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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  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/7އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ގައި  10:45 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ންވަރު ބަލާއަދާކުރާ މި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ައއްޫޑ މީދޫކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ  ަގވާއިދުކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަެއްއ ބަދަލުތައް.  -4.2

 މާޢީލްފައްޔާޟް އިސްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ގަމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ރޮޒައިނާ އާދަމް މެންބަރު 
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ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

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

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ 2016ޖޫން  28އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން  ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް

ކޮމިީޓގަިއ  އިމްތިޔާޒު ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް އިސްދޫ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ 

ވަނަ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016ޖޫން  28އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ  އިޖްތިމާޢީުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮ

ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. ެއ ަޑިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަ

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

ގައި އަންގާފަ. 2016ޖޫން  28ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

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

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ  ޕެޓިޝަންއިޢުލާންކުރަން. 

އި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ބަދަލުގަ

ވަނަ މާއްާދެގ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީ

ވަނަ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016ޖޫން  28އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަވއިކަރަދޫ މާޢީ އިޖްތިމާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަީތން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން. 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަުށް ހިތަދޫ ދެކުނު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. އެ ލިޔުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، 2016ޖޫން  28ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުްނނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ރައްޔި

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގެމަނަފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ ބަދަލުަގއި ެއ  އިމްތިޔާޒް 
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ސިނާން ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން هللا ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކޮމިޓީއަުށް މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުުނ ދާއިރާ

ވަނަ ާމއްދާެގ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ 

ވަނަ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016ޖޫން  28އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން.

 

 ކަންކަން  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުުށން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

ވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނުކރައްވާަފއިވާ ފަސް ބޭފުޅުންެގ ވީ ބުދަ ދު 2016ޖޫން  22މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި 

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ގަިއވާ ގޮުތެގ  129ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ލީހަުށް އިއްވައި،ނަންފުޅުތައް މަޖި

ދިރާސާުކރައްަވއި ގޮެތއް ނިންމެވުމަުށް  މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމުަށް ޓަކައި ފޮނުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ

އެ މައްސަަލއާ ގުޅޭ ދާއިާމ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުުމގެ ަމއްސަލަ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ިސޓީފުޅު 

 އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަދަުށް، ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ްނގެ ނަންފުޅު، ޤާނޫނުއަސާީސެގ ވީ ބުދަ ދުވަހު އަުޅގަނޑު ޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ފަސް ބޭފުޅު 2016ޖޫން  22ގޮތުަގއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަުށް ޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަމެވެ.  129

މް އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާ -2އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު، ހ. މާބަނޑޭރިާއގެ؛ މިނިްސޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒް ކަމަުށް.  -1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު، ގދ. މަަޑވެލި/  -3އާދަމް، ހ. އޯކިްޑ؛ މިނިސްޓަރ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ަކމަުށް. 

ނާޡިމް އިބްރާހީމް، ޅ. ހިންނަވަރު/ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު -4ގަހާ؛ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކަމަުށް. 

އަލްފާޟިލް އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ، މ. ނޫރާނީގެ؛  -5ކަމަުށް.  ބޮޑުފެންޑާގެ؛ މިނިސްޓަރ ޮއފް ހެލްތު
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ޖޫން  28. 1437ަރމަޟާން  23މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެްނޑް ފެމިލީ ކަމަުށް. އިޙްތިރާމް ަޤބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2016ު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން.  މި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު، މުޅި މަޖިލީހުެގ ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2016ޖޫން  28ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ. `.  އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. ދެން މި އޮތީ މި ރިޕޯޓް 6ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫުނ( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކަތް ކުރިއަުްށ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަނޑު ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. މި ބިލުގެ މަސައް

ގެންދިއުމުަގއި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެްއވުން ވަރަުށް ބޮޑުަށް 

ފާހަގަކޮުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މުިޅ މަޖިލީހުގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

ތިޞާދީ ކޮމިޓީން އެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރާއި، ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރާއި، އަދި އިްއޒަތްތެިރ ގޮތުަގއި އިޤް

އެހެން މެންބަރުން ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުަރއްަވއި، މި ިބލު ނިންމަވައިދެްއވައި މުޅި 

ކަމަުށް ޓަކައި ެވސް އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުއްވަިއދެއްވި

ދަންނަވަން. އަދި މި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތުަގއި އުުޅއްިވ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނުަށް ވެސް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު. ކުރިން ދެންނެިވ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ރިޯޕޓް ހުުށަހެޅުމަުށް ފަހު ދެން މި އޮތީ އި 

އިޞްލާެޙއް ހުުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެންވީމާ، ދެން ައޅުގަނޑު މި ކުރިމަތިލަނީ ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  6ފަދައިން 

 83ގަާވއިދުގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެރުވުމަުށް. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އާދެ، އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުަގއި ފުރަތަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގެ  83އިޞްލާޙު. ޭއގެފަހުން  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް؛ އެއީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަުށުން؛ ެއއީ އެއް އިޞްލާޙު. އެހެންވީާމ،  83ދަުށުން؛ އެއީ ދެ އިޞްލާޙު. އަދި ޭއގެފަހުން 

މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް ހުުށަހެޅުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ވަަނ  83ފުރަތަމަ ގަވާއިުދގެ 



5 

 

ވަނަ މާްއދާގެ )އ( އަުށް، އަލިފުުށީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  35ގެންދާނަން. ެއގޮތުން، ފުރަަތމަ އިޞްލާޙު؛ 

 މަުށް އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ުހުށަހެޅުއްވު

 

 ސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުއަލިފުުށީ ދާއިރާ

 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ަވނަ މާއްދާގެ )އ( އަުށް ހުުށަހަޅަނީ 35ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު 

އެކު ގާނޫަނުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމާ  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ  8ުށް މާ ެބހޭ ގާނޫނު( އަ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓުއަިރޒަ

 ްއަގއި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަުށްގާ ޓުއަިރސްޓް ގެސްޓްހަުއސްތަކަުށް އަްނނަ ޓޫރިސްޓުން އެއިން ތަނެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިން

 ރުން. ޝުކުރިްއޔާ. ކު)ހަެއއް( މަސްދުވަހަުށް މުއްދަތު ފަސް 6ނަގާ ގްރީން ޓެްކސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުަށް ފުރުޞަތުމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

 ކުރަން އެ ިއޞްލާޙަުށް. އަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( އަުްށ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙު  35

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުހުުށަހެޅުއްވުމަުށް އެ އި 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ލާުޙ ވަނަ އިޞް 8ުށް ނު( އަބެހޭ ގާނޫ  )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ 99/2ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛(ވަނަ މާއްާދގެ )އ 35

އަންަނ  ގާ ުޓއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްަތކަުށްއެކު ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހިންގެނައުުމގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުުކރަން ފެުށުމާ 

ކްްސގެ ގޮުތގަިއ ގްރީން ޓެ  0.5ދަްއކާ ރޭްޓގެ % ކަުށް ކޮޓަރިއަުށްތަނެްއަގއި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ރެޔަ ޓުއަރިސްޓުން ެއއިން

 ެނއެވެ. ދައުލަތަުށް ޓެކްސް ނެގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރު އިބްރާހީމް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ)ަވގުތުކޮޅަަކުށްފަހު( އަރުވަން. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތު

 އަރުވަން.ޝަރީފަުށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއި މަރަދޫ

 ުށް. އެ ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ  ،ކުރަން އަޅުގަނޑު ެއއަުށް ތާއީދު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުަށް ފުރުޞަތުކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި ހިތަދޫ ދެ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ކުރަން. އަޅުގަނޑު ތާީއދުހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަުށް އެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ހުުށަހަޅުއްާވ ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިާދގެ )އ( އަުްށ ަވއިކަރަދޫ ާދިއރާގެ ިއއް ވަނަ މާއް 35ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް އެ އިްއޒަތްތެރި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަުށް 35. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ހުުށަހެޅުމުގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފުެށުމާ އެކު  ވަނަ ިއޞްލާޙު 8ުށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ

ން ތަނެްއގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ރެަޔކަުށް އަްނނަ ޓުއަރިސްޓުން ެއއި ންގާ ުޓއަިރސްޓް ގެސްޓްހަުއސްތަކަުށްހި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ގްރީން ޓެކްްސެގ ގޮތުަގއި ދައުލަތުން ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  އަުށްިއންސައްތަ 2ކޮޓަރިއަކަުށް ަދއްކަންޖެހޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންަބރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުަށް  އަރުވަން. މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުތާއީދު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު
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 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމުލަކު 

 ކުރަން. ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙުށް ތާއީދު ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( 83ހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅައި ނިމުނީ. ން ހުުށަގެ ދަުށުވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 35ކުރިއްާޔ. ޝު

ކުރުމަުށް ވަނަ ނަންބަރު އުނި 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  5ވަނީ. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު؛  އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅިފައި 2ދަުށުން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުަށް އި އެ ޙު ހުުށަހެުޅއްވުަމުށް މް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ވަނަ  2)ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  5ބުނެވިިދޔަ ގާނޫުނގެ  ،ގެ 99/2 ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޓުއަިރޒަމް ގާނޫނުގެ 

 . މަުށްނަންބަރު އުނިކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.  ،ކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށްތާއީދު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 . ކުރަންޅުއްވި ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް ތާީއދުއެ ުހުށަހެ އަޅުގަނޑު އެ މާއްާދއަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ހުުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އުިނކުރުމަުށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  35

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި އެ ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް 

 

 ކަދެއްކެވުން:މް ވާހަވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

  ވަނަ މާއްާދގެ )އ( ުއނިކުރުމަުށް.  35ރިއްާޔ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ ޝުކު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުަށް މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް، 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ  35ުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު؛ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަުށުން ހު 83ދެން އޮތީ ަގވާިއދުގެ  .ޝުކުރިއްޔާ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ )އ(ގެ ފަހަތަުށް އަކުރެއް އިުތރުކުރުމަުށް 

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއިއެ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެން

ެގސްޓުހައުސްތަކުްނ  ޓޫރިސްޓް، ވަނަ މާއްާދއަުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  35ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނެގޭ ގްރީން ޓެކްސް ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެ ޓެކްސް ނެގޭ ރަުށެއްގެ ތިމާެވއްޓާ ރައްޓެހި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށޭ. 

 ކުރިއްާޔ. ޝު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަުށް ފުރުޞަތު هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއިްއޒަްތތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދެގ )އ(ގެ ފަހަތަުށް އަކުރެއް  35 ،ނެވި ިއޞްލާޙަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މިދެން

 އިތުރުކުރަން ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމެއް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ން.އަރުވައަުށް ފުރުޞަތުއަޙްަމދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ަމއްޗަްނގޮޅީ ،ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

އެ ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުިއއްަޒތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ނިމުނީ. ދެން  އިޞްލާުޙ ހުުށަހަޅައި 6ުށަހެޅިފައިވާ ހިސާބުން ބިަލުށް ހު އާދެ! މިރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް 43މިނެޓު  31ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  ،ވަނީ ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ބެހިފައި  1އޮތް މަރުޙަލާއަކީ  މި

ސިކުންތު. އަދާލަތު  3މިނެޓު  4 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 24 މިނެޓު 5 ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް 51މިނެޓު  14

 މަރަދޫމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  2މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްުނވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަުށް  2 ޕާޓީއަުށް

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ިއ ވުރެ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ މައްސަލަެއއް މި ބިުލގަ ގްރީން ޓެކްސަުށް ރަީއސް.އިްއޒަތްތެރި 

ޅި ވެިރކަމުަގއި ގެ މުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޖެހެންދެން މުޅި،އެބައޮތް. ެއއީ ވަރަުށް ފަހަކާޖެހެންދެން، ވަރަުށް ފަހަކާ

ހިސާބަުްށ ެއ  އެ ކޮުށް ބިޑުކޮުށްގެްނ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދޮރު ޮއތްކަމުގަިއ ިވޔަސް ވެސް އެ ބޭނުންނު ވެސް ގާނޫނުަގއި އެ

ޓުތަކެއް ުކއްޔަުށްދީަފއި ހުރީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ކަން ނިމެންދެން ހުރި ހުރިހާ ރިސޯވެރި

 .ހުރި މައްސަލަތައް ،ގޮުތގައި ފާހަަގވަނީ. އެހެން މިދެންނެވީގެ ކަމެއް  ގޮތަކަުށް ގެންދިޔަ ފެންނަ ފުުށް ރަނގަޅަުށް ދެ

ގަދަ މީހުންނުަށް އޭރުެވސް ރަުށްތައް ލިބެމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އޭގެފަހުން ގާނޫނުގަިއ  ނުފޫޒު

ފެުށީމާ ނިކުތް ނަތީޖާ ތިއިން އެއްވެސް މެއް ނެތި ރަުށްރަުށް ދޭންބިޑުކުރުދެން  ،އޮތް ލޫޕްހޯލެއްގެ ތެރެއިން ލާފައި

ވެްސ  ނާނެ. ފުރަަތމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް ގާނޫނު އުފެދުނީއްސުރެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ވަްނހަނާވެފައެއް ނޯން

ރަުށްރަުށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ެއއިރަުކ  ެމދުވެރިކޮުށް ބިޑުުނކޮުށް ޏެއް ޮއެވގެން އެ ކުންފުނިތައްސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ކުންފުން

ނުވާކަން އަުޅގަނުޑ ގެ ސަރުކާރުތަކުން ބޭުނންކޮުށްފައިއޮތް ސަރުކާަރކަުށް އޮތް. އެެހންނަމަވެސް، ެއކަން ެއގޮތަކަުްށ ކުރީ

 ؛ޒިންމާ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އެކަމުގެ  ،އެުކ ދަންނަވަނީ ން ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަުށް ހިތާމަޔާފާހަގަކުރަން. ޭއގެފަހު

ވެސް ވީ އެހެން.  ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެދާނެ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި ވެސް މިކަން ވީ މިހެންނޭ. ތެދުފުޅެއް ެއކަން ތިޔަ

ވެރިކަުމގައި ވިޔަްސ  ވެރިކަމުަގއި ވިޔަސް އަދި ާޔމީންގެ އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ވަޙީުދގެ 
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އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިހާޔަތަުށް ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ  . އެކަމަުށްިވއްޔާ ހަމަ ގޯްސޮކުށް ޖެ ަކމަުށް ވަނީކަމެއް ގޯސްކޮުށް ހިނގައް

ެއއީ ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ތަޖުރިބާ މަދުކަމުން  .ވެސް އެދެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ކިބައިން

މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ތެރެއިން ލާފައި އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ވީ އެ ކަމެއް. އޭގެ ހިތި ނަތީޖާއަކަުށް ނުލާ ކުެރވުނުވިސްނައި

 ދިޔުމަުށް މަގުަފހިވެގެންދިޔުން. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ގެންރުފިޔާއެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ ގޮުތގައި ގެއްލި 

 ،ކަމަކީ  ކުރަން. އަޅުގަނޑު އުފާކުރާކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީަގއި އެބަެޖހޭ ކަންކަން އިޞްލާޙު

މަނިކުފާނު  އެ ،ބޭފުޅާ ވެސް އެ، އިޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރައީސް ވަރަުށް ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ

ސަރުކާރުން ބިޑަކާ ނުލައި  ؛ގެނެވޭ އިޞްލާޙު  ލަްއވައިފި މިހާރު ގާނޫނަުށް މިގޮަވއި ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުްނނަުށް

 އި ަރއްޔިުތންނަުށް އޭގެ އެންމެ ލާބަޔާ ނޫނޭ. އެއީ  ކަމެއް ވެސް ތާއީދުކުރާ  ުށްރަުށް ދިނުމުގެ އުސޫލު ެއއީ ތިމަންނަރަ

ކަމެކޭ. ދެވަނައަުށް އަުޅގަނޑު މި ބިލުގައި ކަންބޮުޑާވ ދެ ވަނަ މައްސަލައެއް ވެސް  މަންފާ ހުރި ގޮތް ނޫންކަން ސާފުވާ

ހިއްސާގެ ގޮތުަގއި އޮތް  ގެހޯލް ބޭނުންކޮުށްގެން ދީފައި ހުރި ރަުށްރަުށުގައި ސަރުކާރު އެބައޮތް. ެއއީ މިހާރު އެގޮތަުށް އެ ލޫޕް

 މިންވަރު އަނެއްކާ އަނބުރާ ސަރުކާރުން ވިްއކާލުމަުށް މި ނިންމާ ނިންމުން. މި ދެކަމަކީ ވެސް ވަރަުށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ

ވަންޏާ މިހާރު އެ  ގޯސްކޮުށް ހުރި ަކމެއް ކަމަުށްިމއީ  ،ވަނީ ިވއްޔާ ކަމަުށް ކަމެއް. ައޅުގަނޑު މިކަން ަރނގަޅަުށް ކުރާ

ފަރާތްތަކުން ކުރި ޚަރަދު ދީފައި އަތުލަންވީ. އަތުލަްނީވ  ވިްއކާފައި ހުރި ރަުށްރަުށް އަނބުރާ ސަރުކާރަުށް އެ ،ުށްރަުށްރަ

 ކަމެއް  ކޮންމެ އިމުކުރަްނވީ. އަޅުގަނޑުމެންްސގެން ރަުށްރަުށް ދޫކުރުމުެގ އާ ނިޒާމެްއ ޤާއޭގެފަހުަގއި އޯޕަން ބިޑަކަުށް ގޮ

ދިމާވާ ގޮތް  ެޖހެނީ ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި. ސަރުކާރަުށް އެ ފުރުޞަތު އޮތީމާ ދެން މި ވެސް އިޞްލާޙުކުރަން މި

މީހުންގެ ޒާތުގައި ވެްސ ދަހިވެތިކަން ހުންނަ ބައެއް.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސާފުވެގެްނ ހިނގައްޖެ. އިންސާނުންނަީކ އެ

ވީމާ، އެކަްނކަން ގާނޫނާ ގަާވއިދާ މީހުން ތަރައްޤީކުރަނީ  މި އެ ދަހިވެތިކަން ކޮންޓްރޯލްޢަތް. ގެ ޠަބީއިންސާނާ  އެއީ

 ،ފަހަތަުށް ޖައްސާލައިގެްނ އެްނމެންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުުރމަުށް ކުރެވޭ މަަސއްކަުތަގއި. ގާނޫނުތައް ހަދަނީ ވެސް

ހުރެ.  އޮންނަނީ ވެސް ިމދެންނެވި ސަބަބުތަކާ މި ސް ފަދަ ތަންތަންަރއްޔިތުންެގ މަޖިލި، ގަާވއިދުތައް ހަދަނީ ވެސް

 .ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން. ަވރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ވަރަުށް ފުންކޮުށް މި

ލީހުގައި ހުުށަހެޅިފައިާވ ކަމެއް. އަދި މިހާރު މަޖި ކިޔާަޑކުރުމަުށް ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާގްރީން ޓެކްސް ކު

ވެސް ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު ސަރުކާުރގެ  ވުރެ މިހާރު އޮތް މިންވަރަުށް ،ނަމަ އިޞްލާޙުތައް ފާސްެވއްޖެ

ުމގައި މިދެންނެވި ގޮތަުށް ކަންކަން ކުެރއްވު ބޭފުޅުން މި ދަންނަވަނީ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން މި

