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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 46ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/18އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  އިޖްތިމާޢީގަިއ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 3ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެގައި  11:15. 2ކޮޓަރި 

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން . 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ން،މަތީ ގޮތުގެ ންކޮށްފައިވާަގއި ބަޔާ  )ދ(ގެ އްދާވަނަ މާ 115ީސގެ ނޫނުއަސީގެ ޤާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާ -5.1

ނަޑއެޅުމަށް އްެޖއިްނ ސަފީރުންބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާ  އްޖޭގެ ިދވެހިރާ ަގއި ހުންނަވާޓަކައި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ  ކަ

 ލަމައްސަ ފަިއވާޙަމީދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަްށ ފޮނުއްވާ هللاޟިލް ޢަބްދުއަލްފާ ،ކްރެސްޓްވުޑް  ސަފީރުކަމަށް، މ.

ލަ. އަުޅަގނޑު މިހާުރ އިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމުގެ މައްސަގުޅޭ ދާ ކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް އެ މަްއސަލައާސާދިރާ

މި އިްއވާލަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ސިޓީފުުޅ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ 

ެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދަށްމަސީޙް މުހައްމަهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އްޖެއިން ޭބރު ޤައުމުތަކަށް ރާ ން،މަތީ ގޮުތގެ ްނކޮށްފައިވާގައި ަބޔާ )ދ(ގެ އްދާވަަނ މާ 115ސީގެ ނޫނުއަސީޤާ

ނަޑއެޅުމަށް ސަފީރުން  ،ކްރެސްްޓުވޑް ކަމަށް، މ.ސަފީރު  އްޭޖގެދިވެހިރާ ގައި ުހންނަވާޓަަކއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިްއޔާ  ކަ

މެދު  ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާމަްށ ގަސްތުކުރާތީ އޭނާ ސަފީރު ޢައްޔަންކުރު (032445A)ޙަމީދު  هللاޟިލް ޢަބްދުއަލްފާ

ދެްއވުން އެދެމެވެ. މި ލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަންގަަވއިއެ މަޖިމަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަަވއިދެްއވަިއ،  ރައްޔިތުންގެ

ތިރާްމ އިދޭ ާކޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްގެ ވަަނވަރާއި ިދވެހި ރައްިޔތެއްކަން އަްނގަޙަމީދުهللا ޢަބްދު ެއކު ސިޓީއާ

ޔާމީްނ هللا ޢަބްދު ،ސޮއި ،. ޚާދިމްކުމ2015ްޕްރީލް އެ 19. 1436ލްއާޚިރާ ޖުމާދަ 30ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެެމވެ. 

 އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.ގެ ކޮމިޓީަސލާމަތުކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ލްޤައްޔޫމް. މި މައްސަލަ ދިރާސާޢަބްދު

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދީ އިޤްތިޞާ ،ޙު ެގނައުމުގެ ބިލުވަނަ އިޞްލާ...ނޫނަށް ބެހޭ ޤާ އްޭޖގެ ޓޫިރޒަމާދިވެހިރާ، 99/2ނޫނު ނަންބަރު ޤާ -6.1

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަގއި އި 2015ޕްރީލް އެ 19. މި ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކުރައްަވއި ނިންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ

ދެްއވާނީ އިޤްތިޞާދީ ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  .ޚަލީލްهللا ޢަބްދުމެންބަރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

  ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދަންދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ަނވާނީ ަވން. އަުޅގަ

މަޓީ އަދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި  ،ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި މިކަމާ ުގޅުންހުރި ދާއިރާތަކުންއިޤް

އް މު މަޢުލޫމާތުތަކެންނަަވއިގެްނ، އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ވަަރށް މުހިއްއިތުރުން އީ.ޕީ.ޭއގެ ބޭފުުޅން ގެއޭގެ 

މެންބަރުންެގ  ،ލަބިއްޔަތުންން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަޣު ގައި ައޅުަގނޑުމެދެއްވި. އެ މަޢުލޫމާތަކުގެ ައލީ

ނޑަްށ ، މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށް ވަނީ ކޮމިޓީން މި ބިލު ލަބިއްޔަތުން މިއަޣު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވިފަ. އަޅުގަ

ޓީ ފަދަ، އަދި މައިތުރު ކުިރއެރުންތަެކްއ ގެނެސް،  އަށްސަބަބުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްްޓރީ މިކަމުގެ ކުެރވޭ ގޮތުންބޫލުގަ

ބޫލުކުރެވޭ. ހުރި ޝަކުވާތަކަށް ވަރަްށ ބޮޑު ޙައްލުތަެކއްއް ލިިބެގންދާނެ ކަމަށް ގަ ގައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރޒް 

