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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 29ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި
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 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެންންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ -5.1

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިެގން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް

ހުށަހަޅާ  ހުގެ ރައީސްން މަޖިލީމަތީ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ  75ޓަކަިއ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ގެންދިއުމަށް 

ދެން ވޯޓަކަށް ، ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ގެންދެވޭނީމި މައްސަލަ ކުރިއަށް  މައްސަލަ.

 ގެ ބަހުސް ފާސްވުމާ ގުޅިގެްނ ދެން އިބްތިދާޢީ ން. މިގޮތަށް މަތީ ލާނީ ބަހުސަކާ ނުލާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެދަންނަވައި

އަދި އޭގެ ފަހުގައި އިދާރީ މޭުޒގަިއ  .ލާނަން ހުށަހެޅުންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވައިރުޙަލާ ފެށޭނީ. އެހެންމަ

ވެސް ހުށަހެޅުން  ފަހުގައި ވޯޓަށް ދަްނނަވާލުމުގައި. އަދި ޭއގެެދއްވުމަށްޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިނަން ވާދަންނަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅު  ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ދާއިާރގެ މެ ވިލިމާލޭ ،މަކީތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާނަން. އާދެ! އަުޅގަ

 ،އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުޤާނޫނުއަސާސީ  މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެޙުސައިން

ވިިދގެން  ލާއާމަރުޙަލާތައް ެއއް މަރުޙަ ބިލުގެއެ  ،ންމަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮތުގެ  75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގެންޮގސް ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ރޭގެ މި ޖަލްސާގައި ކުިރއަށް  އަނެއް މަރުޙަލާތަކާ އެ ބިލުެގ އިދާރީ ބަހުސް މި

. އަށް ފޮނުވުމަށްބެހޭ ކޮމިޓީ ބިލު ކަމާ އެ  ،ނަމަ ބިލު ބަަލއިގަތުމަށް ާފސްވެއްޖެ ލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި،ބަ

ނޑު ވޯޓަށް  ދަންަނވައިލާނެ ހުށަހެޅުމަކީ. ވޯުޓ ނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެްއވުމަށް މިއީ އަުޅގަ

އިްއޒަްތތެރި ބައެއް މެންބަރުންގެ ކާޑުކޮޅުަތއް އަދި ރަނގަޅަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުަތއް ސިސްޓަމަށް؛ އާދެ! ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އިްއޒަތް

 ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވަިއލާނަން. 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން 75ނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ނޫޤާ

ބަހުސް  މަށް ޓަަކއި އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީގެންދިއުދިގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށްބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވި

ބިުލ ، ލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަ ،ގޮސް ރޭގެ މި ޖަލްާސގަިއ ުކރިއަށް ގެން މި

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. މި ހުށަހެޅުމާ  ،ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ ނަމަ

 އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

  ޙުސައިންމަނިކު  ނިހާން ައޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   74     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

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

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެނ51ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 76މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި އެހެންކަމުން،  .74ލަ؛ . ޖުމ38ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 74ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑު މިހާރު، ދެންމެ އެ ހުށަ ހެޅުން ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޙުސައިންމަނިކު އަޙްމަދު ނިހާން ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އި

ގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުިރައށްގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ބިލު އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު  އަސާީސއަށްޤާނޫނުޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޒަތްތެރި މެްނބަރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ބިލު ިއއް ހުށަހެޅުއްވި

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ޕޯޑިޔަމަށް ަވޑަިއގެން ވެްސ 

 ވެސް ބިލު ހުށަހެޅުއްވޭނެ.ބިލު ހުށަހެޅުއްވޭނެ. ނުވަތަ ިއންނެވި މަޤާމުން 

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:
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. ިއއްޒަތްތެރި ألحمد هلل رّب العالمين الّصالة والّسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه أجمعينއާދެ، `. 

ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ، ށް މިއަދު ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ ިބލަކީރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން.  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާުޙެގ ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަ

އަށް އިންތިހާއަށް ބިަޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ، ުޢމްރާނީ ތަރައްޤީ އިތުރުކޮށް ުކރިއެރުވުމަށް ަޓކައި އަދި ދިވެިހރާއްޖެ

އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް ތަޢާރަފްކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގިއ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ފަހި މާޙައުލެއް 

ނޑަައޅާފަިއވާ ަޝރުތު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ  ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫުނއަސާީސއަށް އިޞްލާުޙގެ މި ބިލު ކަ

އެ ޕްރޮޖެކްުޓ ހިންގާ ސަރަހައްުދަގއި ކޮންމެ ީމހަކަށް ވެްސ ދިވެހިރާއްެޖއިްނ ބިމާ ގުޭޅގޮތުން ފްރީހޯލްޑް ، ގުިޅގެން

އުސޫލުން މިލްުކވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޫދކުރެޭވ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމުެގ ޙައްުޤ، ުނަވތަ އެއްަބސްވުެމއްެގ ދަށުން، 

ްސވުމެްއގެ ދަށުން ކޮންމެ މުއްދަތަކަށް ނަމަވެސް ކުްއޔަށް ދޭދިނުމުގެ ނުވަތަ އެއް އެއްަބސްވުމަށް ވުރެ ގިން ެއއްބަ

ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅޭ ބިލެއް ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އާދެ، މިޮގތުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް 

ންވާ ޕްރޮޖެކްޓުަތކަށް ން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ުހްއދަކުރެިވގެހުޅުވައިެލވިގެންދާނީ ހަމަެއަކނި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ބިލިއަން އެމެރިާކ ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންެޓްއ ކުރާ، އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓު  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްުދގެ ތެރޭގައި 

ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު، އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާ ސަރަހައްުދގައި މެދު ދިަޔއިަގއި ފެންަނން އޮންނަ ޖުމުލަ ބިމުގެ 

ހިއްކާފަިއވާ ބިންކަމުަގިއާވ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓަށްބިމަ 70މަދުވެގެން %

ނޑު ބަދަލެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  251އަޅުަގނުޑގެ މި އިޞްލާުޙގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ަވނަ މާއްދާއަކީ މަިއގަ

