރެިވގެން 

ދީނުގެ އަސްލުތަާކއި ހަމަތަކާއި  ދަރިވަރުްނނަުށް މި ކަންކަން ރަނގަޅަުށް ސާފުކޮުށްދޭން. އިސްލާމް ތަރުބިއްޔަތުވަމުންދާ
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މެން އެބަޖެޭހ އަޅުގަނޑުޢަޤީދާތަކާއި ބިނާވެފަިއވަނީ ކޮން އުސޫލުތަކަާކއި ކޮން މިންގަނޑުތަކެްއގެ ތެރޭަގއިަކން 

ެއކަުކ  ،އަމާންކަމަުށް ލޯބިކުރާ ،ނަކީ ސުލްޙައަުށް ލޯބިކުރާެމންއަުޅގަނޑުމެންގެ ދަިރވަރުންނަުށް ދަސްކޮުށްދޭން. އަޅުގަނޑު

މި ކަންކަމަކީ  ،ކުލުނާިއ އޯގާތެރިކަމަުށް ލޯބިކުރާ ދީނަކަުށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބަޔަކުަށް ވީހިނދު، ައޅާލައި ުށްއަނެކަކަ

ރަނަގޅު  ،ކުެރވެންޖެހޭރަނގަޅު ގޮތުަގއި ތަރުިބއްޔަތު ،ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ކިަޔއިެދވެންޖެހޭ ައޅުގަނޑުރަނގަޅު ގޮތުަގއި 

، ޒިްނމާ ބޮޑު ކަމެއް. އެހެންވީމާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މިކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތާއި މިކަމުގެ ،މަޢުލޫމާތު ދެވެންޖެހޭ

ޮގްސ މެްނގެ ނަޒަރުން ކަްއސާލަިއގެންއަުޅގަނޑުހެދި މިފަދަ ކަންކަން  ފާތުވުންތަކާގެ ިސޔާސީ ޚިާޔލުތަމެންއަޅުގަނޑު

ފަދަ މައްސަލަތަކެްއގެ ތެރޭަގއި އޮތުމަކީ  މެންގެ މުިޅ ޤައުމު ހަލާކުވެދާައޅުގަނޑުއްސަލަތަކެްއގެ ތެރޭގައި ޤައުމީ ބޮޑު މަ

ވަރަުށް  ،ަދންނަވައިލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުއެކު ވެސް މިއާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދިގަބޫލު ައޅުގަނޑުއެްއގޮތަކަުށް ވެސް 

ދީނުެގ  އިސްލާމް ،ުށް އިސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކޮުށްފަިއވާ ފަދައިންފަހުން ޔޫރަޕުގެ އެހެން ދީންތަކުގެ ވަރަ

އެ ޤަުއމުތަކަުށް ވެސް އަމާންކަމާިއ  ،ނަމަ އަސްލު ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތައް އެ ޤައުމުތަުކަގއި ވެސް ިކޔަަވިއދެވޭ ކަމަުށް ވަނީ

 .ވަނީ އިޢުތިރާފުވެފަ ން ެވސް އެވެރިސުލްޙަވެރިކަން އަންނާނެ ަކމަުށް ޔޫރަޕުގެ އެހެން ދީންތަކުގެ ޮބޑެތި ޢިލްމު

ގޮތުން  ެމންގެ ތެރޭގައި މި ތިއްެބވި ޢިލްމުވެރިން އެބަޖެހޭ މި ކަންކަން ސާފުކޮުށްދޭން. ދީނީއަުޅގަނޑުނަމަ ވާކަމަުށްއެހެން

ރާެނ އްޓަންކުމެްނގެ ކަންކަން ބައަޅުގަނޑުގޮތުން  ދީނީ ،ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ދީނީ ،ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤުހު  ،މިއާއެކު އަޅުގަނޑު ޮގވާލަންމަޖެހޭ އެނެގން. ހައަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ގޮތްތައް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް 

ުށް ބޮޑެތި ގޮތުން ފަތުވާ ކޮމިޓީައކަުށް ބަދަލުކޮުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަ ދު މި ވަނީ ގާނޫނީއެކަޑަީމއަުށް ައޅުގަނޑުމެން ިމއަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމުަގއި ޢިލްމުވެރިންގެ މިފަދަ ކަމެއް . ދިވެހިރާްއޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް ދީނީ ބާރުތަކެއް ދެްއވާފަ

މާންކުރުމުަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢު އަ ޖެހޭދައުރު ވެސް ބޮޑުާވން އެބަނިމިގެން މި ދިޔައީ. އެއާެއކު އެ ބޭފުޅުންގެ 

އެުކ  ބައިަނލްއަޤްވާމީ އުސޫލުަތކާ ،މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަުށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުތަާކއި، ޓަކައި. އެހެންވީމާ

ެއ  ،ސަތުތައް ބަާޔންކޮުށްފައިވާ މިންވަރަުށްއަދި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މި ސިޔާ ،އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ވާހަކަ

ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަުކރަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ  ކުރަްއވާ މަސައްކަތަުށް އަްއަސރިބަހާއި ސާބަސްދޭ ވާހަކަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަނޑިތީމުއަރުވަނީ  ތު މިޞަމެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 މުޙައްމަދު ޙުސައިނަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން
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ބޭނުންކުރާ ިހތެއް ެވސް ނެތް. ައޅުގަނޑު  މިނެޓު 5 އެ އޮތީ. މިނެޓު މި 5ފުރިހަމަ  ުށް ގަނޑައާދެ! އަޅު  މިނެޓު؟ 5

މަުށް އަުޅގަނުޑ އްވުމެންބަރުންގެ ކޮމިީޓއަކަުށް ފޮނުއްވުމަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮްތ ހުުށަހެޅު 11ން ބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަ

އުމީ މައްސަލަތަކުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އިސްވެ ބަިއވެރިނުެވވި އޮްއވާ ޤަ ރަމޭ. އަދި މި ބާވަތުެގ ބޮޑެތިތާއީދުކު

ސަުށް. އާދެ! މި ާބވަރުެގ ރާތަުށް ައޅުގަނޑު ވަރަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ރައީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކޮުށްެލއްވި އިޝާ

ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަުތ  ،ކަންތަުކގަިއ ބަިއވެިރވެ އުމީ ަމއްސަލަތަކަީކ އަުޅގަނޑުމެން އިސްެވ ެވސް އެޤަބޮޑެތި 

އްޖެައކީ ންތައްތައް. އާދެ! ދިވެހިރާޖެހޭނެ ކައެއްެޗއް ދަންނަވަމުން ގެންދަން ބައްޓަންކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނަ 

މް ނުވަތަ ޑޮމެސްޓިކް ޒަެޓރަރިމިންގަނޑުތަކުން ބަާލއިރުަގއި ހޯމް ގްރައުންްޑ  ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޓެކްނިކަްލ ފަންނީ

. ވޭ ގެންދިއުން އެކަުށީގެން ރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަމުންއުމެއް ކަމުގައި ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ދިރާސާކުރާ ފަޤަނެތް  މްޒަޓެރަރި

ވެސް ހުުޅވިފަިއވާ ފަދައިްނ  އުމުތައް ޤަދުނިޔޭގެ އެހެން  މަުށްޒަ ޝަނަލް ޓެރަރި އްޖެައކީ އިންޓަރނޭހިރާއެހެންނަމަވެސް، ިދވެ

ތަަކުށް ތުރެޓުހުުށަހެޅިފަިއާވ ނުވަތަ އެ  ،މްގެ ނުރައްކާތަކަުށް ކުިރމަތިވެފައިޒަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެރަރި

ރާއްޭޖގެ ކަންތަްއތައް، ރާއްޭޖގެ ސަލާމަތަުށް، ރައްކާތެރިކަމަުށް ޓަަކއި ރާއްޭޖެގ ، މާހެންވީއުމެއް. އެޤަކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ 

މި ހުރިާހ  ،މުދަލާއި، ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދާއި، ާރއްޖޭގެ ރަުށްތަކާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ރަްއޔިތުންގެ ، ރައްޔިތުންނާއި 

ލުން ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަަކއި އެކަުީށގެންވާ ސިޔާސަތުަތކާިއ މްެގ ނުރަްއކަޒަޓެރަރި ،ބައިބަތަކެްއ ސަލާމަތްކުރުމަުށް

ސަމާލުކަމެއް  ޞަދަވާ. އަދި މިހާރު އެަކމަުށް ޚާއްމުން ގެންދަވާނެ. އަބަދުެވސް ގެންވަރުކާރުން ާރއްވަ ސްޓްރެޓެޖީތައް ސަ