ނުޑ މިއަދު  ގައި ިތ ގެންދެވުމު ކުރިއަށް ސް ައޅުަގނޑު ިމ ހުށަހެޅީ މަނިކުފާނު މަޖިލި އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓް އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ިނންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ސާަބސްގެންދަވާ ހިްތވަރަ ދެމުން އަުޅގަ

 ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްރިރަށާ ތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރަށާއި ނައިބު މުޤަ އާދެ! މި ފުރުޞަުތގަިއ އިޤްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ރިޕޯޓަށް އަދި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. މި ކޮމިޓީ 

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ ޖުމު ސިކުންތު.  40މިނެޓު  27ގެ ަވުގތު. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިރުގެ ބަހުސް 1ލަ ކަ

 18މިނެޓު  3 އަށްސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 54ނެޓު މި 7އަށް ޓީރީ ޕާސިކުންތު. ޖުމްހޫ 9 މިނެޓު 15އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

. އަުޅަގނުޑ މިނެޓު 3ނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް މި 3ށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ޅުވާލަން.  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މިހާރު ބަހުސަށް ފުރުޞަތު ހު  ވިލިމާލޭ އަުރވަނީ  މި އަުޅގަ

 .ޙުސައިންމަނިކަށް ނިހާން އަޙްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ނޑުމެންނާ އަޅު  ލާޙު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމަވައިވަނަ އިޞް  7ގެނެވުނު  އަށް 99/2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ގަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި ެއ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުުރ އެ ހަމައަށް ފޮނުވާފަިއވާތީ އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ނިމިގެންދިޔަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  މި ވަން. އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި މުހިއްމު ފުރުޞަތުގައި މި އިޞްލާޙުދަންނަ

ލަ އަދި ޖުމުންޓްރީ ގުރޫޕުން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްގެ ޕާލިމެ ރޮގްރެިސވް ޕާޓީޕްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު؛ 

ނޑުމެން ދި މި މައްސަލަ ިމގޮތަށް ފުރިހަމަ ާތއީދު އޮްތ ކަމަށް ދަންނަވަން. އަ ގެގޮތެްއގަިއ އެމް.ޑީ.ޭއއާ އެްއކޮްށ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް  ަވގުތު ކުރުޮކށް؛ ހިސާބަށް ފުރުޞަތު ގެްނދިޔުމަށް ޓަކައި ނިންމަވައި، ިމއަދުެގ ވޯޓަްށ އަހާ ެއއީ އަުޅގަ

 މަަގށް ހުރަސްއަޅާ ބަޔަކު އެބަ އްޤީައށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރަމި މަސައްކަތަށް، ނގޭ އެއެބަ 

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްދަނީ ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަ އެކަން މި .ތިބިކަން ، ށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުެމން، ގެ ވާހަކަ ވެސް ކުރުކޮށްޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ވަނަ އިޞްލާުޙ ކޮމިޓީން  7ގެނެވިަފއިާވ  2އަށް  /99 އަުޅގަ

ރަމުން ނިންމާލަން. ކުތާއީދު ނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ ހުށަހަޅަން.ނިންމެ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނަޑށް ކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އާދެ! ޝު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުްނ އަުޅގަ

މެންބަރުން ކަމަށް  2ތެރި އްޒަތް އިތުރަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އިކޮށްލަްއވާފައި ވަީނ މިހާރު ދެން އިޝާރާތް

ނޑު މި ފުރުޞަތުުފރަ، ދަްއކަވާނީ. އެގޮތުންވާހަކަ  އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އަރުވަނީ ަގއްދޫތަމަ އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމް  ،99/2ވާ  ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިަމއްަޗށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކޮށް ކިޔާ ބިލެއް. އަދި އެކަމަށް މަރުޙަބާ، ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނުޑގެ ކުޑަުކޑަ ކަންބޮުޑވުމެއް އުޅޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމުގެ ފުުރޞަތުގައި މިއަށް ތާއީުދކުރާ 

މުގެ ބަދަލުވެގެންދާ އެންވަޔަރަމަންޓު އެަސސްމަންޓް ރިޕޯޓު ހެދު ،ނިމިގެންދާމި އި ތެޭރގަ. ެއއީ މީގެވެސް ހާލުގައި

ރޕޯޓާ ގުިޅގެން ެހދެމުންދާ އެއަ ަގއިގދ. އަތޮޅު ާމވާރުލާ ،ްޑ ކަންތައްތަެކއް ހިމެނިގެންދާތީތެރޭގަިއ ޓޫރިޒަްމގެ ރިލޭޓެ

