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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللا الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  23ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު 

 

 .ން ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ންކުރުކުުރމާއި ޔައުިމއްޔާ ފާސްޢުލާންއެޖެންޑާ އިދުވަހުގެ 

 .2018/3/18އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ވަނަ އަހަރުެގ  2018ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ. އެއީ  3ައށް،  2018/36އިން  2018/34ންބަރު ނަޔައުމިއްޔާ  -3.2

ްއޔާތަްއ ަވނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި ޔައުމި 12ލްސާއިން ފެށިގެން ވަނަ ޖ10ަވަނަ ދަރުއުުރގެ 3

އިދުަގއިާވ ވާތީ، ަގވާ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިްޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިނު

 .ންމައިފިންނި ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަުމގަިއ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4

ގަންަނާވ ްށ ނިސްބަތްވެަވޑައިނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާއި ވަކި ޕާީޓއަކަ -4.1

ްއވުނު މަޖިލީހުެގ ކޮމިީޓގަިއ ތަމްސީލުކުރައްވާނެ ނިސްބަްތ އިްއޔެ ބޭ 13އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެންބަރުން ރަ

ޖިލީހުގައި މަ ،ވަނަ ޖަލްސާ މިހާރު މި ވަނީ ފާސްކުރެވިފަ. އެހެންކަމުނ17ްވަަނ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2018

މިޓީަގިއ ކޮ 13މިހާރު މި ވަނީ އެ  ،ޝްވަރާކުރުމަށްފަހުމަ   ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ހާރު ން މިޓަލްއި ޕޯެއ ލިސްޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މެންަބރުން އަލުން ކަނޑައަޅާފަ. 

ގަބީލު ވޯޓުރަނަވގުތު ޯވޓަށް އެހުމަށް.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅަގނޑު މި ގަސްތުކުރަނީ ެއ ލިސްޓަށް މި

 ޑުކޮޅުތައް ންބަރުން ކާޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަްށވަހު( އިއްޒަްތތެރި މެ

 ވާލަން. ކޮށްލަދެްއވުން އެދި ަދންނަކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު  އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ލަެދއްވުންކޮށްޗެކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ އިނުގަންނަ އްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ަވކި ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްވެވަޑަ ރަ

އްޒަތްތެިރ އި ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގޮުތގެ ލިސްޓަށް  13މެންބަރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ 

 ޓުދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   24     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:



3 

 

 13      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 24        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބިވ ތި . ހާޒިުރވ85ެލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ކުއަމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ އާދެ

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ24ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވި މެންބަރުންެގ ވެރި ވޯުޓގައި ަބއި. 1އަދަދު؛  ންގެނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުއެހެންކަމުން،  .24ލަ؛ . ޖުމ13ުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ24ްއަދަދު؛ 

 އްޔިތުންގެރަސިޔާީސ ޕާޓީތަކާއި ވަކި ޕާިޓއަކަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިނުގަންަނާވ މެންބަރުން  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 ފި. ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގޮުތގެ ލިސްޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއި 13ގެ ދާއިމީ މަޖިލީހު

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. -5

 99/2ނަންބަރު  ނޫނުރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -5.1

އިވަނީ، އިްއވާފަ ން އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔު ށް( އަޒަމާ ެބހޭ ގާނޫނުއަރިޓު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލު ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބި 14ވަނަ ދައުުރގެ 3ވަނަ ައހަރުގެ  2018ަގިއ ބޭއްވުުނ،  2018ޮނވެންބަރު  28

ތެިރ ޢު. އިއްޒަތްރިފާهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ

 މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަރިޒަމާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާެޙއް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓު  99/2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަނޑު ގަސްުތ މި ކުރަނީ، ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަެކއްެގ ޝަުކާވއެްއެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

، މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުެވސް އަުޑއިވެމުން އަންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަާކއި

ފަޅުތަކާއި، ބިންތައް ުޓއަރިަޒމްގެ ބޭނުމަށް ފަހަކަށްއަިއްސ ދޫކުރެވެމުން މި ދަނީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ 
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ފައިދާހުރި ގޮތް ނޫން ގޮތްަތކަށް ކަމަށް ދެެކވޭ ވާހަކަަތާކއި، އަދި މި ފަހަރުގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުަގއި މިއަުދގެ 

މަދު ޞާލިޙްގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ެވސް އެންމެ ވަރުގަަދއަށް ރައީސް ޔާމީނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާީހމް މުޙައް

ދެކޮޅަށް ދެކެވެމުން އައި ެއއް ވާހަަކެއއްގެ ގޮުތގައި ާފހަގަެވގެންދިޔައީ ޓުއަިރޒަމްެގ ގާނޫނަށް މި ރައްޔިތުްނގެ 

ސޫލުަތކެްއގެ ތެރެއިްނ، ރަށްތަްއ، މަޖިލީހުން ގެނައި އިޞްލާެޙްއ. އެ އިޞްލާޙުެގ ތެރެއިން ބިޑަކާ ނުލަިއ ަވކި އު

ފަޅުތައް ުޓއަރިޒަމްެގ ބޭނުމަށް ދޫކުރެޭވ ގޮތަްށ ގެަނއި ިއޞްލާޙަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރި 

އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގަިއ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންާވނެ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތގަިއ. އެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް 

ސެޕްޓެންަބރު ހާމަވެގެންޮގއްސަ. އަދި  23ީދ، އެކަމުން ރަްއިޔތުންގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ވަނީ ވިސްނައި

ސަރުކާރުން އޭުރގައި ކެމްޕޭނުގައި ބުނަމުން ައއީ ތިމަންާނމެން މި ކަންކަން އިޞްލާޙުުކރާނަމޭ. ސަރުކާރު ވެިރކަމާ 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ހަވާލުވެ، މަހަކާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ެވސް އެ އިޞްލާޙު ރަ 

ވިސްނުނީ، ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި މި އިޞްލާޙު ވީާހވެސް އަވަހަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މި އިޞްލާުޙ 

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  99/2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުިރހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތާއީދު ހޯދަން. އާދެ! މިޮގތަށް 

ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( ުވޖޫދަށް އައީްއސުރެ މި ގާނޫނުގައި އޮންނަނީ ބިޑުކޮްށގެްނ ރަށްތައް ދޫކުރާ އުސޫެލއް. 

ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންިތޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ  2008އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ 

ވެރިކަާމ ހަވާލުވި ހިސާބުން ވެސް ަހމަ ރަށްތައް އެ މީހުންނާ ގާތް ފަރާތްތަކަށް އެްއވެސް ކަހަަލ  ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ

ބިޑުކުރުމެއް ނެތި ބަހަމުންދިޔަ މަންޒަރު. މިއީ ދިވެހީްނނަށް އޮޅިފައި އޮތް މަންޒަެރއް ނޫން. ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. 

މިނިސްޓްރީތަކުން ރާއްޖޭގެ ަރށްތައް ޓުއަިރޒަމްގެ ބޭނުމަްށ  ސީ.އެސް.އާރު.ެގ ެއކި ޕްރޮޖެްކޓުތައް ެއއާ ގުުޅވާފައި އެކި

ބަހަމުންދިޔައިރުގައި ުޓއަރިޒަްމ ގާނޫނު އޮތްތާ އޮތީ. އެކަާމ އަޅައިލާނެ މާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ނެތް. އެކަމާ އޭރުގެ 

ކަން ވިސްނައިދެމުްނ ސަރުކާރާ އިދިޮކޅުަގއި އޮތް ސިޔާސީ ޕާޓީން ޝަުކވާތައް ހުށަހަޅަމުން، ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަން

ވަނަ އަހަރު، ސަރުކާރާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުެވ،  2013ގެންދެވޭތޯ ބެލި. ހަމައެއާިއެއކުމެ، 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ދަށުން ރަށްތައް ދޫކުެރވެމުންދިޔައީ ެވސް ހަމަ މިފަދަ ބީދަޔަކުން. ވަކި އެްކިއޒިޝަން ފީެއއް 

ނެގި، އަދި ފަހުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ޮބޑު ކޮަރޕްޝަންގެ ކަންތަްއގަނެޑއް  ކަނޑައެިޅގެން ސަުރކާރަށް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ތެރޭން ފަޅާއަރަިއ، ެއ މައްސަލަިއަގިއ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ދޭެތރޭގައި ސަރުކާރުން އެކަމުެގ 

ދާ ތަން. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަން އިތުރަށް ދަޢުވާތައް ކުެރވި، މިއަދު އެ މީހުންގެ ޙުކުމްތައް ތަްނފީޒުކުރަމުން

ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ސަރުކާރުން ބިޑަކާ ނުލައި ޓުއަރިޒަމަށް ރަށްތައް ދޫކުރެވޭެނ 

މަވެސް، އުސޫލެއް ާޤއިމުކުރެިވ، އެ ުއސޫލަށް ތަބާވެގެން ފަހުން ރަށްތައް ދޫކުރެވެމުންދިޔަކަން ާފހަގަކުރަން. އެހެންނަ

ސެޕްޓެންބަރުގައި ހާމަކޮށްދީފަ.  23އެ ުއސޫލަކީ ވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ކަމުނުދާ އެްއޗެްއކަން ރައްޔިތުން މި އޮތީ 

 99/2އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަނީ އެ އުސޫލު ބާތިލުކުެރވޭނެ ގޮތަަކށް. ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ މާއްާދ  5ބުނެވިިދޔަ ގާނޫުނގެ  -1ގާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުގެނައުން.  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ

 -5އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަްނކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާިއ، ފަޅު ކުްއޔަށް ދިނުން. 

ޅު ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަ -)ހ(

އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮްށގެން ަކނޑައެޅިފަިއވާ ުއސޫލެްއގެ މަތީން އެކަށީގެްނވާ އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ 

މަށް ކޮންމެ މާލީ މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން. )ށ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަ

އަހަރަކު ދޫކުާރ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅުަތކުެގ ައދަދާއި، އެ ތަންތަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަޝްވަރާާއއެކު ޓުއަިރޒަާމ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި ާއއްމުކުރަންވާެނއެވެ. 

 ެއކު އެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުގެ ހުއްދައާ ރައީސުލް ،އިުތރު ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަލިސްޓަށް އުނި އަދި އެ

 ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ. )ނ( އެހެން ގާނޫނެްއގައި  ުމގެ އިޚްިތޔާރު ޓުއަިރޒަމާލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައު

 ފަޅު ކުްއޔަށް މަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ހޭ ކަންކަބެރުވެރިކަމާ ފަތު ،ނަމަވެސް  ވީއެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި 

ާނއި ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނަށް އުިނކުރާ މާއްދާތަކާ ުގޅިގެން އެ ނޫމި ގާ -2ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގާނޫނަށެވެ. 

، ސްވެ ނޫނު ފާިމ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާ -3ތަރުތީބުކުރުން. ނަންބަރު ާމއްދާތަކުެގ ގެ ނޫނުގާ

ފެށިގެންނޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވްސ ކޮށް ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ތަސްދީގު

ގުޅުންހުރި މަޖިލިސް މެންބަރުން އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި  ން ބޭނުންވަނީ، މި ވާހަކަތައް މިއަުދގެ ސަރުކާރާ ބޫލުކުރަގަ

ހިންގާ ޕާޓީއާ ގުޅިަފއިވާ ކޯިލޝަނުގައި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ  ށް. މިއަދު ސަރުކާރުނިޔަުތަގއި ކަމަ ދައްކަމުންދިޔައީ ހެޔޮ

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ގެ ހައިސިްއޔަތުން ހަމަ އެއްސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރެއޮތްއިުރގަިއ، އަުޅގަނޑުމެން އިދިކޮޅު 

މަށް. ނޫނު ފާސްކޮށްެދއްވު އެްއގޮތަށް ިމ ގާރަްއިޔތުންގެ ވިންދާއި އެބަ އެދެން އަރިހުން ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެީކގަ

ސް ުއއްމީދަކީ މި ާގނޫނު ވީ އެންމެ ައވަހަކަްށ ފާސްވެ، ަރއްޔިތުްނގެ ިމ ގަނޑުެގ ހުރިހާވެއެހެންވީމާ، އަޅު 

 ޢަލައިކުމް.  ޝުކުރިއްާޔ. ަވްއސަލާމްަވރަށް ބޮޑަށް ރުޞަތަށް ން. ދެއްވި ފުކަންބޮޑުވުމަށް  ޙައްެލއް ހޯދަިއދިނު

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެއވުން:ރިޔާ

ޑު މި ތް ައޅުގަނޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮ، އާދެ

ސިކުންތު.  8މިނެޓާއި  50ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  8ގަިޑއިރާިއ  1 ދަންނަވަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް

މިނެޓު. ވަކި  3ށް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަ 7މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ދެްއކެވުމަްށ ހަކަފުޅުމި ބިލަށް ވާމިނެޓު.  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް 

ޒަތްތެިރ ގެ އިއްއިރާށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. މަރަދޫ ދާއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަ

 ހީމް ޝަރީފް. މެންބަރު އިބްރާ
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 ހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު އިބްރާމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ހެންނަމަވެސް، އާދެ، ޓުއަިރޒަމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. އެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މިއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގެންނަންޖެހޭ ޙަޤީޤީ ބަދަލު، ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓުތައް ޓުއަރިޒަމަށް ީވްއލި ދުވަސްވަރު އޮތީ އެގްިރކަލްޗަރުން އެ ފަރާތްތަކުން 

ށް އެއްެވސް ކުްއޔެއް ެނތި ރިސޯޓުތައް ދޫކުރާ ުއސޫލު. ލައިސަނެއް ދިނީމާ ލިޔުްއވާފައި ތިބި ފަރާތްތަކަ

އޯވަރަނއިޓުަގއި މަލްޓި މިލިަޔނަރަކަށް ވީ. އެހެންކަމުން، ާރއްޖޭަގއި ލިބޭ މީހުންނާއި ނުިލބޭ މީހުންގެ ފަރަގު ބޮުޑވެ، 

ވާކުރާ ަމއްަސލައަކަށް މިކަން ވެފައި އޮތީ. ރާއްޖޭަގއި ބޮޑު އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަައކަށްެވ، ރަްއޔިތުން ިމހާ ބޮޑަށް ޝަކު 

އޭގެ ފަހުން ކޮމްޕެޓިޓިވް ިބިޑންގ އުސޫލުން އެންމެ މަތީ ކުއްެޔއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ރިސޯޓުތައް ދޫކުރާ ގޮތަާށއި، 

ނޫނަށް ކުރިން ހިލޭ ދީފައި ހުރި ރަށްތަކުން ކުއްެޔއް މަޑުމަޑުން ބޮޑުކުރަމުން ގޮސް މާކެޓް ޭރޓަށް ހަދާ ގޮތަށް ގާ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީ މި މަޖިލީހަށް، އަޅުގަނާޑއި ކުީރގެ މަރުޙޫމް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާނާ ދެ މީހުން އެކުވެގެން 

ހުށަހެޅި ގާނޫނަކުން. އޭރު އެ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް މި މަޖިލީހުަގއި ވަރަށް ިދގުކޮށް ބަހުްސކޮްށ، ސަރުކާރުން ދެ ފަހަރުމެ 

ސްނުމަށް ފޮނުަވއި؛ ެއހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން އެ ގާނޫނު، ގާނޫނަކަްށ މަޖިލީހަށް އަލުން އަނބުރަިއ ވި

ވެގެްނގޮސްފައި އޮތީ. އެ ހިާސބުން ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ރާއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީން 

ޑު އުފާކުރަްނ މިއަދު ެވސް ެއ ގާނޫނު އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ލިބެްނ ފެށީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަމާ އަުޅގަނ

ހުށަހެޅުނުކަމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާއެކު ަދންނަވަނީ މިއަދު ފިކްސްޑް ރޭޓެއްަގއި ރަށްރަށުގެ ކުިލ 

ނަގާއިރު، ިބޑިންގ ޕްރޮސެްސއަކުން އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ކުއްަޔކަށް ދޭނީ ކޮންގޮތަކަށްޯތ. މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

ގެން މެުނވީ، ެއގޮތަކަްށ އެކަެމއް ނުކުެރވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން ކޮމްޕެޓިޓިވް ިބޑިންގ ޕްރޮސެސްއަކަްށ ދާ ކަމަްށ ގެނެސް

ވާނަމަ އެބަޖެހޭ އެންމެ މަތީ ކުއްެޔއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ރަށްތައް ދޫކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނުތަކަށް 

ތަުކގަިއ ގެަނއި ބަދަުލގެ ސަބަބުން، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން މި ކުރާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތަފާުތ ދައުރު

ޝަކުާވއާއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިވާ ގޮތަށް މި ކަންކަން ވެގެންގޮސްފައި އޮތީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރުވެސް ވަިކ 

ހުށަހަޅަން؛ އެއީ ޮކން ވާހަކަެއއްތޯ؟ ެއއްެވްސ އަަގކަށް، ވަކި ރޭޓަކަށް އޮތިްއޔާ ދެން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް 

ކަހަލަ އުސޫލެއް ނެތް. ސީ.އެސް.އާުރގެ ދަށުން ރަށް ދިނުމަކީ ވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކޮރަޕްޝަނަްށ 

. މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެއް. އެަކން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވޭުތެވދިޔަ ކުރު ާމޒީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް

އެހެންކަމުން، ރަށްތައް ުކްއޔަށް ދޫކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ދިރާސާކޮށް، މި ކަމުަގއި 

އިންޑަސްޓްީރއަށް ކުރާނީ ކޮްނ އަސަރުތަކެއްތޯ ބަަލއި، އެްނމެ ބޮޑު ކުއްަޔކަށް، ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަދި މުއްދަތު 

މި ިއޞްލާޙުތައް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހެްނ  ހަމަވީމާ ވެސް ކުްއޔަށް ބަަދލުއަންނަ ގޮަތކަށް
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 99އަހަރުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގާ ހުރިހާ ރަށްރަށްހެން ގާތްގަނޑަކަށް މި އޮތީ  50ދަންނަވާއިރުަގއި ެވސް 

ކަމުަގއި ވިޔަްސ އަހަރަށް ބަދަލުވެފަ. އެހެންަކމުން، އެއިން ރަެށއް ބިަޑަކށް ނުވެސް ދާނެ. އެހެން އެކަން އޮތް

އަޅުގަނޑުމެން މެކެނިޒަމެްއ ރާވަން އެބަޖެހޭ، މާކެްޓ ރޭުޓގައި ރަށްަތއް ޫދވެފައި ހުްނނާނެ ގޮތަކަށް މި ކަްނކަން 

އިޞްލާޙުކުރަން. ހަމައެާއއިެއކު މުސްތަޤުބަލުގައި ދެން ކުއްޔަށް ދެވޭ ރަށްރަށަކީ، ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިްނގ 

އް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަްށ، އަދި އެ ފަރާތްތަކަީކ ރިޯސޓު ހެދޭވަރުެގ ޤާބިލިއްޔަތު ޕްރޮސެސެްއގައި އެންމެ މަތީ ކުއްޔެ 

ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރަށްތަކަކަށް ހަދަން. މި ދެކަން އިޞްލާޙުނުކޮށެއް ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފަިއވާ ދޮރުތަކެއް ބަންދެްއ 

ޞަތު އޮތީެވސް، ކޮރަޕްޝަން ހިނގާނީ ވެްސ ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޭޖގައި އެންެމ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް ހިނުގމުގެ ފުރު

ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްީރެގ މި ރަށްތައް ދޫކުރާދޫކުރުމުގެ ތެރެއިން ލާފަ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް 

ވިސްނައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭެގ އިންޑަސްޓްީރގައި ުނވަތަ ވިޔަފާީރގައި އެންމެ ބޮުޑ 

ކުރަނީ ޓުއަިރޒަމް އިންޑަސްޓްރީން. މިހެން މިކަން އޮތްއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިއްސާެއއް އަދާ

ފުންކޮށް ވިސްނަިއ، ދައުަލތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ޮގތެއްަގއި ރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްަތކާއި، ފަޅުަތކާިއ، ގިރިަތއް 

ތަށް ޢަމަލުކުރަން އެބަެޖހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭނުންކުރެވޭނެ އުސޫލަކުން ގާނޫނުތައް ބައްޓަްނކޮށްގެން އެގޮ

ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން ރަށްަތއް ދޫކުރުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ިމ 

ީރއަީކ ރާއްޭޖެގ ގާނޫނު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގންނަން އެބަޖެހޭ. ޓުއަރިޒަްމ އިންޑަސްޓް

އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ބޮޑު އިންަޑސްޓްރީ ކަމަށް ާވއިރު، އެ އިންޑަސްޓްީރއަށް ެވސް ެގއްލުންނުވާނެ ގޮތެްއެގ 

މަތީން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫުނތައް ބައްޓަންކުާރއިރު، ަބއްަޓންކުރަންޖެހޭނީ. އެއްގޮތަކަްށެވސް ރަންބިސްއަޅާ ކުުކޅު 

ލުކޮށްގެންނުވާނެކަން ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ޚައްސާްސ މަރުވާ ގޮތަކަށެއް ޢަމަ

މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން މި ބެލެންސްކުރަންޖެހޭ. ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ދިރިއޮްނނާނެ ގޮތަކަށް، ކުިރއަރާނެ 

ތަކަށް ކަންތައް ކުރަން ެއބަޖެހޭ. އަދި މި ރަށްރަށުން ގޮތަކަށް، އަދި ދައުލަތަާށއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮ

އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަަކށް ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީާފާއއި މުސާރަ ނުލިބޭ މައްސަލައަކީ ވެސް އަބަުދއަބަދު 

ޒަްމ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭ މަްއސަލައެއް. އެހެންވީމާ، މިކަަހލަ އިޞްލާޙެއް ގެންަނއިރު ެއބަ ވިސްނަންޖެހޭ، ޓުއަރި

އިންޑަސްޓްީރގައި މަސަްއކަތް ދިވެހިން ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ؟ އެ މީހުން އެ ބުނާ އުޖޫރައެްއ ނުލިބެނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އެ 

ކަންކަމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަަވޅުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މިހިރަމިހިރަ ކަންތައްތައް އެބަ ޙައްލުުކރަންޖެހޭ ޓުއަރިޒަމް ގާނޫާނ 

 ރު. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ކަންަކމަކީ...މެދު ވާހަކަދައްކަމުންދާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިދ އެއްވުމަށް އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްށ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވަަޑއިގެންދެ 

 ނު ދެކުނު އި މި ވަނީ، މާފަންދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( `. އަުޅގަނޑު ކުިރމަތީގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފަ

ރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމާ )ދިވެހި 99/2ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު هللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ކައި މިހާރުްއކުމަށް ޓަބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި މި ބިލަށް ވާހަކަދެ ގެބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލު

 . ްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށްފުަވްއމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ،ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ދަނީ އަނެއްާކވެސް ުޓއަރިޒަްމގެ  ޢަލަިއކުމް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިިވގެން މި `. ައއްސަލާމް

ައޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް  ނޫނަށް އިޞްލާެޙއް ގެނަުއމުގެ މަސަްއކަތް ފެށުނު ާވހަކަ. އަުޅގަނޑު ހިތުން ިމއީގާ

ޓަަކއި ްއސަލަތަަކށް ޙައްލު ގެނައުމަށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުރި ބޮޑެތި މަވިސްނާ

މަނިކުފާނު  އެ ؛އެއްގޮތަށް  ޢުދުފުޅާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަ ،ރުކާރުންކުރެވުނު ސަ އަމުދުން އަލަށް އިންތިޚާބު މި 

ފަތުރުވެިރކަމުގެ  ،ނޫނަށް އަދި ޓުއަިރޒަމުަގއި ހުރި ަމްއސަލަތަކަށްވެހިރާއްޭޖގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާދި  ،ވިދާޅުވެަފއިވަނީ 

 ދައުލަތުގެ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ އެ އިންޑަސްޓްރީ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ،އިންޑަސްޓްީރގައި ހުރި މައްަސލަތަކަށް

ހިނގާ ހަރަކާތްތަކެއްެގ  ގޮތަށް އެކު ދެފުށް ފެންނަނގާ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ނަޒާހާތްތެރިކަމާއަދި ދައުލަތުަގއި ހި

ުތަގއި މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮ އިޞްލާޙު ގެްނނަވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ށްތީބުކުރުމަށްޓަކަިއ ގާނޫނުތަކަގޮތުަގއި ތަރު

ވަނަ އަހަރު ވުޖޫުދެވފައިވާ ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނަށް ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް އިުރއިރުކޮޅާ އައުުމގެ ބަދަލުަގއި  1999

ފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން. އެ އިޞްލާޙުތައް ގެެނވޭީނ  ގެެނވޭޙައްލު ށްން އެބަޖެހޭ މުޅި މި މައްސަލައައަޅުގަނޑުމެ