އޮންނަ ކަމެްއެގ  ދެއްަވއިގެން ކުިރއަުށްގެންަދވާނެ. އާދެ! ކޮންމެ ސިޔާސަތެއް ރޭވުމުަގއި ވެސް އެ ބަޔަކަުށް ބޮޑުވެފައި

ުގޅިގެން އެންމެ ބޮުޑ  މްގެ ވާހަކައާ ޒަމި ޓެރަރި ގޮތެްއގަިއ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ޞަމައްޗަުށް ާޚއް

ސަމާލުކަމެއް ދޭންެޖހިފައި މި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުން ދުނިޔޭގެ ަބެއއް ހިސާބުތަކުަގއި ހިނގާ  ޞަޚާއް

. އޮތީ އި މިދައްކަން ޖެހިފަވާހަކަ ބޮޑަުށް ހަނގުރާމަތަކުަގއި ބަިއވެރިވާްނ ދާތީ އެކަމާ ގުިޅގެން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ 

ދޭންޖެހޭ  ހެދުމުގައި ވަރަުށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްވަދެ މައްސަަލއިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާމި މައްސަލައިގެ ތެރެއަުށް ކަމަކީ  އާދެ! މި

ނުވަތަ ޚިޔާލާއި ފިކުރާއި ވިސްނުމާއި މިކަންކަުމގައި ހައްދުފަހަނައަޅާ ގޮްސ  ،ިޑކަލް ޚިޔާލުެގ މީހުންކަމެއް. އެއީ ރެ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކަންތައް ބަޔަކު މީހުން  ހިސާބަުށް ޒަމް. އެ މީހުން، ރެޑިކަލި ބޭއަުށް ުނގޮސް ތިއެކަމަކު ަވއިލެން

 މާ ޒަފަހުން ޓެރަރި ައދި އެންމެ ،ިވއްޔާ އޭގެތެެރއިން އެކްސްޓްރީމިޒަމަުށް ގޮސް ކަަމުށް ވަނީ އެގޮތަުށް އުޅެން ފަުށައިފި

 ިއ،މި ސިޔާސަތުތައް ރާްއަވވަ، ޑުމެން ޖެހޭނީ ބަލަން. އެހެންވީމާއަޅުގަނ ހަމައަުށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެ ކަމަުށް

 ،ކީއްވެގެންޯތއާއި ގެ މީހުން މި އުފެދެނީ ޚިޔާލު ރެޑިކަލްހެއްދެވުުމގައި މިދެންނެިވހެން  އިަލއްވަ އިމި ސްޓެރެޓެޖީތައް އެކުލަވަ 

 ޞަޚާއް  ކަންކަމުެގ މަްއޗަުށް މި  ،ެލވުމާއި ކަްނތައް ކުެރވެން އޮންނާނެ ގޮަތކީ ކޮަބއިތޯ ބެއް ދޭތެރޭގައި  އެ މީހުންނާ

 ،މްގެ ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމަުށްޒަޓެރަރި ދިުއއްމީދުކުރަން. އަ ެގންދަވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއިގެން

ގޮެތއްަގިއ  ޞަންފޯސްމެންޓާއި އަިދ ވަކިން ޚާއްލޯއެ ،އިއެޅުްއވުމުަގއި އިންޓަލިޖެންސާ ނުވަތަ މަނާކުރުމަުށް ފިޔަވަޅު
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 .މް ފައިނޭންސްެގ ަކންތައްތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ފެނޭޒަޓެރަރި

 މާ ޒަރޭަގއި ޓެރަރިބޭރުވާ ފައިސާގެ ތެއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން އެކި ގޮްތގޮތުން އެތެެރވާ ފަިއސާ ؛ވާއަުށް ފައިސާ އެތެރެ ރާއްޖެ

ޅުގަނޑުމެންެގ ނިޒާމުތައް އަ  ނީ ކިހިނެތްތޯ ބެލޭނެ ގޮތްތަކާއި ކަްނކަން ދަ ވަތަ ނުހުރޭތޯ، އެގުޅޭ ފަިއސާ ހުރޭތޯ ނު

ާވނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ. އާދެ! ރައްޔިތުްނގެ ހިމެނިގެންދާން ސިޔާސަތުތަާކއި ސްޓްރެޓެޖީަތކުގެ ތެޭރގައި