މިކަން ކޮށްފައިާވ  ،ވާތީ ހިންގާފައި އެންވަޔަރަމަންުޓގެ ޖަރީމާތަކެއް ތެރޭގައި ބޮޑެތިއެ ކަމަށް ދީފައިނުވާ ދެ ރަށް؛ މީގެ

ސަލާމަތްވެގެން ހިނަގއިދާނެތީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީާމ،  އިންމީހުންނަށް އެ މައްސަލަ

ބިގެންދާނެ ކަމަށް ދަބު ލިއެކަމުގެ އަިމކަހަލަ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ތިބި މީހުންނަށް  އިމިކަން ނިމިގެންދާއިރުގަ

 އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް.
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 ޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅަގނޑު ެވްސ ޓޫރިޒަމްގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ތާއީދުކުރަން. މި ރާއްޭޖގައި މި އީ.ައއި.ޭއގެ މަްއސަލަިއގަިއ މި ރާއްޖޭގަިއ ރައްޔިތުން ިދޔައީ ވަރަށް؛ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް 

ނުޑ މިއީ ޭއގެ އެެކއް.  ޚާއްޞަކޮށް، ހިންގާ ފަރާތްަތްއ ދިޔަީއ، ވަރަށް ބޮޑެިތ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލަމުން ދިޔަީއ. އަުޅގަ

ނުޑ  އެހެންވީމާ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އީ.ައއި.ޭއގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔަދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ޖޭގެ ޓުިރޒަމާ ގުޅުންހުރި ަމސައްކަތްތަކަްށ ކުިރއަށްގެންިދުއމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަްށ ބޮޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއީ މި ާރއް

އަހަރަށް  49ފުރުޞަތެއް. މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެވަނަ ކަމަކީ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާ ގޮތަށް ގެނައި އިޞްލާޙަީކ  5އަހަުރ އިތުރުކުރެިވގެންދާދިޔުމަށް، އެ  49އިތުރުކުެރވިގެން، 

ލިބިގެންދިޔަ ވަރަްށ ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މި އިންޑަސްޓްރީ ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް 

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ލުއި ވަރަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އަ ނުޑ ބޮޑު ލުޔެއް. އަުޅގަ ޅުގަ

ނޑު މިހާރުވެސް މި ފޭސްކުރަމުންދަނީ ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ   59އުއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްެޓްއ ހުށަހެޅިފައި އޮތްއިުރގަިއ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ނުލިބުމުގެ ަސބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ 

ްސ ނުޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން މި ހުއްދަ ލިބޭ ގޮތަށް ނިންމިނިންމުމަކީ އޮތީ އެތާގެ ިރވެޓްމަންޓު ވެ

ނޑު މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

މާއެކު ައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލަން. މަރުޙަބާކިޔަން. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ދައްކާނެ ާވހަކައެއް ނެތު

އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ އަަބދުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެހޔޮ ގޮތްަތއް ގަބޫލުކުރާ، ހެޮޔ ހުށަހެޅުންތައް ގަބޫލުކޮްށ، 

އެްއ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަންތައްތައް އައުމުން އެ ގަބޫލުކުރާ ބަެއއްގެ ގޮުތަގއި ދާއިމަށް ތިބެވޭނެ ބަ

ނޑު އެދޭ ގޮތް. ައޅުަގނުޑމެން އެއްގޮތަކަްށވެސް ތި ޭބފުޅުން ތި ދައްކާ ވާހަކައަށް  ކަމުގައި ެލއްވުން. ެއއީ ައުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ކަންތަކައިގެން ކުިރއަށް. ޤަުއމަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށް  ނޑުމެން ދާނީ އަޅުގަ އިޖާބައެއް ނުދޭނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބޭ   ނީ ތާއީދުކޮށްކޮށް، ުޝކުރިްއާޔ.އަބަދުވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ އަދި މިހާރު ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ އިޝާރާްތކުރަްއވާފަިއ  ނުޑ؛ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، އަުޅގަ

ރަކަށް ފުރުޞަތުދޭން. އެ އެބައޮތް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެްނޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރު، އަދި އިތުރު ދެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

ނުޑ ދެން މިއަދު ފުރުޞަތު މި  ހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލިސްޓު ބަންދުވީ ކަމުގައި ވިދާުޅވެފައި އޮތީ. އެގޮތުްނ، އަުޅގަ