 އްވާުށޭ. ދެްއވި ފުުރޞަތަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮުށްދެޢަމަލު
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 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސީމްނަ ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ގެ އިޞްލާޙާ ުގޅޭގޮތުްނ 99/2ިއ، ގާނޫނު ނަންބަރު ރަީއސް. މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ުނވާނޭ މި ޤައުުމގައި މިހާތަނަުށް ހިނގާފަިއާވ ޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންނައްތާލައިގެންއަ

ވަނީ ރަުށްތަކާ ގުިޅގެން. އެހެންވީމާ، ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނަުށް  ބޮޑު އެއް ކޮރަޕްޝަުނެގ ޢަމަލު ހިނގާފައި މެއެން

ތުަގިއ ގޮ އަެނއްާކވެސް އެކަންަތއް ކުެރވޭނެ ގޮތަުށް މަގުފަހިކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ،އިޞްލާޙެއް ގެންަނއިރު

ުދވަސްތަެކއް ވަންދެން  އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ގިނަ ނޫން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކަމެއް ގޮތަކަުްށ ކޮުްށގެންާވނެ އެްއވެސް

ރާއްޖޭގެ ރަުށްތަކެއް މައްސަަލތަކެއް ދިމާނުވާ ގޮތަުށް އާްއމުކޮުށް އިޢުލާނުކޮުށްގެން ދޫކުރެވިގެންދިަޔ. އޭރު މިފަދަ 

ަގއި އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި ގޮތަުށް ގިނަ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްަތކު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަިތވެފަެއއް 

ނުވަތަ ބިުޑނުކުރެވޭ ގޮތަުށް ދޫކޮުށްލުމަީކ  ،ނުކޮުށްންތަްއ އިޢުލާނުކަ އެކު މިއަދު މި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެަފއި ހުރުމާ

މަުގ  މެ އެކަުީށެގންވާ ގޮތަުްށ ލިބޭނެދައުލަތަުށް ލިބޭނެ އާުމދަނީ ވެސް އެން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އާމުދަނީ

ންދުކޮުށްލެވެނީއޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެވި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލަކީ އަުޅގަނޑުެމން މުޅި ދިވެހި ޤައުުމގެ ހުރިހާ ބަ

ނޫން ހިނގާފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ،  ުކޑަުކޑަ ކަމެއް ،ކަމެއް ަކމެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޮޑު ރައްޔިތުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ

 އިރު މިއަދު މިދެންނެވި ގޮތަުްށ އަުޅގަނޑުމެން މި ފިޔަަވޅު ކަްއޗަުށް އަޅާލުމަީކ އަުޅގަނޑުކަމެއް ހިނގާފައި އޮތް  މިފަދަ

އަނެއްާކވެސް ަބޔަކު ބޮުލގަިއ  ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ހިނަގއި،ގައި ވެސް އަނެްއކާެވސް ދަންނަވާނީ ކުރިއަުށް އޮތް ތާ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަންަތއްތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަންތައްތަެކއް އެިޅގެންދާނެ. ާއދެ! ސަރުކާރަުށް އާމުދަނީ އިުތރު

ނޫން. އާދެ!  ބޮޑަުށް ތާއީދު. ިމގޮތުްނ ޓެކްސް ެވސް ނެގެން އޮްނނަ ހުރިހާ ޓެކްސެއް ނެގުމަީކ މައްސަލަެއއް ވަރަުށް

އަުޅގަނުޑ  ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، އަދިެވސް ގްރީން ޓެކްސާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ކުޑަކޮުށްފައި އޮތުމަކީ ރަނގަޅު

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ތަންޮކޅަކީ ޓެްކސެއް ަނގާއިުރ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނިސްބަތުން ނަގަން. ރާއްޭޖގެ ހުރި އެިކ 

. އެބަ ޑޮލަރަުށް ރޫމް ރެއަކަުށް ވިއްކާ 30 އްކާ ެގސްޓުހައުސްަތއް އެބަހުރި،ޑޮލަރަުށް ވި 30ފަންތީގެ ތަންތަން 

މިހާރު އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ  ؛ޑޮލަރަުށް ިވއްކާ މީހުންނާ އެއް އަދަދަކުން  1500ރު ނުވަތަ ޑޮލަ  1000އެހެންކަމަުށްވަންޏާ 

 ކަމަުށް  ޑޮލަރަުށް ުކޑަެވފައި އޮތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ނިސްބަތުން ނަގައިފި 3ޑޮލަރުކަން.  3ވެސް  މިހެން ދަންނަވާއިރު

އްެޗއް ބޮޑު އެ  ވެއްޖެްއޔާ މާރައްޤީކުރުމަުށް ޓަަކއި. އެެހންތައުޅެނީ އާމުދަނީ އިތުރުކުރަން ަޤއުމު  ސަރުކާރަުށް މި ،ވަންޏާ

 އެއްޗެހި ިވއްކާލުަމކީ އެއީ  ާވ ޖޮއިންޓްވެންޗަރތަުކަގއި ހުރިއެއާއެކު މިހާރު ސަރުކާރު ހިއްސާލިބިގެންދާނެ. ދެން ހަމަ

ުނވާނެ. ތައްތައް ކޮުށްގެންގޮތަުށް ކަން ަސރުކާރަުށް ެގއްލުންވާނެ ވެސްަވކި އުސޫެލްއގެ ދަުުށން ނޫނީ އެްއގޮތަކަުށް  ،ވެސް
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ގިަނ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުެރިވފައި ހުރިއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުރިއަުށް އަޅާ ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް

ން ތިން އަހަރުދުވަހަުށް ވިސްަނއިގެ ،އަުޅގަނޑުމެން މިއުޅެނީކީ ދެ އަހަރު ރަނގަޅަުށް އެޅޭ ފިަޔވަޅަކަުށް ހަދަން. ފިޔަވަަޅކީ

ދުވަހު ތެރޭގައި ހުްސކޮުށްލެވޭ ތިން އަހަރު ، ނޫން. ރާއްޖޭގެ ހުރި ރަުށްތަކާއި ެއްއޗެހި ދެ އަހަރު ކަންތައްތައް ކުރާކަުށް

އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  ވަންޏާ އެއީ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ކުރިއަުށް އޮތް ޖީލުތަކަުށް ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ކޮުށްފި ަކމަުށް

އަޅުގަނޑު ހީކުރަމުން އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތަކަުށް ވިސްަނވާނެ ކަމަުށް ުށޭ ވެގެންދާނީ. ކޮުށްދެވޭ ވަރަުށް ބޮޑު ގޯސްކަަމކަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިންނަވަރު އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަުށް. އި

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިންނަވަރު

ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަުްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ނަވަން. މި ގެނެވޭ ދެ ބަދަލަކީ، މަިއގަނޑު ގޮެތްއގަިއ މި ގެެނވޭ ދެ ބަދަލަީކ އަޅުގަނޑަުށް ތާއީދުުނކުރެޭވ ާވހަކަ ދަން

ބިޑުނުކޮުށް ރަުށްތަްއ ދޫކުރުމަުްށ ގެެނވޭ އިޞްލާޙަާކއި، ގެްސޓްހައުސްތަކުން ގްރީން ެޓކްްސ ނެގުމާ ބެހޭ އިޞްލާޙު. މި 

. އާެދ، ިބޑުނުކޮުށް ރަުށްތައް ކުްއޔަުށް ދެ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ތާއީދުނުކުރާ ދެ އިޞްލާުޙކަމުގަިއ ދަންނަވަން

ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން ދެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދައްަކވަިއފި. އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގައި އެ ވިދާޅުވާހެްނ 

ނގަޅު އެްއޗެްއ ރަުށްތައް ދޫކުރުމާ ބެހޭ އުސޫަލުށް ބަދަލުތަކެއް އޭރު ގެނައި. އޭރު އޮންނަނީ، އޯޕަން ިބޑެްއގައި އެންމެ ރަ

ހުުށަހަޅާ ފަރާތަކަުށް ދޭ ގޮތަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ރަުށްަތއް އޭރު ލިބެމުންދިޔައީ އެންމެ ބޮޑު ައގު ހުުށަހަޅާ ފަރާތަުށް. 

ބޮޑެތިބޮޑެތި އަދަދުތައް ހުުށަހަޅައިގެން ރަުށްތައް ލިބުނީ. ޭއގެ ސަބަބުން ނުހެދި އެތައް ރަުށެއް އޮތީ. އަދި ފުޅާވާްނީވ 

މް ފުޅާެވގެން ވެސް ނުދިޔަ. އެާއއެީކަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ވިސްނުމަުށް ައއީ ެއއަުށް ބަދަލެއް ގެންނަން ވަރަުށް ޓުއަިރޒަ

އެބަ ޖެހެއޭ. ފަހަރުގައި އެ ގެެނވުނު ބަދަލު އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ބަދަލަުށް ނުވެދާނެ. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި ރަުށްަތްއ 

މިސާލަކަުްށ، ަނރުދަމާއެއް ރަުށެްއގައި އެޅުްނ، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމު  ދޫކުރީ ސީ.އެސް.އާރު ޕްރޮޖެްކޓެއްގެ ދަުށުން.

އަތޮޅެްއަގއި ޤާއިމުކުރުން، ޫނނިއްޔާ ބަނދަރެއް ހެދުން. މިާއ ގުުޅވާފަ. ރަުށްތައް ދޫކުރާއިުރގައި އެ ރަުށެއް ލިބޭ ފަރާތަުށް 

ރަކަުށް ކުެރވުނީމަ. މިކަހަލަ އުސޫލެއްގެ ދަުށުން ލިބެނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވަިކަވރެއް ހިނގީމަ. މަސައްކަތްތަެކއް ވަކި ވަ

ރަުށްތައް ދޫކުރެވުނީ ައގުކޮުށްފަ. މި ގެނައި ބަދަލާ ެއުކގައި ުކރިން ބޮޑު ައގުަގއި ަނގާފައި ހުރި ރަުށްތައް، ނުހެދި ހުރި 

ރަުށްތަކަުށް ވެސް މި  ރަުށްތައް އެ އަގަުށް ކުަޑކުރެިވެގންދިޔައ އެހެންވީމާ، އޭރު ޓުައރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީަގއި ނުހެދި ހުރި 
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ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުަގއި އެ ގެނައި ބަދަލާ ގުިޅގެން އެ މަޝްރޫޢު ފެުށިގެން  ބަދަލުގެންނަން ދިމާވި. އެހެންނަމަވެސް،

ރަނގަޅަުށް ހިނގައިުނގަންނަނީސް ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ. އެ ައއި ބަދަލާ އެކީަގއި ދެން އައި ސަރުކާރުތަކުްނ 

މުންދިޔައީ ސީ.ެއސް.އާރު ޕްރޮޖެކްޓު ހަދާނެ ކަމެއް ނެތޭ. ތިމަންނާމެންނުަށް ލާރި ދޭުށޭ. ލާރި ދިނީމަ ރުަށް ކަންތައް ކުރަ

އެ ފަރާތަުށް ރަޖިސްޓަރކޮުށްދެނީ. އެގޮތަުށް އެ ގެަނއި ބަދަލާ ެއކީަގއި ލާރި ނަގަމުން ގެންދިަޔއީ. ެއއާ ުގޅިގެން އަނެްއާކ 

ދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް އެ ވިާދޅުވި ފަަދއިން ދެންމެ ކާުށި ؛އިތުރު ރަުށްތަެކއް ނުައގުަގއި

އެކަން  ،އެަތއް ރަުށެއް ޫދކުެރވިގެންދިަޔއީ. މި އައީ. ދެން މިހާރު މި ވިދާޅުވަނީއެަތއްދޫކުރަމުންގެންދިޔައީ. ުނއަުގަގއި 

 ،ބަދަލުގެނެސް ބިޑުނުކޮުށް ރަުށްތައް ދޫކުރެވޭ ގާނޫނަުށް މި .މި ގާނޫނަުށް މި ގެންނަނީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަަކކާ އެީކގައި

ފަސޭހައިން ދޫކުރެވޭ ގޮތެއް ހަދަނީ. މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ައުޅގަނޑަކަުށް ރަނގަެޅއް ނޫން. މީގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ަގވާއިދަުްށ 

ގޮުތެގ ދުަގިއވާ ދޫކޮުށްފައި އެބަހުރި. މި ގާނޫނުގައި މިހެން އޮތަސް ރަުށްތައް ދޫކުރާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން ހަދާ ގަވާއި

ދުަގިއވާ ގޮތުެގ ގާނޫނުަގއި އެްއެޗއް ލިޔެަފއި މި އޮންނަނީ. ެއަކމަކު، ގަާވއި، ފުރަތަމަ މައްސަލަ. އެހެންވީމާންނޭ. މަތީ

ކުެގ ލިސްެޓްއ ީމގަިއ ެއބަ ބުނޭ ކޮންމެ އަހަރަުކ ދޫކުރާނެ ރަުށްތަ ،ން ދޫކުރަން މި އޮންނަނީ. ދެވަނަ ކަަމކީމަތީ

ުޓއަރިޒަްމ މިނިސްޓްރީން. ހަމަ އެ ާމއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ ެއ ލިްސޓު އެހެން އިޢުލާންކުިރޔަސް  އިޢުލާންކުރަންވާނޭ

ްއ . ދެން ކޮބައިތޯ ލިސްޓެގެނެޭވނޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ބަދަލެއް ކޮންެމ ވަގުަތކު އެ ލިސްޓަުށް 

ައނެއްކާެވސް ރައީސް އޮފީސް ތެރެއަުށް ބާރުތައް ެއއްކުރުން.  ،ދަކީއިޢުލާންކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ؟ މީގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަ

ނޫނިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވާ ފަރާތަކަުށް ނޫނިއްޔާ ރަުށެއް، ބިމެއް، ފަޅެއް ނުލިބޭ ގޮތަުްށ  ،ރައީސް އޮފީހުން

ފުުށް ފެންނަ  ދެ ،ކަންބޮޑުާހމަ އިޞްލާޙެއް ނޫން. ިމއީ މި އިްޞލާޙަކީ އަުޅގަނޑަުްށ ތާއީދުކުެރވޭ، ން. އެހެންވީމާހެދު

މިއަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ، ވީމާގޮތަުށް ރަުށްތައް ދޫކުރެވޭނެ ުއސޫލެއް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ުނދެކެން. އެހެން

ގެސްްޓހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ މައްސަލަ. އަުޅގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ގްރީން  ،ދެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ

ކްސް ގެސްޓްހައުސްަތކުން ނަގަން މިހާރު ެވއްޖެތޯއޭ؟ ިމއީ ވަރަުށް ޅަފަތުަގއި އަދި އުެފދެމުން އަންނަ މަސައްކަެތއް. ޓެ

ހުރީ. ގެްސޓްހައުސްތަކަުށް  ޓްތަްއ މި ހައި އެންްޑ ރިސޯާރްއޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް އިންޑަސްޓްީރައކީ  ؛އަދި ެގސްޓްހައުސްަތކަުށް

ޓްތަކަުްށ އަންނަ ީމހުން ނޫން ކަމަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ދާއިރާަގއި އުޅޭ ސޯއަންނަ ޓުއަރިްސޓުންނަކީ މިއީ ރިމި 

ވިޔަފާިރ  (ބީ.ޕީ.ޓީ)މިހާރު އެަބ ނަގާ  ؛އްތުރު ޓެކްސެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ. އަދި މިގޮތަުށް އި

ތަޢާރަފްކުރުމުން މި މަސައްކަތަުށް ލިބޭނެ  ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްާސއި އަިދ އިތުރަުށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ. މިޮގތަުށް މި ޓެކްސް

އްޖެްއޔާ ދައުލަތަުށް ގުިޅގެން މި ނެތި ހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިރު އެބައޮތް. އެހެންވެ ސަބަބުން އަންނަ ހީނަރުކަމަކާ ގެއްލުުމގެ

ުށް ެވގެންދަނީ ލަ ގޮތެްއގަިއ ސަރުކާރަުށް މި ލިބޭ އާމްދަނީއަޖުމު  ޔާމްދަނީ ނެތިގޮއްިސއްއަނެއް ދެ ެޓކްސްއިން ލިބޭ އާ

ައޅުގަނޑަުށް މި ދެ އިޞްލާޙަުްށ ، . އެހެްނވީމާމިހިރީ ައޅުގަނުޑމެން މީގައި ދިރާސާކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ކިހިނެއްތޯ، 
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މިއަުށް އަުޅގަނޑަުށް ވޯޓު ދެެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ، ދަންނަވަން. އެހެްނވީމާއެްއގޮތަކަުްށވެސް ތާއީދުުނކުރެވޭ ވާހަކަ 

 ުށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަުށް ބޮޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނބިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 އްެކުވން:ވާަހކަދެ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކިނބިދޫ

ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެޅުންތަކަުށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ރައީސް. އާދެ، ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި . ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

 ،ލަން ބޭނުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ެއއް މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންދަންަނވާ އަޅުގަނޑު ވެސް

 މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ގޮތާ ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި މަްޝވަރާއިޤް ުްށ، ގޮތުން ދިރާާސުކރުމަުށް ޓަކަިއ ކޮމިޓީއަ ބެހޭ މި ބިލާ

މި  ،ދޭތެރޭގައި ެވސް އަުޅގަނޑު ިހތްހަމަނުޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަން. ކޮމިޓީގައި ވަރަުށް ތަފްސީލުކޮުށް ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ

އަދި މީަގއި ކޮރަޕްޝަނަުްށ  ،މަުްށވާ މަޓީކުރާ އެއް ފަރާތް ކަސްޓްރީ ރިޕްރެޒެންޓު އެންމެ ބޮޑަުށް މި އިންޑަ ؛އިންޑަސްޓްީރގެ

ތަުނގެ މި ތަން ؛އަދި އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް އޮފީސް ،ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން-ންޓިފަހިވާ ގޮތަކަުްށ އޮތްތޯ ބެލުމަުްށ ޓަކަިއ އެ

 ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން ކޮމިޓީަގއި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ފުރުޞަތެއް ވެސް؛ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަމާ ސަރުކާރު ހިންގަވާ ޕާީޓގެ މެންބަރުން އެއްަބސްެވވަަޑއިގެންފައި ވެސް އެ 

ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަުށް ކަްނަކން ބަދަލުކޮުށްލާފައި ައވަްސއަުރވައިލާފައި މި ބިލު ހަދާފައި އޮްތކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ކޮިމޓީގައި ދިރާސާކުރަްނވާ މިންަވރަުށް ދިރާސާކުރުމެއް ނެތި މި އޮތީ މި ބިލު މަޖިލީހުަށް އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި 

އަނެއްާކވެސް ައއިއްސަ. ހަމަެއއާެއއްކޮުށް، އަުޅގަނުޑ ފާހަގަޮކުށްލަން. މި ބިލުން މި ކުރެވޭ ކަމަކީ، ހަމަ އަެނއްާކވެސް 

ޕަން ބިެޑްއގެ؛ ަދއުލަތަުށް އެންމެ ފައިދާ ނޫން ގޮތަުށް، ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމަުށް ޓަަކިއ، ގާނޫާނއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަުްށ އޯ

އަދި އެކަން ކުރާ ަބޔަކަުށް އެންމެ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަުށް އިންތިޒާމުކުެރވިފައި އޮތް ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑަުށް 

އުލަތުގެ ހިއްސާ، މިފަދަ ފާހަގަކުރެވެނީ. ިމއީ ދައުލަތަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ބިލެއް ކަުމގައި ނުދެކެން. ހަަމއެާއއެްއކޮުްށ، ދަ

ދަނޑިވަެޅއްަގއި ަދއުލަތުެގ ހިއްސާ، ެއކިެއކި ޖޮއިންްޓވެްނޗަރތަުކގައި ހުންނަ ިހއްސާ ވިްއކާލުމަުށް ނިންމާފައި އޮްތ 

ނިންމުންތަކަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ކުއްިލއަކަުށް ިމ ވަގުތަުށް ބޭނުންވާ ފަިއސާެއްއ ހޯދަން ނިންމާ ނިންމުމެއް. 