ގުޭޅ  ކަމާ  ިއ،ށް ަޙއްލު ލިބޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަމުޅި މައްސަލައަ ،ސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހުއަޅުގަނޑުމެން ރަނގަުޅ ދިރާ 

ގުޅޭ މުައްއސަސާތަކާ މަޝްވަރާކޮްށގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މި ޖާގަ ސަރުކާރަށް  އިދާރާތަކާއި ކަމާ

މިދެންނެވިހެން މި  ،ނަމަ ލާޙު ގެންނަދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެމން އިރުއިރުޮކޅާ މި ގާނޫުނތަކަށް އިޞް

ޅެއް ގާނޫނުން ފަހަރަކު ތަންކޮ ،މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ފަހަރަކު ތަންކޮޅެއް

މިދަންނަވާހެން މުޅި މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިބެން އެބަޖެހޭ.  ،ގެންދިޔުުމެގ ބަދަލުގައިއިޞްލާޙުކުރަމުން

ފުޅާ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިްނަޑސްޓްރީއަކީ އެންމެ ،ފަދައިން ަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަން

އެާހ  އިއިންޑަސްްޓރީއަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގަ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ،ނަމަ އިންޑަސްޓްރީ. މީގެ ިވއްސަަކށް އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާ

އޭރު  ތާއި ފަތުރުެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތާނޫން. މަސްވެިރަކމުގެ ސިނާޢަ އިްނޑަސްްޓރީއެއްއޮތް ފުޅާކޮށް 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ޮބޑުތަނުން ކުރީަގއި. އެހެންވީމާ،  މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތް އޮތީ މާ ،އަޅާިކޔަމުންދިޔައިރު

ިމ  ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެަތއް ބަެއއްގެ މަަސއްކަތުން. އަދި މި އިާވ ކުރިއެރުން ހޯދިފައިންޑަސްޓްރީން ހޯދިފައިމި 
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އަުޅގަނޑުމެން އެ ވަސީލަތްަތއް  ،ދުރަތީ މުއްސަނދިކަމަކީގު އިންޑަސްޓްީރއާ ގުޅިަފއިވާ ެނޗުރަލް ރިސޯސްތައް ނުވަތަ 

ޕްލޭންތަަކކާ އެކު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ގެރާސްތާ ދިގު ،ރަނގަޅު ޕްލޭންތަކެއް ެއކަށައެިޅގެން ،ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ މުްއސަނދިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ން ހިމާޔަތްކުރަން. އެ ދުރަތީ މުއްސަނދިކަގުމިދެންނެވި 

 ،ފަރުތަާކއި ،ގާނޫނުތަކުަގއި ތަރުތީބުތަެކްއ އެކަަށއަޅަން. ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޭޖގައި ުހރި ރަށްތަކާއި

 ،ނދިކަން ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަކި ތަރުތީބަކުންދުރަތީ މުއްސަގުފަދަ  އަިދވެްސ މިދެންނެވި ،ގިރިތަކާ  ،ފަޅުތަކާއި

 ތަންތަން ދޫކުރެވެން. ހަމަ އެ  އިރަނގަުޅ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލާފަ އެންމެ ،ފެންނަ ގޮތަށް ދެފުށް ،ކުންޔަވަކި ހަމަ

ދެން  ދިނީމާ އަހަރަށް 99 ފަރުދުންނަށް ދުރަތީ މުއްސަނދިކަމެއް ަވކިަވކިގު ހުރިހާ ހުރިޓަސްލާފައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންނަން ޮއތް ޖީލާއި ައޅުގަނޑުމެްނގެ މާކެޓު ކިހާވަަރކަށްތޯ ފުލަުޑަވނީ؟ ނުވަތަ މާކެޓު ތެޭރގަ

 އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ .ތެރި ަރީއސްއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިރާސާކުރަން. ިއއްޒަތް ހިނަގނީ ކަންކަން ކިހިނެއްތޯ މި

މި   ބްރޭންޑުތައް ދިވެހިރާއްޭޖގެއަކީ ިމއަދު ދުނިޔޭަގއި ހުރި އެންމެ މަޝްހޫރު ނަން މަޝްހޫރުދިވެހިރާއްޖެ  ،ފަދައިން

ދައްާކ  ސްގެ ވާހަކައެިޑޑާ ،ނައިކީ  ،ދަްއކާ ނަމަމާކެޓުގައި ވާދަ އެބަކުރޭ. މިާސލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަ

އެފަދަ  ،ަދއްކާ ނަމަ ރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ވާހަކައަގަނުޑމެން ޓުޑަސްޓްރީ ނުވަތަ ައޅުފަތުރުވެރިކަުމގެ ިއން ،ފަދައިން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް  ހުރި. އެހެންވީާމ، މި ބްރޭޑުތަކާއެކު ިދވެހިރާްއޖެމަޝްހޫރު ބްރޭޑުތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ

 ގެ އަޅުގަނޑުމެން ، ދޭއިރުއެއްހަމަެއއްަގއި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން މަސައްކަްތުކރެވޭނެ ޖާގަ އަުޅގަނޑުމެން

ދެއްކެނީ ޚިޔާނާތުގެ  ހުރީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުެމން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަބަދުވެސް މި ދިވެހިންނަށް އެންމެ މަންފާ

ިދވެހިންގެ ތަރިކައާ ބެހޭ ގޮތުން ދެްއޭކ  އި،ދުރަތީ މުއްސަނދިކަމާގުދިވެހިްނގެ  ،ވާހަކަ. އަދި އަމުދުން މިދަންނަވާހެން

އުމަށް ޤަ  ،ތަންތަނުގައި މަަސއްކަްތކުރާ ދިވެހިންނަށް ފަސާަދއާިއ އަިދ މި އިޚިޔާނާތާ ެކއް މިއީ. އެހެްނވީމާ،ހަކަތަވާ

ން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ފަތުރުވެިރކަމުގެ އިްނަޑސްޓްރީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްޭދ ދިވެހިންނަށް އޮތީ ކޮން ޖާގައެއްތޯ

ދެވޭނީ ތްތެިރކަމާ އެކު މިކަން ގެންހާއްގެ ތެރެއިން ނަޒާންގ ރަނަގޅު ޕްރޮސެސެބިޑި ،އެހެންވީމާ، އޯޕަން މާކެޓެްއަގއި

ސަރުކާރުގެ  ން އާެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރެެގން. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމދަންނަވާހެ އިއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގަ

ނުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ޕްލޭނެއް އޮެވގެން މިފަދަ ގާނޫ ގެރާސްތާ އެލައިންވާ ގޮތަްށ ދިގު ޕްލޭނުތަކާ

ތަނުގައި ވެސް މި މަްއަސލަތަކަށް ޙައްލެއް ނުލިބޭނެ.  އޮތް ގެނެސްގެން މެުނވީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް

އުމީ މަްޞލަޙަތު އިސްކޮްށގެން މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އެބަޖެހޭ ޙައްލު ޤަުޅގަނޑުމެން ުހރިހާ ޕާޓީތަކުން އެހެންވީމާ، އަ

އުމީ މަސަްއކަތްތަްއ ޤަ ައޅުގަނޑުމެން ެއކުަގއި  ،ޅުގަނޑުމެން ަވކިަވކި އިޞްލާޙުަތއް ގެނައުުމގެ ބަދަލުގައިހޯދަން. އަ

 ކުރަން އެބަޖެހޭ. އޭރުން މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ލިބިެގންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށްފަހު ެއއަ .ދަމަށްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާައއް ،އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

އްޒަތްތެިރ އިރާގެ އި އަރުވާނަން. ައއްޫޑ މީދޫ ދާބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެން

 މަށް.އުވާަހކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދި ،ދަމްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ 

ދުތަްއ ފުއްދަވާނެ. ޢުމަނިކުާފނުގެ ވަ އެ ،ސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައީ

ނެ .ޕީ.އެމަކަށް ނޭނގޭނުވޭ. ައދި ޕީ ހަވާލުކުރެވިފަެއއް ދުތައް ފުއްދުން ޕީ.ޕީ.ެއމާޢުވަމަނިކުފާނުގެ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އެ

ނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުގަ ،ކޮންތަރުތީބަކުން ،ދުތައް ފުއްދާނީ ކޮންޮގތަކަށްޢުގެ ވައިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ަރއްޔިތުންގެ މަންދޫބުްނ  ތިއްބާ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ރޮއިތެރޭަގއި ރައްޔިތުން ރޮއި ގެ އަހަރު ފަސް މިފެންނަނީ މިދިޔަ

 ށްުދވަހު ކޮރަޕްޝަނާ ަވއްކަމަ އެ ،ގާނޫނުތައްށްކޮށް ިތއްބާ ޭބނުންހާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުިރ ކޮއާދޭސް

އަިއސް ރަްއޔިތުން  މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާެބއް ބޯމަތިވީމާ ޓަކައި ބަދަލުުކރި ގާނޫނުތައް ިމއަދު ރަްއޔިުތންގެމަގުފަހިކުރުމަށް

ނެތި އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅަމުންދާ މަންޒަރު.  ކެހުމެއް  ،މެއް ތަނަށް ބެލު ބޭނުންވީ ގޮްތކަން އެނިގއްޖޭ ކިޔާަފއި މި

މިގޮތަްށ ތަނުަގއި ިމ އިޞްލާޙުތަްއ ެއގޮތް ވެސް މި ުދަވހު ނޫން އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ގޮތް ނޭނގިގެނެއް 

ވެހިރާއްޖެ ގާނޫނުތައް ެއޮގތްމިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޮކރަޕްޝަނާއި ވަްއކަމުގެ ބޮުޑ ހާއްޔަކަށް މި ދި ،ހަދައިގެން

ނޫން. ބިްނ ިވއްކަން ފާސްކުިރއިުރގަިއ  ެނއްނޭނގިގެހަދާލައިގެންދިޔައީ. ެއްއގޮތަކަްށވެސް ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތް 

ގެންދިޔައީ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ތިޖާޖުތައް ކުރަމުންހުނގިތޯ އޮތީ؟ މުޅި ރާއްޖޭގައި އި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޭ

ނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ބިޑުކުރުމެއް ނެތި، އީ.ޕީ.ޭއެގ އެްއވެސް ކަހަލަ ބެލުމެއް ގާ ުޓއަރިޒަމް ނޫން.  ނޭނގިގެނެއް

ނެތި، އެ ހުރިހައި ބާރުތަެކްއ ވެސް ުޓއަރިޒަމް މިނިސްްޓރީގެ ތެރެއަށް ގެނެްސގެން، މި ހުރިހައި ކަމެއް ކުރީ 

ދަކޮށް ބުނެބުނެ ތިއްބާ. ެއކަމަކު މިއަދު ވަަޑިއގެން މި ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެންތޯ؟ ަރއްޔިތުން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ ައޑުގަ

ވިދާޅުވަީނ، މިއަދު އެނިގއްޖޭ. މިއަދު އެނގުނީކީ ނޫން. ޭއރުވެސް އެނގޭ. އެކަަމކު އޭުރ ބޭނުންވީ، ކޮރަޕްޝަނާއި 

 ދުވަހު އެހެން ވަްއކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުރިހައި ކަމެއް ކޮށްގެން އަިމއްލަ ޖީބުތައް ފުރަން. އެހެންވެގެްނ، އެ

ކަންތައް ކުރީ. ދެން މިއަދު ައއިއްަސ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ކުެރވިފައި ހުރި ކަމެއް ބަލައިނުަލއި މި ތަނަށް އިޞްލާޙުަތްއ 

ލަމުންގެންދަނި. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުާކރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންާވ 

ތައް ބައްޓަންކުރަންީވ ގޮުތގެ ަމސައްކަތް ކުެރވެމުންދަނީ. ެއއީކީ ކުއްިލއަކަްށ މި ތަނަށް އިޞްލާޙުތަކާިއ ގާނޫނު

ގެނެއްސަ ހަމަ ެއއް ފޮުޅވަަތކުން ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަންަތްއތަކެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ މުޅި މި ނިޒާމު 

، ކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން ކުަރންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކޮށްގެންރަނގަޅުކުރަން. އެހެންކަމަށްަވންޏާ، ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ފަރާތްތަ

ން މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ. ތުަގއި ގެަނއިމަ ނޫނިއްޔާ މީނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް އެކަިތގަނޑެްއގެ ގޮގާ



11 

 

 ގެެނއްސަ ެއ ނޫނަށް ވެސް އެއް ުދވަހު އެއް ތަންޮކޅު، ލާމަރުކަޒީ ގާމީނުގެ ސަރުކާުރގަިއ ޢަމަލުކުރިހެންރައީސް ޔާ

އަެނއް ުދަވހު ދިމާވާ ކަންތަާކ ގުިޅގެން  ،ައނެއް ދުވަހު އަނެްއކާ ބޭނުންާވ ބާރެއް ަނގާފައި ،ބޭނުންވާ ބާރެއް ަނގާފައި 

އުޅެނީީކ ިއއްޒަތްތެިރ  ެއގޮތަކަށް ނޫން އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ކުރަންެވގެްނ މި ،އަނެއްާކ އަެނއް ތަންކޮުޅ ގެެނއްސަ

ަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ަބއިވަރުަބއިވަުރ. ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްީރއަށް ބަލައިލާއިރު !ަލވާރައީސް. ނިކަން ބައް

ގެ މައްސަަލތަކެއް ނޫން މިހިރީކީ. އެތައް ބައިވަރު މުަވއްޒަފުންނާ ގުޅިަފއި ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް ހަމައެކަނި ބިޑިން

ގޮތަްށ  އެ ބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤުތައް ވެސް ދިފާޢުކުެރވޭ ،ތަށްގޮ  އެބަހުރި. އެ ބޭފުޅުންގެ ަޙްއޤުގައި ވެސް ވާހަކަދެެކވޭ

ބޫލުކުރަީނ ންނަންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުަތއް ގެނެިވގެން އަގާ ގެޓުއަރިޒަމް 

ކަނި ހަމައެ ،ގެ މި ސަރުކާރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދާނީޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއިރާދަކުރެްއިވއް

ޓުހައުސްތަުކގެ ވެްސ މުވަްއޒަފުންނާ ގެސް ،ކުރާ ރިންނަާކެއއް ނޫން. ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް މަސައްކަތްރިސޯޓުތަކުގެ ވެ

ތައް އެޓަރނީ ކުރާ ުމވަްއޒަފުންެގ ވެސް ޚިޔާލާ ެއއްކޮށް ުޓައރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުމަސައްކަތް

އެތައް ރިސޯޓުތަކެއް އެބަހުރި. ޖު ނުދޭ ނުލިބޭ  ކަމަށް. ސަރވިސް ޗާންނަވާނެކުރައްަވއިެގން ގެޖެނެރަލާ މަޝްވަރާ

 ،ޖު ވެްސ ރިސޯޓުގެ ވެރިން ނަގާަފއިޒަފުންނެއް ެއބަތިބި. ސަރވިސް ޗާުކރާ އެތައް ުމވައް އިންޑަސްޓްީރގައި މަަސއްކަތް 

ހަމައަށް ވެސް ަތކުރާރުކޮށް އެބައާދޭ. މުވަްއޒަފުންނަށް އެ ނުީދގެން އެތަްއ ބަިއވަރު ަޝުކވާތަެކއް އަޅުގަނޑުމެންނާ 

މީސްމީހުންނަށް ތިބޭ ތަންތަނުގައި  އިޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނަށާ ،މީހުންމައްސަލަތައް އެހައި ބޮޑު. ބޭރު ތަފާތުކުރުމުގެ

ށް ވެްސ ަކންކަން ރަނގަޅުކުރުމަ އްމު ވާހަކަަތކެއް. މިރާ ވާހަކަތަކަކީ ިމއީ ެވސް ހަމަ އާދިވެހިންނާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތުކު 

އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވައިލާނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 

އޮތީތީެއއް ނޫނޭ ގެންނަންވީ ބަދަލުތައް ށް ކޮންމެހެންނަކުންނެއް ކުރިއަށް އިންތިޚާބެއް ، މިތަނަނިންމާލަމުން ވެސް

ނުކޮށް ތިބި ބޭފުުޅން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. އެީކގައި ަމސައްކަތް ޞްތެރިކަމާނޫނުތައް. އިުޚލާގެންނާކަށް ގާ

 ހުރިހައި ކަމެއް ބަދަުލވެގެންނުދާނެ. މި ޤައުުމގައި  ނޫނަކުންނެްއ ކުއްިލއަކަށެއް ތަނަށް ގެންނަ ގާ އެހެންވީމާ، މިއަދު މި

. ހައި ކޮރަޕްޝަެނއް ބަދަލުެވގެނެްއ ނުދާނެ ހުރި. ހިންގާަފއި ހުރިތް ޮބޑު ދަރަންޏެްއ ބަދަލުވެގެންނުދާނެއެޅިފަިއ އޮ

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ވަްއކަމެއް ބަދަލުވެގެެނއް ނުދާނެކޮށްފައި ހުރި ހުރިހައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް.އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ
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ތުން ގޮ ބެހޭ ޙާވާ އިޞްލާ މި  ނޫނަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިރަީއސް. އާދެ! ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ތުން ވަރަށްގޮ ދުރަތީްސ ގުޖެައކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެދިވެހިާރއް ،ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ

ނގަުޅ ރަ. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިލަތްތަެކއް ލިބިފައިވާ ަޤއުމެްއގެ ގޮުތގަގިނަ ވަސީ ވަރަށް ،މުއްސަނދި

ެރވިދާނެ ބައްޓަންކު ފަދަ ގޮތަކަށް ދާނެބޮޑަށް ކުރިއަަރއިގެން އިންތިޒާމެްއގެ ދަށުން ގެންޮގްއސިއްޔާ މި ޤައުމު ވަރަށް

ތެްއަގިއ ލަނގަޅު ހާރައުޅޭ ހާލަތަށްވުރެ  ގޮުތގައި ިމހާރު ދިވެހިން މި ބޫލުކުރާގަނޑު ގަ. އަދި އަޅު އިޤައުމެްއގެ ގޮުތގަ

އްމު ރު، އާ އަށް ބަލާއިށް ލިބޭ އާމްދަނީމި ހުރިހައި ތަނަކަ އި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ުއޅެވެންޖެޭހ ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްީރއާ

ޖެހޭ ހިކޮށްދޭންތަނަަވސްކަމާެއކު ުއޅެޭވނެ މަގުތައް ފަ ،ދިިރއުޅުެމއްރީތި  ،ދިވެހި ފަރުދުން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު

ދަ ، މިފަކަކީމިހާރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަ ،ދައުލަތުން. އެހެންނަމަވެސް

ްށ ބޮޑަ ވަރަށް ކުީރގައި އެްއވެސް ބަލައިލުމެއް ނެތި ގެނެވިަފއިވާ ބަދަލުތަުކގެ ސަބަބުން ގާނޫނުތަކަށް

ޑު އެއް ބޮ އެންމެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކޮރަޕްޝަނާއި ވަްއކަްނ ހިނގައިގެންދިޔަ ތަން. ެއގޮތުން

ތައް ލު މި ބަދަނޫނަށްސް ހިނގައިގެން ގޮސްަފިއވަނީ މި ގާކަމުގަިއވާ އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މައްސަލަ ވެ  ކޮރަޕްޝަން

އުމަށް. ޮގތަށް ބަދަލު ނުގެނަނޫނަށް އެ އިން މި ގާުޅގަނޑުމެން ބުނަމުްނދިޔަެވސް އަގެނެވުނު ހިސާބުން. އޭރު 

، ރަށްތަކެއް އް ކާއެކު އެތަ ގެނައި ބަަދލުތަޓީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ެއގޮތަށް ދަނިކޮށް މިކޮޅުގައި އޮތް މެޖޯރިއިހުތިޖާޖުކުރަމުން

ރިހައި ހުގައި ވެްސ . އެހެންވީާމ، އެީއ ޙަޤީޤަތުއެތައް ރަށްަތކެްއ ިވއްކާަލއި އޭެގ ފައިާސ ެގއްލިފަިއވަނީ ދައުލަތަށް

މް އިބްރާހީ، އި ބޮޑު ގެއްލުމެއް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ސަރުކާރުގަ ދިވެހިންނަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް

ން ތަކުނޫނުގާ މިނޫނުތަކަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެްއގެ ދަށުން ދިވެހިންނަށް ގާގެ ސަރުާކރުގައި މި މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ކަން ތަނަވަސް ފަދަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ރީތި ދިރިއުޅުމެއް ުއޅެވޭނެ ،ގޮތަކަށް ފަދަ  މީރުކަން ލިބޭނެފޮނިލިބެންވާ އެންމެ 

ގުތަްއ ވިފަިއވާ މަކަމަށް. އަދި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް ހުޅު ނޫނުތައް ބައްޓަންކުރެިވގެންދާނެގޮތަކަށް މި ގާ ލިބޭނެ

 ރިއެރުން ލިބޭ ވަރަށް ކު ދިވެހިާރއްޖެައކީ ،ށް. ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ އުފާކުރަންޖެހޭބަންދުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަ

  މިމި ޤައުމުގެ، ޢާލާގެ ރަޙުމަތްފުޅުން ލެއްވިަފއިވާ ވަރަށް ރީތި ޤައުމެއް. އެހެންވީމާސުބުޙާނަހޫ ވަތަ هللا ގޮތަކަށް 

ވެްސ  ޒަފުންނަށް އެ ސިނާޢަތުަގއި މަސައްކަްތކުރާ މުވައް އްމު މީހާއަށް ެވސް، އަދިޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތުން އެންެމ އާ

 މެއް ވެސްއި ކަހުރިހަ މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ  ،އެކަށޭނަ މުސާރަތަކެއް ލިބި

 ދިއުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އިންތިޒާމުެވގެން

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތުއާދެ! ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި 
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މިީއ ްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުބެހޭ ގާނޫނު( އަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ) 99/2ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

މިހާރު  މި އިޞްލާޙު ،އުފައްދާ ބަެއއް މެންބަރުން އެބަ ސުވާލުހަމަ މުހިއްމު ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި

ސަރުާކރުން ވެސް ފޮނުއްވަްނވީ.  ، ހުށަހަޅަންވީ.ސްހުށަހެޅީ ކީއްެވގެންތޯއޭ؟ ެދން ކޮންމެބަޔަކު ހުށަހެޅުއްިވޔަ

އިޞްލާޙު އަންނަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި މި ވާހަަކ މި ުތގައި ގޮ ބޫލުކުރާއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ިނސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުން. ދެން ިއއް ގަނޑުެމންގެ މިހާރުގެ ސަުރކާރަށްިމއަދުެގ އަޅު  ،ދެއްކީ

ވަީނ  ިއޞްލާޙު ގެނެސްފައި އެ ވިދާޅުވީ ހަމަ އިތުރުފުޅެއް. މިހާރު ޓުއަރިޒަމަށް ގެނެްއސަވާ ނަޢީމް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚިޔާާނތުގެ މައްސަލައާ ގުިޅގެން އޭގެ ފަހުން. އޭރު ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަ ައއީ ކުރީެގ 

 ،ވެރިކަމަށް އިންތިޚާުބވި ސަރުކާރުތަކުން ގެަނއި އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ސަބަބުން ވަނަ އަހަރު 2008، ސަރުކާރުން

 ރަށް އެކިފަޅުވަަރކަށް  400ގޮތަކަށް. ޮއވެގެން  ނެތި ބެހެވޭ ތަްއ އޮތީ ވަކި އުސޫެލއްރާއްޖޭގެ ފަޅުތަާކއި ރަށް

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިދިަޔއީމަ އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ ތެރެއިން ޚިޔާނާތުެގ  ،ގޮތްގޮތަށް ދޫކޮށްލާފަިއވާީތވެ

ފަހުްނ ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަެކއް  ސަރުކާރުން އޭގެ ރައީްސ ޔާީމނުގެ ، ކަންތަްއތަކެއް ދިަޔއިމަމައްސަލަެއއް އުފެދި

ވެްސ ދައްކަަވއިފި. ބިން ވިއްާކ ހިމެނިފައިވަނީ. ދެން ބިން ވިއްކާ ވާހަަކެއއް ބެހޭ ގާނޫނުގައި  މިހާރު ޓުއަރިޒަމާ

  ގެނައީ ފ.ނޫނު ވުޖޫދަށްހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނެްސގެްނ ވައްކަންތަެކއް ކުެރވުނު ވާގާ

ސް ބިމެއް މިހާތަނަށް ނޫނުގެ ތެރެއިން އެްއވެ، އެ ގާފަޅެްއގެ މައްސަލަިއގަޭއ. އެހެންނަމަވެސް  އަތޮޅުަގއި އޮތް

ރުކާރުން ވެސް. ހިނގާ ސަ މިަސރުކާރަކުން ވެސް އަދި މިއަދު ނޯންނާނެ އެްއެވސް ސަރުކާރަކުން. ކުީރގެ  ވިްއކާފަެއއް