 އަށް.هللاއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު



6 

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޔެއަކު ވަކި މިއަަދކު ނޫނޭ  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މުހިއްމު ބިލުތައް ހުށަހެޅި، ފާސްެވގެން މި ދަނީކީ. މި ަސރުކާރު ައއިއްސުރެ ިމއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހުށަހެިޅގެންދާ 

ނުޑ އަތްަމއްޗަށް ައއިސް، އެ މީހުން ހާސްވެ ަކންބޮޑުވާ ފަދަ މުހިއްމު ބިލެކޭ. ކޮންމެ ބިލަކީ އިދިޮކޅު ފަރާ ަތކުގެ ޭމގަ

އެ މުހިއްމުެވގެން މި ދަނީ އެ ބިލުެގ ސަބަބުން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަެކއް ކުރާތީ. ިދވެހި ޤައުމަްށ 

ޢިްއޒަތްތެރި ައޅުަގނޑުމެން ަކންބޮޑެއް ުނވޭ.  މިއަދުބެގެން ލަާވ ހަޅޭަކުކން ތިހެން ބޭރުން ތި މަންފާތަކެއް ލިބޭތީ.

މި  ،ޔާމީނަކީ ިތޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ވިދާުޅވާ ފަދައިންهللا ރައީސް ޢަްބދު ،ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ .ރައީސް

ނީ. ަރއީސް އް ކޮށްެދއްވާ ބޭުފޅެކޭ. އެހެްނވީމާ، ތިަޔ ބޭފުުޅން ތި ކަންބޮޑުވަކެޤައުމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރ ޚިދުމަތްތަ

ދިއުުމގެ ވިސްނުން ެއބަހުރި. މި ޤައުމަށް ތަރައްީޤ ކުރިއަށްެއީކގައި  މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނާ ،ޔާމީންގެ ގަޓު އެބަހުރި

އެފަދަ ވެރިަޔކާ ެއއްކޮްށ  .ކަން އެބަހުރި ވެރިކަން އެބަހުރި. އެކަމުގެ ޤާބިލު ގެ ހުނަރުނައުުމގެ ޖޯޝް އެބަހުރި. ެއކަމުގެ

 .އޮތީ ވަރަްށ ސާބިތުކަމާއެކު ތަްއޔާރަށް ކޯލިޝަން މި އެމް.ޑީ.ޭއގެ، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމްއަޅުަގނޑުމެން 

ލިަޔސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ޮގނިޑއަށް އަަރިއ، މޭޒުމަތީގައި ދޫ، ތިޔަ ބޭފުޅުން ރިޔާސަތުަގއި އިށީނަސް

ޗިެއްއގެ އިން ވެހި ަރއްޔިތުންަނށް ޓަކަިއ ައކައްާޔ ކުރާނަން. ދިއަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަެމއް އިރާދަކުެރއްވި 

ސް. ރައީސް އޮފީހަށް ވަދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ،ންޓްރީ ގްރޫޕަކުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަންމިންވަރު ވެސް މި ޕާލިމެ

ނޑިއަށް އަރައި   .ެވއްޓޭނީކުރިމަީތގައި އަގު ރައްޔިތުްނގެ  ިދވެހި ،ދޫލާ ވައްތަރަށް މި ތަނުަގިއ އުޅުނީމަ މަކުނެއްހެން ގޮ

އެދޭ މީހެއްގެ މާއި ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ހެޔޮދިވެހި ޤައު އި އެީކގަ  ތި ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރުަމށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑު ިމއަ  ،މިއަދު މި ގެެނވޭ .ކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްދު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އިްލތިމާސްހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ކުރާ ކަތް މަސައް އިބެހޭ ދާއިރާގަ ގެ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަމާޓޫރިޒަމް

ކުރަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ވަރަށް ކެތްމަދުވެަފިއ މި އިޞްލާޙު ނުގެނެވިގެން. އި އިންެވްސޓުއަދި އެ ދާއިރާގަ 

އަށް ައޅުަގނޑު ިމ ބިލަށް ހަމަ ފުރިހަމަ، ލިބޭ. އާެދ! އެހެންވީމާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުެމއް މި ރާއްޖެއަށް

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމަ ،ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ.  ،ލާނީއިއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެގުމަށް ަޓަކިއ ޒުން ޖަްއސަވާނެ ވޯޓުަގއި އިދާީރ މޭ 1:25ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއް

ނޑަށް މިހާރު އަނެްއކާ ްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކަށް އި، ލިބިއްޖެވެސް އިޝާރާތް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު. އޭގެކުިރން އަޅުގަ
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 ގެ ދާއިރާ ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ  ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ،ލަ ދެ މެންބަރަކަށް. އެގޮތުންޖުމު؛ އެރުވުމަށްފުރުޞަތު