ބަބުން ދައުލަތަުށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބެްނހުރި ނަފާ މަދުވެގެން، އުނިެވގެންދާނެ ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ އޭގެ ސަ

ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއއްކޮުްށ، މީގައި އެންމެ ބޮޑު ައސަރެްއ ކުރާ އެއް ފަރާތް ކަމަުށްވާ ގެސްޓްހައުްސގެ ވިޔަފާރިއަުްށ 

ފަރާތްތަުކން އެބަހުރި ކޮމިޓީަގއި ވެސް  ގެސްޓްަހުއސް ިވޔަފާރި ހިންގާ ވާނެ ކަމަުށްމީގައި ވަރަުށް ބޮުޑ ެގއްލުންަތކެއް 
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ްސގެ ވިޔަފާރިން ނަގަން ނުފެންނަ މި ްގރީން ޓެކްސް ގެސްޓްހައު، އަުޅގަނޑުެމންނާ ވެސް. އެހެންވީމާއަދި  ހިއްސާކޮުށްފަ.

ރަން. އަދި ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެކަުީށގެްނާވ ކަމަކަުށް ތާީއދެއް ނުކު ެއއީ އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަުްށވެސް މި ކަމަުށް،

 އެްއޗެއް ނަގަން ވާނީ ނިސްބަތުން ކަމުގައި ދެކޭ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އެހެންވީމާ، މި މުއްދަތެއް ލިބި، އަދ ނެގޭ

  ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  މެދު ހެންވޭރުއަރުވަީނ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 މަުށް.ޢަލީ ޢާޡި  މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މްވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން

އުޅޭ އިޞްލާޙު މިހާ ުށް މި ެގންނަންހޭ ގާނޫނު( އަބެ މާރިޒަ)ުޓއަ 99/2ަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަރިހުން  ހުރެތޯ އަޅުގަނޑު އުޅެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ލާފައި މިކަން ކުރަން މިއަވަްސއަުރވައި

ނޫނަުށް ގެންނަން ބެހޭ ގާ ރިަޒމާމިހާބޮޑު ބަދަލެއް ުޓއަދުަވސް ތެރޭ  5 ،ސުވާލެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެެހން މި ދަންނަވަނީ

ގޮތެއްަގއި މި އިޞްލާޙަުށް  ލަތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖުމުދާފަ ޖައްސަން މަސައްކަތްކުރަމުންސި ނިންމައި، އެއަުށް ޢަމަލީ

 އެަބވޭ. އެއް  ވަްއކަމެއް ުކރުމަުށް ސަރުކާރުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްނާފައި 3ޖަރީމާއެއް،  3ކަމެްއ،  3ބަލައިލާއިުރގައި 

މަޖިލިސް  ،އަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބަޔަކަުށްބޭނުން މީހަކަުށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެތި ހަމަ ރުމެއްޑުކުބި، ކަމަކީ

ނޫނިއްޔާ ެވސް އެހެން ގާތްތިމާގެ މީްސމީހުންނަުށް ރަުށްރަުށް ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ،މެންބަރުންނަުށް

ބޫލުނުކުރާނެ. މިއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ގަ ހަމަޔަޤީނުން ހުޅުވިގެން މި ދަނީ. އެީއ ެއްއ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން

އަުށް އެންމެ ދިވެހިާރއްޖެ، ވެސް ެއކަން ެއގޮތަުށް ުނކޮުށް ިއރުލިބެންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވާ  ފައިދާ ،މަންފާ ލިބެންޖެހޭ

 އަންނަ ފަތުރުވެރިން އަތުން ގްރީން ެގސްޓްހައުްސއަުށް  ،ކަްނކަން ކުރަން ވިސްނުން. ެދވަނަ ަކމަކީ ފައިދާ ނެތް ގޮތަުށް މި

ޙަޤީޤަތުގައި މި ގެސްޓްހައުސްަތކަުްށ މި އަންނަނީ ވަރަުށް ކުޑަ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެޓެކްސް ނެގުން. އަުޅގަނޑުެމން ގަ

ކަމެްއ  އޮންނަ ހިތްވަރު ބަންދުވެގެންދާ ލާރިކޮޅެއް ނިސްބަތުން ދީފައި އަންނަ ފަރާތްތަކެއް. އެ ފަރާތްތައް އައުމަުށް އެ

ނެތުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ބޫުލކުރާތީވެ ފަހަރެްއގައި ވެސް މި އިޞްލާޙަުށް ވެސް ތާއީދުކުެރވެން ކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަ

ބަލައިނުގަނެވެނީ. ތިންވަނަ ކަމަކީ، ަގވާއިދާ އެްއގޮތަުށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ނަުށްއަުޅަގނޑުމެން ބެހޭ ގާނޫނު ރިޒަމާޓުއަ

ކަން ވަރަުށް ބޮަޑުށް މިހާރު މި ގެންނަ އިޞްލާޙުން އެބައޮތް އެނގެން. އެީއ ުށް އޮތީ ގެއްލުންމުންދާ މީހުންނަކަންކަން ކުރަ

ޓުތަުކގެ މުއްދަްތ އިތުރުކުރި މީހުންނަުށް ެއ އްކާަފއި ރަުށްރަުށުެގ، ޫޓރިސްޓް ރިސޯގަާވއިދުން މީެގ ކުރިން ފަިއސާ ދަ

ހުންނަކަުށް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ފުރުޞަތު އޮތް ގޮތަުށް ޮއވެ، އެ ގަާވއިދުން އޭރު ދެްއީކތީވެ ެއ މީ
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ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އޭރު ަގވާިއދުން ދެއްކި މީހުންނަުށް ކޮންމެވެސް ފައިާސއެއް އުނިކުރަން ވެސް އެބަޖެހޭ. ކަނޑާލަދޭްނ ގަ

ަވއިދޭން. ދޮރެއް ހުޅު އުޅެނީ އަނެއްާކވެސް އެ ނުދައްކާ ިތބި މީހުންނަުށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު އެބަޖެހޭ. މިހާރު މި

މި ޤައުމުގައި މިއަދު މި އޮތް ގޮތަކީ އެ ކަންތައްތައް ުނގަާވއިދުން  ންކަން ކުރާ މީހުންނަުށް ވެސްަގާވއިދުން ކަ، އެހެންވީމާ

ުށް ބޮޑުަށް ހަމަ ވަރަ ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން ކޮުށްލުމުގެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލިސް މެދުވެރިވެގެން ދެމުންދާ

 ކޮމިޓީގައި އިންެނވި ބޭފުޅެއް  ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދެންމެވެސްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ. ިއއްގަ

ކުރަންާވވަރަުށް ކަްނކަން ކޮމިޓީތަކުްނ ކަންކަން ިދރާސާވީ، ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވިދާޅު އެ ވާހަކަދަްއކަމުން 

ޓެކްސް އެކަންޏެއް ނޫން. މި ގާނޫނަުށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ  ؛މުން މި ދަނީ. މިއީ ޓެކުހެއްނުކޮުށް ކަންކަން ނިންމަ ދިރާސާ

ެސކްޓަރަުށް ުކރާނެތޯ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރިޒަމްގެ އަޓު، ގުިޅގެން ކިހާވަެރއްގެ ގެއްުލމެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް

ކަމާ މި ،ކޮމިޓީ ތެރޭަގއި ދެންނެވި އެމެންބަރުން އާދޭސް ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުނު

ުށް. އެހެންނމަވެސް، އަަވްސއަރުަވއިލާފައި ނިންމައިެލއްވީ. ްސ އެ މީހުންގެ މަްޝވަރާ ހޯދުމަގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ގެނެ

ޔާ ވެސް ފަރާތަކީ ެގސްޓްހައުސް އެސޯިސއޭޝަން. ގެނައްސަ އެ ފަރާތްތައް ބުނި ވާހަކަތައް ވެސް ކިރި ހަމައެކަނި ގެނައި

ގެނެޭވއިރުަގއި ީމގައި ނުހިަމނާކަން މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. މިްނވަރަކަުށް އިޞްާލޙުއެްއވެސް 

އަބަދުެވސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ މީހުން  ްއކަތްކުރަުމން މި ދަނީ، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއްއަބަދުވެސް މަސަ

ކޮުށް، ރިްޝވަތު ރުގަންނަވައި، މީހުން ޖަލުަށް ލައި، އޭގެތެެރއިން ވަްއކަންން ުކރުމަުށް. މީހުން ބިބިރުގަންނުަވއިގެން ކަންކަ

ރިއްޔާ ވާ މެންބަުރންނަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫމި މަޖިލީހުަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަ ،ދީގެން ކަންކަން ކުރުމަުށް. ޭއެގ އެއް ކަމަކީ

ލާނެ ވާހަކަ، ކަލޭމެންގެ ހުިރ ކްޓުތައް ހުއްޓައި ހުރި ޕްރޮޖެތި ރަުށްރަުށުަގިއ  ފައި މި ބިލަުށް ވޯުޓ ނުލައިފިއްޔާސީދާ ގުޅާ

ރިއްޔާ އެ ވިދާުޅވަނީ. ރާނެ ވާހަކަ، ސީދާ ރަީއސުްލޖުމްހޫކުލާނެ ވާހަކަ، ކަލޭމެން ހައްޔަރު  މައްސަލަތައް ގެްނގޮސް ކޯޓަުށް

އި އަނދަވަަޅކަުށް ގޮުތަގއި މި ޤައުމު ނުބަ ބޫލުކުރާ އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ކަްނކަން ކުރަމުންގެްނގޮސް އަުޅަގނޑު ގަ

މި މަޖިލީހުަގއި  ،ވައްޓާލުމަުށް މިހާރު މަސަްއކަްތކުރަމުންދަނީ. އެކަމުގެ ހަމަ ަވރަުށް ބޮޑު ޒިންާމއެއް މި މަޖިީލހުގެ ރައީސް 

 ،މި ތިއްެބވި މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަހަލަ ،ބޫލުކުާރ ިގނަ ދުވަސްވީ ެވޓެރަންސް، އަުޅގަނޑުމެން މި ގަ ނިސްބަތްވާ

ހުގައި މި ބޭބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީ ؛މިހެންގޮސް ރަނގަޅު ެވޓެރަންސް ،ޔާމް ކަހަލަންޓްރެވަލް ސިސަ

ފުޅުންނަުށް މި ކޮމިޓީތައް ހިނގާ ގޮާތއި މެންަބރުންނަުށް، އަލަުށް މި ތަނަުށް ވަޑަިއގެން އުުޅއްވާ ބޭ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އާ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތްނަގަންޖެހޭ ޒިންާމ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ޙަޤީޤަތުގައި 

ނަޝީދު އަުޅގަނޑު  ޔަޤީނުންވެސް ފުންކޮުށް ިވސްނައި؛ ބޫލުކުރާީތވެ، މި ބިލަުށް މި ދެންނެވި ބޭފުޅުން ހަމައަޅުގަނޑު ގަ

މަުށް ވޯޓު ނުދެްއވާނެ ކަ މި ބިލަުށް ބޭފުޅުންނަީޝދު ކަހަލަ ބޭ ހަމަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް. އުސްާތޒުފާހަގަކޮުށްލާނަން 

މީދުކުރަން. މިއީ ަރއްޔިތުްނނަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ަތކުލީފެްއ ޖެއްސުމަުށް ޓަަކއި ގެންނަ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުއއް

 ބޫލުކުރާތީ. ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ލާޙުތަކެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ގައިޞް
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިލަންދޫއަރުވަީނ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 .ޚަލީލަުށްهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ުޝކުރު ަދންނަވަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ަރީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ަޓަކއި ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ިއއްޒަތްތެރި `. 

. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނނާ ހިސާބަުށް ގެސްޓްހައުސް ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުްނގެ ައުޑއަހައިފި މެންބަރުން އެ ކޮމިޓީއަުށް

ހިސާބަުށް  އާރިއްޔާރުކާރަުށް، މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫއެސޯިސއޭޝަންގެ ފަރާތުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތު މިއަދުގެ ސަ

ޑޮލަރަުށް އޮތްއޮތުން މިހާރު  6ުޑއައްަސަވއިފި. އެ މަނިކުފާނު އެ ބޭފުޅުންގެ ަޝކުވާތަުކގެ އަ ،ުށްދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކީފޯރުކޮ

ޑޮލަރަުށް ބަދަލުވެގެންޮގްއސަ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އެެހންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  3ވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ 

އަިދ  ،އަދި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަކީ ،ދަނީ ދިވެހި ސަުރކާރަކީއެނިގގެންޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މިކަމުން އަ

އެ ކޮމިޓީއަުށް ވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި  ،ގޮެތއްަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ ޚާއްޞަ

ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަމުން ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ފާހަގަކުެރވިގެންދޭ.  ކަންުްށގެންދާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ައޑުައއްަސވަިއގެން ކުރިއަ

ައުޅގަނޑު ކޮުށްލި ހަމަ ކުަޑކުޑަ  ޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ބައެއް ވާަހކަތައް ދަންނަަވއިލާނަންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަ 

ރީގެ ހެޑްލައިންތަެކއް. ތަންޮކޅެއް ކުަބއެއް ހަމަ ހެޑްލައިންތައް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަދޭނަން. މީގެ  .ދިރާސާއެްއގެ އަލީަގއި

ގައި ސަން އޮންލަިއގައި ބުނާ ވާހަަކއެއް. މިއީ ޭއގެ ކުީރގެ އަހަރެްއަގއި ވެިރކަމެްއގައި ދިާމވެފަިއ  2013ލް އެޕްރީ 6

ްމ ރިޒަނެއް ފަރާތުން ޓުއައަ ،އޮތް ކަމެްއގެ ވާހަކަ. ެއއް ފަރާތުން ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަާފރި ކުރާނެ ކަމަުށް ބުނާއިރު

އި ިތއްބަަވއިގެްނ ގޮތުްނ މިއީ ރާއްޭޖގަިއ މިހާރުެވސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ރާއްެޖއިން ބޭރުގަ  ބޮއިކޮޓް. ކަންދިމާކުރި

ގެންދަވާ ކަމަކަުށް ވާތީ ެއކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކުށްލަން. އޭެގއިތުރުން ހަމަ ސަން އޮންލައިންަގއި ައޅުގަނޑަުށް ކުރަްއވަމުން

ރިޒަްމ ގައި ޮއތް ހެޑްލައިނެއް. ޓުއަ 2012 ރީފެބުރުވަ 24ުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ވުނު ޚަބަރެއް އަފާހަގަކުރެއް 

ވަނަ  2011ބުނަނީ. އެއީ  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ތިޖޫރީން ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ވަނީ ގެއްލިފަ. އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގައި މި 

ުށްފަިއ ވަނީ ގާނޫނާ ުޓ ހަދަން ރަުށްތައް ދޫކޮދައްކަނީ. ރިސޯ ވަނަ އަހަުރެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުެގ ވާހަަކ މި 2010 އަހަރު،

އޭރުގެ ރަީއސް ނަޝީދު ގައި ވިދާުޅވެަފއިވާ ވާހަކަފުެޅއް.  2012ރީ ފެބުރުވަ 22؛ ރިޒަމް މިނިސްޓަރުއަޚިލާފަުށް، ޓު

ރިަޒމް މިނިސްޓަރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ކަންަތއް އަމަުށް ފަހުަގިއ އައި ސަުރކާރުގެ ޓު ދެއްވުއިސްތިޢުފާ

ކަ މި ދައްކަނީ. ދޫގަސް އެމްވީޭކއާ ހަވާލުކޮުށްފައި ވަނީ ޓުއަރިަޒމްގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ކަމަުށް ހުރި ގޮތުގެ ވާހަ ވާފައިކުރައް 

ބުނެ އެ ކަންތައް އެގޮތަުށް ުނކުރެވޭނެ ކަމަުށް ޭއ.ސީ.ސީން ޓްރާންސްޕޯޓަުށް އަންަގއިފި. ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަން ުއޅޭ 
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މި ކުރައްވަމުްނގެންދަވާ މަސައްކަތްުޕޅަކީ ކުީރގަިއ އޮތް ނިޒާމެއް ެއއަުްށވުެރ  ވާހަކަައކީ، މިހާރު މި ސަރުކާރުން

ވަރުގަަދކުރުމުގެ ނިޒާމު. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭުރަގިއ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ބީދައަކީ، ަފއިސާ ރަުށެއް 

ރިޒަމް މިނިްސޓްރީއަުށް. މީރާ ވެސް ހުރި. ދޫކުރުމަުށްފަހުގައި، ިބޑުނުކޮުށް ދޫކުރުމަުށްފަހުގައި ފައިާސ ބަަލއިގަންނާނީ ުޓއަ

އެހެންނަމަވެސް، މީރާއާ ިހސާބަކަުށް އެ ފަިއސާތަެކއް ނުދޭ. އެހެން ކޮންމެވެސް ިދމާއަކަުށް ދަނީ. ޭއގެ ނަތީޖާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރިޕޯޓުތަކުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، 

ތައް ރަނަގޅުކުރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫުނގައި ހިމެނުމަކީ ގޯސްކަެމއް ކަމަުށް ވާނަމަ، ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުން ކަންތައް

ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް އުަވއިލާފައި އެ މީހަކާ އެ މީހަކާ އުޅެން ފަުށަންވީ މިތާގައި. ެއއެއް ނޫން ކަންނޭނގެ މި ކަންތައްތައް 

ތައް ކުރަްނވީ ބީދަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ގާނޫނުތަކުަގއި ބަާޔންކުރެިވގެން ނޫނީ ޤައުމުގައި ކުރަންވީ އުސޫަލކީ. މި ކަންތައް

ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ. މިއަދު ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ަޢމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފައިާސ 

މީރާއަުށް. ޕްރޮސެސްއަުްށ ަވރަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެއ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްީރއަކަުށް ަބލައެއް ުނގަންނާނެ. ފައިސާ ާދނީ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން މި ޕްރޮސެސް ތެރޭަގިއ ހިމެނިގެން އެބަދޭ. ޚާއްޞަ -ވަނީ ައއިސްފަ. ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި އެންޓި

ސީއާއި އަދި ގޮތެްއގަިއ މި ޕްރޮސެސްެގ ެތރޭގައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޭރެން

އޭެގއިތުރުން އެަކއުންޓެބިލިޓީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނާނެ ގޮތަުށް މިކަން ކުރެވެމުން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ަގއި ޓުއަިރޒަމްެގ ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާާޙ 1999މިކަމަކީ މިއަދު ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ބިޑުނުކޮުށް ދޫކުރެވޭ ުއސޫލު 

ކުރިއަުށް. އަދި އިތުރުްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާރުގެ މާކެޓަުށް ބަާލއިރުަގިއ  ހިސާބުން ފެުށިގެން މި ދަނީ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެެވމުން އެބަދޭ، ދާދި ފަހުން، ދާދި ފަހުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެކުނުގެ ދެ ރަުށެއް 