އި ބޭރުގެ ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ރާއްޭޖެގ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ސަރަހައްދުގެ އެްއވެްސ ބަެޔްއ މިލްކުކޮށްނުދިނުމާއި އަސްަކރީ ބޭނުންތަކަށް ދިނުން، އަިރމަތީ ސުރުޚީގަިއ މާއްާދއެްއ 

ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ އެްއވެސް ބަެއްއ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއް  -)ހ( 251އެބަ ވޭ. މި މާއްާދގައި ބުނަީނ، 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއްވެްސ ބަެއއް ރާއްެޖއިން ޭބރުގެ ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް  -ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށެއް ނުެދޭވނޭ. )ށ(

ރައްޔިތުންެގ  -އަހަުރގެ މުްއދަތަށޭ. )ނ( 99ކުއްޔަށް ުނވަތަ އެނޫން ގޮަތކަށް ވެސް ދެވޭނީ އެންމެ ދިގުެވގެން 

ްއޔަތުން ފާސްެވެގން މެނުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބި

ސަރަހައްދުގެ އެްއވެސް ަބެއއް އަްސކަރީ ބޭނުމަކަށް ދީގެންނުވާނޭ. މިދެންނެވި މުހިއްމު މަފްހޫމުގެ ސަބަބުން 

ކަްށ ޓަކައި ފާއިުތވެދިޔަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް އިްޤތިޞާދީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ތަރައްޤީތަ

އަޅުަގނޑުމެން އެކުަލވާލި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނގެ ބިލުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބައެއް މަފްހޫމުތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ކުދިކުދި ދަތިތަްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ެއކަށޭނަވަުރގެ ބޮޑު އިންވެސްްޓމަންޓެއް ގެނައުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ، ވަރަށް ުކއްލި ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަަސއްކަާތއެކު އެބަހުރި. ިއއް ޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ފައްޓަިއގަތީމަ، އަދި މި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަޅުމުގައި ިހއްސާނުކުެރވި ޮއއްާވ، ބަެއްއ 
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ރަްއޔިުތންނަށް އޮޅުންތަކެއް އަަރއިާފނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދިވެހި  މީޑިއާތަކުން މި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެވުނު ގޮތުން

ނޑުެމންނަކީ ފަޚުރުވެރި ިދވެހިން. އަދި މި ދިވެހީްނގެ ޤައުުމގެ  އެންމެހައި ލޮބުވެިތ ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވަން އަުޅގަ

އުމަށް ެގއްލުންދެނިވި ގޮތަކަްށ އެންމެ އަަކއިންިޗއެްއ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަަގއިމު ެވސް ބޭރު ބަޔަކަްށ ދީ، މި ޤަ 

ޢަމަލެއް ނުކުރާނަން. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުގެ ފުރިހަމަ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި؛ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަާކިއ 

އުސޫލަކާ ޚިލާފުުނވާ ގޮެތއްެގ މަތީން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކަންތައްަތއް ކުިރއަްށގެންދިޔުމުަގއި 

ނޑުމެން ކުރާނަން. ހަމައެަކނި މި ހުޅުވައިެލވެނީ ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް ހެދޭ ގާނޫުނތައް ެވސް މިާއ ެއއްގޮްތ އަުޅގަ

 1ކުޑަުކޑަ މިންވަރެއް ކަުމގައި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދެންމެ ވެސް ދަންނަވައިފިން މީގެ ދީބާޖާގައި ވާހަކަަދއްކަމުން، 

އް ގެނެސް މި ވަގުުތ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިކިަފއި ހުރި ތަންތަން ފިަޔވަިއ، ބިލިއަން ޑޮލަރުެގ ބޮޑު އިްނވެސްޓްމަންޓެ

މާނައަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަރަަހއްދު ކަުމގަިއވާ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ލ. އަތޮޅުެގ ސަރަހައްދު، އަިދ 

ދިވެހިސަރުކާާރއި ދިވެިހ  އެނޫންވެސް އަްއޑު އަތޮުޅެގ ސަރަހައްދު ފަދަ ގުދުރަތީ ގޮތުން ހިކި، އަދި މިއަުދގެ

ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިފައިގެްނ  1ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއިން ިހްއކިފައި ހުރި ބިންތައް ފިޔަަވއި، އަލުންބަލުން ބަޔަކު 

އައިްސ މުޅި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ަޓކަިއ ޒަމާންތަަކށް ދެމިގެންދާ ފަދަ ބޮޑު ާމސިންގާ އިންވެސްޓްމަންެޓއް 

އާ ހަމައަށް އޮތް އަަދދެއް އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރި 10ގެ ތެރެއިން %70ޔައިގައި ިމދެންނެވި %ކުރީމާ، މެދު ދި

މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ  2ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަުމގަިއ ބާއްވާ ވާަހކަ މި ދެކެވެނީ. މި 

ގަޅަށް ބައްަލވައިެލއްވީމަ މިކަން ސާފުކޮްށ ވިސްނާަވޑަިއގެންދެްއވަންޖެހޭ. މި މާއްދާތައް އަތުރާފައި ހުރި އުސޫލުން ރަނ

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން އަލަށް ިމ އެކުަލވައިލަން އުޅޭ، ގެންަނން އުޅޭ ިއޞްލާޙުގެ ތެޭރގަިއ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަ

ވާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި  302ވަނަ މާއްާދ ބަދަލުެވެގންދާނެ ގޮތް. މި ގާނޫނުގެ؛ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  251

ހާލަތުގައި މެނުވީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަހައްދުގެ އެްއވެސް ބައެއް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކޮށެއް ނުދޭވޭނޭ. ފްރީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  302ހޯލްޑުގެ އުސޫލުން ބިން ދޫކުރުން ހިމެނޭ ގޮތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަަކށް ދޫކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ މަްއޗަށް އޮތް  ހާލަތުގައި ބިމުގެ މިލްކުވެިރަކމުގެ ޙައްޤު

ދިވެހި ދައުލަތުެގ ސިޔާދަތީ ާބރު އޭެގ ޒާތުން ީބވެ، ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސަރަަހއްދުން ބަެއއް ުއނިވުން ކަމުަގއި ނުބެލެވޭނޭ. 