 .ޢުޘްމާނަށް ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންަނށް މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި  ދަނީ މި  ެވްސ ފެނިގެން މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

. ިމ ނުުކރެވިގެން އުޅޭ މަންޒަރުދާ ަކންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ކެތްސަރުކާރުން ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރަމުން

ޅެްއގެ އްޖޭަގއި ކުޑަ ދުވަސްކޮ އަދި މި ރާ  ،ންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ހިނދުރއްޖޭަގއި ބުރިޖުއަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ މީހު

މި ދާއިރާތަކުގެ  ،އާއި ތަހުޒީބު ފެންނަމުންދިޔަ ހިނދުއި، އެކި ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީ ތެރޭގައި ބިންތައް ހިއްކަ 

ޓޫރިޒަމްގެ ބިލުގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. މި ތި ދާއިރާތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް  ،ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

ާދއިރާެގ  85މިއީ  ހަމައެކަނި އެންމެ ދާއިާރއެއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގައި ިތބީކީ ؛ވެސް ތި ދާއިރާަތކުގެ ަރއްޔިުތން އެއީ

މަޖިލީހެއް. މި  އައި  އުފުލުމަށް ަޓކައި ގެ އަޑުށްދިނުަމށް ޓަކަިއ ެއ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންރައްޔިތުން ތަމްސީލުކޮ

ނ ،ދާންޖެހޭނެަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ައޅު ބޭނުންވާ  ޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށްއަޅުގަ

ގެންދާނެ މަންފާ ލިބޭނެ މަގު ފަހިވެ ން ަރއްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ހެޮޔ ނަފާ، ނޫނުތަކުްނ އަޅުަގނޑުމެގާނޫނުތަކާިއ ެއ ގާ

އްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަީކ ރާ ދެނީ މި ލުކޮށް މިތަމްސީ ޖެހޭނެ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ައޅުަގނޑުެމންނަށްއުސޫލުތަެކއް އޮންނަން

އްދުތަކެްއ ބެހިގެންދާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދީ ހުރިހާ ސަރަހަވެރިކަމާއެކު މ އިންޞާފު އިކަމާހަމަހަމަ

ނޑު ރަްއިޔތުން މި ބޭފުޅުން މި ދަންނަާވ ،ން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ދަންނަވާލައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކު ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާށޭ  ދެއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ. ރިއަށް ދެވޭނޭ މަގު ދަްއކަަވއި . އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް. ެމންބަރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ފޭދޫ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދަކީ މިއީ، މި ބިލު ފާސްވެގެން މި ދަނީ ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުޝުކުރިއްޔާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަ ބޭނުންވެފައިވާ ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި، ަމގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައޭ. ޓޫރިޒަމަށް ިމ 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލާނަން، ައޅުަގނުޑ ލިބުނު ކުރިއެރުމަކީ ައޅުަގނުޑމެން ގަބޫލުކުރާ ކުިރއެރުމެކޭ. އޭގެތެރޭ  ގަިއ އަުޅގަ

ލަދުވެތިވަން، މިތާަގއި ައއްޫޑއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެްނބަރުން އައްޫޑއަށް ކަމެއް ނުެވއޭ، ރާއްޖެއަށް ކަމެއް ނުެވއޭ 

މިއީ އަްއޑޫ ؟ ބުނާތީވެ. ައއްޫޑގައި އެ އޮްތ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ ތަރައްޤީވަމުންދާ މަންޒަރު ނުފެންނަނީތޯއޭ
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އުޅެީނ؟ އަްއޑޫަގއި މަސް ފެކްޓްީރ އަޅާ ތަން ނުފެންނަނީތޯއޭ؟ އަްއޑޫަގއި މަގުހެދޭ ތަްނ  ަގއި މިބައެއްޯތއޭ މިތާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީކުރެޭވ  އާބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނަނީތޯއޭ  އައްޫޑަގއި ތި .ނުފެންނަނީތޯއޭ؟ އަޅުގަ

ސްކޫލުތައް ިއމާރާތްކުރެވޭ މަންޒަރު؟ ައއްޫޑއަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެ  ންނަނީތޯއޭ އަްއޫޑގެޑޫަގއި ނުފެމަންޒަރު؟ އައް 

ޔާމީން هللا މި ޢަބްދު  ،ވަރުގަދަ ސިނާޢަތަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ިތ ބޭފުޅުންގެ ސަުރކާުރގައި ހެރެތެރެ ބަންދުކޮށްަފއި އޮްއވާ