ސް ރަުށަކަުށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން އިޢުލާނުކުރެިވގެންދިޔަ. އެހެްނނަމަވެސް، އެއިން ެއްއވެްސ ރަުށަކަުށް، އެއްވެ 

ކުރިމަތިލާފައިނުވާކަން އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، ާރއްޖެ މިހާރު މި 

ހަރަކު މިލިޔަން މީހުން އަ 7ދާ ތަރައްޤީގެ ސްޕީޑަުށް ބަާލިއރު، ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ެއއަރޕޯޓު މި ދަނީ 

ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަުށް މި ދަނީ ބަދަލުކުރެވެމުން. ތަރައްީޤކުެރވެމުންދާއިރުަގއި އެތަން ބޭނުންކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަީކ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެވަުރގެ އާބާީދއެއް ނެްތ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން މި 

ރުން މި ޤައުމަުށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް ގިަނކޮުށްގެން. ގިނަުކރެވޭނެ ގޮތްަތއްތަްއ ކުރުމަީކ ކުރަންޖެހެނީ ބޭ

ސަރުކާރުން، އެ އިރެްއަގއި ޮއންނަ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ފައިދާއަުށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި 

ރައީސް. ބޮޑު އަުގަގއި މީެގކުރިން ދޫކުެރވިފަިއވާ ރައްތައް އެބަހުރި. ކޮަބއިތޯ  އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެޭވ. ިއްއޒަތްތެރި

ހޮނޑާފުުށި. ހއ. އަތޮޅު، ހދ. އަތޮުޅގައި ުޓއަރިޒަމް ތަަރއްީޤވެގެންނުދިޔަ ސަބަބަކީ ބޮޑު ައގުަގއި އެ ރަުށްތައް ދޫކުރެުމގެ 

ނެގި އެއްވެސް އިންެވސްޓަރަކަުށް ލިބިގެނެއް ނުދިޔަ.  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަުށްތައް ޑިވެލޮޕުކުރާނެ ކެޕޭސިީޓއެއް ެއ ރަުށް

ވަރަުށް މަދު ރަުށެއް ޑިވެލޮޕްުކރެވިގެން މި ދިޔައީ. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުންގެ ަޝކުވާަތްއ އަޑުއަހާ ސަރުކާެރއް މި 
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ޞަތުތައް ސަރުކާރަކީ. ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތަކާއި ުޒވާނުންނަުށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ފުރު

ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި މި  ސަރުކާރުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ، އެަކއުންޓެބިލިޓީ ހިމެނޭ ގޮތަުށް މި ރަުށްތައް ދޫކުރުމަުށް ޓަކައި 

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކެްއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން 

ހޭ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަުށް އުފަލާ ެއކު ފާހަގަކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަސރުކާރަކީ ޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަރ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެ

ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަަކއި ަވކާާލތުކުރެްއވި ސަރުކާެރއް. ައޅުަގނޑު މި ހިތަުށްއެރީ މިއަދު އެހެންވީމަ ޖޮއިންުޓވެންޗަރ 

ގެ ހިްއސާ ޕްރަިއވެޓު ެސކްޓަރަުށް ވިްއކާލުމަުށް ކީްއވެބާއޭ ދެކޮޅު ިމ އުސޫލުން އުފެދިފައި ހުރި ކުްނފުނިތަކެއްގެ ސަރުކާރު 

ހައްދަވަނީ މިއަދު. އެހެންވީމާ، މާކެޓު ވެލިުއގައި ސަރުކާރުން، މި ސަރުކާރުން ކުރެއްވިކަުމގައި ވިޔަސް ރަނގަޅު ކަންތަްއ 

ސަުރކާރަކާ ދެކޮޅަުށް ވާހަކަފުޅު،؛ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިގަންނަން. ޚިޔާލު ތަފާތު ސަރުކާރެއް އޮތީމަ އެ 

ވަކާލާތުކުެރްއވުމުގެ ބޭނުމުަގއި ވާހަކަދެްއކުމަކީ ވަރަުށް ދެކޮޅުުނޖެހޭ ކަމެއް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އެ ނުކުާތ 

ންމައިލާނަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަމުން ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާަހކަކޮޅު ނި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރ މެންބަރު އަނާާރ 

 ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އިމީގަ  ،ވާ އިޞްލާޙަުށް ބަލައިލާއިރު ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މިރި ރަީއސް. އާދެ! އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

 އިސްގަލު ހުުށަހެޅުނުއިރު އިބްތިދާޢީ ބަހުއަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލެވޭ ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮުށްލާނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ބި

މިފަދަ އިޞްލާޙުތަްއ  ވާނީ ދިރާސާތަކެްއ ކުެރވިެގންނޭ،ތައް ގެންނަންވެސް ފާހަަގކޮުށްފަިއވާނެ، މިަފދަ ބޮޑެތި ބަދަލު

ޑޮލަރު  6ދަނީ މި ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުީރގައި  ވެސް. އެކަމަުކ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގިގެްނ މި ހުުށަހެޅެންވާނީ

ނާ . އެީއ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންވީޑޮލަރަުްށ ބަދަލުކުރެއް  3 ުދވަސް ެތރޭ 4ހަމަ އެގޮތަުށް އިޞްލާޙު މިޮކޅަުށް ލަްއވާފައި 

އިން އެނގެނީ އެހާ ބޮޑު ދިރާސާތަކެއް ނުކުަރއްާވކަން މިކޮޅަުށް ހުުށަހަޅުއްވާއިރު، އިޞްލާުޙ ވާހަކަދަްއކަވާފަ. އެހެްނވީމާ، މި

ރީަގއި ހުުށަހަޅުއްވާއިރު މިހާ ބޮޑެތި. ދެން ހަމަ އެގޮތަުށް ކޮރަޕްަޝންގެ ބޮޑެތި ވާހަކަތަެކއް ދެކެިވގެން އަިއއިރު، ހަމަ ކު

އަނެއްަކވެސް ހަމަ އެކަމަުްށ  ،ގާނޫނުަގއި އޮތް އިސްތިސްނާެއއްގެ ތެރެއިން އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި ޮއްއވާ

ފަ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދެްއވާއޮތީ ހަމަ  ގޮތަުށް ބިޑުކުރުމަާކ ނުލާ މި ބާރު ލިބޭ

، ން ހުުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންވީމާއޮތީ އަލުން ހަމައިޞްލާޙު ފާސްކުރަ  މި އި ބާރުތަކެއް ދެްއވާފައަުށް ވަރަުށް ޮބޑެތި މިނިސްޓްރީ
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 ކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަރއީސް ޚާއްޞަ، ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަސްުލ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން

މިާހރު ހުރި ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް  އިުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަވާފަވަނީ އަޅުގަނޑު ހިތުން މި އިޞްލާޙަ އިވެސް އެިދވަަޑއިގެންފަ 

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ، ައުށް ވޯޓުނުދެްއވަން. އެހެްނވީމާނޫނީ މިއި އިޞްލާޙުކުަރއްވާފަ 

. އަސްލު ފަހުން ނިކުމެދާނެ ވުރެ ފުންކޮުށް ވިސްނުން ވެސް މިފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެންނައިރު މިހާރުަށް އެންމެން

 އިވެސް ވިސްނުްނ މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގަ  ނަތީޖާއަކަުށް

ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހުރިްއޔާ އެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުަރންވާނެ. ހަމަ އެގޮތަުށް ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިއްޔާ އެ 

ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން.  ވެސް ގެނައުން އެީއ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން އްބަދަލުތަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު މި  އަުޅަގނޑު މިހާރުސިކުންތު.  33މިނެޓު  1 އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އަުށް. އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މަްއޗަންޮގޅީއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ހުުށަހެޅިފައިވޭ. އެއް އިޞްލާޙަކީ  ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙަުށް ބަލަިއލާއިރު، ދެ އިޞްލާެޙއް

ބިޑަކާ ނުލާ ސަރުކާރުން ހިުތހުރި ގޮތަކަުށް ރަުށްތަްއ ބަހާލުމުގެ މައްސަލަ. އެ މަްއސަލަާއ ގުިޅގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އުމޫން ފެނިގެންހިނގައްޖެ ރާއްޭޖގައި ތިރީހަކަުށް އަހަރު ވެރިކަްނކުަރއްވާަފއި ހުންނެވި އަދި މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަރއީސް މަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެސް ިނކުމެވަަޑއިގެން ިމއީ އެ މަނިކުާފނު ވެސް ާތއީދުނުކުރަްއވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަުށް ވިދާުޅވެފަ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި އެ ބޭފުާޅގެ ތަޖުރިބާގައި އެ ވާަހކަ ވިދާުޅވަނީ، ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ސިއްެރއް 

ންިވޔަސް މިއަދު އަުޅގަނޑަުށް ެފންނަނީ މި ބޭފުޅުން ހަމަ ވޯުޓލައްަވއި އެ ކަންަތއް އެނޫން އޭެގ ފަހަތުގަިއ ވާތީ. އެހެ

ގޮތަކަުށް ނިންމަވާ ތަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ރައީސް މައުމޫނަުށް ވެސް، ރައީްސ މައުމޫނޭ، ދިވެހި ހަރުބަހެއް 

ންނަވާުށޭ. އެކަމާ ދޭތެރޭ ހަރުކޮުށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ައޅުގަނޑު އޮެވއޭ. ބަސްނުިވކޭ ޮއޑިެއްއގެ ދިރުބާކޮޅަުށް އަރުްއަވއި ނުހު

ހަމަ ދެކެނީ އަުޅގަނޑުމެން ައދި އެ މަނިކުފާނަުށް ބަލާފައި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޅަކަމުަގއި ވިޔަްސ ެއ މަނިކުފާނު އެަކާމ 

ނާްއސަވަިއ، އެނޫން ގޮތަުށް ހަަމ ވިސްނާަވޑަިއގެން އެގޮތަުށް ެއކި ފަހަރު މަތީން އެ މަނިކުފާނު އެ ދެްއވާ ލަފާފުޅަުށް އަޑު

ސީދާ ގޮންޖައްަސވައި ވޯޓުދެްއވަމުން ގެންދަާވއިރު ެއގޮތަުށް ެއހެން ނުހުންނަވައި، އެ މަޤާމުން އެ މަނިކުފާނު އެއްފަރާތަުށް 

މަކަުށް ޖެހިވަޑަިއގެން މި ހަރުބަހުގެ ހަމަގައިމުވެސް ވިސްނުމާ އެްއގޮތަުށް އެ މަނިކުފާނު ކަންކަްނ ކުރަްއވަން. ދެވަނަ ކަ

 6މި އޮންނަނީ މި ގެސްޓް ހައުސްގެ ސިޔާސަތު. ތި ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، މިފަހަރު ބަޖެޓުގައި ވެސް 
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ޑޮލަރު ޖަހައިގެން ގެަނއި. ގެަނއިމަ ހަމަ ގެސްޓްހައުްސގެ މީހުން އައިސް އެ މީހުންގެ ޖީބަުށް ޑޮލަރު ވަންނަ އެމް.ޑީ.ޕީްނ 

 ރު ވަންނަ މި ރާއްޖޭގެ އެ ސިނާޢަތު ފުނޑިގެންދާނެ ކަމަުށް ބުނީމާ އެަވގުތު އެކަން ުނކުރީ...އެ ބުނާ ގޮތަުށް ޖީބަުށް ޑޮލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ  އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މިސިކުންތު.  39ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ބާކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ ންބަރުމެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ރަީއސް. ދަންނަވާލަން އޮީތ ބިޑުުކރުމެއް ނެތި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރުށްތައް ެއކީެއކަުށް ވިްއކާލަްނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ނީ. އެހެންވީމާ، ރަުށްރަުށަުށް ލިބެންޖެހޭ އެކަުށީގެންވާ ައެގއް ފެުށީމަ މި ވާ ގޮތަކީ، ުކއްލިައކަުށް ސަޕްލައި ގިަނވެގެން މި ދަ

ނެތް، ނުލިބޭ. ކަރަޕްޝަނަުށް އިތުރު މަގުތަކެއް ފުާޅވެގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަުށް މިހާރު ވަރަުށް ބޮޑުަށް 

ްއ، ފަރެއް ނޯންނާނެ. ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް މި ސަރުކާރު ނިމިގެންދާއިރު މި ރާއްޖޭގައި ެއއްވެސް ފަޅުރަުށެްއ، ކަނޑެ

ވިްއކާ ހުސްކޮުށްލާނެ. ހުްސކޮުްށލާއިރުަގއި އޮންނާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮރަޕްޝަނަުށް ަމގުފަހިވާ ޮގތަުށް އެތަެކއް ބަިއވަރު ަފއިސާ 

އަމިއްލަ ޖީބަުށް ވަންނަ ގޮތަކަުށް ނޫން ގޮތަކަުށް މިއިން އެއްެވސް ފަރެއް، އެްއވެސް ރަުށެއް ވިްއކާލެިވގެންނެއް އާޚިުރގަިއ 

 ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ައޅުގަނޑު ދެޮކޅު...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

`. ައއްސަލާމް ޢަލަިއުކމް. އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ިމއާ 

ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ 

ކަތަްއ އިންސާުފެވރިކަމާ އެކު ވާހަކަަދއްކަން. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީގެ މި އިޞްލާޙު ދެކެވޭ ވާހަ

ގެނެވުުނއިރުަގއި އެ ތަުނގައި ުކރެވުނު ބަހުސްތަާކއި އަދި އެ ިވދާޅުވާ ބޭފުޅުން އެދުނު މިންވަަރުށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުުޅާވ 

ޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. މި ިއޞްލާޙަކީ ނުވަަތ މިހާރު މި ޚިޔާލުތަކެްއ ފާޅުކުެރއްވުމަުށް ޓަކައި އިޤްތި
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ވަނަ އަހަރުން ފެުިށގެން ޓުައރިޒަމްގެ ގާނޫނަުށް ައއި ބަދަަލކާ ުގޅިގެން ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ  1999ކުރެވެމުންދާ ކަމަީކ، 

ދޫކޮުށްފައި އެބަވޭ މިދެންނެވި އުސޫުލެގ ރަުށް  400ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ދިވެހިރާްއޖެއިން 

ތެރެއިން. އެކަން ައޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއްގެ ެތރެއަުށް ފައްތަން. އަުޅގަނޑުެމން މި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނިވަން އެުކ މި ޓުއަރިޒަމަުށް ބަަލއިގަންނަމުން އައި ަފއިސާތަްއ ދިވެހިާރއްޖޭެގ މިއަދު ގާނޫނަުށް އަިއސްފަިއވާ ބަދަލުތަކާ

ޓަކައި  އުޅެނީ މި ސަރުކާރު ގެނައުމަުށް ދިމާލަކަުށް އެ ފައިސާތައް ބަލައިގަތުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން މި

އުޅެނީ އެ ފުރުޞަތުަތއް  ާހސް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އިތުުރކުރުމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެން މި 94 އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުީވ،

ވާލުމަުށް ޓަކައި ވަޒީާފގެ ދޮރުތައް ުނވަތަ ަވޒީފާގެ ާބޒާރު ފުޅާުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުޅު

ހާސް ރުފިޔާ ބޮލަކަުށް ޖެއްސުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތް، އިޤްތިޞާދީ  15 ،އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވީ

ާހސް ރުފިޔާ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ  15ކަތް ފެުށީ މި މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމަުށް ަޓކައި އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައް

ދައްކާއިުރަގއި މީގެތެރޭަގއި  ޖެހޭނެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުެމން މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކަ ބޮލަކަުށް

ެގ ނަ މާއްދާގެ )ރ(ވަ 5ނަ މާއްދާ. ވަ 5އާދެ! އެއީ ގާނޫނުގެ  ؛މި އިޞްލާޙުގެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ،ނުދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ 

އާދެ! އެއިން ރުަށަކަުށް ނުވަތަ ބިމަކަުށް ނުވަތަ ފަޅަކަުށް ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުންތައް  ؛ވަނީ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައި މި 1

ބޮޑު ގޮތެއްަގއި ފަންނީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ވަޒަންކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މިންގަނޑުތަެކއް މި  އެކު ހާމަކަން  ހަމަހަމަކަމާ

މުންނަުށް އެނގޭނެ އިނގޭތޯ. އެ އުސޫލުެގ ްނވާނެ ކަމަުށް. އެ އުސޫލުތައް އާއްމުކުރަގެ ދަުށުން ހަދާ ގަާވއިދަުކން އާއްގާނޫނު

ދަނީ. ހަމައެއާއެކު ރަުށެއް ނުވަތަ ިބމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުްއޔަުށް  ދަުށުން މި ފަޅުތަކާއި ގިރިތަާކއި ރަުށްތައް ދެވިގެން މި

ދަނީ އިނގޭތޯ.  ރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެ ކަމަުށް. އިތުރު ަފރާތަކަުށް މިދޫކުރުމުގެ ކުރިން ަރއީސުލްުޖމްހޫ

ބޭފުޅުން ކަންބޮުޑވާ  ބޭފުޅުން ެއ ވިާދުޅވާ، އެ ކުރީަގއި މި ގާނޫނު ހުުށަހެޅިއިރު އެ  އަުށްފަހު ދެން ީކކޭތޯ މި ބުަނނީ؟އެ

ނަ މާއްާދގައި މި ބުނަީނ ވަ 3މިދެންނެވި )ރ( ގެ  ޓްރާންސްޕޭންސީ މައްސަލައަުްށ ޙައްލުގެަނއުމަުށް ޓަަކއި މި ާގނޫނުގެ

ޖެނަރަލްެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަުށާއި އޮޑިޓަރ -ލީ މައުލޫމާތު އެންޓިފަހު ކަމާ ބެހޭ ތަފްސީ ފަޅެއް ދޫކުރުމަުށް ކީކޭތޯ؟

ގެނެސްދެނީ  ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ކަްނކަމަުށް ޙައްލު މި ލުތަކެއް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެއޮފީހަުށް ހުރިހާ ތަފްސީ

ނުލަްއވާުށޭ. އޮިޑޓަރ ލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ އޮޅުަވއިއިނގޭތޯ މި ގާނޫނުެގ ތެރެއިްނ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާ

މަ ފަހަރުަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް މީގެތެރެއަުށް ވަެދވޭެނ ފުރުޞަތު ފުރަތަ-ޖެނަރަލް އޮފީހުން ވެސް، އެންޓި

ވީ. އިދިކޮުޅ ުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު އިނޭގތޯ ކޮމިޓީގެ އެ އިޞްލާޙު ެވސް ހުުށަހެޅުއްމައަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެ

މި އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  ގަނަޑކީ ވެސް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއިއިނގޭތޯ. އަޅު  މެންބަރުން ތިއްބެވިއޭ

ންނަވަނީ ކަނޑައެިޅގެން އޮުޅަވއިލެވޭ ގޮތަުށް ދަ މެންބަރެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު މި ހަކަދެެކވެމުންދިޔައިރު އިންވާ

ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ  ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަުމަގއި އެ ރަުށް އެަފޅު 400ރާއްޖޭގެ ީކްއވެގެންތޯ ނުދައްަކވާުށޭ. އަދި ދިވެހި ވާހަކަ

ސްތަުކގެ ވާހަކަަތއް ޭއގެ ސަބަބުން ނިކުތް ގޯ އަދު މަޖިލީހުގައި ނުދައްކަވަނީ؟ާވހަކަތައް މި ބޭފުޅުންނަުށް ދެވުނުއިރު އެ
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ކުރަްއވަން ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އިޚްލާޞްތެރި ކަމެއް ވާނަމަ ނުދައްކަންވީ ީކްއވެގެންތޯ؟ ަތޖުރިބާއިން ކަންކަން އިޞްލާޙު 

ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ވެސް ދަްއކަން އެބަވާަހކަ  ރަުށުގެ 400ވެރިކަމުގައި ދިން  ތިމަންނަމެން 

ކުރާުށޭ. އަުޅގަނޑު ކުރިން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްނުލާުށޭ. ނަވާ ވާހަކައަކީ އޮުޅވައި ދަން މި

ގޮތުގެ ަތފްޞީލު ދެއްވައިފި. އެާއއެުކ  ޔަތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ހިނަގއިދިމުޤައްރިރު ވަރަުށް ތަފްޞީލުޮކުށް އިޤް

އިޤްތިޞާީދ  އްޖޭގެ އެކި ވަކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާ ،ަކއަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ވާހަ

. އްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު އޮތީ ފުނޑިފަމަސައްކަތް އެބަ ކުރަން. މި ސަރުކާރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެިރކަމަުށް އަިއއިރު ިދވެހިރާ

ދައުލަތުގެ ިރޒާްވގައި ނެތޭ ބެލެންސެއް.  ،ތޯފުން ވަޅުގަނެޑއްގެ ތެޭރގައި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުއސުލްމާލުގަިއ ނެތޭ އިނގޭ

ދީ މަސައްކަތްތައް ކުޑަުކޑަ މިންވަރެއް ހުރީ. ެއކަންކަން ރަނގަުޅކުރުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިޤްތިޞާ

ޖެހޭ. ދެން މިއަދު ުށް އަުޅގަނޑުމެން ާޖގަދޭން އެބައުމީ އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން. އެ މަަސއްކަތްތަކަފުޅާކުރަން. ޤަ

ވަަޑިއގެންނެވި މައުމޫންގެ ކޯޓުކޮުޅގައި އެިލގެން  ދޮރާުިށން ރައީސްތަނުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ނަސޭހަތްތެރިވާއިރު ވަލު މި

ތެއްތޯ ދެްއވަންވީ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ން ނަސޭހަބޭފުާޅއަުށް ެއްއެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ނެތި މިއަދު ކޮ ބޭފުޅުން އެ

ސާފުކޮުށް ވާަހކަދައްަކވާުށޭ. އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު މަސައްކަތް ކުަރްއވާުށޭ.  ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ރަނގަޅަުށް ންދަންނަވަ

ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަުށް ވެސް މިއީ އޮުޅވާލުމުަށް  ،އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާނީ

ތި ބޭފުޅުން ކަުތގަިއ ތި ބޭފުޅުން ނުެޖހި، މި އިޞްލާޙުަތއް ރަނަގަޅުށް ބަލައިގަެނ، ޓަކައި މި ކުރަްއވާ ކެހިވެރި ަމސައް

 ގުޅާަލއިގެން މަސަްއކަތް ފައްޓަވާުށޭ. ޝުކުިރއްޔާ. އަތް އިއުމު ުކރިއަުށް ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި ައތާމި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަުށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އަދި ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު ޢަލަިއުކމް. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ރަމަޟާން މަހު  ައއްސަލާމް`. 

ދަްއކަން ފުރުޞަތަކަުށް މި އެދުނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ

މުެގ އުބުވެތި ރަްއޔިތުންނަުށާއި ދިވެހި ޤަމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ލޮ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން

ދުގެ ތަހުނިޔާ ވެސް ހަމަ މި ހުރިާހ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ފިޠުރު ޢީ، ތުްނނަުށް އަރިސްކުާރއިރުއަޚުންނާއި އުޚް އެންމެހައި

ޙާ ބަހުސްކުރެވެމުްނމިދާ ގާނޫނު ނުވަތަ އިޞްލާ ،މިހާރު މިައދު ހުުށަހެޅި ރިސްކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ފަރާތްތަކަުށް އަ

ދެންމެގައި ފުަވއްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ރު އަުޅގަނޑު ހިތަްއއަރަނީލާއިދޭތެރޭގައި ެއއްެޗއް ދަންނަަވއި 
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މިއަދު މިކަމާ މިހާބޮޑަުށް ކަންބޮޑުެވގެން އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  ،ވިދާޅުވި ފަދައިންއެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް 

އެތައް ރަުެށއް މަގުމަީތގައި  400އި ބޭފުޅުންގެ ވެިރކަމުގަ  ދަްއކަާވއިރު އެ ފުޅުނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން ވާހަކަ

ކުދިްނނަުށް ވެސް އެބަ ހުއްޓޭ ދިަހަވރަކަުށް ރަުށް ދޫކޮުށްލާފަ. މަގުމަތީގައި ފޯނުާކޑު ިވއްކަްނއުޅުނު  ުއޅުނުފޯނުކާޑު ިވއްކަން

ގެން ދަްއާކ ދައްކަނީ. ހަދައި  ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ން ކަންތައްތައް ހުންނާނެވަރު.. ދެން ބައްަލވާ އެހެކުއްޖަކަުށް

އަހަރަުށް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތުަށް  50ެއ ރަުށްތައް ދޫކުރިއިރު އެްއވެްސ ޕޭމަންޓެއް ނެގުމެއް ނެތި  ؟ވާހަކަެއއް ނޫން. އަދި ކޮބާ

ސީ.އެސް.އާރު  ދޫކުރި ަރުށްތައް ވެސް ވޯކަުށް، ހައުސިްނގ މަސައްކަތްތަކަުށްވެސް، މިސާލަކަުށް ޓްރާންްސޕޯޓް ނެޓް

ނުލިބޭ  އެްއވެސް ެއއްެޗއް ފަންސާްސ ައހަރުދުވަހަުށް ހިލޭ އެހެރީ ދީފަ.ިއެގން ދޫކުރިއިރު، ކިޔަ  ގެ ދަުށުންނޭޕްރޮޖެކްޓު

ތަނަުށް އައިސް އަޅުގަނުޑމެން މިކަން ކުރަން އުޅެން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. މި މީހުން މިއަދު މިގޮތަުށް ފަންސާސް އަހަރު

ހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާުށޭ މިއަުށް ފާޑުކިޔަން ފެުށީމާ މިއީ އިނގޭތޯ ލަދުގަންނަންޖެ ،ފެުށީމާ

ން ުއޅުނު ކުދީންނަުށް ފޯނުކާޑު ވިްއކާލަ ިވއްާކލަން އުޅުނު ކުދީން، ަވރު. މަގުމަތީަގއި މި ކާޑުނާނެއެހެން ކަންތައްަތއް ހުން

ްއކީމަ އެ މީހުންގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ކޮުްށލިއޭ. މިވަުރގެ މީހުން މިއަދު މިތަނަުށް ތެދުވެ ވާހަކަދެވަަރކަުށް ރަުށް ދޫވެސް ދިހަ

ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި  ރިއިްއޒަތްތެދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ސުވާލު އުަފއްދަންޖެހޭ. 

. ކަމަކީ އަލަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ އިނޭގތޯ. މިއީ އަލަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ

ވަނަ އަހަރު ޓުއަރިޒަްމ ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކާ ގުޅިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ކަމެކޭ މި ކަމަކީ އިނގޭތޯ.  1999

ގަާވއިދެްއގެ ދަުށުން ހިނގަމުން އައި ކަެމއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުން މި އުޅެނީ ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް، ގާނޫނެްއގެ 

ރަންެވގެން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަކީ ގާނޫނު ނަގަހައްޓަިއ، ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކަިއ ތެރެއިން ބާރުލިބިގެން މިކަން ކު

އައި ސަުރކާރެއް. މި ސަރުާކރަކުންނެއް ދެފުުށް ނުފެންނަ ގޮތަކަުށް ެއްއވެސް ކަމެއް ުނކުރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޑުެވވަޑައިުނގަންނަާވުށޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މިަކމާ ކަންބޮ

އުފާފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުމަުްށ ޓަކައި ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް ނޫން ގޮތަކަުށް މި ސަރުކާރުން އިްއޒަތްތެރި 

މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއްއވެްސ ކަމެއް ނުކުަރއްވާނެ. ހަމަެއއާެއކީަގއި، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން، މިއަދު

ޤައުމަުށް ހެޔޮއެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން ުށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެމންބަރުންނާއި، ސަރުކާރުން މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވާ ބިލުތަކަ

ވެސް އެ ވިދާުޅވި  ޢަލީ ޝާހް އިޖެހޭ ސަބަބަކީ، މި ޤައުމު ދެންމެގަ އެބަޖެހޭ ތާއީދުކުރަްއވަން. ތާީއދުކުރައްވަން މި

 އި ފުން އަނދަވަޅެްއގެ ތެރޭަގއި އޮްއވާ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ ހަވާލުވީ. ރިާޒްވގަގޮތުްނ  އިޤްތިޞާދީ ،ފަދައިން

ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ނެތް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އަޑުިއވެނީ ހަތް ސަތޭަކ މިލިޔަނަުށް ވުރެ މައްޗަުްށ  ޤައުމުަގއި

މަގުތައް  ،ލާއިރުހިންގައި ކުނާ ދޭތެރޭއަުށް ނަޒަރުތުރާ ގަމުން ފެުށިގެން ހއ.ޤައުމުގެ ރިާޒވްގެ ހިނަގއްޖޭ. އަްއޑު އަތޮޅު 

 އްޙީޞި ްތކުރަނީ. މާރާރަނީ. ސްކޫްލތައް އިޤާއިުމކުރަނީ. ފެނުެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުހަދަނީ، ބަނދަރުތައް ހަދަނީ. ނަރުދަމާ 

ބްރިެޖއް އަޅަނީ. ހުޅުމާލެ  އި ހުޅުމާލެއާ ދޭތެޭރގައިއެ ނޫން ތަންތަން އިމާރާތްކުަރނީ. މާލެއާ .މަރުކަޒުރުތައް އިމާރާތްކުރަނީ
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ހިއްކި، ެދވަނަ ފިޔަވަީހގެ ަމސައްކަތް ފެުިށގެންދަނީ. މީގެ ޮކންމެ ކަމަކާ ގުިޅގެން އެބަ ބޭުނންވޭ ޤައުމަުށް ފައިސާ ހޯދާނެ 

ލީހުގައި މިހެން މި މަޖި އި ގޮތްތަެކއް. ޤައުުމގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުވެފަިއ އޮްތ މިންަވރަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުީރގަ

ދެ ފަރާތުގައި ބައިތިއްަބއިގެްނ  ދާކަުށް ސިފައިންގެ ދެ މީހުން ކައިރީ ުށްއި ނިކުެމގެން ނުކުރޭ އެކަނި ެގއަލާފަހަކަދަްއކައިވާ

ޗުޕް ބުނެލާނެ މީހަކު ވެސް ނޫޅޭ. އިދިކޮޅު  އަުޅގަނޑުެމން މަގުމަތީގައި ހިނގައިލާަފިއ މި އުޅެނީ،ނޫނިއްޔާ. މިއަދު 

ަގއި އަިމއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެން ާރއްޖެއިން ރަކަުށް ނިސްަބތްވާ ބަެއކޭ. މިތާވަރުގަދަ ސަުރކާ މީހުން ވެސް ބުނަނީ މިއީ ހާދަ

ނޫނިއްޔާ ދެން ބޮލަުށް ފިތައިލާފައި އޮްނނަ ތާވަޅަެއއްހެން އުޅޭނޫޅޭނެ ، ބޭރަުށް ފިލާ ރައްކާެވގެންޮގސް ތިބި ދެތިން މީހަކު

ފިޔަވައި މި ަޤއުމުަގއި ނޫޭޅ މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގަިއ ގެ ެތރޭގައި އުޅޭ ދެތިން މީހަކު ގޮތެއް ނޭނގިގެން މިތާ

ވެސް ރަްއޔިތުން  ކޮންމެ ަޤއުމެްއގައި ޔިތަކު. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް؛ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތް ރައް

އްޒަތްތެިރ އި  ،މި ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިދޭއިރު .ތަނަވަސްކަން ،ހަމަޖެހުން ،ބޭނުންވާނީ އުފާވެރިކަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާ ބިލުތަކަުށް އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީެގ އަާސސީ 

 ހިނދަކު އެ ސަރުކާރު ނަގަހައްޓައި، ދަމަހައްޓައި، އެ ސަރުކާުރގައި އޮތްހާގޮތުން ޕާޓީގެ ސަރުކާރެއް ދެމި ގަާވއިދު ބުނާ

އާެދ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ހުރިހާ ރޮނގަކުން ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ެއ  ،ރިޔަކަުށް ހުންނަ އިސްވެ

 ުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ މައްޗަުށް ވާޖިބުވާތެރިކަން ިދނުން އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމައެއްބާރުލުމާއި އެހީ

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ،ެވގެން، އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީއަާސސީ ަގވާއިދު ލާިޒމްކުރާ ކަމެއް. އެހެން .ކަމެއް

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ޖެހޭނޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަްނ ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަން. ިމއީ ޤައުމަުްށ 

ގެންނަްނ ޤައުމަުށް އިޞްލާޙު، ރަންހެޔޮއެދުމަކީ. ޤައުމަުށް ހެޮޔއެދިގެން ޤައުމަުށް ކުިރއެރުމެއް ޯހދަން، ޤައުމު ތަރައްޤީކު

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަުދގެ ސަރުކާރަުށް އެބަޖެހޭ ެއއްާބރުލުންދޭން. އަޅުގަނޑުމެން ަފޚްރުވެރިވޭ 

ރު އިވީ އަހަރާއި ބައި އެ ސަރުކާރު އަިއސް ދެ .ފަޤާއިމުވެއް އޮތީ ސަރުކާރެ ރު މިޓީ އުފެދިގެން ދެ އަހަރުދުވަސް ވީއިޕާ

ގެ 2008ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ.  ގެ ފަހަތަުށް މި 2008ދަންަނވަނީ  ދެ ސަރުކާރޭ އަުޅގަނޑު މި ،ވޭތުވެިދޔަ ދެ ސަރުކާރަުށް

އިން ޒަމާނަކު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަދި ދަންނަވަންތޯ މި ؛ ފަހަތަުށް އައި ދެ ސަރުކާރުން ވެސް ނުކުެރވުނު އެަތއް ކަންަތއްތަކެއް 

ނެ ކަމަުށް ތައް މި ޤައުމަުށް ގެނެްސގެން އެކަން ނުވާދަ ބޮޑެތި ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުފަ ނުދެކޭ ދިގު ތާރީޚުގައި އަުޅގަނޑުމެން 

ކުންހޭ އް ކަމަކު ފައިސާ ހޯދާނީ ކޮންތާލިބުނެ އިންޖިނޭރުން ،އެކަން ކުރާނީ ކިހިެނއްހޭ ،ކޮުށްކޮުށް ިތއްބާއެތައް ބަަޔކު ދަޢުވާ 

 ހެނދުނެއް، ހަވީރެްއ، މެންދުރެއް  ؛ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތަރުދަމު މިއަދު ހަމަ އިވިދާޅުވި ބޭފުޅުްނގެ ވެސް ހަމަ ލޯމަތީގަ

ތިބެނީ އެ ޮއއްތާ ރާޅުގަނޑު ސަރަަހއްދުަގއި ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދޭތެޭރގަިއ ެއ ނެތި އިދިކޮޅު މީހުން ވެސް ގޮސް އެ 

އިނގޭތޯ. މިީއ  އެ ދަނީ ބްރިޖޭ ންނަުށް ހީވާ ކަހަލަ މިހާރު އެތާަގއިއަޅާ މަންޒަރު ބަލަން. ބައެއް ބޭފުޅު ދަމައިލެވޭ ބްރިޖު

ކޮުޅ ފަރާތްތަކުން މިއަދު އެ ުއޅެީނ އިދި ،ދަންނަވަނީ އަުޅގަނުޑ މި ތައް ހުިރ ަވރަކީ. އެހެްނވެގެންމި ޤައުމުގެ ކަން

 ކަމެއް ނޭނިގގެންނޭ. ބައްލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް! ނުކުރާނެއް ނޭނގިގެންނޭ އިނގޭތޯ. ކުރާނެ ނުދައްކާނެ ވާހަަކއެދައްކާނެ
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ޑް ދަންނަާވކަުށް ނެތިން އެއީ ޕްރީޕެއި ކާޑު ިވއްކި ވާަހކަ ދެއްކީމަ މި ބޭފުޅުންނަުށް މާ ކަންބޮޑުވީ. އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު ފޯނު

ުކޑަކުަޑ މިސާލެއް ދެންެނުވމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނުޑ މި  ސް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ،އަދި އެނޫން ާކޑެކޭ ވެ  .ކާޑެކޭ

، ދަންނަވަނީ ެއކީަގއި ކެރިހުރެގެން މި އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ ތްތެރި ރައީސް.ދަންނަވާލީ. ިއއްޒަ  ވާހަކަ މި

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމްގެ ސަރުކާރަުށް ބޭނުްނވެގެްނ هللا އްޒަތްތެރި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 

ދޭނަން. ގެން ައުޅގަނޑު މިހިރީ. ވޯޓުަގއި ވޯޓުދޭން ކެރި ެއކީ މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާ ކޮންމެ ބިލަކަުށް ނިކަން ސާބިތުކަމާ

ަގއި ގަނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެޓު އަޅު  .އެއީ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުޮކުށްފައި ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް ެއއީ

ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ޤައުމަުށް ހެޔޮއެދި  އެ މަނިކުފާނަުށް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިކުމެވަަޑއިގެން

ގޮތުން  ވޯޓުދެްއވަިއގެން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކަމަުށް ވަަޑއިަގތީ. މިއަދު މި ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތް

ެއއްބާރުލުން  އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ސަުރކާރުން ހިންގެން އޮތީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާ

އެ މަނިކުފާނަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އެުރވުމުެގ  ،ތުން އެ މަނިކުފާނު އިންތިޚާބުކޮުށްފައިލިބިގެން. ރައްޔި

ރަްއޔިތުންނަުްށ  އިއޮީތ މި ސަރުާކރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިދވެހި ޤައުމާ  ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދީފައި މި

. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްއޗަުްށ ުށްދެއްވުުމގެ ގޮތުންުށްދެްއވުމަުށް މަގުފަހުކޮކޮުށްދެއްވަން ބޭނުންފުުޅވާ ޚިދުމަތްތައް ކޮ

ދައުލަތުން މި  . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާދެ،ވީ ގޮތުން ވެސްބަކުޭރ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ދުނިޔަލާޒިމް އެ ،ވާޖިބު އެބަވޭ

އި، މިިނވަންކަްނ ދެމެހެއްޓުމަުށާއި، ވަހުދަތު އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށާއި، ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަުށާ

ެގ އެީކގައި ކެރި ތިބެގެން ވޯޓުޭދން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  ރައްކާތެރިކުރުމަުށް ަޓކައި ފޮނުްއވާ ބިލުތަކަުށް ނިކަން ސާބިުތކަމާ

ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ،ރުވެރިވެ ހުރެވީތީ ފަޚު މުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރަކަުށްމިއަދުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަ

ުށް ފޮނުވާ ކޮންމެ ބިލަކަުށް ހިތުމަުށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަ ަގވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްއަސާސީ 

 هلل لحمداو މިހިރީ ެކރިގެންނޭ. ވަރަުށް ސާބިުތކަމާ އެީކގައި ވޯޓުދޭނަމޭ. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ދޭން އަުޅގަނޑުވޯޓު