 ނުވަތަ  ކުރަްއވާފައި ސަރުކާަރުށް ލަފާދެއްވާއިރުމައްސަލަ ދިރާސާ އެމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން  11މަޖިލީހުގެ 

ކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ތައްތަކުގެ މަްއޗަުށް ބައްަލާވނެފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޚިޔާލުފުެޅްއ އަރުާވއިރުަގއި މިދެންނެވި ަކން

ކުުރކޮުށްލާނަން.  ވާހަކަ ޝައްެކއްނުކުރަން. ައޅުގަނޑަުށް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ޮބަޑުށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން ައޅުގަނޑުގެ

 .ليكم ورحمة هللا وبركاتهعالم والس  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ހުގެ ބ6.1ަން އެޖެންޑާ އައިޓަމް ހިސާބު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީހުރި  ވޯޓަުްށ އެހުމަުށް -7އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަުށް ދަންނަވާލަން. މިއަދު ދެތިންހަތަރު ފަސް ވޯޓެއް  ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު()މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

ވޯޓަުށް  އަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(ުށްލަދެްއުވމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްކޮމެންބަުރން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު  ރިއޮވެދާނެ. ިއއްޒަތްތެ

 . ކަމަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަިއންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިގެ ފަރާތުން، ވިލިާމލެ ދާއިރާގެ ސަރުކާރު

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ  ުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމެގ ބިލު( އަާގނޫނު ިރޒަމާ ބެހޭއަިދެވހިރާއްޖޭގެ ޓު) 99/2 ނަންބަރު ނޫނުގާ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 35    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު

 .20ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބ35ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއެހެންކަމުން،  .55ލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55އަދަދު؛ 

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭ )  99/2 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އި

 26މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ފާސްވެއްެޖ.  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުއަ (ރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުއަޓު

 ކަުމގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަުށް ހިނގައްޖެވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން މި ބިލު މުޅި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓު. އެއީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ގެ ދަުށުން ނަގަންޖެހޭ ދ6.1ެއަިއޓަމް އޮތީ އެޖެންޑާ  ދެން މި

هللا ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

އަިދ  ތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުްއވުމަުށް.މަތީ ޚިދުމަތްއެ މައްސަލަ ދިރާސާކުެރްއވުމަުށް ސަލާ ،ފަިއވޭރަްއވާޝާހިދު ތާއީދުކު

ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ވަގުތީ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުއްވުމަުށް  މެންބަރުންގެ 11އެ މައްސަލަ 
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 ންމެ ފުރަތަމައެަފއިވޭ. ވާހުުށަހަޅުއްވަިއ، އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ތާއީދުކުަރއް

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް. ާލނީއިވޯޓަުށް ދަންަނވައަޅުގަނޑު 

އްިވ ހުުށަހެޅުވޯޓަުށް ަދންނަވާލަނީ. އާދެ، މަރަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ުށް ދަންނަވަން.ޢާއްމަދެްއވުަމުށް އަމީންއިިއއްވަ  ހުުށަހެޅުއްވުން

 

 އިްއެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުުށަހަޅުއްަވއި، ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުެގ ޅައި. ޓެރަިރޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޙުޝާހިދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާهللا ޢަބްދު

ވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަލާމަތީ އް ރިއްޔާ ފޮނުހޫއެކު ރަީއސުލްޖުމް ސިޔާސަތުތައް ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަރުދާހާ

 ވުމަުށް.މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުޚިދު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ދެްއވުން އެދެން. ޓުނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަުށް ވޯއިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ފެމާ މެދު އެ އިްއވެވި ހުުށަހެޅުްއވުދެންމެ  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ    ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޝާހިދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 21    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      މަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު
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 54        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓު 21ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށ57ްއަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ . 1ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު .33

އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާހެއްނުވި.  .54ލަ؛ ޖުމު .28. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަޝީދު  ޟްރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާއޮތީ ދެވަނަ ހުުށަހެޅުމަުށް. ވިލުފުުށީ ދާއި ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން މި ދެން 

 ންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.މަުށް އަމީހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުްއވުން ިއްއވައިެދއްވު
 

 ްއެވވުން:އިދާރީ މޭޒުން އި

ތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، އިނގުރައިދޫ  ޟްތެިރ މެންބަރު ރިޔާރާގެ އިްއޒަތްވިލުފުުށީ ދާއި