 މުިޅ ަރށް ފުލްވެފައި އޮތް ތަން ތި އޮިކއުޕެންސީ، ގެސް އެތާޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަުރކާރުަގިއ ހެރެތެރެ ވުޖޫދަށް ގެނެ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ުކަޑ  އަނިާޔއަކީ ،ރިއްލާ ނުހިންގެީނތޯއޭ؟ ތަރައްީޤއަކީޝަންގްބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނަނީތޯއޭ؟ 

ނުޑގެ ުސާވލަކީތުއްތު އްޞަކޮްށ ނޑު ޚާ ައޅުގަ  ،ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ަކންތައްތައް ދައުލަތުން ކޮށްިދނުންތޯއޭ؟ އަުޅގަ

ސުވާލެްއ ކޮށްލަން ބޭނުން. ެއކަނިެވރި މައިންނަށް ދޭ އިނާޔަްތ  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނާ ގައި މި ިތއްބެވި މިތާ

ދިނުމަކީ އަނިޔާެއއްތޯއޭ؟ ުމސްކުޅިންނަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަކީ އަނިޔާެއއްޯތއޭ؟ ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނަށް 

ބޯންމެރޯ ހެދުމަކީ އަނިޔާެއއްތޯއޭ؟ ާރއްޖެއަށް ބޭުނންވެފަިއވާ ކާބޯތަކެތިން ފުްޑ  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަިއެގން

ނޑާލުމަކީ އަނިޔާެއއްޯތޭއ؟ މިއީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ  ސަބްސިޑީޒް ދިނުމަކީ އަިނާޔއެއްޯތއޭ؟ ގާމަންޓުން ޓެކްްސ ކަ

ނޑުައޅުަގނޑުމެންގެ ައންހެން ބޭކަނބަލުންގެ ސައިަކލުން ޑިއު .ވާހަކަފުޅު ލެްއުވމަކީ ނޫނީ ޑިއުޓީ އިތުރުކުރި ްއަވއިޓީ ކަ

 އި ސާފު ބޯފެން ދިނުމާ އިނަރުދަމާއާ  އިހެދުމާރަށްރަށުަގިއ ބަނދަރުބައި އުނިކޮށްލުމަކީ އަނިާޔެއއްތޯއޭ؟ ރާއްޖޭގެ 

 އޭ؟ މިއީ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އިންޖީނު ގެންގޮސް ބެހެއްޓުމަކީ މިއީ އަނިޔާއެއްތޯ ޔަޤީންސައުިވސް ގަިޑއިރު ކަރަންުޓ 

އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަންތައްތަްއ  ،އިމުކޮށްޤާެވއްޖެއްޔާ ދެން އަޖައިބެއް. ޢަދުލުއިންޞާފު  އަނިޔާ

ގެ ލީހު\މަޖި، ސް ހިސޯރުކޮށްވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިކުރުމަކީ މިއީތޯ އަނިޔާައކީ؟ އަނިޔާއަކީ މިހިރީ. ދި

ނިޑކޮޅު ހިޯސރުކޮށް ނިކުފާނުގެ މަސައްކަތަށް ެއ މަ ކުފާނު އެއްަކއިރިއަށް ޖައްަސއި،މަނިއެ  ،ރައީސްގެ ގޮ

އެޅުމަކީ އެީއ އަިނޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ހަރުކަިށ އިބާާރތުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަްއޑޫ ދާއިާރ، ހުރަސް

ޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުން ފޭދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއަޔތުން މި ދަންނަވަނީ މި މަ އަްއޑޫ

ސް ކުރިއަށް ގެންަދވާ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލި ބާރާތުން ކުށްވެރިކުާރ ވާހަކަ.އިމިކަން ހަރުކަށި 

 ތިބީ މަނިކުފާނާ އެއްކޮށް.  އަޅުަގނޑުމެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅުގަ

 ށް. އިސްމާޢީލަ  މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ
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ނޑު ހަމަ ވަރަްށ އުފާކުރަން މިއަދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޓޫރިޒަ މް ގާނޫނަށް މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ަޤއުމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ޤައުމުަގިއ އިންެވސްޓުކުރަން އަންނަ  ،ގެނެިވގެންދާ ިއޞްލާޙަކީ ައޅުގަ

އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ނިމިގެންދާނެ ބިލެއް  އަށްއިންވެސްޓަރުންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ

ނޑު ގަބޫލު ނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ޭއެގ ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރަ ކަމުގައި އަުޅގަ ނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅީ އަޅުގަ ައޅުގަ