 . وبركاته ورحمةهللا الم عليكمس  الو .العالمينّربّ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހޯރަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަުށް. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ސްމާޢީލްމުޙައްމަދު އި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުުށީ

ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ޓުއަރިޒަމް ގާނޫުނގެ ވާހަކަ ެއކިއެކި ފަރާތްތަކުްނ، އެިކއެިކ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން އެކިއެކި ގޮތްގޮތަުްށ ދައްކަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. މީގައި ދިގު މާީޒގަިއ، ސާޅީހަކަުްށ 
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ރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މިތާ މި މާލެ އަތޮޅު ަކއިީރގަިއ މިހިރަ ރަުށްރަުށް މިހިރީ ކިހިނެއްތޯއޭ ދެވިފަ؟ އެ ލިބިފަިއ، އަހަ

ރަުށްރަުށް ލިބިފައި ތިބި ބޭބޭފުޅުންގެ މައިންބަފައިންގެ ތަިރކަ މުދަލުގެ ގޮތުަގއި ލިބިފައި ހުރި ތަންތަންތޯއޭ، އަިދވެސް އެ 

ން އެްއ މަރުޙަލާ ނިމި، އަެންއ މަރުޙަލާ ނިމި، ެއއް މުއްދަުތ ނިމޭއިރަުށް އަެނއް މުއްދަތު ބޭފުޅުންނަުށް ޓަކައި މި ތަންތަ 

ނިމޭއިރަުށް ލިބެމުން މި ދަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓްރާންސްޕޭރަންްޓކޮުށް 

މިކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި ބިެލްއ ހުުށަހެޅި ހިނދު، ކޮންފަދަ  ކަމެއް ކުރުމަުށް ޓަަކއި، މަިޖލީހުގެ ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން

އަހަރުގެ ިދގު މާީޒގަިއ،  30ވާހަކަތަެކއްތޯ މި ދައްކަނީ؟ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިަޔީއ؛ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ ހަމަ 

މިކަން ގާނޫނެްއގެ ސިފަިއގައި  ސާޅީހަކަުށް އަހަރު ތެރޭަގއި ެވސް މި ކަންކަން ކުރަމުން ައއި ގޮތް ިމއީ. އެކަމަުކ، މިއަދު 

މިކަން ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަުްށ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް މީަގއި ފައިދާހުރި، މޮޅު ގޮތްތަަކކަުށް ކުެރވެމުންދާތީވެ މިކަާމ 

ްނ ކަންބޮޑުެވގެން، ހަމަ މޭބޮޑުެވެގން ބައެްއ ބޭބޭފުޅުން ޕީ.ޖީ ްގރޫޕުތަކަުށް ގުަޅއި ވޯޓުނުދިނުމަުށް އެދި، އަނެއްަބއި ބޭފުޅު

މި ކަންކަމަުށް ހުރަސްއެޅުމަުށް ޓަކައި ވާހަކަަދއްަކއި، އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެްއ 

ކޮުށްދޭން މި ތަނަުށް އައިސް މެންބަރުންތަކެއް ތިބެގެން މި ތަނުގައި ވާަހކަތަެކއް ދައްަކާވ ތަނެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި 

ފުުޅެގ ތެރޭގައި ފާހަަގކުރަްއވައިިފ، ކޮރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިވާ ގޮަތުށް ކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަކަޭއ. ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަ

ކޮރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިާވ ގޮތަުްށ ކަންކަން ީމގެ ދެ އަހަރެްއ، ފަސް އަހަރެއްހާ ުދވަސް ތެޭރގަިއ ކޮުށްފަިއ ހުރިކަން މުިޅ 

އެ ަކންކަން ބަލަން ތިބި މުއައްސަސާތަކުަގއި ތިބި މީހުންނަުށް އެ  މީޑިޔާަގޔާިއ، މުޅި ނޫސްތަކުަގޔާއި، މުޅި ސަރުކާުރގެ

އަހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭަގއި މި ވޭތުވެދިަޔ  5ލިޔެ ނުނިމިގެން، މައްސަލަތައް ބަލައި ނުނިމިގެން މި އުޅެނީ. އޭރުަގއި މި 

ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުެގ  ސަރުކާރުަގއި، މި ބޭބޭފުޅުން މި ވާހަކަދައްަކއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ކޮުށްފައި

ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަަވނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދުެގ ަސރުކާރުަގއި ކޮރަޕްޝަްނގެ ވާަހކަެއއް ދަްއކަިއ، ވާހަކަތަެކއް 

ކަމަުށް ކިރިޔާ  ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދައުލަުތގެ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއަުށް ިޚާޔނާތްތެރިވެއްޖެ

ޝައްުކވާ މީހަކު ވެސް ގެްނގޮސް އެ މައްސަލަ ބެލެމުންޮގސް ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެން ެއއަުްށ ލިބެންވާ އަދަބެއް ލިބެމުން 

އެހެރަދަނީ ފައިބަިއގެން. އެހެްނވީމާ، މިއަުދގެ ސަރުކާރާ ދިމާއަުށް ފާޑުފާޑަުށް ވައްބަހުން ޖަހައި، މި ކަްނކަން ސަރުކާރުްނ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންކަން ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކަިއ ރަނގަޅަުށް، މޮޅަުްށ، ައއްޑޫްނ ފެުށިގެން؛ ޢަބްދުއްރަޙީމްެގ މިއަދުގެ ރަީއސުލް

ވާހަކަިއަގއި ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަްއޑޫން ފެުށިގެން ތުރާކުނާ ހަމައަުށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާލެއް ވަރުގަަދކަމުން، 

އަހަރު ތެޭރގައި ވެސް ނުފެންނާނެ ކަމަުށް މި ބޭފުޅުންނަުށް  50ގެ ކުލަ ކުިރއަުށް އޮތް ބޮޑެތިކަމުން، މި ބޭފުޅުންނަުށް ވެރިކަމު

ވެގެން ދަްއކާ ާވހަކަތަކެއް ނޫން އިއްޒަތްތެިރ  ހީވާތީ މޭބޮޑުވެގެން ދައްަކވާ ާވހަކަތަކެއް މިއީ. މިއީ އެހެން އެއްވެސް ކަެމއް

ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަީކ އްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި އެ ކުަރމުންޔާ ރަިމއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް !ރައީސް. ގަބޫލުފުުޅކުރަްއވާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ  އުމުގެ ަރއްޔިތުން ގަބޫުލކުރަްއވާފަިއވާ މަސަްއކަތްތަެކްއ.ޤަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު މި 
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 ކަން ދޭނެޔާމީނަުށް ވޯޓު هللاހޫރިއްޔާ ޢަްބދުއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްهللا ގައި ވެްސ  2018ރައްޔިތުން 

 އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ނަުށް. ޘްމާޖަމީލް ޢު

 

 ކަދެއްކެުވން:ވާހަޘްމާން ޖަމީލް ޢު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުުށީ

ގޮތުން  ބެހ ލާބި ހުުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވޭަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބިލުަށް އަޅުގަނޑުމެން ނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ވާވާހަކަދަްއކާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަްނނަ

، ވެގެްނ މި އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެްއވެސް ކަހަލަ ރުނުަބއި ގަތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ވަރަުށް ގިނައޭ. 

މެއް ހިސާބުކިތާބެއް ނެތި ހަމަ އަްނނަ ބަޔަކަުށް ރަުށެްއ ދޫކުރަމުންދާތާ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެިރ އެްއވެސް ކަހަލަ ލިޔެިކޔު

ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ  !ދައްކަންޖެހޭ އަނެއް ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބައްަލވައިަލއްވާން މި ވާހަކަ ނޑުމެއަުޅގަ ރައީސް.

ރަުށް ދޫކޮުށްަފއި ހުރި ގޮތުގެ ހިސާބުކިތާބުތައް ފަޅު 193ރަުެށއް،  231އެމް.ޑީ.ީޕ ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި  .ފެންނަން އެބަހުރި

 ރަުށެއް ދޫކޮުށްލުާށޭ.އިން ފެންނަން އެބަހުރި. ނޯޓުކޮޅެއް ހިފައިގެންާދ މީހަކަުށް މިއަދު ވެސް ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓްރީ ތެރެ

. މިހެން ދޫކުރި ކޮުށްލާުށޭ. ފޯނު އިޝްތިހާރު ކުޅޭ މިވެނި މީހަކަުށް ރުަށެއް ދޫުށްލާުށޭކުޅޭ މިވެނި މީހަކަުށް ރުަށެއް ދޫކޮފިލްމު

 ،ެމއްރައީސް. އެްއވެސް ކަހަލަ ލިެޔކިޔު ޒަތްތެރިހުރީ އިއް  އަުށް އަަރއިގެްނޮގއްސަ  231މި ދެންނެވީ ރަުށްތަކުގެ އަދަދު 

ަހމަޔަކުން ގެންިދއުމަުށް ޓަަކއި  ،ކުރުމަުްށ ޓަކަިއ ަވކި ުއސޫލަކުން. ދެން ިމ ކަންތައްަތއް އެރޭންޖުހިސާބުކިތާބެއް ނެތި

ން ޑުމެންގެ ތެެރއިއަުޅގަނ ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  އުޅޭއިރުެނސްގެން މި ކަންތައްތައް ކުރަން މި ސަރުކާރުން ގާނޫނެއް ގެ

ގޯްސކުރާ ބަެއއް ނޫސްވެރިން އެބަ ތިއްބޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނޫސްތަުކގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުަގއި ނުބަިއ މި ކަންތައްތައް 

ދޭތެރޭގަިއ  ަލއްަވއި މި ގާނޫނާގާނޫނު މި ދެންނެވި ނޫސްވެރިން ަބއްލަަވއިތުގައި. މި ދެނީ ޙަޤީޤަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި

ީމގެ ކުިރން ދޫކޮުށްފައި ހުރި ރަުށްތަުކގަިއ ަމކީ، ނައިާލއިރު މިއަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތާއީދުކުެރވޭނެ އަެނއް ކަފުންކޮުށް ވިސް

މި ދޫކުރަްނވާނީ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއި އެބައޮތް 5. މީގައި މި ގާނޫނުގެ ރިކަެމއް ނެތިއެްއވެސް ކަހަލަ ބެލުންތެ

 އަަޅިއ،ޒަްނކުރާނެ ގޮުތގެ މިްނގަނޑެއް މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން ހަދާ ގަާވއިދެްއަގއި ކަނޑަފަންނީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ވަ

އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒަްނކުުރމަުށްފަހުގައޭ. އެންމެ ރަނގަޅު  މެ ހުުށަެހޅުމަކަުށް އެ މިްނގަނޑާއެކަުށޭނަ ހުުށަހެޅޭ ކޮން

ރަުށްތަުކަގއި ލިބޭ ފައިސާ ސީދާ މީރާއަުށް ީމެގ ކުރިން ދޫކުރާ ، ހުުށަހެޅުމެއް ހުުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކަުށް. އަދި އަެނއް ކަަމކީ

ވަންނަ ގޮތަކަުށް ނޫން އޮތީކީ. ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެންދިަޔއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި މައްސަލަތައް ދިމާވެގެންދިަޔއީ. މި 
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އަުށޭ. ހަމަ އެގޮތަުށް މި ވެސް ދާންޖެހޭނީ ސީދާ މީރާ އެއްލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާ ،ގާނޫނުަގއި ސާފުކޮުށް މި ގެންނަނީ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަުށާއި -އެންޓި މި ދޫކުރާ ަރުށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް  ،އޮތީ ގާނޫނުަގއި އަެނއްކާ ބަޔާްނކޮުްށފައި މި

އޮތީ. އަެނއްކާ މި ރަުށްަތއް ދޫކުރުުމގެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަުށް ހިްއސާކުަރންޖެހޭނެ ކަމަުށް މި ގާނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮުށްފަިއ މި

އަހަރު  1އްދައެއް ނަގަން އެބަޖެހޭ. މި ދޫކުރެވޭ ރަުށްތައް އެބަޖެހޭ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން ޚާއްޞަ ހުރައީސުލްކުރިން 

އާއްމުކޮުށް އިޢުލާންކުރަން  .އިޢުލާންކުރެވެން އެބަޖެހޭ  .މިސާލަކަުށް، ިމއަންނަ އަހަރު ދޫކުރާ ރަުށްތައް އެަބޖެހޭ ؛ކުރިން

ރައްޔިތުންނަުށް ފެންަނ ގޮތަުށް ހެދެން އެބަޖެހޭ. މި  ޖެހޭ އާއްމުކޮުްށ އިޢުލާްނކުރަން.ބައެބަޖެހޭ. މި ހެދޭ ގަާވއިދުތަްއ އެ

ފާހަަގކުރެވެން މި އަންނަނީ. މިއީ  ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއްެގ މަތިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ުކރެވޭ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި 

މީގެ ކުރިން ހަމަ ެއއްވެްސ އުސޫލެްއ ނެތި ކުެރވެމުން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑަުށް މި ިބލަުށް ތާއީދުކުރެޭވ ސަބަބަކީ ިމއީ. 

ން ގެ މަތީގާޫނނެއްގެ ތެެރއިން މި ކަންަތއްަތއް ހަރުދަނާ އުސޫެލއް، ޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާއަންނަ ކަމެއް ިމއީ އިއް 

ން މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަަކކީ .ޕީދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، އެމް.ޑީ ގެންދަން އަުޅގަނޑުމެން ފެއްީޓމާ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ އި

ލުމަުށް ޓަކައި ދެކެޭވ ވާހަކަތަކެއް މިީއ. ހަމަ މި ކަ ފޮރުވާރަުށުގެ ާވހަފަޅު 193 ރަުށާއި 231މިއީ ކުރިން މި ދެންނެވި 

 . ހަމަ ފައިލުގައި އޮތީ އެްނމެ އެއްެޗއް. ެއއީ މި ސިޓީ އަރިޒަމް މިނިސްޓްރީަގއި ެއހެރީދެންނެވި ފައިލުތައް މިހާރުވެސް ޓު

ރަުށެްއ ތް ފަޅުމިވެިނ ތަނެއްގައި އޮ ،މި ނޯޓުކޮޅު ހިފައިގެން އަންނަ މީހަކަުށް މިވެނި ރަުށެއްގެ ،ހިފައިގެން އަންނަ

ދޫކޮުށްލާުށޭ. މިހެން ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރަުށްތައް ދޫކޮުށްލީމާ އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ާދއިރާތަުކގައި ިމ 

ުށީ ދާއިރާގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަހުރި ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްތައް ިއއްޒަތްތެރި ވަނީ. ގެމަނަފުލަތައް ދިމާވެފައި މައްސަ

ކަނޑުހުޅުދޫ ަރއްޔިތުން  ،. ހަމަ ގެމަނަފުުށީގެ ރައްޔިތުން ެވސްރި ރަުށްތައް އެބަހުރިރައީސް. ތަރައްީޤކުރަން ބޭނުންވެފައި ހު

އެ  ،ދަނީ ތަކުރާުރކޮުްށ ދަންނަވަމުން މި ،ރުކޮުށް ދެްއވަޫދގެ ަރއްޔިތުން ެވސް ތަކުރާ ،ކޮނޭޑގެ ަރއްޔިތުްނ ެވސް ،ވެސް

ސާލަކަުށް، މި ؛ދާއިރާަގއި ހުރި ރަުށްތައް ތަރައްޤީކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދޭުށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިންެވސްޓަރުން އައިމަ

އް ލެ ޕްރޮޕޯޒައޭނަ މި އަްނނަނީ ރަނގަޅު  ،ުޤވެރިކަން ހުރި އިންވެސްޓަެރއް ާރއްޖެއިން ޭބރުން އައިމަކަމަުށް ޝައު

ހެދިފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަުކެގ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހިފައިގެން. އޭނަ އަުތގައި ފަިއސާ ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް،

ން އް ހެދުމަުށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީއުނދަގޫ ތަކުލީުފތަކުގެ ތެރެއިން މި ރަުށްތަްއ ދޫނުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެ  ،ތެރެއިން

. އަނެއް މަސްުދވަސް އެބަ ނަގާ އިޢުލާންކުރަން 6 ވަނީ؟ ންކޮުްށގެން ދޫކޮުށްލީމަ ކިހިނެއްތޯ މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އިޢުލާ

 ޝަންގެ މައްސަލަަތކަުށް.ކޮރަޕް-އެބަނަގާ އެންޓި މަސް 6ބަލަން. ައނެއް  ގެންބިޑު ޑޮކިއުަމންޓެއް ހުޅުަވއިމަސް އެބަަނގާ  6

މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނުަށް ، އެހެންވީމާ ކުލީުފތަކެއް ޖަްއސަނީ މި. އުނަދގޫ ތަ ،މި ކަންތައްތައް  ގެންތަފާތު ސިޓީތައް ލައި 

ުދވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ މި ރަުށްތަކުަގއި ތަރައްީޤ އަހަރު 5އަހަރުދުަވހުގެ ދައުރެއް.  5ތީ އޮ ލިބިފައި މި

 ްއ ތަރައްޤީކުރެިވގެން ނޫނިްއޔާޓްތަމި ރިސޯ، ގެނައުމަުށް ޓަަކއި މަަސއްކަްތކުރަން. ތަކުރާރުކޮުށް މި ަދންނަވަނީ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތުތަކެއް، ދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ުށް އާމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކުގެ ރައްޔިތުންނަ



30 

 

ނގޭ އަުޅގަނޑަުށް ގުޅާ ކޯލުތަުކގެ އަަދދު ވަޒީާފގެ މައްސަަލިއގަިއ ވަަހކު އަުޅގަނޑަުްށ އެހޯދައިނުދެވޭނެ. ކޮންމެ ދު

މާސްޓަރސް ހަދާފައި ތިބި ކުދިން ވަޒީފާ  ،ިޑގްރީ ހަދާފައި ތިބި ކުދިން ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ުޒވާން ކުދިންއި

މިކަން ކުރެވޭީނ  ؟ހޯދުމަުށް ޓަކައި ގުޅަމުން މި އަންނަނީ. މި ވަޒީފާތައް އަުޅގަނޑުމެން ކޮންތާކުންތޯ ނެރެ ދައްކަނީ

އިތުރަުްށ . އަދި ޭއގެޓް ހަދައިގެންސޯތިޞާދީ މަސަްއަކތްތަކަުށް ދޫކޮުށްގެްނ، ރިޤްނޑުމެން މި ރަުށްތައް ޫދކޮުށްގެން. އިއަޅުގަ

ތަފާތު އެކިެއކި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ތަަރއްޤީކޮުްށގެން. ިމ ކަންތައްތައް ފަސޭަހއިން ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް އަުޅގަނޑުމެން 

ނަުށް މި ބިލުަށް ތާއީދުކޮުށް މިއަދު ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން، ން ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާމި ގާނޫނުގެ ތެރެއި

މި މަޢުލޫމާތު  އެންޓި ކޮރަޕްޝަނާ ސީދާ ފައިސާ މީރާއަުށް ވަންނަން ދާންޖެހޭތީ، ރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އޮތީަމ.ހަ

ނާ ގަވާއިދުތަކެްއ އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ހަރުދަ .އްދަ ހޯދަންޖެހޭތީހުން ހުހިއްސާކުރަންޖެހޭތީ، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ

، ވާތީ. އެހެންވީމާ މި ަގވާއިދުަތއް އާްއމު ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނަ ގޮަތުށް އިޢުލާންކުރެިވގެން ކުެރވޭ ކަމަކަުށް ،ހެދިގެން

މި ަގވާއިދުަތއް  ،ގާނޫނުގެ ދަުށުން ަގވާއިުދތައް ހެދި ،ގާނޫނުތައް ެހދި ،މިހާރު ކުރަމުންދާ އުސޫލުތަްއ ބަދަލުކުރެވި

ކުެރވެނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލަުށް ތާއީދު އިމުކުެރވިެގން އަންނާތީގެ މަތިން ބެޭލނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާ ލުހަރުދަނާ އުސޫ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާިއރާގެ އިއް  ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ އިބްރާހީމްދީދީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޭދޫ

ުށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ލާޙަުށް ފުރިހަމައަހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞް އަުށް 99/2ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ެއކިެއކި  ،ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމްގެ އެިކއެކި ސިނާޢަތްތަކުން ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ، މި ިއޞްލާޙަކީ މިއީ މީގެ ކުރިން

ބޭފުޅުން ރާއްޖޭެގ އަދި ސަރުކާރުތަްއ ހިންގެވި  ،ެއކިެއކި ޒަމާންތަކުަގއި ވަޒީުރކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅުންނާއި ،މަސައްކަތް

ލައަުށް ޙައްެލއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ގެންދިޔަ މައްސަނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން ރަުށްތަކާއި ބިންތައް އެިކއެކި ފަޅު

މިހާތަނުަށް އިޞްލާޙު ގެނެިވގެން މާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ޓުއަިރޒަ ދިވެހިރާއްޭޖގެއިން ފެުށިގެން  1999ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެްއ. 