ނޑުމެްނެގ ފުރިހަމަ އަ މާޒަކީ ވެސް މީ. އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ ހިތްނިޔަތަކީ މީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސާޅީހަކަށް އެތައް އަހަަރކާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަޔާންކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ މީ. އަުޅގަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މި އިްނޑަްސޓްރީގެ އެަތއް ސަތޭކަ ރިޯސޓެއް ހުޅުިވގެންދިަޔއިރު، އާްއމު އިންސާނެއްގެ އުމުރަީކ 

 99އަހަރު ކަުމގަިއ ބަލައިފި ކަމުަގއި ވާނަމަ،  78ފެންވަެރއްެގ މޮޓަލިޓީ ރޭޓް ރަނގަޅަށް އޮތް ަޤއުމެއްަގއި  ރަނގަޅު

ވަނަ ާމއްދާަގއި މިހާރުެވސް ބަޔާންވެަފއިވާ ގޮތުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިންތައް ުކއްޔަްށ  251އަހަރަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އަހަރަށް ލިބިގެން އެބަ ދޭ. އާއްމު އިންސާނެްއގެ އުމުރަްށ  99މަންޓުތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެޫނން އިންވެސްޓް
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ވުރެ ކުޑަ ތަންކޮެޅއް އިތުރު މީ. ވިޔަފާރި ބޮޑު މާސިންގާ އިންކޯޕަރޭޓް ކުންފުންޏަކުން، ނުވަތަ ލިސްޓެޑް ިވޔަފާރިކުރާ 

މަ، ެއީއ ވަރަށް ިދގު ުމއްދަތެްއެގ ކުންފުންޏަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޮޑު މާސިްނގާ އިންވެްސޓްމެންޓެއް ކުާރ ނަ

ނޑުމެން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  1ވިސްނުމާއި ފިކުަރކުން  ިބލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެނެސް ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަޅާނީ. އަުޅގަ

ހުރި ރިސޯޓުތަކުގެ ނިސްބަތާިއ އޭގެ ޕަސެންޓޭޖަށް ބަލައިފިއްޔާ ބޭރު މީހުންގެ ޕަސެންޓޭޖު އިތުރީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނާ އަަވއްޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި، އަދި ހުޅުވާެލވިަފިއ މި ނޑުމެންނާިއ އަުޅގަ އަދު ވެސް އެބަ ފެނޭ އަުޅގަ

އޮތް ސިޔާސަުތގެ ތެެރއިން ޚާއްޞަކޮށް މިސާލު ނަާގކަުމގައި ވާނަމަ، ުކޑަުކޑަ، ބާެރއް ނެތް، ެއ ޤައުުމގަިއ 

ާސއާިއ ވަސީލަތެްއ ނެތް، އަމުދުން ފެން ވެސް ނެތް ަޤއުމެއް އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ ެއއްެވްސ ކަމެއް ނެތް، ފައި

ސިންގަޕޫރަކީ. ކުރިއަަރއިގެްނދިޔައީ މިފަދަ ހުޅުވާލުންތަުކގެ އަީލަގއި. ައޅުަގނޑުމެްނ ސުވާލު އެބަ ކުރަމު، 

ނޑަށް މިއަުދ އެންމެ ގިނައިން ފެނުނު އެްއ ކޮމެްނޓަކީ ދި ވާނުން ކަމަށް ވެިހ ޒު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެ ކޮަބއިތޯ؟ އަުޅގަ

ނެޑްއ ނެތި ކިހިނެއްހޭ ރާއްޖެއިްނ ބިން ވިްއކާލެވޭނީ. ާރއްޖެ  ،ބޫލުކުރަނީއަޅުަގނޑު ގަ ތިމަންނާ ވަންނާނެ ޖިފުޓިގަ

 އުެޅނީ އެްއކަލަ ބިން އެްއކަލަ ބަޔަކަށް ހިބަކޮށްެދވޭނީ. ެއަކހަލަ ކަމެއް ނޫން މިއުޅެީނކީ. ައޅުަގނޑުމެން މި

ނޑަައޅަން. މި ،ެދވޭނެ ގޮެތއް ހިބަކޮށްދޭންޖެހޭ ޒުވާނާއަށް ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަށް  23ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ަމގެއް ކަ

ނުޑ  ފަދަ މާއްާދއެްއ އޮތް ރައްޔިތުން ުއފާކުރަނިވި ސާފުކޮށް ވަރަށް ކަާޅއި ުހދުން ދިވެހި ވާހަކަ އަުޅގަ

ބެހޭ ގޮތުން އޮތް  ޢީ ޙައްޤުތަކާމާއްދާއަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާ ން. އާދެ! އެދަންނަވައިލާނަ

ގެްނާވ ޙައްޤުތަކެއް ކަމަށް މި އޮތީ އަންނަނިވި ޙައްޤުަތކަކީ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބި ނުކުތާ. މީގައި މި

ދައުލަުތގެ ތަނަަވސްކަމާއި ކުޅަދާނަކަން ހުިރ މިންވަރަކުން އެ ަޙއްޤުތަްއ  ،ނޫނުއަސާސީން ަކނަޑއަާޅ ހިނދުޤާ

ރަނގަޅު ކާނާއާިއ  -ްނވާނޭ. )ހ(ލަތުން މަސައްކަތްކުރާއިދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދައުރައްޔިތުންނަށް ހޯދަ

 -ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަން ލިބުން. )ނ( -މިންވަރަށް ލިބުން. )ށ(ވަރަށް ބޯފެން ލިބުން. ސާފު ފުދޭމިންސާފު ފުދޭ

އުެލްއ ުފ އަދި ޞިއްޙަތު ރަނަގޅު މާޙަދިރިއުޅޭނޭ ސާ -ނުން. )ރ(ރަނގަޅު ފެންވަެރްއގެ ިސްއޙީ ޚިދުމަތް ދި

ދައުލަުތގެ ރުމުެގ ވަސީލަތްތަާކއި ދަތުރުފަތުރުކު ކަމާއިދިެވހިރާއްޖޭގެ ޠަބީޢީ މުއްސަނދި -ދިޔުން. )ބ(ބިގެންލި

 އެުކ ބޭނުންކޮށް މިގޮތަށް ގޮސް ާވސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާ ފަތުރާ ވަސީލަތްތަާކއި، ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ މުޚަބަރު

ކަްށ އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަ ރަށާ . އަދި )ކ( ގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އެ)ކ(އާ ހަމައަށް އެބަ ޮއވޭ، )ޅ(