އެ ސަރުކާުރ  ،ދިވެހިާރއްޖެއަކީ ޮބޑު ދަރަންޏެއް އޭރު އީ ހަމަ ަވކި މަޤްޞަދެއް؛އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނަށް ެވސް އެ

ބިިލއަްނ  15.4ާގތްގަނޑަކަްށ  ނަޑކަށް ބިލިއަެނއްހާ ޑޮލަރު،ްތގަުރ ެވސް ހިމެނިފައިވާ ަޤއުމެއް. ގާވުޖޫދަށް ައއިއި

ނި ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި ޕްރޮޖެކްޓެއް ، ދައުލަުތގެ ދަރަކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ ދިވެހި ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ވަދެފާނެ

، ފަެޅްއ ޭއގެއިތުުރން އެްއވެސް ބިމެއް ، ެއކަން ނުވީމާޓަކައި އެ އިޞްލާުޙ އޭރު ގެެނވުނީ. އެހެންނަމަެވސްހިންގުމަށް

 ވެސް ހަމައީ ދީފައި ވެސް އަދި ބަަޔކަށް. ެއހެންވީމާ، އެ ،ގުިޅގެން ިވއްކާަފއި ، އެކަމާނޫނުގެ ދަށުންނޯންނާނެ އެ ގާ

، އިތުރުފުޅެއް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިންގަވާށޭ ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްަކއިގެން ަކންތައްތައް ރަނގަުޅކުރަން 

ނޫނުގެ ދަށުން ހިރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެ އަދި އެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައިްސެގން ދިވެއިޞްލާޙުކުރަން. ބިން ވިއްާކ ގާ

 ، އެކަހަލަ ކަންަތއްތައް؛ަކމަކީ ދެން އަނެއް ކޮޅު ރަނގަުޅކޮށްލަމާ އުޅޭ!ތަން ވިްއކި ެއއްވެސް ބިެމއް. އެެހންވީމާ، އެ

ކަަމށް ލަފާވަންޏާ ރައްޔިތުންެގ  ނޫނުތަުކގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވާނެކަމަށް ލަފާވަންޏާ، އެ ގާ މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ

އެެހންވީމާ، މި ސަރުކާރުން އެ  ޅެްއ؛އޮތީ. ަހމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފު ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތުން އިންތިާޚބުވި ސަރުކާރެއް މި

ދޭނީ އެއަށް. ެއއްެވސް ގަނޑުމެން އެންމެން ެއއްބާުރލުންއިޞްލާޙުތައް ފޮނުްއަވއިގެން އަލުން ރަނގަޅުކުރަްނވީ. އަޅު 
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، ރަށްތަާކިއ ގެންނައިރުހާރު ހަމައެކަނި ޓުއަރިޒަމުގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު. އެހެންވީމާ، މިމައްސަލަެއއް ނެތް އޭަގއި

ޮކށްގެން ރަށްތައް ދޭއިރު ވެްސ ިބޑު ،ލުންޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބިޑު އުސޫއަ  ،ލުތަކަށް ަބދަލުގެނެވޭއިރު ޅުތައް ދެވޭ އުސޫފަ

އޮތުމުަގއި ންވީމާ، އެހެން އޮންނައޮންނަނީ. އެހެ ގޮތަކަށް ނޫން މިހާރު މި ކަށް ރަށް ދޭހުށަހަޅާ ފަރާތަ އެންމެ މަތިން 

، ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާފައި ސް އަދި އެ އުސޫުލގެ ތެރެއިން ބަލާފައި ޅިޔަހަކު ހުށަހެމިހާރުވެސް ހަމަ އެބައޮވޭ މަިތން މީ

، އެ ރަެށއްަގއި ރިސޯޓުތަކުަގއި ަމސައްކަތްކުރާ  ފެންނަނީ، އޮތުން ައޅުގަނޑަށްއޮންނަ  ގޮތަށް. އެ ބޭނުން މީހަކަށް ދެވޭ

ވާަފއި އޮތް ފަރާތަކަްށ ނގަޅަށް ހުށަހަޅުއްފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތަްއ އެންމެ ރަޒަކުރާ ިދވެހި މުަވއްމަސައްކަތް

ގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޅު  ،ދެވޭިއރު ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެްނ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައްގޮތަކަށް މިަކން  ެދވޭއިސްކަން

 ވެްސ އަދި ހުރިހާ ގަވާއިދުތަާކއި އިމިހާތަނަށް މިދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގަ ،ވެސް ފާހަގަކުެރވިަފއެއް ނެތްއެްއގޮތަކަށް 

ތެެރއަށް ލެވިގެން ހިމާޔަތް ކިހާވަރަކަްށ އޭގެ ފުްނެގ ޙައްޤުތައްެވސް މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަގާނޫނުތައް ައއިއިރު 

ދޫކުރެވެންޏާ ވެްސ  ން. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައްދިވެންހިންނަށް އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއި ،އިސްކަންެދވޭތޯ

ޒަމާ ބެޭހ ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިރަނގަޅުވާނެހެން އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ. އެ

ށް ވެްސ މު ގާޫނނެއް ހަމަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޭަބރުންނާ ބެހޭ ގާނޫނަ، މިހާރު ވަރަށް މުހިއްގެނެޭވއިރުގާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

ދިޔަ ގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއްޔެ ައޅުގެަނއުން މިއާއެކީ. އެއީ ހަމަ ގުޅުން ހުންނަ ކަންތައްތައް މިހިރީ. އިއިޞްލާޙު

ގުޅުންހުރި ކަންތައްަތކެއް.  ންނާވެސް ހަމ ލޭބަރުއީ ތަން އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނެއް. ހަމަ މި މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު

 ،ނަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނާއި ތަ ގަނުޑޮކށް މި ،އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ގާނޫނުތައް ކޮމްބައިންކޮށް 

ހުރި ންގުޅު ގާނޫނާ މިއީ އެްއ ގާނޫުނ އަނެްއ  ؛އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު ގެެނސްގެން ،ންނާ ބެހޭ ގާނޫނާއިލޭބަރު

 މިހާރު މިހިރަ ރީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުން އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެހިކަންތައްތަެކއް ހިމެނޭ ގާނޫނުތައް މި

 ގެކުރަންޏާ މިއަދުގެ ސަރުާކރު މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުންތްސަްއކަކަމާއެކު މަހޯދުމަށް އިޚްލާޞްތެރި އްލުމައްސަލުތަކަށް ޙަ

ގެން މަސައްކަތްކޮްށގެން ކުރި ސަރުކާރެއް. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގުޅި  އަޣްލަބިއްޔަތަކުން އިންިތޚާބުބޮޑު

ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް  ތެރިަޒތްއެދުމަކީ އިއްވީމާ، އެއީ އަުޅަގނޑު ހަމަ އެދޭއްލުކޮށްދެއްވަްނވީ ނޫންތޯ. އެހެންމިކަން ޙަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް.  ލުފުށީ ދާއިާރެގ މެންބަރު ރިޔާޟްއަރުވަނީ ވި މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި
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ގެންނަ  ށް މި)ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 99/2ރި ަރއީސް. އާދެ! ޒަތްތެއައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުުކރިއްޔާ ިއއް

ދޭހަވާ ގޮތަށް  ކަމެއް ކަމަށްގޮތަށް ކުރަންއުޅޭ  ެދފުށް ފެންނަ ،އެކުަގއި ލާޙަކީ މިކަން މިހާރަށްުވރެ މިނިވަންކަމާއިޞް

މަޖިލީހުން ގެނައި ގާނޫނު ައއި ފަހުން މި  މިާހރު އެންމެ ،ސް ނަމަވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ާވހަކަދެއްކުނު 

ާމ  ވުރެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ މިންވަރަށް މި ގާނޫނަށް މިގެންނަ އިސްލާޙަށް ށިގެން ވެސް މިދެންނެވިހިސާބުން ފެ

ައުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތް  އެއީ އޮތްކަން ، އުސޫލުަތކެއް މިހާރު ފަހުން ގެނެވުނު ގާނޫނުަގއިރަނގަޅު ހަމަތަކެއް

މިހާރު ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރަށެއް ނޫނީ ފަޅެއް ކުއްޔަށް  ،. އެއީ އެކަން ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަކީވެސް މިއަދު

ށް ވެސް. ޖެނެރަލަ ސަލްތައް އެބަ ފޮނުވަންޖެހޭ އޮޑިޓަރބޭ ޕްޮރޕޯެއއީ އެލި ،ވަންޏާ އޮންނަ އުސޫލަކީ ދޫކުރާ ކަމަށް

ރަނގަުޅ އްާޔގެ އޮފީހަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ވެސް. އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރި-ޓިއަދި އެން

ކަްނކަން  ،ގާނޫނު ތަންދެނީ. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން ކުިރއަްށގެންދިއުމަށް ކުރުމަށްފަހުގައި މިމަރުޙަލާތަކެއް ފުރިހަމަ

ދާނީ ެއގޮތަކަެށއް  ނަމަެވސް އެކަންަރނގަޅު ގާނޫެނއް ހެދި  އްާޔ، ކިތަންމެންގެ ނިޔަތް ނުބައިެވއްޖެކުރަންތިބޭ މީހު

އިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ދެކުނިން އެންމެ ބޮޑު އްދާގެ މައްޗަށް ލިޔެވިފައި އޮތްނޫން. މީގެ ކުރީގައި މި ގާނޫނު ދެތިން މާ

ުރގައި ކުރީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އޭއުސޫލު ބަދަލު  ގޮތް. އެ ހުލި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ރަށްރަށް ދިނީމަ ކަންތައްތައް ެވގެްނދިޔަ

ހާްސ  40ހާސް ޑޮލަރު،  30ކޮންމެ ބެަޑކަށް އަހަަރކު  .ރަށް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ރަށްރަށް ނުހިންިގގެންށްއެގޮތަްށ ރަ

ދައުލަތަށް  ،ނާކޮށްގެން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަކަންކަން ނުކުރެވި އެޑޮލަރު ޖަހައިގެން ރަށްރަށް ނެގި މީހުންނަށް 

ސަލަތައް މިއަުދގެ ތާރީޚަށް ކަންކަން ުނުކރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި މައް  އެތައް ަބއިބަރު ލާރުތަެކއް ަދއްކަންޖެހި، މި

އްާޔ ވެއްޖެ  ކަމަށް ގޮތުަގއި މިކަންަކން ކުރާ ރަނގަޅު ،ނިޔަުތގައި  ލީމާ، ފެންނަން އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހެޔޮބަލައި

 ؛އައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް  ގެނައުެމްއ ނޫން. އަދި އަލަށް މިނުންވަނީ ާގނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުއަޅުގަނޑުމެން ބޭ

ވެސް މި މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެން ދޭންވާނެ.  ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން

ެއކަން ކުރެވޭނެ ހަމަތަކެްއ ވެްސ  ވޭނެ ުއސޫލުތަެކއް ފަސޭހަކަމާެއކުއާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ރަށްރަށް ދޫކުރެ

 އެއްވެސް ކަެމއް ެއްއެވސް މީހަކު ގެކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންށް ޖެއްސުންންވީމާ، މި ސަރުކާރައޮންނަންވާނެ. އެހެ

ށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. މި ސަރުކާރުގެ ޅަފަތުަގއި ސަރުކާރުން ވެސް ކަންކަްނ ކަކަމަ ވާނެކޮށްގެން 

ގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ކުެރވޭއި ހައްޔަރުން. އަުޅގަނުޑމެން ހިފަރަންޖެހޭނީ މިދެންނެވި އުސޫލުގެ ތެރެއިކު

ގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާ 115އަސާީސ ، ޤާނޫނުތަނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ކުދިކުދި ގާނޫނުަތއް ހަދައިގެން  މެންބަރުންނަށް މި

ސީަގއި މީހުްނ އަސާފައި އޮންނަ އިޚްިތޔާރަީކ ޤާނޫނުދީ ިބފައި އޮންނަ ކޮމިޝަން ހެދުމަށްއަށް ލިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އްޔަންކުރާ މެންބަރުން ގޮސް އެހެން ނަށް ޢަމި ކޮމިޝަ ؛މީހުން މި އަމުރު ހޯދުމާ،މީހުންނަށް ކޯޓު ،ކުރުމާއި އްޔަރުހަ

ޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މިދެންނެވި މަހްފޫމެއްގެ ކަންކަން ކުރުމުގެ މަޤް މި ،ކުރުމާއިމީހުންގެ އެކައުނޓުތައް ފްރީޒް 

ބާރު ދީފައި ހުރީ ނޫން އެއީ. ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަނުޑމެން އެ  ން ދީފައި އޮތް ބާރެއްސީއަސާތެރެއިން ޤާނޫނު
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ބާުރ  ަދއުލަތުން އެ  ،އަށް ައޅުގަނޑުމެން އެކަންވަންޏާ އޭ.ސީ.ސީ  ކަމަށް މުއައްސަސާަތކަށް. ކޮރަޕްޝަެނއް ހިންަގއިފި

ބާރު ދީފައި އޮންނަނީ.  ގަނޑުމެން އެށް އަޅުެވއްޖެއްާޔ ޕޮލިހަކުރަންނީ. މައްސަަލއެއް ތަޙްޤީޤު ދީފައި އޮންނަ

ްއޔާ ކޯޓަށް ބާރު ދީފައި އޮންނަނީ. ޙުކުމްކުރަން ވެއްޖެ ައށް އަޅުގަނޑުމެން އެދަޢުވާކުރަންެވއްޖެއްޔާ ޕީ.ޖީ

މީހުން މި ސަރުކާރުގެ  ،އައި ސަރުކާރުން މި ފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެޔާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ދީ

 ގޮތަށް މި ކަމަށް ީމހުންނަށް ދޭހަވާ މި ސަރުކާރުެގ މަޤްޞަދު ގެއްިލއްޖެ ،ޮގތަށް ށް ނަފްރަތު އުފެދޭމައްޗަ

ވަކި މީހެއްގެ ފަހަތުން ދުވުން އެީއީކ  ތުން ދުވުން.ކަމެއް. ވަކި ބަެއއްެގ ފަހަ ކަންތައްތައް ކުރުަމކީ މިއީ ހިތާމަހުރި

ނގަޅު ދުވަސްތަކެްއ ން. ޅަފަތުގަިއ މި ސަރުކާރަށް މި ލިބުނީ ވަރަށް ރަކަމެއް ނޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްގެންވާނެ

ދިޔައީ ތިމަންނަމެން އަނިޔާވެރިކަމާ އި ވެސް ބުނަމުންއިރުގަރީތިކޮށް މި ޤައުމު ކުރިއަށްެގންދަން. މި ސަރުކާރު އައި

 ކަންކަން ުކރާ  ހަޅުއްވަިއގެން މިޮގތަށް މިތަނަށް ބިލު ހުށަ ކަމަށް ދޭހަވާ ދެކޮޅޭ. އަނިާޔވެރިކަެމއް ގެނައުމަށް އުޅޭ

ޝައްާކއި ވަހުމް އުފެދޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ  ވަންޏާ މި ސަރުކާާރ ދޭތެރޭގައި މީހުންގެ ހިުތގައި  ކަމަށް

ބޭރުން ވެސް މި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު ދޭން. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުންނަ  ،ވެސް  މިތިބީ އެތެރެއިން

ާމ . މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާ ބޭނުންނުާވ ކޮންމެ މީހަކީ ެއއީ މާދަޤައުމީ ޮބޑެތި މައްސަލަަތއް މިއީ ،ީކ މިއީ ކަންތައްތަކަ

ގޮތެއް  ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ގާނޫނީ ދުސްތޫރީ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ؛ގޮތަށް ހައްޔަރުކުެރވޭ ގޮތަށް އޮންނަ

އިމުކުރުމުގެ ބާބު އެބަޮއވޭ. އެ ބާބުަގއިވާ ހަމަތަކާިއ ލުއިންޞާފު ޤާވަނަ މާއްދާަގއި ޢަދު 141ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަން ކަން ަވިކ ބަޔަކަށް ަވގުތީ ގޮތުން ބާުރތަކެއް ދީގެން މި ،ކުިދ ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން  ކުދިއުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް

އީ ަވކި ފަރާތެއް ބޭނުްނވާ ްސ އެގެ ދުސްތޫރީ ގޮތުން ބެލިޔައަުޅގަނޑުމެން ،ސް ވެސް ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުްނ ބެލިޔަ 

ނަން. ރަނގަޅަށް މިދަންނަވަނީ، ދެއް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުކުރާކަމެއް. އެކަމަށް ތާއީ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ކުރާ 

މިހާރު ހައްޔަރުކުރިޔަސް، މާަދން ހައްޔަރުކުރިޔަސް ވެސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކަށް ތާއީެދއް ނުކުރާނަން. އެހެންވީމާ، 

ގޮވާލަން، މި ަސރުކާރަށް ވެސް ލިބުނު އަދި ދެން ދިޔަ ސަރުކާރުތަކަށް ެވސް ލިބިގެންދިޔަ މި ޤައުމު  އަޅުގަނޑު

އިންސާފާއި ހަމައިަގއި ކުރިައށްގެންދިއުމުގެ ރޫހު ލިބިގެންދިޔަ. އެގޮތަށް އެ ކަްނކަން ެވގެންދިޔައީ. އަުޅގަނޑު ކުީރ 

ރެއް އައުމާ ެއކުަގއި އެ ސަރުކާުރން ރީއްޗަށް ރައްޔިތުންނާެއުކ ދުވަހު ވެސް ވާހަކަަދއްކަމުން ދެންނެވިން، އާ ސަރުކާ

ކުރިއަށްދާން ފުރުޞަތު މި ދެނީއޭ. މި ސަރުކާރު ނުބައި މަގަށް އަޅުވާނީ ެވސް މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭ ތިބޭ ބައެއް. 

ލުއިންޞާފުން ސަރުކާރު ަވއްޓާލަނީ ވެސް ސަރުކާރުަގއި ތިބޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ެއކަްނ ނުކޮށް ޢަދު

ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުުރމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. މީހުން ފަހަތުން 

ދުވުމަކީ އެއީ މީހުން، ިމއަުދގެ ަރއްޔިތުން، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުުމ ރައްޔިތުްނ، ދުނިެޔ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. 

 ިރއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ދު ޢާމިރައާދެ! އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް، ުކޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަާމ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިސްލާޙަީކ މިއީ ޝުކު

ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ަރއްޔިތުންަނށް އޭެގ ހެާވއި ލާބަ ލިބިެގންދާނެ ބިލެއް ކަމަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! 

ހިރާއްޭޖގައި ހަމައެކަނި އޮތް މުއްސަނދިކަަމީކ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގުދުރަތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ، ދިވެ

މުއްސަނދިކަން. މިއީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ޙަޤީޤަތް. މި މުއްސަނދިކަމުގެ ހެޔޮ ފައިދާ ދިވެހި 

ންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންނަށް ކުރަނީ ކިާހވަރަކަށްތޯ މިފަދަ އިޞްލާުޙތަކުން އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ވިސްނާލަ

ލާޙުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ކި ގޮތްގޮތަށް ގެނެވެމުްނދިޔަ އިޞްޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އެިކއެ ޞްލާޙުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށްއި

އެ ރަށުން  ،ޓުއަރިޒަމަށް ަރށެއް ދޫކުރާއިުރގައި ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށަކީ މީހުން އުޅޭ ރަށެއް ނަމަވެސް ،އެބަ ހިމެނޭ

، މިކަހަލަ ކަންކަން ދާ ކަހަލަ އުސޫލަކަށް. ެއހެންވީމާގޮތަށް ބަދަލުވެގެން ލިބޭ ގެންގޮސް އެ ބަޔަކަށްން ފައިބައިމީހު

މިއީ  ދައުލަތަށް ުކރޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ވެސް މިކަން ކުާރއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ އެންމެ ހެޔޮ ފައިދާ ދިވެހި 

ތް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ުޓއަރިސްޓް ިރސޯޓެއް ހެދުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް. ސުވާލަކީ. އަުޅގަނުޑގެ ަގއިަގއި ހަމަ އަދިއެއް ނެ

ޖެހޭނޭ ދަންނަވަނީއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިައުދ  އަުޅގަނޑުެގ ރިސޯޓެއް އޮންނަންއެްއގޮތަކަްށވެސް

 ސިޔާސަުތގެ ށް އެިކއެކި ސަނިދކަން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނާ ަހމަޔައޮްތ މުއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މި

ރުތަެކއް ދެވޭ. ަރއްޔިތުްނނަށް އެންމެ ހެވާއި ލާބަ ފެސްޓޯގެ ތެރެއިން އެބަ ތަޞަްއވުތެރެއިން، ެއކިެއކި މެނި

ްއިޔތުންނަށް ދެމުންދޭ. އެގޮތުގެ ެރއް ރަށް މި ކަްނކަމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުެރވޭެނ ގޮތުެގ ތަޞަްއވުހޯދައިދެނިވި ގޮަތކަ

ވަރަަކްށ ފުންޏެއް ވެސް ވަނީ އުެފއްދިފަ. އަުޅގަނޑު ވެސް މިީއ ހަތަރު ސަތޭކަ ކުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ކިޔާ މަތީން،

އަދި ނުލިބޭ. ިއނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަިދ ހިއްސާ އެ ކުންފުނީގަިއ ާވ މީހެއް. ޒައްެރްއގެ މިންަވރު ވެސް 

ކޮށްފައި ރަށްތަްއ ޝަރުތުއެއާެއއްކޮށް ސީ.އެސް.ާއރުގެ ދަށުން ތަފާތު އެިކ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކަިއ ހަމަ

ވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލޭާބއޭ. ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް ތަންފީޒު ސީ.ެއސް.އާރުެގ ދަށުން  ދޫކުރެިވގެންދާއިރުަގއި،

ތަން.  ދަުތރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ވެސް ަރށްތަކެއް ދެިވގެންދިޔަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުަގއި ފެނިއްޖެ

ކަން ކުރެވިަފއިވާ އަތޮޅެްއ. ެވސް ހަމަގައިމުވެސް އެގޮތަްށ އެއަތޮަޅކީ  ދ. ، އެ އަޮތޅަކަށް ިނސްބަތްވާއަޅުގަނޑު

އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުންެގ ކައިރީ ުސވާލުކޮށްަލއްަވާވ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަްށ 

ދުަވހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިދއްފުށީަގއި ފެނާއި ނަރުދަާމެގ އިހަކަށްލިބިގެންދޭތޯ. މިއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. ދާދި 
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ފްތިތާޙުކޮށްދެއްިވ. ިއފްތިތާޙުކޮށްދެއްިވއިރު ިވސްނަވާ، ޖެހިގެން އޮތް، ރަުށެގ ކުރުމުގެ މަްޝރޫޢު އިނިޒާމު ޤާއިމު

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  ޗަންޕާ މެނޭޖުމަންޓުން ކޮށްދެްއވާފައި ހުރި ކަްނތައް. ންފަޅުތެރޭގައި އޮތް މީރުފެންފުށި

ޝުކުރުވެިރވާންޖެހޭ ކަންތަްއތައް. މިގޮތަށްތޯއޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ސިނާޢަތުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެން 

ވަންޏާ ބެލެންޖެހޭ. އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެހެންނު ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. މި

ލާޙުތަކަކުން ރައްޔިުތންނަށް ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާެއއް ނޯންނާނެ. ވަރަށް އިޞްނަށް ގެނެވޭ މިގޮތަށް މި ގާނޫ

ހުރި. ށުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް އެބަވަރަށް ހެޔޮކަާމއެުކ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަ ،ރަނގަޅަށް

 އަދި މަ ފާހަގަކޮށްލަން ޗަންޕާ ޢަފީފް ައޅުގަނޑު ހަވެްސ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އޭެގތެރޭގައި އެ ފަރާތްތައް ހަމަގައިމު

ެއ ސިނާޢަތުަގއި  ،ވެސް މި ކަްނކަމުގައި  ޔާމް ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ހަމަގައިމުބުރުމާ ޤާސިމް، ސަން ޓްރެަވލް ސި

މުންދާ އްުދގެ މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނަ އެހީތަކާިއ މަދަދުތައް ފޯރުކޮށްދެކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ އެ ސަރަހަމަސައް

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތަުކ މިތާ ލޯންުޗ  ،ފަރާތްތައް. ދާދި ފަހަކުން ައޅުގަނުޑ އެ ާދއިރާައކަށް ިނސްބަތްވާ

އަކީ ށީގެ މެނޭޖުމަންޓުގެ ފަރާތުން ދައްކައިދިން ނަމޫނާދިޔައިރު ިއތާފު، ނިޔާެވގެންމަުރވެގެން  ،އެކްިސޑެންޓެއް ެވގެން