ނޑު އެމް.ޑީ.އޭ މެންބަރަކަށް ހުރެ ،ފަރާތުން ނޑުމެންގެ ލީޑަރު ވެސް ވަަރށް ތާއީދުކުރާ .އަޅުގަ ލީޑަރު ވެްސ  ،އަޅުގަ

ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މަށް ައޅުަގނޑު ގަވަރަށް އިޚްލާޞްެތރި ލީޑަރެއް ކަ ،ހަމަ ރައްޔިތުން ދެކެ ވަރަްށ ލޯބިވާ

ނޑުމެން، އަޅު ރައީސް. މު ބިލުތައް މިތަނަށް ަގނޑުމެން މިފަދަ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްއަުޅގަ

 ައއްޫޑއަކަށް ކަމެއް އީސްެގ ޮގނިޑކޮޅު ހިސޯުރުކރައްަވއި،މި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން އިްއޒަތްތެރި ރަ  ،ހުށަހެޅިގެންދާއިރު

ނޑުމެން ރަށްރަށުގައި  ،ފުވައްމުލަކަށް ކަމެއް ނުވެޭއ، އަނެއްތާކަށް ކަެމއް ނުވެއޭ ވިދާުޅވަމުންދާއިުރގައި  ނުވެޭއ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަށްރަށުގައި ބަނދަރުފަޅު ފުންކުރަނީ، އަޅު . ހަދަނީ، އަޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅިގެންދަނީގަ

هللا ައޅުަގނޑުމެންގެ ރައީސް ޢަބްދު ،ައޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރަކީ ،ައޅުަގނޑުމެންނަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވާނެ ރައީސެްއކަން ަވމުންދާ، ، ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަެކއް ވާން ތަްއޔާރަށް ހުރި ،ޔާމިނަކީ

ހިނދުކޮޅު އަންނަ  ދަތަކަށްމި ޤައުމުގެ ރައީްސކަން ކުޑަ މުއް  ބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެން ގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މީހަކާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަވާލުކުރީމާ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ޤައުމު ވެގެންދިަޔ ޮގތް އަުޅގަ

ނޑު ޤައުމު ނޑުފު  އެަތއް  . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޤައުުމގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލީ ،ކޮށްލީގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ފު

ބޭފުޅާއަށް ލިބުނު އަދަބު ގޮތުން އެ  ަޤއުމަށް އެަތއް ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަެކއް ދީފައި މިހާުރ ގޮސް އެހެރީ ގާނޫނީ ،ކަމެއް

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ސަރުކާރަކުްނ އަޅުގަ ޖަލުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުރަންތަންފީޛު ނޑުމެްނގެ ދިވެހިްނ އަުޅގަ

ނޫނޭ.  .ޑީ.ޕީގެ މުޙައްމަުދ ނަޝީދު ގެންނާކަށެއް އަުޅަގނޑުމެންނެއް ގަބޫެލއްވެސް މި ޤައުމަށް ދެނެއް އެމްއެްއގޮތަކަށް 

 ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިސާބުން  އެކު މިދިވަޑަިއގެްނފައިނެތުމާންބަރަކު އެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އިތުރު އެއްެވސް މެ

ނަޑއަޅަން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިންވަަނ  75އެހެންަކމުން، ަގވާއިުދގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ަކމުގައި ކަ

މަދު ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާްއދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތީން، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެޭހ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ، 99/2އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިްއަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 
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 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ތައްޔާުރވެ މި އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންަތއްތަުކަގއި މިހާރު އިދާރީ މޭޒުން އަޅު ގަ

ތިބީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ 

ނޑު ދަންނަވަން، މި ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން ެދްއވުމަށް. ވޯޓަށް ިމ ދަންނަވާލަނީ.  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ، 99/2ބަރުންނަށް ޯވޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ޤާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެން

ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވައި ނިންެމވި ގޮތަށް ފާްސކުރުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި 

ދެން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އާދެ، ސިސްޓަުމގަިއ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮަތކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެ

މައްސަލަެއއް އުޅޭީތވެ، ކެްނސަލްކޮށްލާފައި އަލުން ވޯޓަްށ ދަންނަވައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރެއްވުން އެދެން. 