ކަީށގެްނވާ އެ ރަށަކާ  ގަިއ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި އެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ާޤއިމުޮކށްފައިވާންޖެހޭ. )ޅ(

އެބައުޅޭ. އެއްކަލަ  ރައްޔިުތން ދިރި ރަށުަގއި ދިވެހި 194ފައި އޮންނަންޖެހޭ. އިމްކޮށްދެއްވާމިންވަރުގެ ނަރުދަމާ ޤާ

ކަުމގައި އޭނަ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް ކުރަނީ ސަރުކާރާ. މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހިޔާވަހި މީހާ މިސުވާލު ރައްޔިތު

ނޑު މި ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާރައްޔި  ާގނޫނު ހުށަހަޅަން މިއަދު މި . އިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެިތ ރައީސް. އަުޅގަ

ނަޑށް އެނގޭ ސާފު ބޯފެނާއި ކަަރންޓާއިތަނަށް މި ހުއްޓުނީ ދިވެހިރައްޔިތު  އަިދވެސް މީަގއި މި ންގެ ޙައްުޤަގއި. އަުޅގަ
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އަސާީސ ޙައްޤުތަާކިއ  ،ނޫނުއަސާސީައކުން ލާިޒމްކޮށްއަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޤާ ގޮތުން ބަޔާންކުރާ އަާސސީ

 ާވ ނުކުތާތަްއ ެއއްެވސް ަދއުލަތަކަށް އަދި ކެރިފޯރުންތެިރ ކަމެއް ނުަދއްކާކަްށ ދިވެހިމުގެ ބާުބގަިއ ލިޔެަފއިވަންކަމިނި

ނޑު މިތާ ކޮއްޅަށް މިހިރައްޔިތުންނަށް ދޭން. މީ ސަބަބަކީ.  ރީ. އިްއޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރައީސް. މިސަބަބާ ހުރެ އަޅުގަ

ންޓް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިްނެވސްޓްމަބިލިއަން ޑޮލަރުގެ  1ގެ ތެރެއިން މީގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުޅުިވގެންދާ ދޮރު

ންަޓީކ ގެންދާ އާ ބިނާއާިއ އެ ހިކިގެންދާ ސަރަހައްދަށް ގެނެވޭ އިްނވެސްޓްމައެ ހިއްކި  ،ވާނަމަ ގެނެއްސި ކަުމގައި

އަދި  ދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިންނާ ތިބި ކޮށްަފއިވަގުތު މިހިރަ ސަތޭކަ އެތަކެއް ރިސޯަޓށް އިންވެސްޓު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ްށ ވުރެ ބޮޑު ކަންަތއްތަކަ ންޓްތަކަށް ގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އިންވެސްޓްމަމުިޅ މުއައްސަސާަތކު ރުގެ އިްނވެސްޓަރުންގެބޭ

 ފަންތިން މަތީ އި ވިޔަފާރީގެ ފުރުަޞތާއި، މެދުވެގެންދާނެ. މީގެ ސަބަބުން އާޚިރު ނަތީޖާގައި ފަސޭަހއާިއ ލާބަޔާ

ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ، އުފެއްދޭެނ ބާވަތާއި  އިވިޔަފާިރވެރިން އުުފލުމާއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މުދަލުެގ އަާގއި ަތކެްއޗާ ފަންތިއަށް

މި ، ވާނަމަ އްވުރަށް ވިްސނައިފި ކަމުަގއިފުޅުންގެ މިހާރުގެ ތަޞަބޭ ކުރެވޭނެ ތަކެްއޗާއި ކަްނތައް އޮންނާނީ ތިބަންދު

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަދަލުެގ  205މު ިޚދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި. އާދެ! ށް ދެވޭ މުހިއްލުަގއި ަރއްޔިތުންނަނޫނުއަސާސީގެ ިހޔަޤާ

ނޑު މި ނަޑއެޅި ވަރަށް ުކރު ދައްކަން އަޅުަގނޑު ހިތް ވާހަކަ ތަފްސީލުކޮށް މި .ދަންނަވާލީ ވާހަކަ އަުޅގަ  ނިޔަތް ކަ

ނޑަށް ލިުބނީ ވެސް މިބިލާ ވަގުުތކޮެޅއް  އެކުަގއި އަދި ޑު ވެސް ބަލައިލިބެލުމާ ދު. ނަމަވެސް އަޅުަގނއެކު މިއައަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ބިލު ފަ މި ނޫީނ އުސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާހީތެރިވެދެްއވި ވަރަށް ފުންނާބުއެކު އެރުމާކުރުމުގައި ައޅުގަ

ކަާމއި ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ވެސް ފުންނާބުއުސް ގާނޫީނ ވަކީލުްނގެ އެހީތެރިެތރެއިން ވަކީލުންކޮެޅއް. އަދި ޭއގެ

އި، ސަުރކާުރެގ ގޮތަކާ ކަމުގައި ހުރި ނައިބުެގ ވިސްނުންފުޅު މި އަދި މިއަުދގެ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ،އެއްބާރުލުން

ދުމަތްތައް ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ދެްއަވން ބޭނުންވާ ޚި

އްޔާ މައްޗަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއގެ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގައި

 ގެ މެންބަރުން މިއަދު ިވސްނުން ވެސް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ޤައްޔޫމް ގެްނގުޅުްއވާއަލްފާޟިލް ޔާމީން ޢަބްދުލް

ސް ފަރާތަކަށް އްވެ އެުކގަިއ ބޭރުގެ އެގޮތަށް އިޞްލާޙުެވގެންދިޔުމާ  ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އަންނަނިވި 251. ވާނީ ހޯދާފަ

މި  ،އަްސކަރީ ބޭނުންތަކަށް ދިނުން މިއޮންނަ ނުކުތާ ެއއްެވސް ބަޔެއް މިލްކުކޮށްނުދިނުމާއި އްުދގެރާއްޖޭގެ ސަރަހަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަރަހައްުދގެ ެއްއވެްސ ، ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާހލަތުގައި މެނުވީ  302ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 އަހަރަށޭ. 99ކުއްޔަްށ ނުވަަތ އެނޫންެވްސ ގޮތަކަްށ ދެވޭނީ އެންމެ ދިގުެވގެން  އް ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް ބައެ