ކަމެއް.  ރިސޯޓު އޯނަރުން ވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނަމޫނާއެްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަންޖެހޭނެމިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ލާއަށް އެތައް ބަިއވަރު އެހީތަެކއް ، ައދި އިތުރަށް އެ ޢާއިއޯނަރުންތައް އެތަނުަގއި ބަިއވެރިވެ  ޖަނާޒާ ނިމެންދެން 

އްކޮްށގެން، އޭިތ . ރިސޯޓު ބަކަމެއް ހަަގކުރަންޖެހޭއެުކގައި ފާ ތަން. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ޝުކުރުވެރިކަމާ ވެގެންދިޔަ 

މި މުއްސަނދިކަްނ  ، ިދވެހިރާއްޖޭގެކީހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުގެ ހިތާމަޔައެ ހިފައިގެން ކޮންތާކަށްތޯ ދާނީ؟

ށް އެަކްނ ޙަޤީޤަތުގައި ިމގޮތަށް ގެނެވޭ ގާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހެާވއި ލާބަ ލިބޭނެ ގޮތަކަ

ކުެރވެުމންދާއިރު އެ ތަންތަނުގައި ގެންދާންޖެހޭނެ. ވިްސނާލަން އެބަޖެހޭ މިއަދު ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރެވި 

 ދޭތެރޭގަިއ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ކަންތައްކުރަމުންދާ ގޮތް. ބައެއް  ރަމުންދާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާމަސައްކަތްކު

 ކޮންމެ ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ހައި ރަނގަަޅކަށް ނޫންކަން ހަމަގައިމުދޭތެރޭގައި އެ ރިސޯޓުތަކުން ހަމަ ދިވެހިންނާ 

މެއް. ލޭބަރ ހުރި ކަިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއީ ހިތާމަީލމަ އެނމެންބަރަކު ވެސް ބައްަލވައި

ރަނގަޅަށް ހޯދައިނުދެިވއްެޖ  ލާޙަކުްނ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރައްކާތެރިކަން އެ ފަރާތްތަކަށްގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞް

މީރުކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ޑުމެންނަށް މިކަމުގެ އެންމެ ފޮނިހަމަގައިމުވެސް މިއީ ައޅުގަނ ،ނަމަ

ކިތައް ރިސޯޓުންތޯ އެކަމުަގިއ  ،ކިތައް ތަނުން ކިތައް ތަނުންތޯ ރަނގަޅަށް ދެނީ، ލިބިގެންދާނެ. ސަރވިސް ޗާޖު

، މި ސިނާޢަތުަގިއ ޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ެއހެންވީމާކުެރވެން، މޮނިޓަރ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިއިހުމާލުވަނީ

ން ބަ ހަަމއެކަނި ެޓކްސް ަދއްކާލުމަކުައޅުގަނޑުމެްނނަށް މިކަމުގެ ހެާވއި ލާ ،ކަމަކު ތަރައްޤީކުރުމަށް ރިސޯޓު ޫދުކރިއެއް

ކަްށތޯ ވެސް ބަލަންޖެހޭ. ތަފާތު ޔިތުންަނށް ވެސް ކުރަނީ ކިހާވަރަރައްފުދިގެންނުވާނެ. އެކަުމގެ މަންފާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެކި ގޮތްގޮތަށް ީމގަިއ ބިޑުުކރުމަކާ ނުލައި ެވސް ކަންތަްއތައް ކުެރވިއްޖެ. ބޯަޅ ަވއްޓަިއގެން ެވސް ރިސޯޓުތަްއ ދީފި. 
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ހުރި. ކީއްެވގެންޯތ ވިފަިއ ވެސް އެބަރެއެކަމަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެތައް ބައިވަރު ރަށްތަެކއް ދީފައި ތަރައްޤީނުކު

އޮތް ޙަޤީޤީ މުއްސަނދިކަން  ގޮތެއްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި ކަންކަން ހަރުދަނާ އަޅާަފއި މިމެދު ފިޔަވަޅު މިކަންކަމާ

 ނެ. ދެވެްނވާ ލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަތަރުފަސް ހާސް ރުފިޔާ ނުދެވެންވީ؟ކޮންމެ ބޮ ،ހެޔޮ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްގެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަށްهللاބްދުިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި އަުރވަނީ ކުރެންދޫ ާދއިރާގެ 

 ނަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާ ، ގެމަނަފުށީއަރުވާނީއެއަށްފަހު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاބާރީ ޢަބްދުމެންބަރު ޢަބްދުލް ގެކުރެންދޫ ދާއިރާ

އަުޅގަނުޑ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅާއިރު

ހިތަށްއަރަނީ ހަމައެކަނި މިގޮތަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅާަލއިގެން އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު 

ހޭ ޓުއަިރޒަމުގެ ާގނޫނަށް އިސްލާޙު ގެންނައިރު އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެ ންދާނެބާއޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ހާސިލްވެގެ

ކަމަށް ވަންޏާ  ހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ުޓއަރިޒަމުގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ބިން ދޫކުރާކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް އެބަ 

ިމ  ،ހުރި ބިންތަާކއި، ފަޅުތަކާއި، ގިރިަތކާއި މި ތަްނތަނުގެ ެވސް ައގުކުެރވި  ން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ރާއްޖޭަގއިއަޅުގަނޑުމެ

 ،އެ ތަންތަނުން ވެސް އެންމެ މަދުވެގެން އަުގކުެރޭވނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަަލއި ،ތަންތަން ވެސް ލިސްޓުކުެރވި 

މިނޫން ގޮތަކަްށ  .އީސްރައްޔިތުންނަށް ދެ ފުށް ފެްނނަ ގޮތަކަްށ ެއ ލިސްޓު ެފންނަން އޮތުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރަ

ގޮތުަގއި ރަށްތައް ބިޑުކޮްށގެން  ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެްނ މި ކިޔާ ދެ ފުށް ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާ

 ބެހޭޅުގަނޑުމެން ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނާ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާއެްއ ރަްއޔިތުންނަކަށް ނުކުރާނެ. މިހާރު އަ ،ދިނަސް

ެގ މައްސަލަތައް. ުޓއަރިޒަްމގެ ވަޒީފާ ، އްާކއިރުަގއި އަޅުގަނޑު އަެނއްާކވެސް ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންގޮތުން ވާހަކަދަ 

 ބެހޭ  ވޭ ދިވެިހންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއޮ  ދޫކުރެޭވއިރުަގއި، އެގްރީމަންޓުުކރެވޭއިުރގައި އެބަނޫނުގެ ދަށުން ރަށްތައްގާ

ގެ ިދެވހިންނަށް ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭނޭ. ، މިތައް ޕަސަންޓު  ލިޔެފައި ގޮތުން ހަމަ ކަނަޑއެިޅގެން ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ކޮށްގެން ދެވިފަިއވާ ރަށްތަކުަގއި ވެސް މަސައްކަތްކުރަީނ ކީ މިއަދު ވެސް މި އެގްރީމެންޓުއެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަ

ގައި ގޮތު މަގިނައިން ބިދޭސީންކަން. ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރާއިުރަގިއ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގައި ވެސް ނަމަހަ

އަދި ކައިީރގައި  ދިނުމާއި، ވަޒީާފއިން ަކނޑައިލުމާގޮތަށް ަވޒިފާ  ވެސް ޚިލާފުވާ ނުވަތަ އެ އޮންނަ ލޭބަރ ލޯއާ

ހަމަހަމަކަން ނޯންނަކަން ނަށް ވަޒީފާ ދިނީމާ އެ މީހުންނަށް ޖެހިގެން އޮންނަ މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުން ވެސް މީހުން

 ،އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި ،އަުޅަގނޑު އެހެން މި ދަންނަވާލީ ޒަތްތެރި ރައީސް.ގެންދޭ. އިއް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވެ 

ގޮތުގަިއ ވަޒީފާ ލިބިގެންނުދޭ. ވަރަށް  ފަޅުތެރޭަގިއވާ ރިސޯޓުަތކުން އެންމެ ހަމަހަމަޅުވެލިފުީށގެ ރަށްޔިތުންނަށް ވެސް އޮ
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މި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ  . އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ކުރަނީ މި ކަްނކަން ، ވަޒީާފއިން ކެނޑުމާ،ނަހަމަކޮށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި

ކަނަޑއަާޅ ، ސަރުކާރުން ކުރެވި ުނކުރެވޭނެ. މި ގާނޫނު ތަންފީޒު  ލާޙެއްދަލަކުން އަދި ކަންަތއްތަެކއް ިއޞްބަ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފައިދާވަނިވި ކަންތައްތަްއ ، ސިޔާސަތެްއގެ ތެެރއިން އެ ސިޔާސަތުތައް މޮނިޓަރކުެރވި

ިއއްެޔަގއި ެވްސ   ނުކުރާނެ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ބޭތޯ ސަރުކާރުން ބަލައިގެްނ ނޫނިއްޔާ ރަްއޔިތުންނަކަށް ފައިދާެއއްލި

، އިމިގްރޭޝަްނގެ ގާނޫނަްށ ބެހޭ ގާނޫނެއް ، ބިދޭސީންނާދިޔަތަނުގަިއ ވާހަކަެދއްިކގެން މި ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ާލއިުރ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކައި ރިޒަމްގެ ގާނޫނާ ބެހޭޓުއަމި ުޅގަނޑު ހަމަ ތްތެރި ރައީސް، އަގެަނއުމަށް. އިްއޒައިޞްލާޙު

އެ މީހުން ކުރޭ ވަރަށް ގިަނ ބިދޭސީން. ރިސޯޓުަތކުަގއި މަސައްކަތްދިެވހިރާއްޖޭގެ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ޙައްޤުތަކެްއ ނުލިބޭ. އެހެން  ގޮތުަގއި އެ ވެސް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި އެ މީުހންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް 

ލަކީ ވަރަްށ ވެފަިއ، އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ މާޙައުއެ މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ އިންސާނުން ކަމަށް  ،މިދެންނެވީ

ޓުތަކުން ވެސް ލިބިގެންދާ ިރސޯ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނުވަތަ އެ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އެންެމ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް

ސީންގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާއިުރަގިއ ބިދޭއެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ށް އެނިގފަކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަ

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށެްއގަިއ ،ޓެއްަގއި ިވޔަސްރިސޯދަނީ އިންތިހާއަށް. މިއިން މި  ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެންރާއްޖޭަގއި 

ރު ބްލޯވަ. ެއ ހުންނަނީ އިެޅމުންދަނީ ކުޑަކުޑަ ތަންޮކޅެްއގަ ދިރިއު ، ހާހެއްހާ މީހުންކަމަށް ވިަޔސް، މާލޭަގއި ވިޔަސް 

އެ ތަނުގެ ތެރެއިން އެ ނުކުންނަނީ ޓީބީގެ ޖަރާސީމުތަކަކާއި އަދި ެއނޫންވެސް އެހެން ފާޑުފާުޑެގ  ބޭރަށް ޖަހައިލާފަ.

ހިރާއްޖެއަށް ުޓއަރިސްޓުން ތުރުވަމުން. ިދވެދަނީ އި ަބލިތައް މިފަދަ އާހެޕަޓައިޓިސްބީ ،އާއި ތުރުން ޓީބީ ބަލިތައް. ޭއގެއި

 އަންނަން. ޓުތަކަށް ވެސްިރސޯ ިރސްޓުން ވެްސ ބިރުގަނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިމކަހަލަ ބަލިތައް އުޅޭތީވެޓުއަ އައުުމގައި

ިރްސޓުންނަށް އެނގޭ. އެ މީހުން ޭޅކަން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޓުއަޓުަތކުަގއި ބިދޭސީން ވެސް އުދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯ

 ވަމުން އަންނަ ރިސްޓުްނނަށް ބިރުގަނޭ ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ތަރައްޤީ، ުޓއަބަޔަކު ޕަޓައިޓިސްބީ ދެކެ. އެތައްބިރުގަނޭ ހެ

ލިތައް ގިނަވީމަ. އެހެންވީމާ، ޓުއަިރޒަމްގެ ގާނޫނަްށ މިދަންނަވާ ކަހަލަ ބަ ،ޤައުމުތަކަށް އަންނަން ހެޕަޓައިޓިސްބީ ކަހަލަ

ތަނުގައި އުޭޅ  ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެ ،ގޮތުން ނުބަލައި ހޭބެ މައެަކނި ބިމާގެންނައިރުަގއި ހަބަދަލު

ބަލައިގެން މި ކަށް އްތައަދި މިނޫންވެސް ކަންތަ ގައި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުންނާ،ެއ ތަނު ،ކުރާ މީހުންނާއިމަސައްކަތް

ކަން އަުޅގަނޑު ިމ ނުކުރާނެ ދޭނެ އެންމެ ފައިދާއެއްސްގެްނ ނޫނިއްޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނެ

 ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން
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  :ވާހަކަދެއްކެުވން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ

ރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެެނވުނު އިްޞލާޙުގެ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެްނ ކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ުޓއައާދެ! ޝު

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޭޖެގ ޓުއަރިޒަްމގެ މި ސިނާޢަތް އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަ ވާހަކަދައްކަން އެބަޖެހޭ އި ،ދައްކާއިުރަގއި

، އަދި ިރސޯޓުތައް ގެސްޓްަހއުްސގެ ވިޔަފާިރތައް ތަރައްީޤކުރެިވގެން އަންަނއިރުަގއިއި، ރެިވގެން އަންނައިުރގަ ކުތަރައްޤީ

ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް  ތަކުލީފު ،އުނަދގޫ މީަގއި އަނެްއ ވިޔަފާރިއަށް  ، ެއ ިވޔަފާރިންރެިވގެން އަންނައިުރގައި ތަރައްޤީކު

އަންނަނީ  އަންަނ ފަތުރުވެރިން މިގަިއ ރާއްޖެއަްށ ގޮތު  ބޫލުކުރާ އަޅުގަނުޑ ގަކުެރވިގެްނ އަންނަްނޖެހޭނީ. ތިޒާމުއިން

ބުނަނީ. މި  މި ތިނެތި. ތްރީ އެސް އޭ މި ސީ؛ޓަކައި. ސޭންްޑ، ސަން ނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ެދކެލުމަށް

މި  ެގ ގޮުތަގއިޓަކައި އެންމެ މުހިންމު ތިން އެސްގެ ގޮތުަގއި ާރއްޖެ މާކެޓުކުރުަމށްމާކެޓިންގ ެސގްމަންޓެއް 

 . މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އަނެއްބޭނުންކުރެވެނީ

އުފެދިފައި މިހިރަ ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު  ،ރަށްތައް ޫދކުރެޭވ ގޮތަށް ބަލާއިރު  ުޓއަރިޒަމަށް ރާއްޭޖގައިމިހާރު  ،ކަމަކީ

ތައް ކުެރިވގެން. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެތަްއ ބޮޑެތި ިއންވެސްޓްމަންޓުށް ވަުރގަދަ ވަރަ އުފެދިފައި މިހިރޓުތައް ރިސޯ

ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަތުން ުކރި މަސައްކަެތއްގެ ނަތީޖާ.  ،ުދވަހު ވަރަށް ގިނަ ، ާރއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިންނާފަރާތްތަކާއި

ފެއިްލވެގެންދިަޔއިުރގަިއ ތަކުން ެވސް ޓަކައި ހުރިހާ ސަރުކާރުށް މީހުން ތަމްރީންކުރުމަށްއެ އިންޑަސްޓްީރއަ

އެ  ،ކުރެވިކުރާ މުަވްއޒަފުން ތަމްރީންޓުަތކުަގއި މަސަްއކަތް، އެ ިރސޯިވޔަފާރިވެރިްނ އަމިއްލައަށް  އިންޑަސްޓްީރގެ

ހާ މި ހުރި  ޞަތުތައް ހޯދައިދީ، ަތޖުރިބާ ހޯދައިދީ،ގެ ފުރުމު މީހުންނަށް ރާއްޖެއިންނާއި ރާްއޖެއިން ބޭރުން ތަފާތު ތަޢުލީ

 4ރަށެްއގައި  ގެއަތޮޅު މާލެ ،އޮތީ. ދާދިދެންމެއަކު ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާޅުވި  މަސައްކަތެއް ކުރެވިަފއި މި

ްށ ވެްސ ސީ.އެސް.އާރަ ުޓތަކުންކުރި ާވހަކަ. ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރިސޯއާިއ ފެނުގެ ނިޒާމު ާޤއިމުމިލިއަން ޑޮލަރުެގ ނަރުދަމާ

މި ރަށްަތްއ  ،ދަްއކަންޖެހޭ ސަބަބަކީސް. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ުކރޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީއެބަބޮޑެިތ ޚަރަދުތައް  ވަރަށް

ބައެއް ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރި ރަށްތައް  ،އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެންދިޔަ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި  ؛ދޫކުރެިވގެން

ރަެށްއ  އެަތއް ދިޔައީ ެވގެން ުހންނަށް ދޫކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ތަފާތު އެިކއެިކ ގެަޓގަރީތަުކގެ މީ ،ފިލްމްކުޅޭ މީހުންނަށާއި

ަފއިނޭންސް  ބޭންކު ލޯނަކުން ނޫނިއްޔާ ބަެއއްގެ ،ކުރެވުަނސްައދި އަމުދުން ތަރައްޤީ .ތަރައްޤީނުކުރެވި ދިއުން

 ސާރައެއް ނުެދވޭ. މިކުރެވުނަްސ އެ ރަށެއް އޮޕަރޭޓެއް ުނކުެރވޭ. އެ ރަުށގެ މުަވްއޒަފުންނަކަށް މުހޯދައިގެން ތަރައްޤީ 

އަންނަނީ.  ގޮުތގައި މި ގެމުޅި އިންޑަސްޓްީރގެ ހުިރހާ އެންމެންނަށް އަންނަ އެްއެޗއް ،އަންނަނީ މުޅި އިންޑަްސޓްރީަގއި

 ގެތަކެއް  ެސގްމަންޓުޓުތަަކކީ ވަަރށް ހައި މިހާރު ތަރައްީޤެވފައި ހުރި ރިސޯރާއްޖޭަގއި؛ އަންނަނީ ޓުތައް މިރިސޯ

ވަންޏާ ދުނިޔޭގެ އެަތއް ެއޯވޑެްއ،  ކަމަށް ސަރވިސް ެގޓަގަރީއަށް ބަލާ އި ރިސޯުޓތަކުގެ ގޮތުަގއި،، ވަރަށް ހަގޮތުަގއި

ޤުވާމީ ގޮތުން ބަާލިއރު ރާއްޖެއަށް އެބލިބޭ ދުނިޭޔގެ އެތައް ެއވޯެޑއް ެއކި ގެަޓގަރީތަކުން. ކަނުޑގެ ައޑީަގއި ބައިނަލްއަ

 އަދި ސްޓާފުން  ،ޭއގެއިތުރަށް ެއކޮމަޑޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ތަކާއިޚިދުމަތްގެ އެިކއެކި ރެްސޓޯރަންޓު ،ޚިދުމަތްތަކާއި
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އެތައް ެއވޯެޑްއ  ؛ހުރި ހުރިހާ އެވޯޑްތަކެްއ ރާއްޖެއަށް ހެދިފައި ދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުންކޮށްދޭ ޚި

ސްޓާފުްނގެ މަްއސަލަތަކުެގ ވާހަކަާއއި ޓުތަކުެގ ެވސް ރަކު. އެހެންވީމާ، މި ރިސޯއް ެނތް މިހާއެއްވެސް ރިސޯޓެނުލިބޭ 

ޤުވާމީ ގޮތުން ކޮލިީޓ އިނަލްއަޓަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ބަ ، މިއިން ކޮންމެ ރިސޯ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިުރގައި 

، މި ރަށްތައް އުޅޭ ވާހަަކއަކީ   ބައެްއ. އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަންތިބި ތައް ލިބިފައިއެޝުއަރެންސް އެިކއެކި ެއޯވޑު

ތައް ހަލާކުުނވާެނ މަންޓުހުރި ބޮޑެިތ އިްނވެސްޓް ަފއިކުރެވިމިހާރު  ،ދާއިރު ދޫކުެރވެންޖެހޭނީއްޤީކުރެިވ، ދޫކުެރިވގެންތަރަ

ދާންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ެގއިުތރަށް މި ރަށްތައް ތަރައްީޤކުރެިވގެންރާއްޖޭަގއި އަދި އޭރަށްތައް ދޫކުެރވި، ގޮތަށޭ. 

، އް އަތޮޅުަތއް ފުރާ ރަށްތައް، ބަެއއް ާދއިރާތައް ުފރާ ރަށްތައް ދޫކުރެިވގެންބައެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެުކ.

އަނެއްަބއި ދާިއރާތަކަށް އޭގެ އަސަެރއް ނުުކރޭ. އަދި ޚުދު މި ރަށްތައް  ،ނީ. އަނެއްަބއި އަތޮޅުތަކަށްތަރައްޤީކުރެވެ

ގުިޅގެން  އްީޤކުރެވިަފެއއް. މިއީ ރަށްތަކާއެއް ނުހުރޭ ތަރައިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ،ދޫކޮށްގެން ތަރައްީޤކުރެވި ިނމޭއިރު

އެބަޖެހޭ. އަދި އޭެގއިތުރަށް އެއަރޕޯޓުަތއް  އޮޕަރޭޝަންަތްއ ހުންނަން ،އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި ސީޕްލޭްނ ބޭސްތައް

. ރޭޓުކުެރވޭނެ ގޮެތއް ދަންނަަވއިދެްއވާޓު އޮޕަސޯެޓއް ހަދާފައި ދެން އެ ރިސޯއެބަޖެހޭ. އެއަރޕޯެޓއް ނެތި ރި ނިންމަން

. ތަނުންނީ އެ، މި ރަށްތަކެއް އެޮގތަކަށް ނުހިނގާނެ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެގެން އަންނައެހެންވީމާ

އެބަޖެހޭ.  ަސރުކާރަށް ދައްކަން އެއްމަނާއެތައް ޖޫރިކުރާ ބަަޔކަށް ވެސް އަނެއްކާ މި ރިސޯޓުތައް ނަަގއިގެން އޮޕަރޭޓު

ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރަށްތައް  ބޫލުކުރާންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ައޅުަގނޑު ގަ ނިޒާމަށް ގެމުޅި ހެންވީމާ،އެ

ޓަކަިއ ބިޑުަތއް އެކަށަައޅަިއ ބެލުމަށް ،ެރވިގެން . ބިޑުކުދޫކުރެވެންޖެހޭނީ ވަރަށް ހަުރދަނާ ސިޔާސަތެްއގެ ތެެރއިން

އި ރާއްޖޭގަ ،އަންނަނީ ެވގެްނ މި ތީޖާއަކަށްއެބަޖެހޭ. މިގޮތަށް ރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ ނަ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އޮންނަން

 ،ުނކުރެވުުމގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންެގ ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާުރަގއިތަރައްޤީޓުތަކެއް މިދެންނެވި ގޮތަށް އެތައް ިރސޯ

ގޮތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް  ޚާއްޞަކޮށް ރަީއސް ޔާމީންެގ ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް ގިަނ ބަޔަކަށް ފައިނޭންސް ލުއި 

ްއގެ . އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެތައް ތަރައްޤީކުެރުވނުޓުޖައްސައިދެްއވަިއގެން ބަެއއް ރިސޯމަހަ

ގޮުތގައި މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިކަން  ބޫލުކުރާމިއީ އަުޅަގނޑު ގަނުުކރެވި. އެހެންވީމާ، ރަށްތައް އެބަހުރި ތަރައްޤީ

ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ިއންޑަސްޓްރީއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތުން ގެންަނ އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނީ ގޮ ކުރެިވގެންދާނީ

ސްކުާރ ތަނަށް ގާނޫނުތައް ވައްާދފައި އަނެއް ދުވަހު ފާ ހަމަ އެއްެވސް ހާލެއްގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ،މަޝްވަރާކުެރވި

ށް. އެހެންވީމާ، މި އިމްޕެކްޓުތަކެއް އަންނާނެ ޓުައރިޒަމަ ގޮތަށް މިކަން ކުރެވިއްޖެްއާޔ މީގެ ވަރަށް ނުބައި

 އަދި ޭއެގއިތުރަށް އިންޑަސްޓްީރގައި ޚާއްޞަކޮށް މަޓީ ފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި  ،އިންޑަސްޓްީރގައި މަސަްއކަތްުކރައްވާ 

އެ ބޭފުުޅންގެ ވިސްނުާމއި ޚިޔާލު  އިމަަސއްކަްތކުރާ ބޭފުޅުންނާ އިހަމަ ީސނިއަރ ލެވަްލގަ ،މަސައްކަތްކުަރއްވާ 

، އަދި އޭެގއިތުރަށް ނީ. ހަމަގައިމު ވެސް ރިސޯޓުަތއް ހަލާކުުނވާނެ ގޮތަށްމިަކން ކުރަންޖެހޭ އަށް ގެނެސްގެން މީގެތެރެ