ގޮތުން ދެވޭ ދައުލަތުގެ  ބެހޭ ިދުއމާޅައިެޓރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ހުުށަހެޅުމުަގއި ވަީނ،  އިބްރާހީމް ފަލާޙް

 11އެކު ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ަމްއސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް  ތައް ބަޔާްނކޮުށްފަިއާވ ކަރުދާހާސިޔާސަތު

 ވުމަުށް. ންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަަކުށް ފޮނުމެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަމެދު  މެ އެ އިްއވެވި ހުުށަހެޅުްއުވމާދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދު ޟްވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް އިނގުަރއިދޫ ދާއި  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 09 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 20      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. 1. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57ދު؛ އަދަ

. ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ 9ވަކި ގޮތަކަުްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފާސްވެއްޖެ.  އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން .39ލަ؛ . ޖުމ20ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  . ާފސްވުމަުށ39ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަުށް ަނން ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު.  11ހުޅުވާލަނީ  ުގޅިގެން ައޅުގަނޑު މިހާރު މި މިގޮތަުށް ފާސްވުމާ

 ވަން. އަރުރަޝީދަުށް ފުރުޞަތު ޟްރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާވިލުފުުށީ ދާއި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ޟްރިޔާދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލުފުުށީ 

ނަންގަވާތީ އަުޅގަނޑަުށް މެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ައތްޕުޅުޑުއަުޅގަނ ،ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުގަނޑު ލިސްެޓއް ހުުށަހަޅަން 

ދޫކޮުށްލައިިފން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ލީޑަރުހެން ލިސްޓެއް ހުުށަހަޅުއްވާނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހީވަނީ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިންމަނިކަުށް.އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ފުރުޞަތު މިއަޅުގަނޑު މިހާރު 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ އިންމަނިކުައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލޭ 
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 ،މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަުށް މައިގަނޑު ޕާޓީަތއް 11ދެންމެ ފާސްވެގެންދިޔަ  ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ!

ދަންނަވާލީ.  ެލވޭޯތ އަުޅގަނުޑ މިއިމެންބަރުންގެ ލިސްެޓއް ހުުށަހަޅަ ގޮތަުށް  މަޖިލީހުގެ ތަމްސީލުކުރަްއވާ ާޕޓީތައް ހިމެނޭ

ފަރާތުން  ެމންބަރުންގެ ނަންތައް. ފުރަތަމައިނުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 11ލާނަން އިޑު ހުުށަހަޅަފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. އަުޅަގނ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ،  ،އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަާރތުން -2ދީދީ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ައޅުގަނޑު.  ،ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލޭ ާދއިރާެގ މެންބަރު.ޕީ.އެމްޕީ -3ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ރިފް. ޢާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރަޝީދު. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ ޟްރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާއަދި ވިލުފުުށީ ދާއި

ދު. އޫފަރު ދާޢުމެންބަރު ޖަ ޒަތްތެރި ދީދީ. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިއް އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ އި 

ޑުަށް ބޮ ވަރަުށް .ގެަމނަފުުށީ ދާއިރާ)ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( . މާންޢުޘް  ޖަމީލްިއްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކަނޑުހުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މާންޢުޘް ލްއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި  .ފަުށް އެދެންމާ

ޒަތްތެރި އަޙްމަދު. އަދި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް ދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެމިރު. އަޢާއަޙްމަދު 

 ނަންތައް.  ގެމެންބަރުން 11. މި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ؟ޅުވީރިފްތޯ ވިދާޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ގޮުތަގއި ކެލާ ދާއިރާ ދެންމެ ވިދާޅުވި

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސެއިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ފެނުމުގައި ފަހަރު ލި ވީމަ ބައެއް ރަމަޟާން މަސްއާދެ! އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށްލާނަން. 