ވަނަ ބާބު  15ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ތަނަށް އެ ނިމޭ ވަނަ ބާބު 14ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

ަނ ބާބު. ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ވަ 15ކުެރވޭ ބާބަކީ ނަނިވި ގޮތަށް ާއ ބާބެްއ އިތުރުކުރުން. އެބާބަށް މި އިތުރުއަން

ދަނީ. ޙައްޤު މި  ވެގެން މިވާހަކަ ކަންނޭނގެ ރިޕީޓު ތަކަށް ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ަޙއްޤު ދޫކޮށްލުން. އެޓުޕްރޮޖެކް

ދެެކވެނީ. މީ  އަދި މީ ކިތައް އަހަރަށް ކޮްނގޮަތކަށް ިވއްކާެލވޭ ގޮުތގެ ވާހަަކތަކެއްތޯ މި .ލިބެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ
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ދިވެހިން ބުރަ މަސައްކަތުން އުފައްދާފައި އޮތް ެއއްެޗްއ ބަޔަކަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް  ގެ މިލްކުވެރިކަުމގައިދިވެހިން

އަާޅކިާޔއިރު  ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިނުމުގެ ވާހަކަާއއި މިއާ ވާމީ ަވއިގެ ބަނދަރުިވއްކާލުެމއް ނޫން. ބައިނަލްއަޤް ކުއްޔަށްދީ

ނޑުމެން ،ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ބުރަ މަސައްކަަތުކން އުފައްދާފައި އޮތް ެއްއޗެްއ އަޅުަގނޑުމެން ލާޖައްސާފަިއ  އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރަސްއަޅަމުންުރމުގެ ވާަހކައަތަން ޑިވޮލޮުޕކު އެހެން ތަނަކުން ލޯނެއް ަނަގއިގެން އެ މީ ދިޔައީ. ށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ފަުޅގެ ސަރަހަބަލުއަލުން ނާޑއި ކަ ހަމައަށް  ބިިލއަނާ 1އްލަ ޚަަރދުގައި އަމި އްދުން ތަެނއް ހިއްަކިއގެން ން ކަ

މީހުންގެ މިލްކުވެިރކަމަށް ދޫކޮށްލަީނ  އެ 10ދިަޔއިަގއި ހުންނަ މިންވަރުގެ % ން މެދުރު ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރީމާ އޭގެޑޮލަ

 ..ދެމެހެއްޓެނިވި ރޯލެްއގައި ކުރިއަށްެދޭވނެ ގޮތަށް. ދުނިޔޭަގއި ކުރިއަާރފައިވާ ހުރިހާ. މުއްދަތު ިވޔަފާރި ދިގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު ވެސް  10މިނެޓު. މިކަހަލަ ކަމަކަށް  10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލު ހުށަހެޅުމަށް މި އޮންނަނީ 

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ   3ބައެއް ފަހަރު ކުރުެވގެންދާކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ އެބަ ކުެރވޭ. މި ބިލަށް ކަ

 20މިނެޓު  45ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަިޑ  1ެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެީއ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިރު

ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް  18މިނެޓު  10ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަްށ  40މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި  6މެންބަރުންނަށް މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ  5 މިނެުޓ. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

 ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަ ކުޅުދުއްފުށީ

ބިލިއަނަށް ވުރެ ބޮެޑތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ގެންނަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ހިންކައިގެން  1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެ ބިން މިލްކުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި ެއްއވެސް މައްސަަލއެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިން 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައި ޮއތް ކަމެއް. މިއަދު ައޅުަގނުޑމެން މިކަން ނުކުރިކަމުގައި  މިލްކުވާންޖެހޭނެ. މި ކަމަކީ ައޅުގަ

ވިޔަްސ، މާދަމާ މި ޤައުމުގައި މިކަން ކުރާނެ. މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ވުން. އަދި ބިމަީކ ވިޔަފާީރގެ ފައިދާ ލިބޭ ގޮުތގައި ބޭނުންކުެރވޭ އެްއޗެްއެގ ސިޔާސަތަކީ ަރއްޔިތުން ވެްސ ބިންވެރިކުރު 

ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުން ގެްނދިއުން. މިއަދު ައޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން، ަރއްިޔތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ހުރިހާ 

އަމިއްަލ މިލްކެއްގެ ގޮތުަގއި ހަދަން  ގޯތިތަކަކީ ވެސް އެ ފަރާތްަތކަށް މިލްކުކޮށްދީ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީ، އެ މީހުންގެ

ނޑުމެންެގ  ނޑި ިމއަދު އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ައސްކަނިން ބޭރަށް ނެރެން. އަޅުގަ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ސިކު

ނޑުމެްނ ޖެހޭ ތަރައްޤީވާން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެނަކަްށ ތަރައްޤީ  ވިސްނުން މިއަދު އެބަ އެްއ ނާންނާނެ. އަުޅގަ



9 

 

ކޮށް އެ ަޤއުމުތަކަށް ެއއާެއއްއުމުތަކުަގއި ބިން ގަނެވޭ އިނގޭޯތ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމައި މިހިރަ ބިޔަ ޤަކައިީރގަ

ވަނީ ބިން ގަނެވޭީތވެ، ފަސޭހައިން އަގުހެޔޮކޮްށ  ދާނެ ފަރާތްތައް ވެސް މިއަދު ފަހިެވފައި ކުރަންއިންވެސްޓު 

ނޑުމެން މި ނުޑމެ ،ނަމަ ކަން ނުކޮށްފިމަސައްކަތްތެރިން ލިބޭތީވެ. މިއަދު އަުޅގަ ންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަތު އޮތީ ބިން އެއީ ހަމަ ވިޔަފާރީގެ  ނުކުރެވޭނެ ލެއްތަރައްޤީެއއް ހާސި

ނޑު ބޭނުންކުރާ އެއްޗަަކށް ހެދުމުގެ؛ އުސޫލުން ފަރާތްތަކުން  ދިކޮޅުިމއަދު އުފާކުރަނީ އަޅުަގނޑުެމންނާ އި އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ތަރައްޤީވާނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތާ ެއއްގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން ދީލަމުންގެންދާތީ. އަ

ކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. ެއކަންކަން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެްސ ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ވާހަކަ. ތަރައްޤީ

ހިފައިގެން އަިއއްަސ  ބިލިއަން ޑޮލަރު 1ކުންފުންޏެއް ނެތް  200ދުނިޔޭގެ  ޒަތްތެރި ރައީސް.އިއްކުރަމުން މި ދަނީ. 