ރަްއޔިތުންނަށް ނެގެިޓވް  ޖޭގެއަިދ ޚާްއޞަކޮށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރއް  ،ހައުްސ ިވޔަފާރި ވެްސ ހަލާކުނުކުރެވި ގެސްޓު
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 ،ދިަޔއީ ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އަުޑއިިވގެން މިކަށްއިމްޕެްކޓު ނާންނާނެ ގޮތަށް. ދާދި ިއހަކަލްޗަރަލް  ،އިމްޕެކްޓު

ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ  އްުމވެގެންދިަޔއީ ހަމަ ވަަރށް ދެރައާ ފޮޓޯތަެކއް ވެްސ ސޯޝަލް މީޑިާޔަގއި  ތޮޅު ރަށެްއގަިއ؛މާލެއަ

 ގަނޑުމެންނަށް ކުދި އަޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔައީ ފޮޓޯތަުކގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އެފަދަ މަންޒަރުތައް 

ހަމަ ކަލްޗަރަލް ވަރަށް ބޮުޑ  ޓުއަިރޒަމް ތަރައްޤީވެގެންާދއިރުަގއި އްޞަކޮށްއަދި ޚާ ،ޅަދަރީންނަށް ފެނިގެންދިއުމަކީ

ދިއުަމކީ ތްކުރެިވގެން. އެހެންވީާމ، މި ކަންަތއްތަުކގެ މަްއޗަްށ ރިޢާޔައެއީ ނެގެޓިްވ އިމްޕެކްޓުަތކެްއ އަްނނާނެ ކަމެއް

މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ  ،ހުންނެވި ރައީސަކީ  ޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިހާރުމު ކަމެއް. އަދި އަޅުގަނވަރަށް މުހިއް

މި ާގނޫނުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ،ދުވަހު މަސައްކަތްކުެރއްވި ޭބފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާއަށް މި ކަންތައް

ތަނަށް ހުށަހެޅި  ވަހު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔައީ މިދުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިހަކަށްއެނިގވަަޑއިގަންނަ 

 ކޮމިޝަންގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަ

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކާ އެްއގޮތަށް ކުރިއަްށ ނޫނުއަސާީސއާއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަޤާސް ޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލިއް އިޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރު  .ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ެދއްވުމަށް ައޅުގަނުޑ މިއަދު ވެސް ހަމަ ދަންނަވަން.ގެންގޮސް

ބުނުމުެގ ފުރުޞަތު މި ތަޅުމުަގއި މެން ބަސްއަޅުގަނޑު ،ނެތްއިރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމުެގ ފުރުޞަުތ މި ތަޅުމުަގއި 

 ނެތްއިރުަގއި، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތެދުވެ ގާނޫަނކާއި ަގވާިއދަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަނގައިން ބުނުމުެގ ފުރުޞަތު 

ވީ ދުވަސްޮކޅުަގއި  ތާރު ކަންމަތީގައި މި މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށްގެން އިްނނެވި ރައީސް އެ ފުރުޞަތު ނުދީ މިޚްމުދުޚު

 އަރިަޒމް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުަތއްޓު  ،ފަޅު، ގިރި، ައދިވެސް އެ ނޫން ތަންތަން ދޫކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އި،ޑަކާނުލަބި

ޖެހުމުގެ  ށްދިމާ އިދިކިއްޔަ ކުއްިލއަކަށް މިތަނަށް އަނެްއކާެވސް  މިއަދު ،ހުށަހަޅައިގެން އެ ގާނޫނު ބަަދލުކުރުމަށްފަހު

  .އްޒަތްތެރި ރައީސް އިނޑުމެން އެބަ ުސވާލުުކރަންޖެހޭ. ގެންތޯ އަޅުގައި މަކާގެަނއީ އިޚްާލޞްތެރި ވިސްނު ވިސްނުމުަގއި

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ައޅުގަނޑަށް ިމއަްށ  ؛ައޑުއަާހލަން އުނދަގޫ ،ވަރަްށ ކޮށި އަދި އުނދަގޫ  ،ވާ ގާނޫނަކީ ހުށަހެޅިފައި

އަުޅގަނޑުމެންެގ  .ޒަތްތެިރ ރައީސްއްއި ިއވަރު ސަބަުބތަކެއް އެބަހުރި. ތާއީދުކުރަން ދަތި އިޞްލާެޙއް. ވަރަށް ބަ

ބެހޭ ގާނޫނު ިމސާލަކަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަެނއްކާ މާދަްނ އެހެން މީހަކު އިޞްލާޙެްއ  ޓުއަރިޒަމާ

ވަނީ ބޮއްސުންލާފަ.  ގެނެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ގާނޫނުަތއް މިތައް ގެނެސް ޙުކުދިކުދި އިްޞލާ ހުށަހަޅައިގެން

 ،ފުށުއަރާ ވަރަށް ކަންަކން ގޮސްފައި ވަނީ. އޭގެ ެއންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ އާއަނެއް މާްއދާއާއި އެއް މާއްދާ 
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ކަންކަން  ލީމަ ސާފުނުވާ ބަިއވަރުއިއަނެއް ާމއްދާ ކިޔަ  ާއއިލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެއް ާމއްދާ

ނެތި ކަންކަން އޮތް ގޮތް  ބަލައިލުެމއް ،ހަމަ ކުއްލިއަކަށްއިން ކަންކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގިއ އޮންނާނެ. ހަމަ އެ ބީދަ

ގާނޫނު ެވްސ ޓުައރިޒަމާ ބެހޭ ގޮތަީކ  ތަނަށް އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅީމަ ދެން ވާނެ މިއެނިގވަަޑިއގެން  ނުވެސް

ސް، ަރއީްސ އަުޅގަނޑުމެންެގ މިއަދުގެ ރައީ އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދާނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ތަން  ބޮއްސުންލާ

. އެ އެޖެންާޑގެ ދަށުން ރަށް ޮބޑު އެޖެންޑާެއއް ެއކުލަަވއިލަްއވާފަވަނީ އިޤްތިޞާދީ ވަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

އެފަަދ ވަރަށް ގިނަ މިފަދަ ގާނޫނުތަަކށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުުމގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން. 

ކުރަމުން މިހާރު ދަނީ. ެއހެންވީމާ، އެފަދަ ފަރާތްތަާކ މަޝްވަރާ ުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމަްޝވަރާ ކަންކަން ބަލައި

 ކުއްލިައކަށް އެ މަޖިލީހަށް ، މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު މެނުވީ ،މަޝްވަރާކޮށް

ގެންދާނެ  މި އިޝާރާތްކުރިހެން ކަންކަން ވެއަުޅަގނޑު ކުރިން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީނަމަ ގެނެސްގެން ފާސްކުރާ 

 ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގާނޫަނކީ ންނަށް ބޭނުންނުހިފޭ؛ ޓުއަރިޒަމުގެނޫނަކީ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެގޮތަކީ މި ގ

ވެސް މި  ވެސް ފަހަރެްއގައި ން ހިނގައިދާނެ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ނުހިފޭ ގާނޫނަކަށް ެވގެ ބޭނުން

ފާސްކޮށްލަިއގެން  ދުވަސް ތެރޭގައި އެއް ،ތަނަށް ލައިގެްނ ފާސްކޮށް ނުގެ މި އިޞްލާޙު ކުްއލިއަކަށް މިގާނޫ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިއަޅުގަނޑަށް ތާީއދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންަނވާ  ނިންމާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހު އެއަށްފަ ށް.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނައިބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޞަތު މި އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރު

 ދިރަށް.ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާއިއަުރވާނަން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް މިއަދު ިމ  99/2 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރުއި އްޔާ ޝުކުރި

 ށްތަކާ ދޫކުެރވޭ ރަ ރިޒަމަށްޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ުޓއަ ،ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޭޅޮގތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އިތުވި ދުަވްސތަކުަގއިފާ ވަރަށް ބޮޑެތި ިޚާޔލު ތަފާތުވުންގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ހަމަ 

 ،. ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ކޮންމެ ބިލެއް ފާސްކުރާއިރުއުފެދިގެންޮގސްފަ

ން އެންމެ ބޮަޑށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެްއ ކޮންމެ ބިލަކާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ވާަހކަދައްާކއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެ

ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އެކަމަާކ  ،އަބަުދވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ،ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެކެނީ

 މި އްގެ ގޮުތގައި ރިސޯސެމި ރާއްޖޭގައި އޮތް ޙަޤީޤީ  ،ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަތައް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ

އި، ގިރިތަްއ. މި ެއއްެޗއްސަކީ ާރއްޖެއަށް އާމްަދނީއެއް ހޯދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ތަކާފަޅު ފަޅުރަށްތަކާއި، އޮތީ މިހިރަ
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ވަސީލަތެްއގެ ގޮތުަގއި އޮތް ެއއް ަވސީލަތް. އެހެންވީާމ، މި ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮުތަގިއ 

ތަށް ވެސް އެންމެ ޙަލަޞްމަ، ަވސްވާހެްއ ނެތް ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ެވސް ނެތްޝައްކެތް ހިފަންޖެހޭ. މިއީ 

އެންމެ ބޮޑު އެއް ދައުުރ  ،މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑަށްޢުާރއްޖޭގެ ރަނގަޅު ގޮތް. ާރއްޖޭގެ ކުިރއެރުމާއި، 

ބަޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އަުޅގަނުޑމެން އެއަދާކޮށްދެވޭނީ މި ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން. މި ވަީސލަތްތައް ދޫކުރާއިރު 

ނަފާ އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން އަުޅގަނޑުމެްނ  ތްކުެރވޭނެ ޮގތްތައް ހޯދަން. އޭގެ މާޔަހިޙައްޤުތައް 

 ންނަ ސަރުކާރަކުން އެ ބަަޔކަށް އޮ އފެންނަނީ އަބަދުވެސް ެއއިރެްއގަ  އެބަޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުެމންނަށް މި

އުފެިދގެންދިޔަ އެމް.ޑީ.ީޕ  އިމީެގކުރީގަ  ،ނިވި ގޮަތކަށް މި ަކންކަން ކުރަމުންދާ ތަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މަންފާކުރަ

ގެ ދަށުން .އެސް.އާރު ސީހަމަ  އިެވސް ހަމަ މިކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ެގނައި. ގެނެްސގެން އޭުރގަ  އިސަރުކާރުަގއި އޭުރގަ 

ޕްރޮޖެކްެޓއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް  ޕައިލެޓްޤީނުން ވެސް އެއީ ގެންދިޔަ އިނގޭތޯ. ހަމަ ޔަރަށްރަށް ދޫކުރަމުން

އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ، ދަނީ ބެލުމަށްޓަކައި ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީ ޭއގެ ނަތީޖާއަކީ ކިހިނެއްދިަޔކަން ކިހިނެއްތޯ

 ނަރުދަމާ އިމަ ރަށްރަށުގަހަ ؛ހިންގުނު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑަށް ސިަފކުރެިވގެންދިަޔއީ. އޭުރގަ ބަެއއް ރަށްރަށް

. އެހެންނަމަވެސް، އާޚިރު ނަތީޖާއަކަްށ ެވއްޖެ ރަށެއް ދޫކޮށްފަ އިއަޅަން އޭރުގަ އަތޮުޅގެ މަގޫދޫަގއި ނަރުދަމާ ފ. ،އަޅަން

ނަރުދަމާ  އިުރ ވެސް މަގޫޫދގައިމިއަދާ ހަމައަށް ައއި ،އެ ރިސޯޓު ުހޅުވަިއގެން ބޭނުންކުރަމުން ައއީ ،ވެގެން އައީ 

ޭއގެފަހުން އަެނއްާކވެްސ އިޞްލާޙުތަެކއް ގެނެްސެގން މިއަދު އަެނއްާކވެސް ، ެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ އެޅިފަ

ފެންނަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަނެްއކާ އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މިއަުދ  ށްއޮތީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ ައޅުގަނޑަ ޚްލާްޞތެރިކަން މިޙަޤީޤަަތކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިއެހެންވީމާ،  އޮތީ. މި

ސުވާުލ  ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ދޭތެރޭ  އް ކަމާއުޅެނީ ކޮންމަސައްކަތެ  އުފެދޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ކުރަން މިުސވާލުއެބަ 

އިވަުރ އިޞްލާޙުތަެކްއ ރަނަގޅު މަސައްކަެތއް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ުޓއަރިޒަމް ގާނޫނަށް ބައުފެދޭ. އަުޅގަނޑުމެން 

 ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިންއިވާހަކަދެްއކެިވ ބައެއް  އިގެންނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުގެ ކުރީގަ 

އެ އަތޮެޅްއގަިއ  ،ފަޅުރަށްތައް ނުވަތަ ފަޅުތައް ނަގަިއގެން ހަދައިގެން ،ރަށްރަށުގައި ބަތްވާ އަތޮޅުތަކަށް ނިސް

 ަބލައިލަން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. ަރއްޔިުތންނަށް ކުރަނީ ކިހާވަެރއްެގ މަންފާއެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެންދިރިއުޅެމުން އަންނަ 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ވާހަކަތަަކކީ ެއގްރިމަންޓުަގިއ ފާހަގަކޮށްފައި ވެސް ހުްނނަ ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. އި

އަތޮޅު ރަެށއްަގއި ފެާނއި  ާމލެބްރަދާސްގެ ފަރާތުން  ޕާންގެންިދޔައީ ޗަ ދުވަހު އަުޑިއވިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދި މިދާކަށް

ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮށްދިން ޚަބަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް. ވަަރށް އުފާވެިރ ޚަބަރެއް އިނޭގތޯ. އަުޅގަނޑު ހިތަްށއަާރ 

ން ކޮމިޓީ މިފަދަ ކަންަކން ނުކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެ ވެގެންޯތއޭ ރާއްޭޖގެ އެހެްނ ދިމާތަކުގައިކީއް 

މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީތި ބަލައިގަންނަން ފާސްކޮށްފި ނަމަ، ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވިއްެޖ 

ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންކަން ހިމަނަން.  ނަމަ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި
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. ހުރޭބަތުން މަދު ރަށްތަކެއް އެބަޮތޅުތަކުަގއި ވަރަށް ނިސްތިބޭ ބަެއއް އަރަށުގައި މެންގެ ާރއްޖޭގެ ަރށްއަޅުގަނޑު

، ހުންނަނީ އެހެންވީމާ އަތޮޅު ކަަހލަ ކުދި އަތޮޅުތަުކަގއި ވަަރށް މަދު އަދަދެއްގެ ރަށްތަެކއް މި ޚާއްޞަކޮށް ފ.

ތަކަށް އެބަޖެހޭ ތްންނަށް ނަފާ ލިބޭނެ ގޮއެ އަތޮެޅްއގައި ިދރިއުޅޭ ރަްއޔިތު ،ރަށްތަކުން ނަފާވެރިކަން ލިބޭއިރުަގއި

ަކއުންސިލުތަކަށް ވެސް ީމގެތެރެިއން މަންފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް  ރާވަން. ަކއުންސިލުތަކަށް ާބރު ދޫކުރާއިރު ެވސް

ތި މެންނަށް ުކްއލިއަކަށް އަނެއްާކވެސް މީދޭންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީާމ، މިއަދު އަުޅގަނޑުއިރާވަ

މި ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،އަނެްއކާ މާދަމާ އެހެން ގޮތަކަށް ގެނެސް ،ލުކޮށްފައިތިބާ

ނޫާނ ގާ ގެޓުއަިރޒަމް ރަނީ ސަރުކާރުން އިސްަނގަިއގެންއަުޅގަނޑު ގަބޫލުކު  ،އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން އިސްަނގަިއގެން

 ޙައްެލއް ހޯދޭނެ ފަދަ އިޞްލާޙެއް މިތަނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށްގުޭޅގޮތުން 

ތެރޭގައި މި ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު  ގެމި ސަުރކާރުގެ ިއޞްލާޙީ އެޖެންޑާ ؛އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާ

ޤީނުން ވެސް ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ަރށްތައް ދޫކޮށްލުމަކީ ޔަ އބިޑުކުރުމަކާ ނުލަ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދެކެން އިނގޭތޯ.

އޮތީ.  ޖެހިފައި މި ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ހޯދަންއެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ އިން އެއީކީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގަނޫ

 ކޮބައިތޯ ނިންމާލަން ކުއްލިައކަށް މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިމަ މީގެ ރަނގަުޅޮގތަކީ

ރަނގަޅު  އަށްމި ،އެަބއާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީއުނދަގޫެވގެން ދަތި

ޙައްލުތަކެއް ހޯދިގެން އަންނާނެ ނިޒާމަކަށް އަޅުގަނުޑމެން މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިގެން ގެންދާނެ ކަމަށް. 

އަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކަކާ ެއއްކޮްށ ހަމަ ސަރުކާރުން މި ،ނަމަ، އަޅުގަނޑު ުކރިން ފާހަގަކުރި ފަދައިންއެހެންނޫން

އަތޮޅު ތެޭރގައި މިހިަރ  ،ގޮތް. ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ  ރަނގަޅު ބިލެއް ހުށަހެޅުމަީކ އަުޅގަނޑު އެންމެ އެދޭ

ެތރޭގައި މިހިރަ ރަށްރަށަށް ނުވަތަ އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަްތވާ ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުޚާްއޞަކޮށް . އިނގޭތޯ ށުގައިރަށްރަ

މަންފާ ނުވަތަ  . މި ރަށްތަކުން ލިބޭއްޔާ މި ރަށްތަްއ ދޫކޮށްލެވިގެންުނވާނޭރަށަށް މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ނޫނިރަށް

އާމްދަނީން، ނުވަތަ ސީ.އެްސ.އާުރގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް ކަންތައްަތކެއް ކުރެވޭެނ ދައުލަތަށް ވަންނަ 

ޖެހޭ. މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫލެްއ ޤާއިމުކޮށްދެންޖެހޭނެ ކަމަށް ނިޒާމުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން އެބަ

 އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުމެންބަރު ޙަ ިއއްަޒތްތެރި ލަންދޫ ދާއިރާގެއާދެ! މި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ
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 99/2އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

އުމުގެ ބިލަށް ވާަހަކދައްކަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙުގެނަ

ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަނުޑމެން މިއިން ކޮންމެ ކަމަީކ ެވސް ފުންކޮށް ވިސްނަިއ، އެިއރެއްެގ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، 

ިމއިން ކޮންެމ  އެއިެރއްަގއި އެކަމަކުން ިދވެހިންނަށް އެންމެ މަންފާކުރާ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެއް

ކަމަކީ ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިްޤތިޞާދުގެ ދެވަނަ ލޭނާރޭ ބުނުމަކީ އެއީ ކުށަކަށް ވެްސ 

ނުވާނެކަން ހަމަގައިމު ވެސް ކަށަވަރު. ަޝއްކެތް ވެސް ެނތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދގެ ލޭނާރަކީ މަސްވެިރކަން. 

އިންސައްތަ ދިވެހިްނ ގަބޫލުކުރާނީ ޓުއަރިޒަމަީކ  99އިގަނޑު ސައްަތއިން ދެވަނަ ލޭނާރެއްގެ ގޮުތަގިއ މަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާުދެގ ދެވަނަ ލޭނާރު ކަމަށް. އެހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލި ަސބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ްއ ޖުމުލަތަކަކުން ޖަރީކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުެވްސ މި ފެންނަނީ ގާނޫނުތަކަްށ އިޞްލާުޙގެނެވި، ގާނޫނުތަ

މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިއާއި ޚިލާފަށް އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގެނެވޭ 

ބަދަލުތަކާއި، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ކުރެވޭ އިންތަކާއި މިންތަކުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ންކަމުން ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބިދެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން. ރައްޔިތުންނަށް މިކަ

އެހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަާވ ސަބަބަކީ، ހަމަގައިމު ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް ސެކްޓަރ ކުރިއެުރވުމަށްޓަަކއި 

ޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށުގެ ވެރިފަރާތާ، ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަާކއި ަގާވިއދުތަކުގެ ތެރޭަގއި ޓުއަރި 

ންެޓއް ެވސް ޮއވޭ. ެއއީ މުަވއްޒަފުްނެގ ރޭގައި ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެގްރިމެނޫނީ އެ ރިސޯޓެއް އޮޕަރޭޓުުކރާ ފަރާތަކާ ދޭތެ

، މިނިވަްނކަމާއި ،ދޭ އިޚްތިޔާރާއި އަދި ދިވެހިންނަށް ޭއގެން ލިބި ނީ ިދެވހިންނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ؟އިންސައްތަ ކަނަޑއަޅާ

ނޫނީ ވެވޭ އެއްބަްސވުމެއް. މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ  ރެއިން ލިބިދޭ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ،އުމިއްޔަުތގެ ތެޤަ

ެއކީަގއި  ސާބިތުކަމާ ނުދޭ ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ެވސް ފެނިގެނެއް އަިދއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު އެކަމަކު

ދިވެހިންގެ އުޖޫރައާއި ދިެވހިންނަށް ލިބިދޭ މަންފާ އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގަިއ  ،ދިވެހިންނަށް ،ންނަވަނީމިދަ

 ޖަރީކުރުމުގެ ތަނެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ަރށުގެ މަލަމަތި އަދިވެސް ުޓއަރިޒަމް ސެކްޓަރއިން ވެސް ލިބިގެންދާ

ކުރަްއވަވާ ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް އާމްދަނީގެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް އްކަތް ފައި ރިސޯޓުތަކުަގއި މަސަލާވާހަކަތައް ހުއްަޓއި

، ހެދޭ ކުރެވޭ މަސަްއކަތުގެ ތެެރއިން ލިބޭ އިންކަމް އިތުުރކުރެވޭނެ ގޮތްަތކަާކއިތާއި އަިދ ގޮ ހިއްސާކުެރވޭނެ

ޖެހޭ ކުރިއަށް ނެރެން. ްށ އެބކަންކަން ތަންކޮެޅއް ބޮޑަ، އެލައި ހިންގާ ތަުކގެ މައްޗަށް ައޅުގަނޑުމެން ނަޒަރުއެގްރިމަންޓު

ރައްޔިތުންނަށް ހެާވިއ  ،ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ ލުވެިރވާން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑުމެން އެކަްނކަމަށް އަހު

ލާބައަށް އެދި، މިހެން ހެދޭ ކޮންމެ ގާނޫނަކުން ނޫނީ ގެނެވޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަުކން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ 

 ،ނިވި ަމސައްކަތަކަްށ ވާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ވަގުތުަތއް ބޭކާުރކޮށްލާފައިމަސައްކަތަކީ ބިާނކުރަ

ލާ ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވަން ތަޅައި ކުރާ މެންބަރުން ލޯތެރޭގައި ދާއިރާަތއް ތަމްީސލުއަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ފް 
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ގެ ޟަމީރު ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ކަންކަން ވެގެންދިޔުަމކީ އަުޅގަނޑު  އަނަގއެްއގެ ސިފަިއގައި މި

 މަންފާ، ރައްޔިތުންނަށް ެއއިން ހެާވއި އިނަށް މި ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ޤައުަމށް އެއިން ލާބަޔާ ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން

. އެހެން ންޞަދުތައް ތަރުތީބުކުރެވެ އަުޅގަނޑުެމންގެ މަިއގަނޑު މަޤްޖެހޭ މަންފާ ލިބިދޭނެ ކަމަކަށް އެބައިލާބަޔާ

ފަހުން ހުށަހެޅިގެްނދިޔަ ދައުލަުތގެ ފައިާސއާިއ  މި އަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެ  ، ަސބަބަކީއަޅުގަނޑު މިދަންނަަވއިލާ

ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަްށ ޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަާކއި، ގޮތްމުދަލަށް ޚި

 ރީ ދުވަހު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،ދުވަހު. އިްއޔެ ނޫނީ ކުރީ ދުވަހު. ނޫނީ އޭގެ ކުމިދާކަށް ދިވަނީ ހުށަހެޅިފައި ދާ މި

ކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާަތްއ ؟ އަޅުގަނޑު ަގބޫލުދަންނަވަންތޯ

ނޫނުއަސާސީާއއި ހެދިފައިާވ ން ކަނޑަެއޅިފަ. ޤާވަނީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި، އެކަންކަ ތަރުތީބުކުރެވިފައި މި

ލެވިފަިއވާ ތަުރތީބެއްގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް. ގާނޫނުތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، ެއކަންކަުމގަިއ އަތުަރއި ގަާވއިދުތަާކއި

ން ވަނަ މާއްާދގެ ދަށު 115ނޫނުއަސާީސގެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޭހަވުމަކީެވސް ދޭހަވާ އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމު

އެއިެރއްަގއި ހުންނަވާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންނުވާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި 

ސް ެއއްެޗއްގެ ފަހަތުްނ ފެންނަނީ. އޭގެ މާނައަކީ ައބަދުވެ ތަން ައޅުގަނޑަށް މި  ވެގެންދާ މި އެކުލެިވގެންދިޔަ ޑްރާފްޓު