ގޮތުން ކުީރގެ  ނޯޓުކުރެިވގެން، ކަރުދާްސކޮޅު ލިޔެފައި އޮތްރީގެ ދާއިރާތައް އަުޅގަނޑަުށް ދަތި ދިމަވާނެ. އާދެ! އެއީ ކު 

 . ރިފް. ޝުކުރިއްޔާޢާ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާދެ! ކެލާ ދާއިރާ  .ފަުށް އެދެންބޮޑަުށް މާ ދާއިރާތައް. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މަުށް ފުރުޞަތުޢާޡިޢަލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެދުހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން. މާނުަށް ފުރުޞަތުޢުޘް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް މީލްޖައިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުުށީ ދާ

ހުުށަހެޅުއްވި ނަންތަކަުށް އަުޅގަނޑު  ައުޅގަނޑުމެން ޕީ.ޖީ ލީޑަރުދާދި ދެންމެއަކު  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ ނަން ލިސްޓެއް ހުުށަހެޅިފަ. ދެން  11އޮތީ  މި އަުޅގަނޑުމެންނަުށްހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ.  އާދެ! މި

 .އޮންނާނީ އެ ނަން ލިްސޓަުށް ޯވޓަުށް އެހުން. އަދި ޭއގެފަހުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަުޢލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން

ކުރަން. ގަސްތު ގަނުޑ މަޖިލިސް ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިްސ އެުކަގއި ކޮމިީޓއަކަުްށ ދާން އަޅު 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ އެ ހުުށަހެޅުއްވުްނ  11ކަމަުށް. ދެންމެ އެ ހުުށަހެޅުއްވި  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން

 އިްއވާލަދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްަމުށް ދަންނަވަން. 
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

އެކު  ން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުަތއް ބަާޔންކޮުށްފައިވާ ކަރުދާހާގޮތު ބެހޭ ިދއުމާޅައިޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަ

އިންމަނިކު މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަރި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްސަލަ 

ވަނީ،  ކުރައްވާަފއިވާ ހުުށަހެޅުމުގައި މިތާއީދު މާން ލް ޢުޘްތެރި މެންބަރު ޖަމީއިްއޒަތްގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ  ިއ،ހުުށަހަޅުއްވަ

 މެންބަރުންގެ ަވުގތީ ކޮމިޓީގައި ތިީރގައި މިދަްނނަވާ މެންބަރުން ހިމެނުމުަށް. 11މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ހޮއްަވވާ 

ގެ އިްއޒަތްތެިރ ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާ -2ދީދީ. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި -1

ވިލުފުުީށ  -4އިންމަނިކު. ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެ -3މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

ފޭދޫ  -6ރިފް. ޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ދާއިރާ ކެލާ -5ރަޝީދު.  ޟްރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާދާއި

 -8ދު. އޫފަރު ދާޢުޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖައުނގޫާފރު ދާއިރާގެ ިއއް -7ދީދީ. ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ އިްއޒަތް

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  -9. މާންޢުޘް  ރު ޖަމީލްއްޒަތްެތރި މެންބަދާއިރާގެ އި  ގެމަނަފުުށީ

ޒަތްތެރި މެންބަުރ މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ ިއއް -11އަޙްމަދު.  ރު އިލްާހމްދަނގެތީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ -10މިރު. ޢާ

 . އަނާރާ ނަޢީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  މެ އެ އިްއވެވި ހުުށަހެޅުްއުވމާދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 
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 އިންމަނިކު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލިމާލޭ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢުޘްމާން  ޖަމީލްއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުުށީ ދާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ވަިކ މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 39 . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛57އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 8ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި  އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން .39ލަ؛ . ުޖމ20ުުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުމަ. ފާސް 39އަދަދު؛ 

ޓެރަިރޒަމާިއ  ،6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،އެހެންކަމުންފާސްެވްއޖެ.  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން

އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާަސތުތައް ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަރުދާހާ ބެހޭ ދިއުމާޅައިހައްދުފަހަނަ

 ކަަމުށް ދަންނަވަން.  އްސަލަ ދިާރސާކުރެްއވުމަުށް އިްސވެދެންނެުވނު ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވިއްޖެފޮނުއްވާފަިއވާ މަ

 

 އަުށް( 15:03އިން  14:58)މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައުށްގެންދެވުން: 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުރާ ގޮތުގައި މިއަދަކީ ެވސް ވަރަުްށ ލުވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫ ބަރުންނުަށް އިްއޒަތްތެރި މެން

 27އޮންނާނީ  އެއްދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާނަުށް ކުރެިވގެްނދިޔަ ދުވަހެއް. ންނޑުމެމަސައްކަތްަތކެްއ އަޅުގައުފެއްދުންތެރި 

 ގައި.  10:30ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ  2016ޖޫން 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