ނޑަކަށް އެނގޭ މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ރާއްޖެއަށް ތަަނވަްސވެެގންކަން މިއިންވެސްޓު  ުއޅެނީ.  ވަގުތު މި ކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް ެގްއލިގެންދާނެ. ރާއްޖެއަށް ައއި  އެހެންވީމާ، މިއަދު މި މަޖިލީހުން އެކަން ނުކޮށްދީފިއްޔާ އެ

އެ ުދވަހު އެކަން ުނކުރީމާ އަދި  ،އިހަވަންދިއްޕޮުޅަގއި ޓްރާންިސޓް ބަނދަރު ހަދަން ވެސް މީހުން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެ ެނއް ހަދަން ލައިން. ރާއްޖެއަށް އައި ަރނގަޅު ެއއަރަދއްކާާލ ތިބެން މި ޖެހެނީ އެ ވާހަކަ ދައްކާލަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ އެ ވާހަކަ   ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތު. އެހެންނަމަވެސް އެ ުދވަހު އެކަން ނުކުރީމާ އަދި ވެސް އަުޅގަ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފުރުޞަތަީކ އަބަދު އަންނާނެ ެއއްެޗއް ،ދައްކަދަްއކާ ތިބެން. އެކަން ުކރާނެ ފަރާތްތަކެއް ނާދޭ

ނޑުމެން ރެިވއްޖެބޭނުންނުކުނޫން. އެ އަންނަ ފުރުަޞތުގެ  ްއޔާ އެ ފުރުޞަތާއި ަވގުތު ެގްއލިގެންދާނެ. އަުޅގަ

ހުިރ ފަރާތްތައް ގެނެްސގެން އެ  ނޫިނއްޔާ ދުނިޭޔގައި ަފއިސާ .މި ހާލުގައި ތިބެންވީތޯ ،ކުރިމަތީގައި އޮތް ުސވާލަކީ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮތް ުސވާލަީކ. އަޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  ފައިސާއާ ެއއްކޮށް ކުރިއަށްދާްނވީތޯ. ެއއީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ސަރުކާރަްށ  ނިސްބަތްވާ މެންބަރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން މި ސިޔާސަތުަތްއ މި ސަރުކާރުން ބަދަލުކުާރތީ އަުޅގަ

ެއ ެއކު ކުރިއަށްދާން. މިއަުދ ދިވެހި ޤައުުމގަިއ ނެތް  އާން. ައޅުަގނޑުމެްނ ޖެހޭނީ ތަރައްޤީވާން، ތަރަްއޤީމަރުޙަބާކިޔަ

މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ،މި ޤައުމުަގއި ހުރި ެއްއޗަކުން މި ޤައުމު އާރާސްުތކޮށް އިސާެއއް؛ވަރަކަށް ފަ 

ދުނިޔޭގެ ަފއިސާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ިމ  ،ކެރިފޯރުންތެރިކަން ފޯރާވަރުެގ ކަންތައްތަްއ ކޮށްދޭނެ. އެެހންކަމުން

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދު މިކަން  ގެނެސްގެން ނޫނިްއޔާަތްއ ވެސްޓްމަންޓުޖެހޭ. ބޮޑެތި އިން ޤައުމަށް ގެންނަން އެބަ

ނޑުމެނަށް ކުރިއެރުން ހޯދޭނީ.  ވާކަށް ނެތް. މި ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައިާވ ކަެމއް. މިކަން ކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން އުޅޭއިުރގައި ައުޅގަ . ކޮންމެ ތާކުން ބިން ގަނެވޭވެސް ދުނިޔޭެގ  ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެްއގައި ައޅުގަ

ަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ވެސް އެ ފުރުޞަތުަތއް ޮއންނަންޖެހޭނެ. މީގައި އަޅު

ޤަުއމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ެއއްވެސް ކަމެްއގައި ގަނެފަިއާވ  ،ެވސް މިއަދު ގަބޫލުކުރޭ  މުޅި ދުނިޔެ ،ތަކީހަޤީޤަ

ެއ ބިމަކީ މިއަުދ  ،މިއަދު ނޯންނާނެ. ެއހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން ހަމަ ފާސްކޮށް ލެއް ުދނިޔޭަގއިއް ނުނެގެނޭ ުއސޫބިމެ
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ލަަތށް އަނބުރާ އެ ބިން ެނގޭނެ. ދެއްކުމަށްފަހު ދިވެހި ދައު ކަަމށް ނިންމުމުން އެ ބިމެއް ައގު  ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ބިމެއް

މުން ގޮއްސައި ހުށަހަޅާނެ ދަޢުވާއެއް ބަލަިއގަންާނނެ ކޯޓެއް ވެސް ދުނިެޔއަުކ ނުއެ ކަމުަގއި ޤައުމީ ސަާލމަތޭ ބުއަދި 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ނޑި ހުުޅވާލަްނ  ،ނުހުންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޑުމެން ސިކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބާ ެއއްކޮށް ާދން އެބަ އެބަ ނޑުމެން  ޖެހެއޭ. އެ ޖެހެއޭ. އަުޅގަ ތަހުޒީުބގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ ަބއެއް ބޭފުޅުން މީޑިާއގައި މިކަން ވަރަށް ބޮޑުކޮށްގެން  މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. އަުޅގަ

 .ފާހަގަކުރާނެ. އެހެންނަމަވެްސ މިއީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ޮއތް މައްސަލަެއއް. އެ ބަަޔުކ ބިން ހިންކަން މި ޖެހެނީ

ކަިއގެން ބިން ހިއް ،ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެާއއެކު  ކާފައި އޮތް ެއއްވެސް ބިމެއް އެ މީހުންނަކަށް ބޭނުމެއްރާއްޖޭަގއި ހިއް

މިލިއަން ރުފިޔާ.  1000މި އަންނަނީ. އެއީ  ތައް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު މީގައިގެްނނަ ފަރާތް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓު

ނޑުމެން އޭރުވެސް  އާ ދިމާލަށް ދިއުމުން ހޯދޭނެ ޤީ އަކީ ތަަރއްބުނަނީ ތަރައްޤީ މިހާރުވެސް މި، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެްސ ން ވިދާޅުވޭ ރާއްޖެ ވިްއކާލަނީއޭއެްއޗެކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ މަސައްަކތްކުރީމާ އޭރު ނުކުމެ ބައެއް ބޭފުޅު

ންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ފެންނަނީ ހަމަ އެއާ ދިމާލަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް ބަދަލުެވގެްނދާ މަ

ނޑި އެބަ ނޑުމެންނަކީ ލޯޖެހޭ ދުނިޔެައށް ހު ސިކު ހުޅުވޭ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މަަސއްކަތްުކާރ ޅުވާލަން. އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިލީހުގެ މެންަބރެއްެގ ގޮުތގަިއ ހުރެ ދިވެިހ ރައްޔިތަކަްށ ެގއްލުމެއް މީހުނަށް ވާން އެބަ ވާނެ  ޖެހޭ. ައޅުގަ

ނޑު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަރުވަން. އެހެންނަމަވެްސ މުގެ ޔަޤީކުރާކަށް ވޯެޓއް ނުދޭނެކަ ެމއްއެްއވެސް ކަ ންކަން ައޅުގަ

ޖެހޭ ކުރަން. ފުރުޞަތަކީ  މި ކަމަކީ މިއަުދ ނުކޮށްފިްއޔާ މާދަމާ ވެސް ކުރާެނ ކަމެއް. މި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ

ނޑުމެންނަކަށް ޭއގެ، ނަމަ ގެ ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން ނުކޮށްފި ޫނން. އެ ފުރުޞަތު  އަބަދު އޮންނާނެ އެްއޗެއް   އަުޅގަ

 ނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. މަންފާއެއް ލިބިގެނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާމިނގިލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މާމިނގިލީ

ނޑުމެން ެގންނަ އިޞްލާޙެއްގެ ވާހަކަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއީ ޤާއި .الس الم عليكم  ،ނޫނުައސާސީއަށް އަުޅގަ

ބެއް އިތުރުކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިއަުދގެ ދުނިޔޭަގއި ލާމެހިފައިާވ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއތުރު ބާ

ނޑުމެްނ މި  މެްއަކން ދެންމެއަކު ކުޅުދުއްފުށީތުގެ މަސައްކަތްތަަކކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަވަބާ ދުނިޔެއެްއގައި އަުޅގަ

އަޙްމަދު ނިހާން ހުށަހެޅުއްވިއިރު އެ ދެްއވި އަދި  ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަފުޅަށް ތާއީދުުކރަމުން
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ނޑު ކުިރއަްށގެންދާނަން. އާދެ، މިއަދު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަިދ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްލަމުން  އަޅުގަ

މި ވަނީ އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތައް ކުރިެއރުވުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެްނ ވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުުމތަކެކޭ ެއއްފަދައިން 

ނޑުމެންގެ ތަރައްޤީ ކުިރއެރުވުމަްށ  ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްުޓތައް ގެނެސް، އަުޅގަ ނުހަނު ބޮޑަށް އަޅުގަ

ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަްނޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާއިރު، މީަގއި ފާހަަގކުރެވިަފއިވާ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް 

ނޑުމެްނ ކުރިއަށްގެންދިއުަމކީ ވަރަށް ގެންގޮްސގެން ރާއްޭޖގެ  އިޤްިތޞާދާއި އިޖްތިމާޢީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއި މި ަވނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އަދި ހަމައެހެންމެ، މީގައި ކަ

ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މާ ދިގު ވާހަކަތަެކއް ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހުއްދަުކރެވިގެން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓުަތުކގެ 

ނޑަށް ވިްސނޭ ގޮތުގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާނިންމުމަކީ އަބަދުވެސް، ނިންމޭނެ އެގޮތަްށ  ނުދައްކަިއ، އަުޅގަ

އް ކުރުމަށް ޓަަކއި އެ އެ ކަންަތއްތައް. އެހެންވީާމ، މީގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިގެން ކުރާ ކަންަތްއތަކެ

ހުއްދަ ނުދޭންވީ ސަބަބެއް، ުނވަތަ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް މި ބާބު އިތުރުނުކުރަންވީ ސަބަެބްއ އަޅުަގނަޑކަށް ނުވިސްނޭ. 

ނޑުމެްނ މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް  އާދެ، ޤާނޫނުައސާސީ ބަދަުލކުރުމުގެ ބާރު ވެްސ މަޖިލީހަށް އޮތްއިުރ، އަުޅގަ

ބިލިއަްނ ޑޮލަރު އިްނވެސްުޓކުރީމާ ޭއގެ ނަތީޖާއަކަްށ ެވގެންދަނީ  1. އާެދ، މިއާ ގުިޅގެން އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ

ނޑުމެންނަްށ ނުފެންނަ އެތައް ބަިއވަުރ  ވަރަށް ބަިއވަރު ގިނަ ަވޒީފާތައް އުފެދުމާިއ، ވަރަށް ޒަމާނާ އެކަީށގެންވާ އަުޅގަ

މުސާރަތަކާ އެްއޗެހި އަޅުަގނުޑމެން ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ  ކަންތައްތަެކއް ތަޢާރުފުވެގެންިދއުމާއި، ރާއްޭޖގެ މީހުންގެ

މައްޗަށް އުފުލިގެންދިއުާމއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ތަނަަވސްކަން ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެންިދއުން. އާދެ، މީގައި 

ނަޑއަޅާފައި އޮތް ގޮތުން % ރަށެއް ހިމެނިފައި ބިމަކީ ހިއްކަންޖެހޭ ބިން. އޭގެ މާނައަކީ ދެ ފަޅެްއގައި އޮތް  70ކަ

ނަޑކަށް އެއް ސްެކއަރ  އޮތްކަމުަގއި ވިޔަްސ ެއއީ ހަަތރު ސްކެއަރ ކިލޯމީޓަރު، ަދންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ާގތްގަ