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ  ،ގަބޫލުފުުޅކުރަްއވަންޖެހޭނެ އުސޫލުތައް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ، ބަލިކުރުުމގެދުވެ ފިލައި

ކަންތައްތަެކއް ގޯސްކަމަށް ބުނެ، މުޅި މީސްމީޑިއާގައި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުންނާއި އަދި ރައްޔިުތންގެ ތެރޭގައި އެ ވާހަކަަތްއ 

ކަންކަން ކުރާނެ ބައެއްެގ  މިއީ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މި ނީރައްޔިތުންގެ ހިތަށް ރީއްޗަށް އަށަގަންުނވަިއގެން ތިމަންމެން 

ޔާދަކުރެްއވުމަކީ ެއީއ ަމށް އައިްސ އަލުން އެކަންަކން ޢިގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް އެ މޮޓޯ ވިްއކަަވިއގެން، ވެރިކަ

ނޫނީ އެހެންވީމާ، ދެން ހުރި ގާ  ނުދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ރަނގަޅު ކަެމއްގެ ގޮެތއްަގިއ އަުޅގަނޑު

ލަްއކަެއއްހާ މީހުންގެ ބާރުވެރިކަން، އަމުުރވެރިކަްނ  4މީެހއްެގ މަްއޗަށް  5މުއައްސަސާަތއް ޕެރެަލއިޒްކޮްށފައި އަލުން 

ނަމަވެސް  ކުޑަކޮށް މަުއޟޫޢިން ބޭރަށް ދިޔަ ެތއް ނޫން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ދުއްވާލުމަކީ ެއއީކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮ

އަންނަނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް ެސކްޓަރަގިއ  އުޟޫޢަށް މިއަޅުގަނޑު އަނބުރާ މިހާރު މަ

ކުރާ ވާހަކަ މުަގއި ހަމައެކަިނ މަލަމަތި ރީތި ުކއްޔަށް ދިނުާކއި ގިރިތަކިފަޅުތަ ،ދިުނމާއި ނޫނީ ރަށްތައް ކުްއޔަށް

 ،ގޮތަށާއި  ދަނީގެ އިންސައްތަ ބޮޑުކުެރވޭނެދައްކަިއގެން ނެތޭ ވާކަެށއް. ދިވެހިންނަށް ރިސޯޓުތަކުން ލިބިދޭ އާމް

ގަނޑުމެން އަޅު  ، ލިބިޭދ ޕަސެންޓޭޖުލިބިދޭ މިނިވަންކަމާއިގޮުތަގއި އެތަންތާނގަިއ  ދިވެހިންނަށް މީގެ އެންމެ ެހޔޮ

 ޓަކައި.، އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޖެހޭ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެބަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ށް. ޒާރަނި ޢަލީ މެންބަރު އިއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ އަރުވަނީ މި  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 އިދޫއިނގުރަނީ އެއަށްފަހު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފުުރޞަތުގައި މިހާރު ވަަޑއިގެން އިންނެވީ، ިލސްޓުގެ އެންމެ ކުރީަގއި ުއޅެ

 ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫއަުރަވނީ  . މިހާރު ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މިފަލާޙް އިބްރާހީމް ންބަރު މެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 .ޢަލީ ނިޒާރަށް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު އޭގެ ޒާތުަގއި މުޅިން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަ

ގޯސް އިޞްލާެޙއް ވެސް ނޫްނ. އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަށް ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ކުދިކުިދ ތަންތަންކޮޅަށް އިޞްލާޙު 

 ގެނައުމަށް ވުރެ މުޅި ގާނޫނުގައި ހުރި ަމއްސަލައަށް ެއޑްރެސްކުެރވިގެން ގާނޫނުތަްއ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ މުހިއްމު 

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން، ގަބޫލުކުެރވޭ. ައމުދުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާ ގުޅުން ހުންނަ ގާނޫނުތަކަށް 

އިޞްލާޙުގެެނވޭއިރު ސަރުކާުރގެ ހިއްސާ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސްއޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ 

ދޭތެރޭގައި އެކަންެޏއް ނޫން  ހަމައެަކނި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާ ންނައިރުގެގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގަބޫލުކުރަން.

 ަރއްޔިުތ ސީދާ ،ވިސްނަންވީ. ސީދާ ރަްއޔިތު މީހާއަށް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީ ފަދަ އިންޑަސްޓްރީތަުކެގ ތެރެއިން

ުޓއަރިޒަމް  ،ވޭ ޝަުކވާައކީދޭތެރޭގައި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު އި  މީހާއަށް ލިބޭ ފައިދާއާ

ދިވެހިންނަށް ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަ އަދަދެއްގެ ގޮުތަގއި  ،އިންޑަސްޓްީރގައި މަސަްއކަތްުކރާ ދިވެހިންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް

އޮެވގެން ލިބެމުން އަންނަ ޝަކުވާ. އެއަށް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ބަަދލެއް ގެންނަން. ގާނޫނުތަުކެގ 

ނޫނުތަުކގެ ތެރެއިން އެބަހުރި ރިޯސޓުތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ވެސް ގާއެބަޖެހޭ އެކަން ުކރަން. މިހާރު ތެރެއިން

ވަނީ.  ެއހެނެއް ނޫން އެކަން  ،ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ކީ ިދވެހިން ކަުމގައިއަ 60ފުންގެ އަދަދު %މުވަްއޒަ

އެބަ ނިންމާ ކުދިން. މިކުދިން ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ  ށް ސްކޫލްކައަދަދަ ާއ ދޭތެރޭގ3000ެާއއި 2000ރާއްޖޭަގއި 

ރާއްޭޖގައި މިހާރު ޮޑކްޓަރުންނާއި، އަދި އެފަދަ  ،ތެރެއަށް އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ވައްދަން. އެހެންނަމަެވސް

ފާތަުކގެ މިފަދަ ކަންކަމަށް ވަޒީ ، ަޕއިލެޓުންނާން މަސައްކަތްތަކަށް ފުރުޞަތު ޮއންނައިރުނިހެޕްރޮފެޝަނަލް އެހެ

ުޓއަިރޒަމް އިންަޑސްޓްރީައކީ ވެސް  އިރާތަކަްށ ުކދިން ދާން ވިސްނާނީ.ބޮޑެިތ މުސާރަ ލިބޭ ދާ ،ފުރުޞަތު އޮންނައިރު

 ފުން ، ޕްރޮެފޝަނަލް ފީލްޑުގެ ުމވަްއޒަވެަފއި ރާއްޖޭަގއި ފުާޅވަމުން އަންަނ އެންމެ ރަނގަުޅ ެއއް އިްނޑަސްޓްރީއަށް

 ށް ފޮނުވުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަ ދިމާއަ މުސާރަ ނުލިބެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން އެ ބޭނުންވާ ތަނެއް. އެކަީށގެންވާ 

ރަނގަޅު އިާނޔަތްތަކެއް ެދވިގެން  ،ގެންއެބަޖެހޭ ރަނގަޅު މުސާރަތަކެއް ދެވި ވެސް ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީާމ، މިހާރު

 ޑޮލަރާ  1000، ނޫިނއްޔާ 700ާއއި 600. ބޭުރގެ މީހުންނަށް އެބަދެވޭއެކަން ކުރަން. ދެވިދާނެ ަކމުގެ ހެއްަކކީ 

މީހުންނަށް  ފު މީހާއަށް ވެސް. އަދި އެބަދެވޭ. އެންމެ އާދަިއގެ މުވަްއޒަދޭތެރޭގެ މުސާރަ ބޭރުގެ މީހުންނަށް އެ
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ށް އި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ެވސް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަވުރެ ރަނގަޅު އެކޮމަޑޭޝަނާ  ދިވެހިންނަށް

ށް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ތެރެއަށް ދިވެހިން ެވއްދުމަ ،ތަފާތުތައް ކުޑަކުެރވިގެން  ، މިންދަނީ. އެހެންވީމާ އަުޑއިވެމު

ތެރިކަން ހުންނަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ިއޚުލާޞްކުރެވިދާނެ. މީގައި މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް

އެހެން ވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތުގައި ެއކަން   ގެނެސްެގން ތަންފީޒީގާނޫނުތައް އެ ،އެބަޖެހޭ. ގާނޫނުތައް ގެންނަިއރު

މިވީތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ގާނޫނުތައް  ،ކުރެވޭތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްވީ. ރެގިއުލޭޓު ބަލަން

ތަެނއް  ުރ އެކަްނ ކުެރވިގެންދާކުާރއި، ތަންފީޒުުކރެވޭތަނެއްތަން. އެ ތަންފީޒު ހެދުމަށްފަހު ގާނޫނުތައް ދޫޮކށްލެވޭ

ށްގެްނ ބެލެން. ގުޅުންހުންނަ ކަންކަމުަގއި އެބަޖެހޭ މިކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮ ބެލުމެއް ނެތް. އަމުދުން ީސދާ ރައްޔިތުންނާ

 . ބޮޑުކޮށް އިވޭ ައޑުތައް އިވެމުންދާނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ޓުއަރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީގެ ތެރެއިން މި އެހެންނޫނިއްޔާ

ކުރާ ކުދިންނަށް މުސާރަ ުކަޑ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ، ުޓއަރިޒަްމ އިންޑަސްޓްީރަގއި މައްަސއްަކތްއިވޭ ޝަުކވާތަެކއް

ކުރޭ. އަމުދުން އެ އިންޑަސްޓްީރަގިއ މަސައްކަތްދަންނަ ކުދިން އެބައުޭޅ އަުޅގަނޑުމެން ދުވާލަކު ދެތިން ކޯލު އަންނާނެ. 

ރަްނ ބޭ ރަނގަޅު ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، މި ހޯަދއިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުނަށް ނުލިއާދަިއގެ މަސަްއކަތްކުރާ ކުދިން

ވާކަން. ރިސޯޓް އޯނަުރންނަށް، އެ އިންޑަސްޓްީރަގއި  މިލިއަނުން ފައިދާ އެބަ ،އެބަޖެހޭ. ޔަޤީންވާ ކަމަކީ 

އަނުން، މިލިއަން ޑޮލަރުން މިލި ޅުންނަށް މިލިއަނުންބޭފުނަށް، ެއ ިވޔަފާރީގެ އިންެވސްޓަރުން ، އެކުރާ މަސައްކަތް

އެބަޖެހޭ. ރަނގަުޅ  އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުދިންނަށް ެއްއޗެްއ ލިބެން ،ގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ދިވެހިންނަށްނފައިދާވާއިުރ އެތާ

ކުރެވިގެްނ ބޫރުއަުޅގަނުޑމެންނަށް މަޖު  ގާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން އެކަމަށް މި ،އެްއޗެއް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

، އެހެްނވީމާއެތައް އަހަރުވީ ވާހަކަތަެކއް ބަދަލެއް ނައިސް.  ،ވާހަކަަތކަކީ ހިސާބަށް ގޮއްސަ މިހާރު އޮތީ. ެއއީ މި ދާ

މުސާރަތައް ބޮޑުކޮށްދިނުމަްށ  ،ފުންނަށް އިނާޔަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގައި މަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަ

ތަނަށް  މި ،ން މަސައްކަތް ފަށަން އެބަޖެހޭ. މިއީ އާދައިގެ ކަމެްއގެ ޮގތުގައި ބަލަިއގެންގެ ތެރެއިޖލީހުގާނޫނުހަދާ މަ  މި

ހުށަހެޅޭ  ކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީގެ ތެރެއިންކަނި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ިއތުރުހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ގާނޫނަކީ ހަމައެ

 ،ޫނން. އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެިވހެން މިކަން މިހެން ކުރުމަށްަމކީ ެއއީ ެއކަން ވާންޖެހޭ ގޮތެއް ގާނޫނުތަކަށް ވެގެންދިއު

ކުރުމަްށ ވެސް އަދި މަސައްކަްތުކރާ ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު މަަސއްކަްތކުރާ ދިވެހިން އިތުރު އިންޑަސްޓްީރގައި

ޔާ މި ން. އެހެންނޫނިއްކޮށްދޭޅުގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްއިނާޔަތްތަާކއި މުސާރަތައް ލިބުމަށް ވެސް އަ

ށް އްެލއް ނޫން ކަމައޮތްހެން ބޭރުމީހުން ގިނަވަމުންދާނީ. ބޭރުމީހުން ގިނަވުމަކީ ޙަ ވެްސ މިއިންޑަސްޓްީރގައި މިހާރު

ސްކޫލް  ،ކުރުމަށް، ިދވެިހން ލިބޭނެ. ދިވެހިންއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ގަބޫލުކުރަން. އެހެްނވީމާ، ިދވެހިން އިތުރު

ދޭތެރޭ މި އިންޑަސްޓްރީަގިއ  އ3000ާާއއި 2000 ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން ގަނޑުނިންމާ ކުދިންގެ އަދަދު އަޅު 

 ފޮނުވިގެން. އެހެންނޫނިއްާޔ ، އުފެދޭނެ ރަނގަޅު މުސާރައާ ދިމާއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކުދިން އުފެއްޭދނެ. އެހެންނަމަވެސް

 އީސް.މިކަން ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ެވގެންދާނީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ



31 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ވުމަށް ޝުކުދެއްާވ އެއްބާރުލެއް  މަށް ތިއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފްލޯގައި މަސައްކަތް ުކރިއަށްގެންދިއު

 ތެރި މެންބަރު އިނގުަރއިދޫ ާދިއރާގެ އިްއޒަތް ،އަުރވަނީ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ،ދަންަނވަމުން އަދާކުރަމުން، ުޝކުރު

 ށް. ހީމް ފަލާޙައިބްރާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

)ިދވެހިރާއްޭޖގެ  99/2ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ވާމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު މި

ުޅގަނުޑ މި ިއޞްލާޙަށް ވަރަށް ާތއީދުކުާރ ވާ ިއޞްލާޙަކީ އަ ށް ހުށަހަޅާފައި މިޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 

ރާއްެޖ  މި ،ބޫލުކުރާނެ ފަދައިންދިވެހި ޮކންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ގަ އިޞްލާޙެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން

އްޖޭގެ ރާ ންނޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިމްގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީހިންގަނީ ޓުއަރިޒަ މި

މުޅި ޓުއަިރޒަމް އިންަޑސްޓްރީ  ،ބިަލށް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލުމުގެ ުކރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން ގައި އަުޅގަނޑު މިތާރީޚު

ެގ ސަރުކާރު. މިީއ ދޮަގކަށް ުނވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަށް ެވގެންދިޔަީއ ރައީްސ ޔާމީނުބަދަލުކޮށްލި ސަރުކާރަ

ގެ އުމުރުން ރަށް އޮތް އަތޮެޅއް. އަޅުގަނޑުމެންފަޅު 99، ބަތްވާ ރ. އަތޮަޅކީއަތޮޅަކަށް ިނސް އަޅުގަނޑު އެ

 ވަަރކަށް އަހަރު  18 ވަންޏާ، ކަމަށް ، ވިްއސަކަށް އަހަރުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ބުނާފަނަރަވަރަކަށް އަހަރު

ރަށުެގ  99އަތޮޅުަގއި އޮތް   ރ.މިދިޔަ މުއްދަުތަގއި ،ޓެއް. އެހެންނަމަެވސްއަޮތޅުަގއި އޮތީ އެންމެ ރިސޯ ވަންދެން ރ.

ރިޒަްމގެ މަސައްކަތަްށ ވަންޏާ ހުރިހާ ރަށެއް އޮީތ ޓުއަ ކަަމށް ތެެރއިން ގާްތގަނޑަކަށް ބުނާ ފަޅުރަށުގެ 92ތެރެއިން 

ުރގައި ެވސް މީދުއްޕަރު ކިޔާ ރިސޯޓެްއ ވޭތުވެިދޔައި ވަރަކަށް އަހަރުދަންނަވަނީ ފަނަރަ މި ،. އެހެންނަމަވެސްދޫކޮށްފަ

ނުވޭ. އަދި އި ހުޅުވިަފއެްއ އަޮތޅުގަ  ހަމައަކަްށ ރ. އީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާުރ އައުމާެޓއް ރަވަިއ ެއއްެވސް ރިސޯފިޔަ

 2013ރައީސް ޔާމީން  ،އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުން ންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،ހެދިފައި ވެސް ުނވޭ. އެހެ

އަތޮުޅގެ  އަހަުރގެ މުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި ރ. 5ަޑއިގެން އެ ހޭދަކުރެއްވި ހަވާލުެވވަ  އަހަރު އެމަނިކުފާނު ެވރިކަމާވަނަ

ވަނީ  ތެޭރގަިއ ހުޅުވި. އެމަނިކުފާނުއަހަރުގެ  5ިރސޯޓް  14ހުރިހާ ރަށެއް ހަދައި ގާްތގަނޑަކަށް ހުރި  ނުހެދި

ޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑ . ިއއް ހާސް ަވޒީފާ އުަފއްދާފަ 95ގަިއ ވެސް ާދއިރާތަކު ޓުއަރިޒަްމގެ ދާއިާރއާިއ އަދި އެނޫން

އް ށް ދޫކުރާ ރަށްތަ ވަނީ ޓުއަރިޒަމަ ސަރުކާުރގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މި ސަރުކާރު ަހާވލުވެަވޑަިއގެން މި ،އުފާކުރަން

ން ކުރާ ހުރިހާ މުޢަމަލާތްތަކެއް ކުރާނީ ދެފުށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކެްއެގ އަދި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ވަރަށް ކައި ސަރުކާރަށް އަދި ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފަ. އެކަމަށްޓަ ން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުދަށު

މިހާރު ސަރުކާރަްށ  .އިދިކޮެޅއް ނޫންއިދިޮކޅު؛ ދެއްެކވި މިތާގައި ވާހަަކފުޅުދަންނަވަން.  ެއކު ޝުކުރު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ
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ޓުައރިޒަމް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިަފިއ ، މިއަުދ ެގ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ޕުނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

އިޞްލާޙުަގއި ިމ  ޮބޑު އިޞްލާެޙއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި އޮތީ ވަރަށް ުކޑަކުަޑ އިްޞލާޙެކޭ. ނޫން. މިއީ ވަރަށް މި

މު އިޞްލާޙަކަށް ، ެއންމެ މުހިއްމެ ވަުރގަދަސް ަޙޤީޤަތުގައި ޓުއަިރޒަމް ގާނޫނަްށ ގެނެވޭ އެންއޮތް ނަމަވެފޮޅުވަތް  3

 އިޞްލާުޙގައި މި  މި ،މި އިޞްލާޙު ޮބޑު ސަަބބަކީ ،މުވާ ސަބަަބކީއިޞްލާޙު. ިމ އިޞްލާޙު މުހިއް ވެގެންދާނެ މި

ދޫކުރާ ފަޅުތަާކއި، ރަށްތަކާިއ، ބިންތަކާިއ،  ، ފަތުރުވެރިކަމަށްބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި 5މީގެ  ،ބުނަނީ

 ކަމަކީ. . ިމއީ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާނޭެލވިގެން ދޫކުރަްނވާނީ ާއއްމުކޮށް ހުޅުވައިދި މިނޫނަސް ހުރިހާ ތަނެއްއަ

އަަގކަށް. ަވކި  ނުވާނެ ވަކިއިރާއަށް ރަށް ދޫކުރާއިރު ީދގެންނުވާނެ މޭޒުދަށުން. ދީގެން ވެސް ޓުއަިރޒަމް ދާއެްއގޮތަކަށް 

، އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބޭ އުސޫލުން ދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެނެ. ބިޑުގެ ބަޔަކަށް ދީގެންނުވާނެ. ބިުޑުކރަންޖެހޭ

ކާރުަގއި އުސޫލުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރު ފަޅުފަޅު ދޫކުރަންވާނީ. މި ،ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއިރަނގަޅު ގޮތަކަށް 

ދަނީ މީގެ ކުރީގައި  ން މިދިަޔއީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެމި ކަންކަން ކުރެވިގެން

 ،ދިޔައީ ގެ ދުވަްސކޮޅެއް ކުރިން ފެނިގެންއޮތް ނިމެނީ. މީ އަހަރު ގުނާ މި 5މަޖިލީހަކަށް ނިސްބަތްވި  އަޅުގަނޑުމެން މި

އޭރުެގ  ؛ހިނގާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރު ދުވަހާިއ، ހޮނިހިރު ދުވަހުހު ،މަޖިލިސް ދަންވަރާއި، ޭރގަނާޑއި މި

ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންެގ  ބޮޑަށް ފާޑުކީ މަންޒަރު. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނ މި ތްތަކުން ވަރަށްއިދިކޮޅު ފަރާ

ތިބީ. ރޭގަނޑު ޖަލްސާ އޮވޭ.  މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޗއްޓީ މަސް. ފުރައިގެން ނުދެވިފައި މި ؛ދަރިން ބަލިވެގެން

. ައޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ސްވާ ުދވައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޗުއްޓީ  30ގެ މިދިޔަ މަހު

 ސަރުކާރު އަިއއިރުަގއި ކުރީގެ މި ،އޮތީ ކުރަން ކަންބޮޑުވަނީީކ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން މިޚިދުމަތް

 ުދވަހު ެއއީ ގޯްސ ބަދުނާމުތަކެކޭ. އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންނެވި ބޭފުޅާެގ ބޮލުަގއި އެޅުީވ ނުބައި ބަދުނާމެކޭ.

 ވެސް މި ޚިދުމަތްތައް އަވަްސކުރީ ރައްޔިތުްނނަށްޓަކައި. މިއަދު މި ،ރައީސް ވެސް މަްއސަލަތައް އަަވސްކޮށް ވެސް އެ

ރަްއޔިތުން  ،އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ ކަންަކން ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ވެސް މި

އެކު ތައް ބަލާށޭ ތިބީ. އިޚުލާޞްތެރިކަމާޖަހާ ސަކަރާތްލީހުގައި އަދި ސަރުކާރުން މަޖި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިއަދު މި

 20ުދވަސް،  20ވީ ވަޢުދު ުފއްދައިދެްއވާށޭ. އަދި މި ވީ ަސރުކާރަށް  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭށޭ. ރައްޔިތުންނަށް

 ހަވާލުވުމަށް، ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަަކިއ ދުވަސް ވެސް ހަމަނުވޭ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިުތންނަށް ވެރިކަމާ

ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަކީ ވަރަށް އިޚްލާސްެތރި، ތެދުވެރި ގޮތެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްެވގެންވާ 

ންނާިއ އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް އެކަްނކަން އަންަގވާފަިއވާ ގޮތް. ެއހެންވީމާ، އެ ގޮތުަގއި ސަުރާކރުގައި ިތއްބެވި ވެރި

އަދި ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތާވ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަދި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބވި 

ބޭފުޅުން، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަމުން 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކޮޅު ނިންމަިއލާނަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ މިނެޓު  30އާ ަހމައަށް ައއިމަ، އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 10:30އާދެ، މިހާރު 

ހާއިރު މަަސއްކަތް ޖަ 11އިުރ، ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަންޖެހިފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ

، ހުރިހާ ހެންކަމުންފަށާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ފަށާނީ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން. އެ

ޓީން ޖަހާއިރުގައި އޮންނާނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި 11އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

މަށް ގެންދެްއވު ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް އިްއެވވުން. ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަށް ވަަޑއި ދިރާސާކުރަްއވައި 

 ަޖހާއިރު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  11އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން، 

 

 ]އަށް 11:01އިން  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ލީ މުޙައްމަދުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެީނ `. ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްަކތް ފަށައިގެން ކުިރއަށްދާއިުރގައި އަުޅގަނޑު މި ޖެ

 އޮީތ؛  ަގއި މި އޮތީ، މި 6އަށް ޖެހިލަން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

އްާޔެގ އިން ކޮަމންވެލްތާ އަލުން ގުޅުން ޤާިއމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިދިވެހިާރއްޖެ -6.1

ހަށް ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(ގެ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 4ނީ  ރިޕޯޓު ވާމިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓް. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލ، ޤަުއމީ ސަލާމަތު

އުމީ ދެްއވާނީ، ޤަަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި 2018ޑިސެންބަރު 

ދުދީދީ.  މުޙައްމަމެންބަރު އިބްރާހީމް ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރުގެ ނައިުބ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

وعلى آله  .الم على أشرف األنبياء والمرسلينة والس  الوالص   الحمد هلل ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `.