ނޑުމެން އަިދ  ބަރުން އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މާފު ންއިްއޒަތްެތރި މެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެދެމުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ގަިއ ދިމާވެފަިއވާ ެޓކްނިކަލް މައްސަލަ ަޙއްުލވާ ސިސްޓަމު މި ޓެކްނިކަލް މައްސަަލ، ވޯޓިން ކުރި މަސަްއކަތުން ވެސް 

ނ ގޮތެއް ނުފެނިފައި މި ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް  17 ،ންވެސްސްތުކުރަނީ ކުރިގަ ޑު ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ުކ މާއެޔުގެން. އެހެްނވީމާ، އިުރކޮޅެއް ދި މައްޗަށް ނަަގއިގެން ވޯަޓށް ދަންނަވާލަންވެ ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ައތް

މޭުޒގަިއ  ނެގުމަށް ޓަަކއި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް އިދާރީއަޅުަގނޑު އަލުން މިހާރު ވޯޓު

ނެގުމަށް ޓަަކއި އަްތޕުޅުތައް ރެޑީކޮށްލަެދއްވުމަްށ . އާދެ، ވޯޓުށްަފހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަދަންނަވާ

މާ ބެހޭ ޖޭގެ ޓޫރިޒަދިެވހިރާއް، 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ލަނީ މިއި ންވާލަން. އާދެ، ވޯޓަށް ދަންނަވަދަ

 ށްވައި ނިްނމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރުމަރާސާކުރައް ވަނަ އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލު، ކޮމިީޓން ދި...ޤާނޫނަށް 

)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( އާދެ، ތި ބޭފުޅުންެގ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ައތް މައްޗަށް އުފުލައިގެން ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

ބިލު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ  ؛ޅު އަދި މައްޗަށް ނަންގަަވިއގެންމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. އަތްޕު

 ވާ ތިއްބެވުން އެދެން. ހަމަ އްވޯޓުދެއްވަމުން ތި ގެންދަަވނީ. އަތްޕުޅު އަދި ތިރިނުކުރަ ށް ވޯޓުދެއްވާ ބޭފުޅުން މިހާރުކަމަ

އާދެ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެްއވާ މެންބަރުން. ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ؛ންކޮށްލަންެވގެން. ފެންނަ ކަމަށްޔަޤީ

އާދެ، ދެންމެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ  ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އަތްުޕޅު ތިރިކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.ވަރަށް  ؛ދެންމެ

ނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މި ދެންނެވި ބިލު ފާސްކުރުމަށް  41ކަމަށް ވޯޓުދެްއވީ  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 .ްއަވއިގެން ޯވޓުދެްއވުން އެދެންވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުން، އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލަވާލަނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް

ނުޑ  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު() އާދެ، ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއާވ މެންބަރަކު ނެތް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަ

 ނުންފުޅުވާ މެންބަރުން ން ބޭވަން ބޭުނންފުޅުނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވަ އަތަކަށް ވޯޓުދެއް  މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ވަކި
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ސް ނެތް. ދެން ވެ ދެްއވުން އެެދން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެފަދަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްލައަތްޕުޅު ހިއްލާ

 ލާނަން ދާއިމީ ނަތީޖާ.އިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   41     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުްނ:  

ޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ ހާ. 85 ؛މްލަ އަދަދުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު މި

 ކަމަށް ޯވުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި  . ނުފެންނ41ަ ؛ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ފެންނ51ަމެންބަރު 

އިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ވަޑަ ރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވެ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ ނުވާ އަތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

ިދވެހިރާއްޭޖެގ ، 99/2ންބަރު ގާނޫނު ނަ ،. އެހެންކަމުނ41ް ؛. ޖުމްލ21ަ ؛. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދ41ު ؛އަދަދު

ގޮތަށް ވޯުޓގަިއ  ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިންމެވި...ރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ޓޫ

 ން ފާސްވެއްޖެ. ޤުންބަރުންގެ ިއއްތިފާބައިެވވަަޑިއގެންނެވި މެ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުރިއިރު މި ހިއިރު ޖަލްސާ ފަށަން މަސައްކަތްޖެ 9މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން  .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން

ނޑުެމންނަށް ޖަލްސާ ފެށޭވަރުވީ އަށް ދިމާވި ޮބޑު މައްަސލައަކާ ުގޅިގެން އަރވަގެ ސާ މުކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަ  1ުޅގަ

ޓަަކިއ  ދިޔަ ަވގުތުކޮުޅގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުެލއްވުމަށްއިވީމާ، އެ ހިނގަފަހުން. އެހެން ޖެހި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން  ނޑު ރިޔާސަުތގެ ފަރާތުން ހުރިހާ އަޅުގަ 

 ަގއި. 9:00ދުނު ނހެ ގެވާ ުބދަ ދުވަހު 2015ލް ޕްރީއެ 22ލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ މަޖި

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