ސޫލުގެ ދަުށުން ވެްސ ހަމަ މި އު ވޭތުވެދިަޔ ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައި، އަިއއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ

ގެ ސަރުކާރުން މިހާރު . އެހެންނަމަވެސް، ަރއީސް ޔާމީންަތން ބިޑުކުރުމެއް ނެތި ހިތަުށްއެރި ަބޔަކަުށް ރަުށްތައް ދެމުންދިޔަ

ިދވެހި ދައުލަަތުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުަށް  ،ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ޭބނުންވާ ގޮތަުށް ،މި ބޭނުންވަނީ ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް

ނެތި  ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެންނަން. އެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަން ފެުށީމާ ބިޑުކުރުމެއް ދިނުމުަށް ޓަކައިމި ރަުށްތައް 
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 ގެރައީސް މައުމޫން  ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި ވެސް  ؛ނެތި ރަުށްތައް ކުރިްނވެސް ބިޑުކުރުެމއް . މީގެއޭރަުށްތައް ދެނީ

ތަނަުށް އިޞްލާޙު  އުޅެނީ މި ކާރުަގއި ވެސް ަރުށްތައް ދެމުންދިޔައީ. މިއަދު މިރައީސް ވަޙީދުގެ ސަރު  ،ސަރުކާރުަގއި ވެސް 

މި  ،އުޅެނީ ނޫން. އެއީ ހަމަ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް. މިހާރު މި  ނެތި ރަުށެއް ދޭކަުށް އުޅެނީ ބިޑުުކރުމެއް ވައްަދއިގެން މި

މި ހުޅުވިފައިވާ މަގު ބަންދުކުރުމަުށް ޓަކައި. ގެންނަނީ ނަހަމަ ގޮތުގައި ކަންަތްއތައް ކުރުމަުށް  ބަދަލުތަކެއް މި ންގާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ  5 ،މި ގާނޫނުގައި އެޅިފައި ހުރި ލޯވަޅުތައް ބައްދާލުމަުށް ޓަކައި. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލާނަން

ތަ ފަެޅއް ނުވައެހެން މެންބަރުން ެވސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ރަުށެއް ނުވަތަ ބިމެއް  ކުރިން )ރ(ގެ ދެ ވަަނއަުށް ހަމަ މީގެ 

. މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ން ހުއްދައަކަުށް އެދޭކަުށްނުޖެހޭަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަުށް މީގެކުރި  އިދޫކުރުމުގެ މަރުޙަލާގަ

ރަުށެއް ނުވަތަ ބިެމއް ނުވަތަ  ،ބުނަނީ ަގއި މި 3 ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(ގެ ދަުށުން 5ހޯދަން އެބަޖެޭހ. ހަމަ  ދައޮފީހުގެ ހުއް

 އިދޫކުރުމުެގ ފަހުން ނޫނިއްޔާ ދޫކުރުމަުށް މަަސއްކަްތކުާރއިރު ެއކަމާ ބެހޭ ތަފްސީލު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަުށާފަޅެއް 

 . މިގޮތަކަުށް ނޯވޭމީގެކުރިއަކުން މިކަމެއް ނޯވޭ .ދޫކުރުމުގެ ފަހުކޮރަޕްޝަން އޮފީހަުށް އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އެ -އެންޓި

ލިއިރު އޮޑިޓަރ އިބަލަ މެންގައި ވެސް އަޅުގަނޑު އި .އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ަމއްސަލަފަހުން އެމް މިކަމެއް. މިކަން، އެންމެ

ނެތް.  ކޮރަޕްޝަނަކަުށް އެނގިފަެއއް-ކަމެއް. އެންޓި ރަުށެއް ދިން .ކަމެއް ޖެނެރަލް އޮފީހަކަުށް ނޭނގޭ މި

މި އިޞްލާޙުތަކުން  ،ދަލުތަކުންގެންނަ ބަ ނެތް. މިހާރު މި ގާނޫނުަށް މި  ދު އެނގިފައެއްޚުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ެވސް 

ޒިންމާދާރުކުރުވޭނެ. އަދި ދައުލަތަުށް ވަންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާެއއް ވަންނަންޖެހޭނީ  ،މި ބޭބޭފުޅުންނަުށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބި

ޑުމެންެގ ބޭފުޅުން ހަމަ އަޅުގަނ ދެކެނީ؟ މީގެކުރިން މި  ކޮންވާހަަކއެއްތޯ މިމީގައި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، މީރާއަުށް ކަމަުށް 

މީގެކުރީަގއި މަގުމަތީަގިއ  ،ފަދަިއން ވިދާޅުވިއެ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

. މިހިރީ މި ބީދައިން ދެވިފައެކި މީސްމީހުންނަުށް ރަުށްތަްއ  ުށް،ނު ވިްއކި މީހުންނަައދި ފޯ ،ހަމަ ލޮލީ ވިއްިކ މީހުން

ނުޭވ  ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަންބޮޑެއް  ؛ުލކުރުމަުށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތް ސަުރާކރުން ފެުށީމާ ހަމަމިހާރު މިކަންތައް ޙައް

އިސްާލމިކް ޔުނިވަރސިީޓއަުށް ެވްސ  ،ވެސް  މިކަހަލަ ކޮންމެ ބިލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ާވހަކަދެއްިކއިރު

ވީ.  ކަމަކަުށް ހަމަ ކަމުނުދާ .ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި މިގޮތަުށް  ައޅަންވީމާ ހަމަ މިގޮތަުށް ދިމާވީ. އިސްާލމިކް ޔުނިވަރިސޓީ 

އަދި އަޅުގަނޑުެމން އެސް.އީ.ޒެޑް ފާސްކުރަްނ  ،ބިލަުށް އުޅެނީ ކޮންެމވެސް އެހެްނ މަސައްކަތެއް ކުރަން. ިމއަދު މި އެ

ލެްއ ޓާމިނައަދި  ،ސް ޔައެޅިބްރިޖެއް  ،ސްޔައެައރޕޯޓެއް ހެދި ،ޖެހުނަސްއިޤްތިޞާީދ ގޮތުން ކަމެއް ކުރަން ،ވިޔަސް 

މި ސަރުކާރުގައި ވޭުތވެދިޔަ  !ަބއްލަވާ ،ސްޔަނޑުމެން ރަުށެްއގެ ނަރުދަމާ އެޅިއަުޅގަ .ބޭފުޅުންގެ ފާޑުިކޔުން ސް މިޔަހެދި

 އި ދޫގަސް ދަތުރުފަތުރަުށޭ ކިޔާފައި ޫދކޮުށްލާފައެ އޮތް ސަތޭކަ ރަުށް ދޫކޮުށްލިއިރު ައއްޑޫ އަތޮުޅގައި  4ބޭފުޅުން  ގައި މިތާ

ތަނެއް ރައީސް  އާމުދަނީ ލިބިލިބި އޮތްއަދާކޮުްށ، ބަަޔކު ވަޒީފާ  ގައި ދިރިދިރި އެތައްއެތާ އި،ޕްޝަނެއް ހިންގާފަބޮޑު ކަރަ

ކޮުށްލާފައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި. ކޮބައިތޯ ެއއްކަަލ އޮތީ ހަލާކުކޮުށް ސުންނާފަތި މައުމޫނުގެ ވެރިކަުމގައި މިހާރު އެ

އުޅެނީ މި އިޞްލާޙުތައް  މި މެން ުށް ބަހާލި މީހުންނަުށް އަޅުގަނޑުސަތޭކަ ރަުށް މިގޮތަ 4 ދަތުރުފަތުރު؟ އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން
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 އި،އަނބުރާ ދިވެހި ދައުލަތަުށް ވައްދަ ތަންތާ މަސައްކަތް ނުކުރެވިފަިއ ހުރި ރަުށްތަުށް  ގެނެސްގެން އަނބުރާ އެ

ކަމަުްށ ުއޅެނީ. މި ކަންަތއްތަްއ ކުރަން މި މި ގޮތަުށް ވާުލއިފަސޭހަަރއްޔިތުންނަުށް  ،ގޮތަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އާމުދަނީ ލިބޭ

 ،ލާފައިއިދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރަ އި،ންޑާ ފަތުރާފަގެބޭނުންހާ ޕްރޮޕެ އިކުރީމާ މިހާރު މިތާ ތިބެފަޙައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް

ބޭފުޅުން.  ނުވާނެ އެ ެވސް ބޭނުމެއް ލާފައި ފިލާ ރައްކާެވއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ވާހަކަ އަޑުއަހާކަުށްއިއޮޅުވަ ނަސްމީހުން

ފުޅުން ެދއްކި ހުރިހާ ބޭ ނުކުެރވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ައޑުއަަހން އެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ އަުޑއަހަން ކެތެއް  ،އެއީ ސަބަބަކީ

 ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާކަުށް ވެސް ތިީބ އަުޑއަހަން. މިކަން ކުރީ ަރއްޔިތުން ކުރިމަީތގައި. މި . ަރއްޔިތުންވާހަކަ

ވާހަކަ  ފިތުނަފަސާދަ ުއފައްދާފައި ފިލީމަ މި އި،ދޮގު މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރަ ކަހަލަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިނުވެސް 

ތަރަްއޤީ ދާ ތަން ފެނިގެން ކެތްނުކުރެވިގެން ދަްއކާ ވާހަކަ. މިީއ  ަގއިޖެހެނީ. މި ސަރުކާރުގެ ބާރު ސްޕީޑު ދައްކަން މި

ބެލްޓު  ިއގަތީމަމި ސަރުކާރު ދުއްވަ ،ދަމާ ބާރުކޮުށްގެން ތިބި މީހުން އި،ލްޓުއަޅަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުގައި ބެ ޙަޤީޤަތެއް.

ެވްސ  ތަނެއްތިބި  އެ ތިބީ ގޮސް.ދުނިޔޭގެ އެކި ަޤއުމުތަކަުށް ބުރައިގެންދިަޔއީ.  ެގންގޮސްިވއްިސވިހާލިވެ ކަނޑަިއގެން 

ުޑ ބާރުވީމާ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު އަބަދުވެްސ . ބެލްޓުތައް ކަނަޑިއގެންދިޔަީއ ތަރަްއޤީގެ ސްޕީމީހަކަުށް ނޭނގެމިހާރު 

ރޖީ ބޭނުންވާނެ. އެނަ . ރޮކެުޓ ސްޕީޑުގައި ދަންޏާ އެއަުށް ފިއުލްގައޭމި ސަރުކާރު ދަނީ ރޮކެޓު ސްޕީޑު ،ދަންނަވަނީ

 ންސް ޔާމީސާ ޯހދުމަުށް ޓަކައި ރައީ ފައި ބޭނުންވާނެ. ރައްޔިތުންނަުށް ޭބނުންވާ ތަރައްޤީ ގެންނަން ފަިއސާ ބޭނުންވާނެ. މި

ކަންތައްތައް ބަްނދުކުރަން. ރައްޔިތުން އަނގަ  މިކުރައްވާ މަސަްއކަތްތައް ުހއްޓުވަްނެވގެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެ

ކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުެގ  ބޭފުޅުން އެ ރައްޔިތުން ބަނޑަުށް ޖައްސަންކުރާ މަސައްަކތް އެ ،ބަންދުކޮުށްފައި

މު އްކަުށް. މިކަހަލަ މުހިދޭނަން ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލުތަައޅުގަނޑު ސާބިތުކަމާ އެކު ވޯޓު ުމަގއިބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކުރު

ކުާރ މިއަުށް ހުރަސްއަޅަން މަސަްއކަތްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް.  ކުރާނަންނަން އަުޅަގނޑުމެން. މި ފާސްބިލުތަކަުށް ވޯޓުދޭ

ގެ ސަރުކާުރ ޔާމީންهللا ރަީއސް ޢަބްދު .ކުރިއަުށޭ އުމު ދާނީމި ޤަ  .ކަމެއް ނުވާނޭ މި ،މީހުންނަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ

ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ  .ވާނީ ތަރައްީޤއޭ. މިއަުށް ހުަރސްނާޅާުށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދާނީ ކުރިއަުށޭ. ދިވެހިރާއްޖެ

ޟާން މަހެއްގައި ބާރަުްށ މަްއކަންޖެހޭނެ. ރަވަކާލާތުކުާރއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެއްކޭނެ މިގޮތަުށް ވާހަކަ. ބާރަުށް ވާހަކަދަ

ޖެހެނީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު  ޟާން ރޯދަ މަހެއްގައި ވާހަކަަދއްކަން މިގޮތަުށް ބާަރުށް މިޖެހެނީ ދޮގުހަދާތީ. ރަމަ ވާހަކަދަްއކަން މި

ން ދަންނަވަނީ. ސަރުކާރު ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅުާވތީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަުށް ެއަކންތައް ނުކުރައްވާުށޭ ައޅުގަނުޑ މި. ފަތުރާތީ

 ،ހެކްޓަރ ފަންސާސް އަތޮޅު ޭފދޫގައި  އިހަކަުށްދުވަހު އަްއޑޫ ؛ތުރާކުނުން ފެުިށގެން ައއްޫޑ އަޮތޅާ ހަމައަުށް ދަނީ ހއ. މި

ނުވި. ރަްއޔިތުން ކަނޑުވެަފއި  ބޮޑުސިްނގާ ބިެމއް ހިްއކާލީ. ވޭތުވެިދޔަ ެއްއެވސް ސަރުކާެރއްަގއި މިކަެމއް ގެހެކްޓަރ 52

 ޖަހަނީ. ރަުށް...ވާލު ރާޅުއި ދު ޔާރެތިބީ.  އެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ސިކުންތު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 40މިނެޓު  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ބާކީ 

 ރަޝީދަުށް. އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު ންބަރުމެ ދާއިާރގެ ގައްދޫ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަާމ  99/2ުށް އެދުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު ރަީއސް. ައޅުގަނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަޝުކުިރއްޔާ އާދެ! 

ުޅގަނޑަުްށ ގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައަުށް އަުޅގަނޑު ވެްސ، އަ ުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙާ ބެހޭބެހޭ ގާނޫނު( އަ

އޮތް އިޞްލާޙަކީ  ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަުށް ޓަކައި. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަްއޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި

ިމހާރު މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ީމގެކުީރގަިއ  ،މިއީ ހުުށަހަޅަން މާ ލަސްވެފައި އޮތް އިޞްލާޙެްއ. ސަބަބަކީ

ގާނޫނަުށް ނުފެތޭ ގޮތަުށް ހިނގަމުން އައި ަކންތައްތަކެއް ގާނޫނު ތެރެއަުްށ  އިގަާވއިދާ .މުންދާ ކަންތައްަތކެއްވެސް ހިނގަ

ވެއްޖެ  ވެސް ކަމަކީ ލަސް މި  ،ކަމެއް. އެހެންެވެގން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ސަުރކާުރން ކުރަްއވާ ފެއްތުމަުށް ޓަކައި މި

ިއ އްހާ ހިސާބުން ފެއްޓިގެން ކުރީގަ ރިން ގާތްގަނަޑކަުށް ނުވަދިހަ ނުަވއެ އިޞްލާޙެކޭ. ސަބަަބކީ މީެގ އަހަރުތަކެއް ކު

 އި،ޭއގެތެެރއަުށް ލާފަ ސީ.އެސް.އާރު ޕްރޮެޖކްޓެއްގެނެްސގެން،  ތަކެއްން އައި ުއސޫލަުށް ބަދަލުމުރަުށްތައް ދޫކުރަ

 އި މާކެުޓގަ، ސް ުގ ދަުށަުށް ގޮއަ ރަުށްަތކުެގ  ދިޔައީ. ޭއގެ ސަަބބުން ރާއްޖޭގެނުލާ ރަުށްތަްއ ދޫކުރަމުން އިޢުލާންކުރުމަކާ

. މި ދިޔަ އް އަިއސްގެންއެ ރައްތައް ނުހެދި މުޅި ޓުއަރިޒަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެ، އި ހިނގާ ރައްތައްތައް ގިނަވެފަ 

ހުރި ަބޔަކަުށް ނުވާތީ މި ސަބަބުަތއް އެ ރަުށްތައް ހެދޭނެވަރުގެ ޤާބިލުކަން  އިެއއްެވސް ގޮތަކަުށް ބަލާފަ ހުރީއި ރަުށްތައް ދިފަ

އެްއބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކަުށް ރަުށްތަްއ ތަބަކަކަުށް ލައިގެން ވިްއކަން ހިފުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭެގ  އިދިމާވަނީ. މުޅި މާކެޓުގަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކިަތންމެ ވަރަކަުށް ކަންބޮޑުެވގެްނ  އިއަސްލުގަ  މިއީ، އެހެންވީމާޓުއަރިޒަްމގެ ައގު ދަުށަުށް ދިޔައީ. 