ަގއި އޭުރގެ ޤައުމީ  2016އޮކްޓޯބަރު  13އަހަުރ ކުރިން،  2އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މީގެ  .وأصحابه أجمعين
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ވަަނ  1982ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ިތއްެބވި މެންބަރުން، އޭުރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ިރޕޯޓާކާ ގުިޅގެން 

އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވުމަށް، ޤަ ވަނަ ދުަވހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއިްނ ބައިވެިރވި 9ޖުލައި  ގެހަރުއަ

އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގިއ އޭރުެގ ސަރުކާުރގެ އަދި ، ިއއްޔެ އަނެްއކާެވސް ޤަކޮމިޓީން ނިންމެވީ. އެހެންނަމަވެސް

ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް އިއްތިފާޤުން ހުރުހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނި ،ބަަވިއގެންމިހާރު އޮޕޮޒިޝަންގެ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއް

ވެިރވުމަށް. ބައި  ، ޮކމަންވެލްތުގައިވެްސ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެދިވަަޑއިގެންެނވި ގޮތަށްފާސްކުރެްއވީ އަނެްއކާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އްާދިއންވަނަ މާ 115ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ިސޔާސަތުެގ ދަށުން އެ  ، ސިޔާސަތު ކަނޑައަުޅްއަވއި، ޚާރިޖީ އަިދ ދިފާޢީލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ބާުރގެ ތެރެއިން

ންކުެރއްވުްނ ެއީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ިލބިވަަޑއިގެންފަިއވާ ބާެރއް. ގެ ސަލާމަާތއި ރަްއކާެތރިކަން ޔަޤީއުމުޤަ

އުެމއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ، އަުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ ކުަޑކުޑަ ޤަ ގޮތުން ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ގަބޫލުކުރާއަޅުގަ

އުމު ދިފާޢުކުރެވޭނެ ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤަބޮޑެތި ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާ

އުމު ދިފާޢުކުެރވޭނީ ގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަ، ައޅު ނޫން. އެހެނަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބައެއް

ޑުމެންގެ ައއްޑަނަަތކެްއގެ ނއަުޅގަ  ޓަަކއިމެސީ ބޭނުންކޮްށގެން. ެއ ކަމަށްއަޅުގަނޑުމެން މި ކިާޔ ޑިެފންސް ޑިޕްލޮ

ަގއި ތިއްަބވާ އެިކއެކި އެމްބަސީތަކު އުމުތަކަށް ަކނޑައަުޅއްވާަފއިވާޤަ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރަށް އެކި

އުުމގެ ދިފާޢުގަިއ ގެ ދިފާޢުގަިއ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައެމްބަސިޑަރުން އެ ކޮށްދެްއވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަކީ އަުޅގަނޑުމެން

 ގޮތެއް ިވޔަސް  ކޮންމެ، އަދި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުަތކެއް. 

ަގއި ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތީ އޭރުެގ ، ައޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމު ކޮމަންވެލްތުއަުޅގަނޑުމެން ވަނަ އަހަރު 1982

، އަުޅގަނޑުމެންެގ އްޔޫްމގެ ޙިކުމަތްތެރި ވިސްނުންފުޅުެގ ތެރެއިންއަލްއުްސތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ިއ އަިއްއސަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގަގެ ގޮތުން. މިހާރަކަށްުވމުިއ އަދި ރައްކާތެރިކަން ހޯއްދެޤައުމަށް ކުރިއެރުމާއި ލާބަޔާ

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުން އަުޅގަނޑުމެން ެއ  ، ބޭުރގެ ޖަމުޢިއްޔާަތކާެވސް މި ދެކެޭވ ވާަހކަައކީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަބަދު

ަގއި ދީނީ އެއްަބިއވަންތަކަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ  މާތްވީ އިސްލާމްދީނަށް ބުރޫައރައި،ދީނަކަށް ތަބާވެގެން މިތިބަ

އަޅުގަނޑު ކަނޑަެއޅިގެްނ  ނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ުއމުގެ ދީނަށް ނުރައްކާވެދާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަގެއްލި 

ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭަގއި އޭުރ 1960ަގއި ެވްސ މި ދެންނެވިހެން އަުޅގަނޑު ކުރީ ،އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަން. ސަބަބަކީ

 ؛އިބްރާހީމް ނާޞިރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުްއވުްލއަމީރު ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  2ފަުހން  ،ޮބޑުަވޒީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިނިވަންކަން  ،ުކރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުަތުކގެ ތެރެއިން ވަންކަން ހޯއްދަވައިދެްއވުމަށްއެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް މިނި

ދިވެހިރާއްޖެ ޔޫ.އެންަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގަތުން. ޔޫ.އެްނގެ  ،އްިވ ކަމަކީލިބިވަޑަިއގަތީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރެ 

ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ިއ، އޭރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޤައުމު ކަމުގަިއވާ އަދި މިހާރުމެންބަރަކަށް ވެވަަޑއިގެންފަ

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ހިުކރައްަވއި،ބަދަގުޅުން  ެޓޑް ސްޓޭްޓސް އޮފް އެމެރިާކއާއުމުކަމުަގިއާވ ޔުނައިބާރުގަދަ ެއއް ޤަ 



35 

 

އޭުރ ގޮތުަގއި  ށްސް ދެްއވި. އެީއ އަުޅގަނޑު ދުވެ ވޯޓު އިޔޫ.އެންގަ  ،އުމުން ބޭނުންވާ ގޮތަށްޤަ އެ ގައި ކަންތައްތަކު 

މުޝީރުން ކަންކަމުގެ ބެހޭ  ތާއުމީ ސަލާމަޤަމިހާރު ދުނިޔޭގެ  ،ރުޞިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ނާއޭރުގެ ރައީ 

މު ފިޔަވަޅެއް. ކަމަށް އެުޅްއވި ވަރަށް މުހިންރައްކާތެރި އި އުމުތަކުގެ ސަލާމަތާޤަކުދި  ،ިއގަންނަވާ ގޮުތަގއިދެކެވަޑަ 

ވެސް ބޭނުންކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  މިއަދުެގ ވެރިން ގެއަޅުގަނޑުމެން  މަލީ ޢަކުމަތުގެޙިއެމަނިކުފާނުގެ 

ގޮުތަގއި މިފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ އަުޅގަނޑުމެްނ  ، ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާއެހެްނވީމާ .ތްތެރި ަރއީސްގަބޫލުކުރަނީ. ިއއްޒަ

އުމީ ޤަ  ގެނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ބުއްދިވެރިކަެމއް އިއެހަ މަށްއުޤަން ެއީއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެކަހެރިވެ ވަިކވެގަތު

އަދި  ،ބައިވެިރވެަގނޑުމެން އަޅު  ގައިއްޔާތަކު ރަނގަޅީ ދުނިޭޔގެ ޮބޑެތި ޖަމުޢިއެންމެ ކަމަށް ރައްކާތެރި  އިސަލާމަތާ

ވެްސ ބަދަހިކުރުން. އެއީ ފަހަެރްއގައި ވެސް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ  ގުޅުންބާއްާވ ައޅުގަނޑުމެން  އުމުަތކާޤަދުނިޔޭގެ 

ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ  އަރާނެތްެވގެްނާވ އިސްލާމްދީނަށް ބުރޫއަޅުގަނޑުމެން އެ ދީނަކަށް ތަބާވެގެން ތިބި މާ

އަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިުތގަިއ هللا .ވާ ެއއްެޗއް އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިހތުގައި ދީނަކީން. ިއސްލާމްނުކުރަ ގަބޫލެއް

އަުޅގަނޑުެމން ބާއްވާ ސިޔާސީ އަިދ އެހެން ބަޔަާކ ެލވިގެންުނވާނެ އިެއ ުގޑުވަ  .ެއއްޤީދާޢަވަުރގަދަ އުފެދިފައިވާ 

 .ކުށްހީއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބޮޑު  ވަްނޏާ އެއީ ވަރަށް މަށް ކަން ދެކޭަޓަކއި. އެހެށްކަބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުމަ

އުމަކަށް ޤަރިކަން ހިފަހައްަޓންޖެހޭނީ ވަކި ރައްކާތެ އި އުމުގެ ސަލާމަތާޤައަުޅގަނޑުެމންގެ  ،އަޅުގަނޑުމެން

ން ބަދަހިކުރަންޖެހޭ. ގުޅު ންއުމުޤަ ހުރިހާ ޖަމާޢަތް އަދި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ މި  އިއުމުތަކާޤަނޫން. ހުރިހާ  ބަރޯސާވެގެެނއް

 ކިތަންމެ ކުޑަކަމުަގިއ އެހެން މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ،އުމަކީޤަމުޖުތަމަޢުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

 ކަމަށްރައްކާތެރި އިކަނުޑެގ ސަލާމަތާނޫނީ އިންޑިޔާ ،އުމަކަްށ ހަދަންޖެހޭ. އިންޑިއަން އޯޝަންޤަދަރުކުރާ ޤަވިޔަސް 

މިއަދުެގ ޓަކަިއ ހުރިހާ ސަބަބަށް . އެހެންވީމާ، މި އުމަކީއަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމެްއ ޤަމެން ިވސްނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު

މިހާރު  ،ޒަތްތެރި މަިޖލީހަށް މި ގޮވާލަނީއެިދވަަޑިއގެންނެވި އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ައޅުގަނޑު މި ިއއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ަގއިބަިއވެިރުވމަށް މިއަދު ނަގާ ވޯޓު ކޮމަންވެލްތުަގއި  އި،ށް ތާއީދުކުރައްވަ ނިންމިނިންމުމައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން މި ޤަ

އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް އަިދ ޤަ ،ވޯޓުދެްއވުމަށް. އަޅުގަނޑު ިނންމާލުމުގެ ކުރީަގއި

 އެ  ،ށް ބޮަޑށް ޝުކުރު އަދާކޮށްމަށް ވަރަލުެދއްިވ އެއްބާރު ވެސް މިހާރު އޮޕޮޒިޝަންަގއި ިތްއބެވި ބޭފުޅުން

 ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ ޝުކުރިްއޔާޭއ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު. އެީއ  30ލަ ްއވުމަށް ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެ

ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  ،މްސީލުކުރަްއވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓެއއްެގ ފަރާތުން އެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށާއިމަޖިލީހުގައި ތަ

ކޮްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ،ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް
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ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އަުޅގަނޑު ހާރު މި ،މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. އެހެންކަމުން ފަސް

ށް ިނސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ކަސިޔާސީ ޕާޓީތަކުްނ އަިދ ޕާޓީއަ

 ެކވުމަށް ފުރުޞަތު މި ދެއް.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަުފޅުރިޕޯޓަްށ ޕީމި ދެްއކެވުމަށް ބޭނުންުފޅުވާ ބޭފުޅުން. ފުޅުވާހަކަ

 ޚަލީލަށް.هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ 

 

 :ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވަބަަރކާތުހޫ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮމަންވެލްތުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ތަޢާލާ هللا ޢަލައިުކމް ވަރަޙްމަތު ` ައއްސަލާމް

ކަެމއް. އެެހންނަމަވެސް، ެއއާެއއްކޮށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް  ބައިވެިރވުމަކީ އަުޅގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ

)ރ( އަުޅގަނުޑ  ؛އިންވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 115 ނުއަސާީސގެނޫޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ވާހަކަައކީ

ެއުކ ގެ ަރއްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާސަރަހައްދު  އިގެ މިނިވަންކަމާދިވެހިރާއްޖޭ  ،އޮންނަނީ ލާނަން. )ރ(ަގއި މިއިދަންނަވަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އިތުރުކުރުން. އުމީ ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމުކުރުންޤަމުޖުތަމަޢުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ވެލްތުން ވަކިެވގެންދިޔަ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ކޮމަން .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްިމ އޮންނަނީ. ގޮުތގައި  ގެމަސްއޫލިއްޔަތު 

ސަބަަބކާ ހުރެތޯ ވަިކވީ ކޮން ،ން ަވކިެވގެންދިަޔއީއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަްނ އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެ ކޮމަްނވެލްތު

ކަމެއް އެއީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މުއްއެބަޖެހޭ. މުހި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން

ންޖެހުންތައް ނީ ތަފާތު ގޮިއ ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް އޮްނނަކުީރގަ ވަިކވުމުގެ އީއެ ،ަޔއީ ރާއްޖެައށްފާހަގަކުރެިވގެންދި

. އެިކއެކި ކަންތައްތަަކށް ކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރާ އް ރާއްެޖއަށް ކުރިމަތިުކރުވާފަ. ތަފާތު ނުފޫޒުތަކުރިމަތިކުރުވާފަ

ސީެމގްަގއި އާދެ!  ؛ހިަމނައިގެން ގެ ތެޭރގައި އޮންނަ ކުޑަ ގްރޫެޕއްހާލަތުގައި ރާއްޖެ އޮންނަނީ ޮކމަންވެލްތުގެ ތެރޭަގއި

. އޭގެތެޭރގަިއ ފަކަމެއް ލާޒިމުކުރުވާ ހިމަނައިގެން އެ މަޖުބޫރުކަމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް އޮންނަނީ އެތައް

ކުރުމުގެ މަްޝވަރާތައް ޒުތަްނފީވެސް  ހުޅަނގުން ގަބޫލުކުރާ ބައެއް ަޙއްޤުތައް ؛ެވސް ބައެއް ަޙއްޤުތަުކގެ ވާހަކަ

ޙައްޤުތަުކގެ ގޮތުަގއި ވާހަކަދައްާކއިުރގަިއ  .ނިގެންދިޔަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްތަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެ ކުރެވެމުންދިޔަ

ރާއްޖޭަގއި މަރުގެ ޙުކުމް  ،ކަމަކީ އެންމެ ވަރުގަަދއަްށ ފާހަގަކުރެވޭ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ

 ެއ ނުވާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުެގ ސަރުކާރުން އެވަނީ ެއާއ އެްއގޮތަށް ހުޅަނގުގެިވގެންކުރެޒުތަންފީ

ރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވަނަ އަހަ 1965 އި،ބޯލަނބަ ކުރާ ޕްރެޝަރާ އެއްގޮތަށް  ހުޅަނގުން އެ ނބުމަށް؛ބޯލެ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭެނ  ، ޭއގެއިތުރުން. އަދިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަދިޔުން ކުރިނުކޮށް ދިޔަޒުތަންފީ

 ޢާއުމުަތެކއްކަން. އިސްލާމީ ޝަރީޤަ ދެކޮޅުއުމުތަކަކީ ޤަހުޅަނގުގެ  އާޢާއިްސލާމީ ޝަރި ،ލީމާއިތަކަށް ބަލަނޫސް

 ވަނީ އެސަރުކާރުން  ހުއްދަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ިމހާރު ،ޮގތަށް ގާނޫީނ ވަކީެލއްެގ ސަނަދު ނުލިބޭ އިކިަޔވަިއގެން ރާއްޭޖގަ

ނޑުމެން އުަފއްދަންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަޅުގަ ށް އިްޞލާޙެއް ެވސް ހުށަހަޅާފަ. އެެހންވީމާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ
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އުީމ ޢަ ،އުމީ ސިޔާދަތާއި ޤަ ގެ ކިާހަވރަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެންޖަމުޢިއްޔާތަުކގަިއ ބައިވެިރވާއިުރަގއި ،ސުވާލަކީ 

ިމއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ؟ރާނީކުކުރާ ުއސޫލުތައް ކޮންޕްރޮމަިއޒްނޑުމެން ގަބޫލު އަދި އޭެގއިތުރުްނ އަުޅގަ މިނިވަންކަމާ

ެގކުރީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބު ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މީ ޖެހޭ ޖަވާބުތަކެއް. މިލިބެން

ން ދިވެހި ގުިޅގެ ޝަރުތަކެްއ އައުމާ އެތައް ޕްރެަވކިެވގެންދިޔައިުރަގއި ވަިކވީ ެއަކހަލަ ،ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީ

ކީ ޔަހިތާމަމުގައިކަން. ބޭނު ުމގެކުރުކާރުން މަސައްކަތްނުގެ ސަރު ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ެއްއގޮަތށް ރައީސް ޔާމީ

މިނިވަންކަންމަީތ  އުމުޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި އޮންނާނީ މި ޤަ ،އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް

އުމުގެ ސިޔާދަތު ދެމެހެއްޓިގެން. މަސްދުވަސް އަދި ނުވޭ ވެރިކަމަށް އާދެވުނުތާ. މަސްދުވަސް އަދި ޤަން. މި އޮެވގެ

އަށް އޮތް ެއްއދިމާލަކުން ރާއްޖެ ،ދަނީ އެއްދިމާލަކުްނ ވަިކވާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ން ޑޮލަރު ބިިލއަ އެއް ލާ ަމންޒަރު.އިްއގެ ުއނގަށް ރާއްޖެ ަވއްޓަބައެ  އަނެއް ،ނުފޫޒުތައް ކުަޑކުރާނެ ކަމަްށ ބުނެ

އެބަދޭ. އަުޑއިވެމުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވާހަކަަތއް މިިނވަންަކން ބައެްއގެ އަތްދަށަށް ދޫކޮްށލުމުގެ  ހޯދައިގެން ާރއްޖޭގެ

. ވެިރކަމަށް ވަަޑިއގަތުމަށްފަހުގައި ދަންނަވަނީ މި ެގ ވާހަކައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރި ވާހަކަެއއް 

ހުރި ބޭރުެގ އަްސަކރީ ބައެްއ އުޅަނދުަތއް ެއ  އިާރއްޖޭގަ  ،ނިންމެވުމަކީ  ެއއްފުރަތަމަ ވެސް ނިްނމެވި  އެންމެ

ރާއްޖޭަގއި ދާއިމީ ގޮތެްއގަިއ ބަހައްޓާނެ ެއއްޗެހިތަެކއްެގ ގޮތުަގއި ލޭބަލްކުެރވިގެންިދޔުން. ނިންމެވުން. ިއއްޒަތްތެިރ 

ރާްއޖޭގެ ެއކިެއކި މަޢުލޫމާތުތައް  ،ދަނީ އީސް، ނުަރއްކާތެިރކަމެއް ިމއީ. ރާއްޖެ މަތިން އެ އުޅަނުދތައް އުދުހެމުން އެ ރަ

ކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. ައއްޫޑ  ނުންވާރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނަަގއިެގން ބޭ .ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި

ލެއްވީމަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ އި ަލްއވާ! ބައްލަވަ އިއްލަވަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބައަތޮޅަ

ރު. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އިމުކުރެިވގެންދާ މަންޒަޤާފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަެކްއ  ސިޔާދަތަށް ބުރޫއަރާ

އިމުކުރެިވގެންާދ ޤާ އި ަރށުގަ އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ރަށެއް އޮންނާނެ. އެ .އަޮތޅު ޅ. !ލަްއވާއިބައްލަވަ 

ބޭރުގެ ދަނީ  ކޮންމެ ތަނެއްަގއި މި ންމިއި ،ދަނީއިންފްރާސްޓްރަކްޗރަތކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން

ވެސް ފެނިގެންދޭ.  މިއިން ކޮންމެ ތަނަކުން ނަށްިއމުކުރުމުގެ ސިފަތައް އަުޅގަނޑުމެންޤާ އަސްކަރީ މަރުަކޒުތަކެއް 

އަުޅގަނޑުމެްނ  ށް ޔާއަކަހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ބޭުރގެ ޖަމުޢިއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި އްތަނުރައްކާތެރި ކަންަތއް

ސް އެއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ުނގެއްޭލނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގަިއ ވެ ސްިވޔަ ބަިއވެރި ،ޔަސް ބަރޯސާވި

އަޅުގަނޑު ށް ކަމެއް. މިއަދުގެ ސަރުކާރަ ބޭނެޑު ލިނގެ ލަނޫނިއްޔާ ބައިވެިރވުމަކީ އާޚިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމު 

ދަުރ ޤަްއޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ ރަ ،ރާއްޖޭެގ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާ ،ޮގވާލަން ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް އެހެންވީމާ

މިއަދުގެ ސަުރކާރުގެ.  ވާނޭ. ެއއީ އެްނމެ އިސް ވާޖިބަކަށޭ ވާންޖެހޭނީހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސަްއކަްތޕުޅުކުރަްއވަން

ވަރަްށ ޓަކައި  ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްދިޔުމަށް ގޮވާލަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކކޮޅުއެހެންވީމާ، ެއގޮުތގައި ކުރިއަށ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ބޮޑަށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ލީ ޢާޡިދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަމެޓަަކއި ގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްެކވުމަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 :މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދާ ެއްއގޮތަށް ކުރިއަށްމަޖިލީހުގެ ަގވާއި އިނޫނުއަސާސީއާ ޤާސް މަޖިލިމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވާ ަމއްސަލަައީކ ުހށަހެޅިފައި .ށް އެދެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަުޅގަނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮ ވުމަށްެދއްގެންގޮސް

ނުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންވާއިރަކު  ބޮޑު މައްސަލައެއް. އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެއް ،ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ސީރިައސް

 ނޫން. މިއީ އެހާ އާދަިއގެ  ކަމެއް  ހެން އޮންނަންޖެހޭ ވަރުގެމި ،ހަމަ ބޭނުންނުވީމަ ނުކުމެފައި އި،ގުޅިފަ  ޖަމުޢިއްޔާއަކާ

 ،އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވެދެްއަވއިފި ވިދެއްކެ ން. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާުތން ވާހަކަނޫ ކަމެއް

ޚިލާފަށް ވިސްނަންޖެހޭ  ން އާދަޔާމެައޅުގަނޑު ނޫނިްއޔާ .މައްސަލަތަެކްއގެ ވާހަކަ ،ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއގެ ވާހަކަ ވަރަށް

ކަންތައްތަެކއް ހުރި ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު އަބަދުވެސް މި މަޖިލީހުގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ 

 ލާއިރުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މިހާއިށްލަންޖެހޭ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަލައަނެއްާކވެސް ހަމަ ތަކުރާުރ އެބަ ކޮ

މިނެޓު ތެރޭަގއި މައްސަލަ ނިންމާފައި މި ފްލޯއަްށ އައިމަ މިީއ މައްސަަލއެކޭ.  10މިހާ ބޮުޑ މައްަސލައެއް އްސާސް، ޚަ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަްނޖެހޭ ކޮބައިތޯ މަޤްޞަދަކީ. ނޫނީ ކޮން ވިސްނުމެއްަގއިތޯ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުން 

ެކވެންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ީކްއވެގެންތޯ ވަިކވީ؟ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ ވަިކވީ. ެއއީ ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކޮށް، ވާހަކަދެ

ވަިކވީ. ވަިކވި ސަބަބު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހާސިލުވެއްޖެތޯ. ކިހާ ނުރައްކާތެރިކަެމއް މި ރާއްޖެއަށް ދިމާވިތޯ. އަުޅގަނުޑ 

. އަުޅގަނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނާނެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަރއީސް ާޔމީން ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވީ ެއންމެ ކަމަކާ ހެދި

ވަރަށް ގިނަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ސޮިއކޮށްފަ. އެ މުޢާހަދާތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި، 

އޮތީ. ނޫނީ ކަންކަން ނުކުރަންެވެގން ވަިކވިަވިކވުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަޔަޤީނުން ެވސް ނަގަިއގަެނވިފައި 

އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާޅުވީ މުޅިން ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް. މި ހުންނަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުަގއި މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދިރާސާކުެރވި، ވާަހކަދެކެިވ، އެ ކަންކަްނ ކިހިނެއްތޯ ހިނގީ ބެލުމަށް 

ލުވަންޖެހޭ ކަންކަން އޮޅުންފިލާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތައް ހިންގަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި މީހުން ގެނެސްގެން، އޮޅުންފި

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ބަލައިލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެްނ 

ޑެތި ެގއްލުންތަެކއްތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކިތައް ކުދިންެގ ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވީާމ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވީ ކޮްނކަހަލަ ބޮ 

ސްކޮލަރޝިޕް ެގއްލިގެްނ ހިނގައްޖެތޯ. މަތީ ތަޢުލީމަށް ިކޔެވުުމގެ ފުރުޞަތު ކިަތއް ުކދިންނަށް ގެއްލިއްޖެތޯ. ކިތަްއ 
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ލިބި ހިނގައްޖެތޯ. ޓެކްނިކަލް އެހީ، ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންޓް ކޮމަންވެލްތުްނ ލިބޭ؛ ކިތައް އެހީ މި ޤައުމަށް ނު

ކިހާވަރެްއގެ ފައިާސގެ ގެއްުލމެއް މި ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވިތޯ. މި ހުންނަނީ ކޮމިޓީގައި ބަލައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަން. އަދި އެއަްށވުރެ މާ މުހިއްމު ކަމެއް، މި ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިހުމާލުން، އަޅުގަނޑުމެން މިކަން 

އިހުމާލުންެވފައިވާ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ވެްސ އެބަ އަޅަންޖެހޭ. ކިހާ ބޮޑު ކުރި ފަރާތްތަކުގެ 

ގެއްލުމެއް މި ޤައުމަށް ވެއްެޖ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ަގބޫލުކުރެވިއްެޖއްޔާ އެބަޖެހޭ އެ 

ަތއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިސާބަށް އެ މައްސަލަ . ހުށަހަަޅންކަންކަން ހިނގައިިދޔަ ގޮތް ބަލައި، އެ ކަންކަން

ހަމަ ބޮެޑތި ބޭފުޅުން މި ތިއްބަވަނީ.  ؛، އެ ަކންކަން ނުބަލައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ކޮމިޓީތަކުންހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ

ރާރުކޮށް ކުރިންވެސް ތިއްބަަވއިގެން މިކަހަލަ ަކންތައްތައް މި ކޮމިޓީތަކުން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކު

މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ދަްއކަންޖެހެނީ މި  ،މީގެ ކުީރގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް .ދަންނަވަމުންދިޔަ ވާހަކަެއއް

މިއަްށވުެރ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގަިއ  ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިީޓތަކުން މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުަކން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި .ވާހަކަ

ހިއްމު ވާހަކަދައްަކއި މަޝްވަރާކޮްށގެން މެނުވީ މިފަދަ މު  ،ދެނެގަނެ ،ދާއިރާެއއްަގިއ ކަންކަން ބަލައި ފުޅާ މިއަށްވުރެ

. މިއީ ބޮޑުވަރެއް.  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ނިންމާލަންމިނެޓު 10ލެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނުނިންމައިބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް 

ސް ެއއަށްވުރެ މާ ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮުތގަިއ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިމިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ުނެވވޭނެ. މިއީ 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ިމ ދައްކަނީ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭނީ. 

ހޫރިއްޔާ ސިޓީެއްއ މްހަމަ ކުއްލިައކަށް ަރީއސުލްޖު ަތއް ބަަލއިނުލާއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. އެފަދަ ކަންތައް

ްށ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިސޓީ ެއ ފޮނުްއވަނީ ބައިވެިރވުުމގެ ިވސްނުމުގަިއ. އަުޅގަނޑުމެން އެކަމަ ފޮނުއްވީތީެވ؛

ކަމަށް  ުކރިއެރުމެއް އޮީތ ކޮމަންވެލްުތގައި ަބިއވެރިެވގެން ،ރާއްޖެއަށް ރަނަގޅަކަށް ތިރާމްކުރަން. ެއއީ މިއިޙް

 ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ކީއްވެތޯ ަވކިވީ ބޫލުކުެރވޭތީ ރައީސުލްގަ

ވެސް. ީކްއވެތޯ އަލުން ވަްނނަންޖެހެނީ ވެސް. އެހެންވީމަ، އެފަދަ ކަންކަން ނުބަލަިއ ކޮމިޓީތަކުން ރިޕޯޓުތަްއ 

އެކު އެދެން.  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އާދޭހާނޑުމިހިސާބަށް ނުގެންނެވުމަށް ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންނަްށ އަޅުގަ

މި ކަންކަން އެޖެންާޑކުރުމުަގިއ ވެސް ިމއަށްވުރެ ޮބޑަށް މި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ެވސް  ހަމައެއާިއއެކު

ބޫުލކުރާތީ އެ ާވހަކަ ދަންނަވައިލީ. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ލަްއވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބައްލަަވއި

 . ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ދެން އެހެން ޕާޓީއަކުން ޅިފަިއާވ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަމިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމަށް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކަނޑައެ 

ގެ އަުޅގަނޑު ލަން. އާދެ، ޓަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމާއެދިަވޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަނުޑ ޖެހޭނީ މި ރިޕޯ
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ކަށް ނެތް އިތުރު ނަންފުޅެއް ައއިސްފަެއއް. ެއހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ޖެހޭނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނެގ ކުރިމައްޗަ 

ހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލަން. ކޮމިޓީްނ ހުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓުެގ ބަ ގެ ދެންެމ ޤައުމީ ސަލާމަތު ،އޮތް  ކުރިމަތީގަިއ މި

ޓީތަކުެގ ފަރާތުން އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ބޫލުކުރަނީ މިހާރު ސިާޔސީ ޕާއެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ގަ

ނިމުނީކަމުަގއި. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކދައްކަަވއިނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަ

ްނ އެހުނިމުނީކަމުގައި އިޢުލާންކުރަން. މި ރިޕޯޓަށް ޯވޓަށް  . މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 ނަގާ ގަީޑގައި. އޮންނާނީ މިއަދު ވޯޓު

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އޮތް ދެދެން އޮތް އައިޓަމަށް ދާން.  ؛އެހެންކަމުން، ދެން އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

މަޔަށް ހަ  ރިޕޯޓާ މިން މަސައްކަތްކުރަމުން ައިއސް ދެންއަުޅގަނޑުމެން ެއއީ ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެެރއި ،އައިޓަމަކީ 

ސްގެ ވަގުތު ދާޢީ ބަހުއިބްތި ؛ގެންދިޔަ ބިލަްށ ބަހުސްކުރުން. އެ ބަހުްސގެއި އަުޅގަނޑުމެްނ ބަހުސްކުރަމުންހުއްޓާލިއިުރގަ

ްއޒަތްތެރި އިރާގެ އިދާދެކުނު މާފަންނު  ވާއަޅުގަނޑު މިހާރު އަޅުގަނޑުެމންގެ ކުރިމަތީގައި  ،ކުރިއަްށގެންދިއުން. އެގޮތުން 

ނު( އަށް ނޫހޭ ގާހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެދިވެ) 99/2ނޫނު ނަންބަރު ، ގާރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ނައިފަރު  ،އަރުވަނީ ތުޕީ.ޕީ.އެމުން މި ފުރުޞަ ،ޓަަކއި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީގެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްގެަނއުމުއިޞްލާޙު

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. ދާއި

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ވާ އިޞްާލޙަށް އަުޅގަނޑު ޕަރޝަީލ  ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިޒަތްތެިރ ރައީސް. ުޓއަރިޒަްމގެ ގާއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއް

 ހުޅުވާަލއިގެންާނއި  ދެންނެވީ ބިޑަށް ހުޅުވާލަިއގެން ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ބިޑަށްތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހެން މި

ޓަކައި. މަށްތަރައްީޤކުރު ،ޓުަތކެއް ތަރައްީޤކުރުމުގެ ނިޔަުތަގއިރި ރިސޯނަަގއިގެން ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ދެވިފައި އެބަހުގުރު

އަހަުރ ވެފަިއ، ހަމަ ބިޑުކޮްށގެްނ  18، 17ބަުހއްޓޭ ، މީގެތެރޭަގއި އެއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެނީތާމަޔާ އެހެންނަމަވެސް، ހި

ވިންކޮށްފައި ހުރި ރަށްަތއް އަދިވެސް ތަަރއްޤީނުކުެރވިފަ. ތަފާތު އެކި މޮޑެލްތަުކަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓޫިރޒަމް 

ނޑު އެ އަތޮޅަކަްށ ސިނާއަތުަގއި ރަށްތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓަކައި ދެވިަފއި ހުރިަކން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަްނ. އަޅުގަ

ައހަރު ވެފައި ހުރި ރަށްތައް  8އަހަރު ވެފައި ހުރި ރަށްތައް.  17ނިސްބަތްވާ ޅ. އަތޮުޅގައި ެއބަހުރި މިގޮތުން 

އެބަހުރި ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކުރެވި، ތަރައްޤީުނކުރެވިފަ. ޭއގެތެރޭަގއި މިދަންނަވާހެން، ބިޑަށް ހުޅުވާލަިއގެން، ބިޑުެގ 
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ކޮށްގެން ތަަރއްޤީނުކުރެވިަފއި ހުރި ރަށްތަާކއި، ޕީ.ޕީ.ީޕގެ ދަށުން ލިިބގަެނފައި ހުރި؛ އެހެންނަމަވެސް، އުސޫލުން ކާމިޔާބު 

ތަރައްޤީނުކުރެވިަފއި ހުރި ރަށްތަކާއި، އަދި ފިނިކުރިބޯޅަ ނަގައި އުސޫލުން ގުުރއަތުލަިއެގން ލިބިފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ 

 ނިސްަބތްވާ ރަށެއް ތަރައްޤީނުކުެރިވފައި އެބައޮތް. އެހެންެވގެން ތެރެއިން ވެސް ރަށެއް، ައޅުގަނުޑގެ އަތޮޅަށް

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ޕަރޝަލީ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އާދެ! ައޅުގަނޑު މިހެން 

އިލީމަ ވާ ގޮތަީކ، ދަންނަވަންޖެހޭ އަނެއް ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ފެނުނީމަ، ބިޑަށް ހުޅުވަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިންެވސްޓްކޮްށގެން ތިބި ގިނަ އިންވެސްޓަރުންަނކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ 

އިންވެސްޓަރުން. ފޮރިންގ ިއންވެސްޓަރުން. ފޮރިން އިްނވެސްޓަރުންެގ އެޕަަޓއިޓް ިދމައެއް ުނވޭ އަޅުގަނޑުމެން 

އެގޮތަށް ހުޅުވައިލީމަ. އެހެންވީމާ، އިްނވެސްޓަރަްށ އިންވެސްޓުކުެރވޭނެ ފަިއސާ  ބޭނުންވާ ދަނޑިވަޅުތަުކގައި 

އިންވެސްޓަުރގެ އަތުަގއި ހުްއޓާ އިންވެސްޓަރަށް އަިއސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންވެްސޓުކޮްށގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަްއ 

ެރވިފަިއ އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަެމއް ތަރައްޤީކުރެވޭެނ އުސޫެލއް ޮއތުން ނުވަތަ އެގޮތަށް ގާނޫުނ ބައްޓަންކު

ކަމުގަިއ ައޅުގަނުޑ ދެކެން. ތަރައްޤީކުރާ ކޮންމެ ރަށެްއ އަުޅގަނޑުމެން މި ތަަރއްީޤކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި 

ދެވޭ  އިޤްތިޞާދަށް. އަުޅގަނޑުމެންެގ އެތައް ދިވެހި ުޒވާނުންނަކަްށ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން

ރަށަކީ އެއީ ތަރައްީޤކުރެޭވނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮންަނ ރަށަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ހަވާލުކުެރވުނު ތަން. އެ ނިޒާމު 

ތަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްަތއް ެއްއވެސް އުސޫލެއް ނެތި ެދިވގެންދިަޔ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ހަވާލުުކރެވުނު ކުންފުނި

މަންޒަރު. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުކނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޔަތުގަިއ އުފައްދާފައި ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްަތްއ 

ކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްތައް ހުރީ ބަހާލެވިގެންދިޔަ މަންޒަރު. ހިތާމަޔަކީ އެ ސަރުކާރުަގއި ޭއރުގައި ދިން ރަށްތަ

އެްއވެސް ވަރަކަށް ތަރައްޤީުނުކރެވިފަ. އެ ރަށްރަށުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެްސ މަންފާއެއް ނުލިބި މިއަދާ 

 ހިސާބަށް ވެސް ހުރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަޔާ ެއކީަގިއ ފާހަގަކުރަން. އާެދ، ައޅުަގނޑުމެން ޓޫރިޒަމް ބިލެްއގައި 

ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ދައްކަންޖެހޭ، އެ ިސނާޢަތުގައި، އެ ދާއިާރގައި ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ދިވެިހ 

ޒުވާނުްނގެ ވާހަކަ. މިހެން ހަމަ ބިލަކަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްާލޙެއް ގެނައުުމގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު 

ވެހި ޒުވާނުން ުނަވތަ ދިވެހި މުަވއްޒަފުްނގެ ަޙއްޤުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި މުޅި ސިނާޢަތުގަިއ މަސަްއަކތްކުރާ ދި

ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ުޓއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަްއ އިޞްާލޙުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

ޓުކުރަން ވަިކ ބަޔަކާ ހަވާުލކުރާއިުރގަިއ، ހެދިފައި ހުރި ރިސޯޓުތަކުަގިއ އިންވެްސޓަރުން އިްނވެސްުޓކޮށްގެން އޮޕަރޭ

އޮޕަރޭޓުކުރަން ހަވާލުކުރާ މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތައް ނޭނގޭަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެަބ 

ރިކަމާިއ، ފާހަގަކުރެވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުާރ، ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިންނަށް އޮންނަންޖެހޭ އިނާޔަތާއި، ރަްއކާތެ

މުސާރައިގެ ތަފާތުކުރުންަތއް ހުންނަކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުެރވޭ. މި ކަންތައްތައް ިމއީ މިއަދު 
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އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނއި، ގާނޫނުތަކުން އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމުަގިއ 

ނޑުގެ ާދއިރާ؛ އަުޅގަނުޑެގ އަތޮޅަށް އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިފިން، ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަ 

އެބައޮތް ރާއްޭޖގައި އޮތް އެްނމެ ރީތިރަށް؛ އެހެންނަމަވެސް، ޓާޓާ ކިޔާ އިންޑިާއގެ ކުްނފުންޏަކަށް ޢަރަބިއްޔާ ހުރި 

ން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިފައި އޮްތ ބިމުގައި އިމާރާތެއް ައޅާތީއޭ ކިޔާފައި އެ ތަން އެ އޮތީ ދެވިފަ. އެ ތަ

ނަމަ، އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް މިއަާދ ހިސާބަކަށް ނުފެނޭ. ެއ ރަްށ މިއަދު ެވސް އެހެން އިްނެވސްޓަރަކަށް ވިްއކާލައިފި 

ނާނެ ން ޑޮލަރު ވަންއަމިލި 18ގެ ގޮުތގައި ހަމައެކަނި އެިކުއޒިޝަން ކޮސްޓު  ،ން ޑޮލަރުއަ މިލި 18ދިވެހި ދައުލަތަށް 

ރަށެއް އެ ރަށަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މިދަންނަވާހެން މި ދަންނަވާ ބީދައިން ދީފައި އޮތް ރަށެއް. އެ ރަށުން ދިވެހި 

ރައްޔިތުންނަށް އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަނުޑގެ އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ހަމަ އެްއވެސް ފައިދާެއއް ނެތް. 

 ލަފުށި...އްސަޅޮ އެއީ ޅ.

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 .އަށްދީޙައްމަދުދީމުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް  މެދު ހިތަދޫ ،އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހެޅިފައި އޮތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު މި ހުށަ

ދޭެތޭރ  އިރު މިއާއިބިލު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަ ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  9ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ރިޒަމާއަޓު

 ވަުގތު އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ގޮތެްއަގއި މި ވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޚާއްޞަ ކަމެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެތިންހަތަރު

ތުގެ ތެރޭގަިއ މިހާތަނަށް ހިނގި ބޮޑު ޢަބެހޭ ސިނާ  ިރަޒމާއަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަ  5ވޭތުވެިދޔަ  ،ވަނީބޭނުން

ގޮެތއްަގިއ  ބޫލުކުރޭ. ޚާއްޞަ ގަ ށް ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އަހަރު ކަމަ 5ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިނގި 

ކަމެއް.  ފަސާދައިގެ ިފތުނަ އެއީ މުޅި ދިވެހި ޤައުުމ އެކަމަށް ހެކިވާނެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ތެެރއިން އުފެދިގެންައއި

 ،ިރޔާސީ ދައުެރއް ނިމި ،ރިއްާޔގެ ދައުެރއްހޫމެން މިތިބީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްލަތުަގއި ޮއއްަވއި މިއަުދ އަުޅގަނޑުހާއެ 

ސް މި މަޖިލީހަށް ސާއްޚަހަލަ . މިކަހަލަ ވަގުެތއްަގއި މިކައިއައު ދައުަރކަށް ފެށުމުގެ ަމރުޙަލާގެ ފެށުން މަތީގަ

ވަރަކަްށ މަޝްވަރާކުރެިވގެން އަިދ  ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ސަުރކާރާ ވެސް ކޮންމެެވސް

ކުެރިވގެން. ވަރަކަށް ވިލަރެސް ކޮންެމވެސް ،ވަރަަކށް ވިސްަނވައި  ސަރުކާރުެގ އިޞްލާޙީ އެޖެންާޑއަށް ވެސް ކޮންމެވެސް

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ހާ ސަބަަބށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވިއެހެންވީމާ، މި ހުރި

ކުރަްއވަިއގެން ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުުޅއްވާ އިޞްލާީޙ ސަުރކާރާ މަޝްަވރާ ،ަވއިދަމެންބަރަށް މި ބިލު އަނބުރާ ގެން

ކުެރިވގެން އެއްބަްސެވވޭ ގޮތަކަށް ވިލަރެސް ،ްސ ހިމަނުއްަވއިގެން ާވ ކަންތައްަތއް ވެޖެންޑާެގ ތެރޭަގއި މި ބިުލަގއިއެ
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ޮބޑަށް ުޝކުރިްއޔާ  ހަމަޖެހޭ ކަމެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ނުދެކެްނ. ވަރަށް މާ އީނޫިނއްޔާ މި ވާށޭ. އެހެންނަމިކަން ގެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި، މި މެންބަރުންނާ ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި ަކވަން އެދިަވަޑއިގަންަނވާފަިއވާވާަހކަދައްމި ބިލަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި 

، ހެންކަމުންދިޔައީ. އެ ނިމިގެން އެ އިވަ އަރުތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވަގުތު ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި އިްއޒަ

 މި ބިލުގެ ، ހާހިސާބުން ނިންމާލަން. އެހެންކަމުންއަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި

ކައި ޓަގަތުމަށްބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައި ލާފައި ދެން ޖެހޭނީ މިއިގެ މަރުޙަލާ މިހާހިސާބުން ނިންމައިބްތިދާޢީ ބަހުސް

ޑާގަިއ ން އެޖެން. މިހާހިސާބުއިނަގަންޖެހޭ ވޯޓުނެގުން. އެހެްނކަމުން، ވޯޓުެނގުން އޮންނާނީ މިއަދުގެ ވޯޓުަނގާ ަގީޑގަ

 ންނަވަން.ވަގުތު ނިންމާލި ވާހަކަ ދަ ގައި ފަށަން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މި 1:25އިތުރު އެހެންކަމެއް ނެތުމާެއުކ 

 

 ]އަށް 13:30އިން  11:28ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްމަޖިލީ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ނަވަން`. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވާތީ އަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުަގއި އަުޅގަނޑު ދަން

ްއވުމަށް ކޮށްލަދެކު ޗެުޑކޮޅުތައް ރި މެންބަރުން ކާއިްއޒަތްތެވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ) ޓުރަނގަބީލު ަޖއްަސވައިެދްއވުމަށް.ވޯ

 ށް ކަދެ ބޭފުޅަ ވުުމގެ ސަބަބުންއްނުކުރެ ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކު ންރި މެންބަރުދަންނަވަން. ކުރީ ދުވަހު ވެސް އިއްޒަތްތެ

ހާ ހުރި އިހައްދަވަނުއެހެން  ،، ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަންަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންީވމާދިޔަކަން ައޅުވޯޓުނުލެިވގެން

 ކާުޑކޮޅުތަްއ.  ،ކޮށްލަދެއްވުން ބޭފުޅުން ވެސް ރަނގަޅަށް ޗެކު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ ންނޮވެ 18ކުރުމަށް  ގުޅުން ާޤިއމްއަލުން ތާާއއި ކޮމަންވެލްިދވެހިރާއްޖެ -6.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު؛

އަސާީސެގ ނޫނުޤާ ެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިދވެހިރާއްޖޭ ،ވާތީޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައި މަޖިލީހުގެ ަގއި ޭބއްވި ަވޒީރުންގެ 2018

 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ،މަތީން ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެ 2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(115
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ނަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމާ ނިންމެވި ިއ،ލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައުމީ ސަޤަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގއި  .)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 ތެިރ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންވޯޓުލާ ގަީޑގަިއ ިއއްޒަތް .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން .ގޮތުން ދަންނަވާފައި އޮންނަ

 ،ދަްއކަވާ ވާހަކަފުުޅގެ ސަބަބުން ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުަޅކާ އެއް  ، ކުިރއަށްގެންދާއިުރ އަޑުފުޅު ގަދަކުރަްއަވއި،ވޯޓުލާއިރު 

އެދެން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާންކަން ގެއްިލގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން ނެހެއްދެވުން އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

 .ވެސް ބޭފުޅުން ހުރިހާ ،އެދެން ންހިތްތެވުރުމަތްތެރިކޮށްޙުމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިުރވ85ެދު؛ އަދަލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ އާދެ،

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 62. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ  ވިޓުަގއި ބައިވެރި ވޯ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް.

އަލުްނ  މަންވެލްތާ އެހެންކަމުން، ިދވެހިރާއްޖެއާިއ ކޮ .62ލަ؛ . ޖުމ32ުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ62ްއަދަދު؛ 

ަގއި ބޭްއވި ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައިވާީތ،  2018ބަރު ންނޮވެ 18އިމުކުރުމަށް ޤާޅުން ގު
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 ،މަތީން ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެ 2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ފ(115އަސާސީގެ ނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ގޮތަށް  ނިންމެވި އިސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައުީމ ޤަ ،ހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ

 މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ށަހަޅުއްވާފައިވާ ހު ރިފާޢު هللا މެންބަރު ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ، 5.1 ނަންބަރު އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ލީހުން މަޖިބިލު، ެގނައުމުގެ ށް އިޞްލާޙު( އަރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުިދވެހި) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ  .މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން ބަލައިގަތުމާ
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު هللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި އިްއަޒތްތެރި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.  އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ބޭފުޅުން މިތާނގައި  ތި ،ކަމެްއ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއްވަމުންދާިއރުކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދާ .މެންބަރުން

އިދަށް . އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ގަވާ ދަންނަވާ އެއްެޗއް އަުޑިއވިަވަޑއިނުގަންނަވާ ވަރަށް އަުޑގަދަޮކށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުން
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 ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ހިތްތެވުމަށް ދަންނަަވން.ރުމަތްތެރިކޮށްޙުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 65ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ަވކި ގޮތަކަށް. 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 22އަދަދު؛ 

. 32މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު . ފާސ63ްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އި ބަިއވެރި ވޯޓުގަ  ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.

 ިމ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފާހެއްނުވި.އެހެންކަމުން،  .63ލަ؛ ޖުމު

 

 ންމުން ނި
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އޮތް ނަވާލަތިބޭފުޅުންނަށް ދަން ،ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މަޖިލިސް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އާދެ!

ހުގެ މެޖޯރިޓީއަކީ މަޖިލީ ،ަވނީ ވަނަ މާއްދާަގއި 32ހުރި. އާދެ! ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ވާހަކަތަެކއް އެބަ

 ހުންނަ ގެ ފަރާތުންކުރާ ޕާޓީ ުނވަަތ ޕާޓީތަކުގިނަ ގޮނޑި ކޮންޓްރޯލްމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ގޮނޑިތަުކގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ޓީ ނުވަތަ ކުރާ ޕާރޯލްއި އެންމެ ގިނަ ގޮނިޑ ކޮންޓްމަޖިލީހުގަ ،ކަމުގައި. އަދި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީބަރުއެންމެ އިސް މެން

 ސް މެންބަރުުހންނަ އެންމެ އި ކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުންިރ އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކޮންްޓރޯލްދެން ހު އިޕާޓީތައް ފިަޔވަ

ގެ   ޕާޓީތަކުމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ،ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިން

  އަދިވެސްމުންދަނީކުރަިއ އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކޮްނޓްރޯލް. މަޖިލީހުގަ ސްފަވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައި ނިސްބަތަށް މި

ނަ ގޮނޑި މިހާރު ގިދެން ހުރި އެންމެ  އިރުން. ނަމަވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް ފިޔަވައިްއަޒތްތެރި މެންބަ 30އެއީ  ން.ޕީ.ޕީ.އެމު

 ،. އެހެންކަމުންރުންިއއްޒަތްެތރި މެންބަ 22ކޮންޓްރޯލް ކުރަްއވަމުންގެންަދނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކަމުގައި ދަންވަން. އެއީ 

 ން ހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތު މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީ ޖުމް ،މަތީން ގެވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތު  32މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ންބަުރ މެއްޒަތްތެރި އި ކިނބިދޫ ދާިއރާގެ ގެ ީލޑަރު، ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުހޫރީ ޕާޓީޖުމް ،ހުންނަ އެންމެ އިސް މެންބަރު

ރުޞަތުގައި ފުތެރި މެންބަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި މި އިްއޒަތްކުރަން. ލާންޢުއި ކަމުަގއި ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

 ހިތަދޫޑަރު ލީގެ  ގްރޫޕު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ،މުގަިއ ހުންނެވިޤާގަިއ މައިޯނރިޓީ ލީޑަރުކަމުެގ މަމީގެކުރިން މަޖިލީހު

ހިސާބުން  ! މިނަވަން. އާދެދަން  ށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުއަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު

ާވ  2018 ރުބަންޑިސެ 10މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އޮތީ މަިޖލިސް ނިންމުން. އާދެ! ދެން  ދެން އަޅުގަނޑު މި

 ަގއި.  9:00 ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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