 އި ަލްއވާފައިހުޅުވަ ލެްއވީ. އެ ދޮރުއިބޭފުޅުން މިކަމަުށް ހުޅުވަ މިއީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ،ކަ ެދއްކިަޔސްއެ ވާހަ

އުޅެނީ އެކަން  އަީއ. މިއަދު މި ަސރުކާރުން މިެފއްޓިގެން އޮތީމަ މިކަން ހިނގަމުން ައީއ. މީގެތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަން 

މެންނަުށް މިކަން ކުރެވޭނެ އެ ދޮރުތައް ބަންދުކޮުށް، ގާނޫނުގެ ތެރެއަުށް މިކަން ލައިގެން ހަމަހަމަ އުސޫލުން އެން ،ހުއްޓާލައި

މިކަން ކުރެވޭ ގޮތަުށް މިކަން ކުރަން. މީގެކުރީގައި ދޫޮކުށްފައި ހުރި ސީ.އެސް.އާރުގެ  އިގޮތެްއގަ  ފާޅުކަން ބޮޑު ،ގޮތަުށް

 އި އެކަން ދިނީ. އޭގަ  އިއްސާ އޮންނަ ކަމަުށް ހަދާފަހި 5ތަކުގެ ތެރޭަގއި ސަުރކާރުގެ %ތެރެއިން ދޫކޮުށްފައި ހުރި ރަުށް

ަބޔަަކުށް ރައްތަކެއް ދޭްނވެގެން ކުިރ  .ްއޗެއްންނަ އެއޮ އިމަ ނަމެއްގަ ސަރުކާރަުށް ކުރާ ެއްއވެސް ފައިދާެއއް ނެތް. އެއީ ހަ

ވެސް އެްއވެސް މަންފާެއްއ ކުރާ ެއއްެޗއް ނޫން. ހަަމ  އަކީ އެއީ އެްއވެސް މީހަކަުށް، ސަރުކާަރުށް 5ކަމެއް. އެ %

. ެވސް އަޅުގަނަޑކަުށް ހިއެއްުނވޭ ފަހު އެ ވާހަކަ ދައްކާ ބަޔަކު ންނަ ެއއްެޗއް. ރައްތައް ދިނުމަުށްލިޔެފަ އޮ އިކަރުދާހުގަ



34 

 

މި ، އެްއވެސް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓަކުން އެްއވެސް މިއިން ކުންފުންޏެްއގެ ވާހަކަ ދެެކވިފައި ވެސް އޮތް ކަމެއް. އެހެްނވީމާ

މި ބިލުގެ ެއ  އި،މިކަހަލަ އެއްޗެިހތައް ބަލަދޫކޮުށްފައި ހުރި މިހާރު  ވާތީ، އެއްަޗކަުށް ތްއޮ އިޕަސަންޓޭޖަކީ ހަމަ ނަމުގަ

، އެހެްނވީމާ ލާ ވާހަކަ.އިުށް ވިްއކަފަރާތްތަކަ އަލުން ސަރުކާރުން ޕްރައިވެޓް . އެ ަޕސަންޓޭޖު މިހާރުތްވާހަކަ އެަބއޮ

ގަނުޑ މިއަުށް ފުލީ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް އަޅު ، ެއހެންވީމާއެީއވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް. 

 ދަންނަވަން.  ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  55ޕީ.ީޕ.އެމަުށް ބާކީ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ޔާމީނަުށް. هللا ޢަބްދު އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި

 

 ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވާހަކަައކީ،  ވެސް ހަމަ މި ލިބިފައިވާ ަވގުތުަގއި ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއް

ވެސް އެ އިޞްލާހުތަކަކަުށް ފުރިހަމައަުށް  ުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަނޑުބެހޭ ގާނޫނަ ިރޒަމާއަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓު

ރަުށްތަކެއް ހުރުމުން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  ،ނަުށް މިހާރު މި ފާހަގަކުރެވެނީތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙުތަކެޭކ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން

ލްތަކަކާ ެއްއގޮތަުށް ޒަޕޯއެންމެ ރަނަގޅު ޕްރޮ ،އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާއެއް ނުލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރަުށްތަކެއް ހެދި

ޫނނީ މި ޤައުމަުށް ވަރަުށް ގިނަ  ،ނިމޭއިރު އެ ރަުށަކުން، އެ އަތޮޅަކަުށް އިހަދަ އްރަުށެމަ ފަޅުގެންިދޔައި  އެކަންކަން ކުރިއަުށް

އެ ތަންތަނުގެ އެންމެ ަރނގަޅު ފައިދާ ަރއްޔިތުންނަުްށ ، . އެހެންީވމާއިކުރޭ އެިކއެކި ނަންނަމުގަ ބަފައިދާތަެކއް އެ ބަޔަކަުށް

 މީހުން މިއަދު  ވެސް މިއަދު އެދޭ ކަެމއް. ކިތައް ރަުށުންތޯ، ބެހިގެންދާނެ ގޮތަކަުށް ތަރައްީޤވެގެންިދއުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިެތއް

އޮންނަ ރަުށް ހެދޭނެ އުސޫލެއް ޤާއިމުކޮުށްދޭުށޭ އެ ރަުށް ހެދޭތޯ. އެއީ  އިދިރިއުޅޭ ރަުށުންތޯ މިހާރު ޑިމާންޑުކުރަނީ ކައިީރގަ

 އަދި ފެންނަމުންދާތީ.  .އިދާތައް ފެންނާތީވަމުންދާ ފަ އެ ރަުށްރަުށު މީހުންނަުށް އެ ތަންތަނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ  ރިޒަމާއަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓު  99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ން މި ބިލުހިސާބު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ސްގެ މަރުޙަލާ ހުރިޕޯޓުގެ ބަމުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ  ،ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެ ބިލު 

 ެއ މާއްދާގެ )ުށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ގަާވއިުދގެ 

މަނިކު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އިންރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ،މަތީން

 ހޭ ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެ ބިުލެގ ތިންވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން. ބެ ިރޒަމާއަ)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓު 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 



35 

 

 

 ކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނީ މުގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަ ،7 މުއެޖެންޑާ ައއިޓަ

ّ.الم عليكمالس  وގައި. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:56ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ،7 އެޖެންޑާ އައިޓަމުޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް ގެންދަން ކަމަުށް. މި ދަންފަ .عليكم المالس  

 .عليكم المالس   ަވގުުތކޮޅަކަުށްފަހު() މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުނަުށް އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( .. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް.މިއަދުެގ ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ދަންނަވާލަން. ގެ ސަމާލުކަމަުށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަންނަވާލަން. މަުށްގެ ސަމާލުކައިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަންނަވާލަން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ެގ ދަުށުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ  36ފުރަތަމަ ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ ގަާވއިދުގެ މިއަދު 

ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނީ މިއަދު މި . ކުރުމަުށްމި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުއެޖެންޑާަގއި ހުރި މަސައްކަްތތައް ނިމެންދެން 

ފުރަތަމަ އެ ވޯޓަުށް މި ެއންމެ . ދަންނަވައިލާ ވޯޓަކަުށް ިއެގންއަތްަމއްޗަުށް ނަްނގަވަ ސިސްޓަމުގަިއ މައްސަަލއެއް ުއޅޭތީ، 

ވަނަ މާްއދާގެ )ުށ(ގެ ދަުށުން މިއަުދެގ  36ޯވޓަުށް މި ދަންނަވާލަނީ.  މިހާރު ައޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަނީ.

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މެދު  ކުރުމާމި ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރު ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގައި ހުރި މަސައްކަތްަތއް ނިމެންދެން 

ތި ދެއްވަނީ މިހާރު  ާއދެ،އަތް މައްޗަުށް އުފުއްަލވަިއގެން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

އަތް  ން.ންނަވައިލާނަދަ ނަްނގަަވއިދެްއވުން އެެދން. އަތް ަމއްޗަުށް މިހާރު ،ގަންނަާވ ކަމަުށް ދެްއވާ ބޭފުޅުންފެނިވަޑައި 

)ަވގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ.  ން.ންނަވައިލާނަދަތިރިކޮުށްލަންވީަމ އަތް  ން.ންނަވައިާލނަދަތިރިކޮުށްލަންވީމަ 

ގޮތަކަުްށ ަވކި  ޝުކުރިއްާޔ. ވައިެދއްވުން އެދެން.ލަހިއްމައްޗަުށް ން އަތްޕުޅު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ 

 ުޝކުރިްއޔާ. ަވއިގެން.ނަްނގައަތް މައްޗަުށް  ވޯޓުދެްއވުން އެދެންވަަޑއިނުަގންނަވާ ބޭފުޅުން ން ބޭނުންވެ ްއވަވޯޓުދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ވަިކ  ކު ނެތް.ދެއްވި މެންބަރަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓ44ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 45އަދަދު؛ 

ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި 

ވަނަ މާްއދާގެ )ުށ(ގެ ދަުށުން މިއަުދގެ  36ގަާވއިުދގެ  އެހެންަކމުން، .44. ޖުމުލަ؛ 23. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 44

 މަޖލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ކުުރމަުށްމި ޖަލްސާގެ ވަގުުތ އިތުރު ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑަގއި ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ނިމެންދެން 

އެބަ އާދެ، ިސސްޓަމަުށް ދިމާވެފައިވާ މައްަސލަ ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ވަގުތުކޮެޅއް )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.ވަރަުށް ޖަހާއިރު އަުޅގަނޑު ޖަލްސާ އަލުން ފަުށާނަން.  2އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ  އެހެންވީމާ،ބޭނުންވޭ. 

 

 ] އަުށް  14:09އިން  13:49: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން[

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا ލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދިމާވެގެން މެދުކަނޑާލިއިުރ ސިސްޓަމަުށް މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ގެންދަން ކަމަުށް. ކުރިއަުށް  އަލުންލްސާ ޖަ .عليكم المالس  

ދަުށުން، ެއއީ ދުވަުހގެ ގެ 7.1ޖެންޑާ ައއިޓަމު އެމިއަދު  .ތިބީ ގެ ަމސައްކަތް ކުރުމުގައި 7ޖެންޑާ ައއިޓަމު އެ

 7އިޓަުމގެ ދަުށުން މިއަދު އަމި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ތެރޭން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފައިވާ ގެ ތްތަކު މަސައްކަ

 އަރުވަން.ުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްކޮރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު އިއްޒަތްތެހުރިހާ އެބައޮްތ. ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން 

 ކަމަުށް. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( އަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ )އ ވަނަ މާއްދާގެ 35ލީ ޢާޡިމް، ގާނޫނުގެ ޢަްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އި ދުހެންވޭރުމެ

  އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް ައމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

ްއޒަތްތެިރ އި ުށަހަޅުއްވަިއ، ކުޅުުދއްފުުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ ހު ލީ ޢާޡިމްޢައްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އި  ދުހެންވޭރުމެ

 އުނިކުރުން. ()އ ވަނަ މާއްދާގެ 35ގާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ ރު މޫސާ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ ޢަބްދުލްޣަފޫ މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ދެންމެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ލީ ޢާޡިމް ޢަމެންބަރު ދާއިރާގެ  ދުހެންވޭރުމެ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރު މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫ ެމންބަރުކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ  :މެންބަރުތާއީދުކުރެްއވި 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 19. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ . ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި 45

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ނެއްނުވި. މި އިޞްލާޙު ފާއެހެންކަމުން،  .64. ޖުމުލަ؛ 33. ފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަދު؛ 64އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( )އ ވަނަ މާއްދާގެ 35ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފުުށީ  .މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް

 އަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްާލޙު އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 

އްޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ  ރަދޫމަ ުށަހަޅުްއަވއި، ހު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިާރގެ އި  ލިފުުށީއަ

ންނަިވ އަ ()އ ަވނަ މާއްދާގެ 35ގާނޫުނގެ ބުނެވިދިޔަ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛  ބްރާހީމް ޝަރީފްއި މެންބަރު

ޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ިދވެހިރާއްޖޭހެ ޓުއަރި) 99/2ނަންބަރު . ގާނޫނު ()އ ަވނަ މާއްދާގެ 35 ކުރުން.ގޮތަުށް އިޞްލާޙު

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހިންގާ ޓުައރިސްޓް ގެސްޓްަހއުސްތަކަުްށ  ލުކުރަން ފެުށުމާ އެކު،ގާނޫނަުށް ޢަމަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ އަުށްވަނަ

ގެ ސްދުވަހުމަ)ހައެއް(  6ޓެކްްސ ނަގާ ގްރީން ކަުށް ންމެ ދުވަހަަގއި ހޭދަކުރާ ކޮތަނެއްއިން އެއަންނަ ޓުއަރިސްޓުން 

 މުއްދަތަުށް ފަސްކުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ދެންމެ 
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 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންމެންބަރު ދާއިރާގެ  ލިފުުށީއަ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ބްރާހީމް ޝަރީފް އި މެންބަރުދާއިރާގެ  ރަދޫމަ :މެންބަރުތާއީދުކުރެްއވި 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް 

   564     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ންގެ އަދަދު؛ މަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރު. ނުފެންނަ ކ19ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

ަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެ ކު ނެތް.ޓުދެްއވި ެމންބަރަ. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވ45ޯ

 އްނުވި. ހެމި އިޞްލާޙު ފާއެހެންކަމުން،  .64. ޖުމުލަ؛ 33. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 64އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

( އަުށް )އ ވަނަ މާއްދާގެ 35 ޒައިނާ އާދަމް،ރޮދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މީދޫްއޑޫ އަ .ވަނަ ވޯޓަުށްންތި

 ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން:އިދާރީ 
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 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ  ހިތަދޫ ދެކުނުުށަހަޅުއްަވއި، ހު  ޒައިނާ އާދަމްރޮދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  މީދޫްއޑޫ އަ

ންަނވި ގޮތަުްށ އަ ()އ ވަނަ މާްއދާގެ 35ގާނޫނުގެ ބުނެވިިދަޔ ތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ އިޞްލާޙު؛  ލީ ނިޒާރުޢަ

ޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އުަށް ދިވެހިރާއްޖޭހެ ުޓއަރި) 99/2ނަންބަރު . ގާނޫނު ()އ ވަނަ މާއްދާގެ 35 .މަުށްކުރުއިޞްލާޙު

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހިންގާ ޓުައރިސްޓް ގެސްޓްަހއުސްތަކަުްށ  ލުކުރަން ފެުށުމާ އެކު،ގާނޫނަުށް ޢަމަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ އަުށްވަނަ

ގްރީްނ އިންަސއްތަ  0.5 އަދަދުގެިރއަުށް ދައްކާ ކޮޓަ ރެޔަކަުށްންމެ ަގއި ހޭދަކުރާ ކޮތަނެއްއިން އެ އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން 

 އެވެ.ޓެކްސް ނެގޭނެ  ުށްގޮުތގައި ދައުލަތަޓެކްސްގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އިމެދު  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޒައިނާ އާދަމް ރޮމެންބަރު ދާއިރާގެ  މީދޫްއޑޫ އަ   ބަރު:ހުުށަހެޅުއްވި މެން

 ލީ ނިޒާރުޢަ މެންބަރުދާއިރާގެ  ހިތަދޫ ދެކުނު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 18    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީ

. 43 ؛ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަުށ18ް. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

ންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެ

 . )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވިއެހެ .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަުދ؛ . ފާސް 61އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( 35މް ޡިދު ނާތެރި މެންބަރު މުޙައްމައްޒަތްއި ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ވަނަ ވޯޓު.  4މިއަދުގެ 

 ދަންނަވަން. އަމީންޢާއްމަުްށ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރިމުލަކު ދާއިރާގެ ، އިހުުށަހަޅުއްވަ މުޙައްމަދު ނާޡިމް އިއްޒަތްތެރިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ މާްއދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަުށް  35ބުެނިވދިޔަ ގާނޫނުގެ  .އިޞްލާޙުތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ،  އިބްރާހީމް ނަޞީރު

 8ުށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ިރޒަމާއަދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓު) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 35އިޞްލާޙުކުރުން. 

 ގެސްޓްަހއުސްތަކަުށް އެކު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންާގ ޫޓރިސްޓު  ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމާއިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ާގނޫނަުށް ވަނަ 

 އިންސައްތަ ގްރީން  ދޭއްދައްކާ ރޭުޓެގ  ރާ ކޮންމެ ރެޔަކަުށް ކޮޓަރިއަުށްހޭދަކު އިއަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގަ 

 ނެގޭނެެއވެ.  ުށްގެ ގޮުތގައި ދައުލަތަޓެކްސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އިމެދު  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ  . ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން 85އަދަދު؛ ލަ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ

. 44 ؛ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަުށ17ް. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

ްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެ 

 . )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވިއެހެ .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަުދ؛ . ފާސް 61އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް މާއްާދގެ )ހ( ވަނަ 5 ،ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ދާއިާރގެ މެުދހެންވޭރު .ވަނަ ވޯޓު 5މިއަދުގެ 

 ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ިއއްޒަތްތެރިމަރަދޫ ދާއިާރގެ ، އިމް ހުުށަހަޅުއްވަ ޡި ންބަރު ޢަލީ ޢާމެ ިއއްޒަްތތެރިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

 ގެ ެދަވނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 5ޔަ ގާނޫނުގެ ބުނެވިދި ؛ޝަރީފް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އިމެދު  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ޡިންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 18    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 .ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 44 ؛ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަުށ18ް. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

ރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެ

 )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މި އިޞްލާޙު ާފހެއްނުވި.، އެހެންކަމުން .62ލަ؛ . ޖުމ32ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ތުަށް ހަގެ ފަަވނަ މާއްދާގެ )އ( 35هللا ދުއީވާ ޢަބް ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުުށް. ގަލޮޅު އުތުރު ވަނަ ވޯޓަ 6މިއަދުގެ 

 އިޞްލާޙު ިއއްަވއިެދއްވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.  އްވިހުުށަހެޅު ުށްކުެރްއވުމައަކުެރއް އިތުރު

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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ްއޒަތްތެރި އިާރގެ އުތުރު ދާއި މައްޗަްނގޮޅީ ، އިހުުށަހަޅުއްވަ  هللاއީާވ ޢަބްދު އްަޒތްތެރި މެންބަރުއި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ 

ގެ ފަހަތަުށް ަވނަ މާއްދާގެ )އ( 35ގާނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ހައުސްަތކުން ނެޭގ ގެސްޓު ޓޫރިްސޓު -)ވ( ؛ަވނަ މާއްދާގެ ފަހަތަުށް އިތުރުކުރައްވާ އަކުރު 35 އިތުރުކުރުން.އަކުެރއް 

 ހި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށެވެ.ތިމާވެއްޓާ ރަްއޓެރަުެށއްގެ ދުކުރަްނާވނީ އެ ޓެކްސް ނެގޭ ޓެކްސް ޚަރަ ގްރީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައި އިމެދު  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاއީވާ ޢަބްދު މެންަބރުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ    ހެޅުއްވި މެންބަރު:ހުުށަ

 އަްޙމަދުދީދީ  މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީ       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ  . ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 43 ؛އަދަދު. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ 19. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 
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ރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެ

 . )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ޞްލާޙު ާފހެއްނުވިއެހެންކަމުން، މި އި .62ލަ؛ . ޖުމ32ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ދާއިާރގެ ވިލިމާލެ ،ފަރާތުން . ސަުރކާރުގެ އިލާބިލު ފާްސކުރުމަުށް ދަންނަވަ ،ފަހު ވޯޓު އެންމެ  މިއަދުގެ އޮތީ  ދެން މި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން  އަޙްމަދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 މާ ިނންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވު އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ުްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމު( އަނޫނުބެހޭ ގާ ޒަމާއަރިޓު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އިމެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙުސައިންމަނިކު  ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 19    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 19. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 45ގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުނ65ްއަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެއެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  .64ލަ؛ . ޖުމ33ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ64ްއަދަދު؛ 

ރާއްޖޭެގ ދިވެހި) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު އިްއޒަތްތެރި

ހުން ގޮތަުށް މަޖިލީ ނިންމެވި އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުއަ (ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު

 ފާސްވެއްޖެ.
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާތަނުަށް ވެސް  އެކު ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ތަކުގައި މިޓީކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކޮކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުވުނުވަރަުށް ރަނގަޅު މަސަްއކަތްަތކެއް ކުރެ 

ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅު ވެސް އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަން. އަދި އެކަމަުށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ކުރަްއވަމުން

 އެއްބާރުލުމާއި ވަގުތު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އިދާާރގެ ފަރާތުން ދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަްނ.

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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