ކިލޯމީޓަރުގެ އޭރިާޔއެއް ކަމަްށ ވަންޏާ އޭގެ ހަތްދިހަގުނަ އިތުރަށް ހިއްކަިއގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓު އެގޮތަށް އަމިއްަލ 

އަެންއކާ މުޅި ޖުމުލަ ރާއްޖޭގެ މުޅި ނިސްބަތުން އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް ބަހާލަިއގެން  ކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ،

ނުޑ އުފަލާ އެީކ  10ދިންކަމުގައި ވިަޔސް ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު ހިކިފައިާވ ބިމުގެ % ވުެރ ބޮޑުނުާވަކން އަުޅގަ

ބިލިއަން  1ހަށް ގެނެްސ، މިހާރު އޮތް ފާހަގަކުރަން. ެއކަން ެވސް ކުރުމުގަިއ އަދި އިތުރަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ނޑުމެން ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީައްށ  ޑޮލަރުގެ އަދަދު އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލއިލަން އޮީތ ކޮން ތަރައްީޤވެފަިއވާ ޤައުެމްއގައިތޯ ިމގޮތަށް ފްރީހޯލްޑް  ބޭނުމެކޭ. ދުނިޔޭގެ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައްލަވައިަލއްވަާމ ހިންގަވާ! މިޑުލް އީސްޓަށް  ބޭސިސްަގއި އަޅުަގނޑުމެންަނށް ބިން ނުލިބެނީ. އާދެ، އަޅުގަ

ރޭ. ދުބާއީން ވެސް އެބަ ދޫކުރޭ. އެހެންޮގސް، ސިންގަޕޫރުން އެބަ ދޫކުެރވޭ. ބަލައިލާއިރު ގަތަރުން ވެސް އެބަ ދޫކު

ޔޫރަޕުގެ އެްއވެްސ ޤައުމެްއ ނެތް މިކަން ނުކޮށް. އެހެންީވމާ، އަދި އެމެރިކާއިްނ ވެްސ އެބަ ލިބޭ. ހަމަ ަބއިވަުރ 
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ރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. ިމގޮތަށް ތަންތަން އެހެރަދަނީ ފްރީހޯލްޑް ބޭސިްސގައި ިވއްކަމުން. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ވަ

ނޑުމެްނގެ ަޤއުމުގެ ިމ  މިކަން ކޮށްގެން ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަށް އިންެވސްޓްމަންޓުތައް ގެނެްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްިތޞާދީ ކަންތައްތަްއ ކުރިއެުރުވމަށް ޓަކައި ެދވެންވީ ހުރިހާ  ތަޢުލީމާ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވާޖިބު. އާދެ، މީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތުން ފުރިހަމަ ޢަދްލުވެރި ފުރުޞަތުތަކެ އް ދިނުމަކީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް ނެގޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ބައި ބައްޓަންުކރެވިފައި ވަނީ. އެހެންވީާމ، އެ  ބަދަލު ދީފައި އަޅުގަ

ވަަރށް ފުރިހަމައަށް ދަންނަވަމުން، ރައީސްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ފަދަ  ސަބަބަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

ނޑު ިއށީނދެލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  އިސްނެންެގވުމެއް ނެންެގވީތީ، އެ މަނިކުފާނަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި 

ނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ އުފާވެރި ކަންތައްތަެކްއ  އިޞްލާޙަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި  މުސްތަޤުބަލުގައި ގެނެސްެދްއާވނެ އިޞްލާޙެކޭ. ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ައޅުގަ

ގުބޮޑު ވަސީލަަތކީ ގުދުރަތީ މުްއސަނދިކަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރުތަކާިއ ހަމައެކަނި އޮތް ވަސީލަތަކީ ެއންމެ ބޮޑު، އަ 

ގިރިތަާކއި، ައޅުަގނޑުމެންގެ ވަށަިއގެންވާ މުްއސަނދިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިމ ތިބަ އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ނޑުމެްނގެ ދަރީންގެ ދަރީންނާ ހަމައަށް ދާއިރުގައި ވެ ްސ މި ދެންނެވި ތަންތަނުގެ އެކަންކަން ތަރައްޤީކޮްށ، އަުޅގަ

ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާ ނަމަ، ހަމަ އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން، ބިލު ހުށަހަޅަމުން 

އަހަރަށް  78ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން، މީހެއްގެ އުމުރަކީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި 

ނޑުމެންނަކަށް އެކަމުން ކުރާނެ މާ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނޯވޭ. އެހެންކަުމން، މިއަދުގެ މި އިޞްލާޙު ބަލައިލާއިުރގަ އި އަުޅގަ

ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ބިލުގެ ތަޢާރުފެއްގެ ގޮުތގައި ވެސް އެ ބޭފުޅާ އެ ވިާދޅުވި މަިއަގނޑު މަޤްޞަދަކީ މިއީކަްނ 

ނޑުމެން ކޮން މެ ބޭފުަޅކު ވެސް ހަމަ ބަލައިލީމަ އެަބ އެނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އަުޅގަ

 ،ހުރި ގޮތާިއ، އަދި ސިްނގަޕޫރު ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި. ތަރައްޤީވެފަިއވާ އެހެން ޤައުުމތަކުަގއި ތަރައްީޤވެފައި

ވެްސ  ގޮތުން ހަމަގައިމު ގެ ހުރި ގޮާތއި، އެ ތަންތަނުަގއި އާބާދީ  ދުބާއީ ފަދަ ތަންތަނުގައި ެވސް ތަރައްޤީވެފައި
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 ދީގެން އެބޭރުގެ ފަރާްތތަކަށް ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުރެ މީހުްނ ގިނަ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ަތންތަނުގައި ވެސް 

ނޑުމެން ނަމޫނާއެއް ހެންކަމުން، މިއަދު ގޮުތަގއި ބަލަންޖެހޭ. އެ ގެތަންތަން ތަރައްޤީވެފައިާވކަން މިއީ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ވަކި ގޮތަކަށް ތަުޅއަުޅވާލެވިަފއި އޮތުމުން، ބޭުރެގ  އަށްޤާނޫނުއަސާސީ މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި  އިންވެސްޓަރުންނަށް އޮތް ބިުރވެރިކަން ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ފިލައިގެންދާނެ ކަމެްއ ކަމުަގިއ ދެކޭތީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއާެއކު، މި ބިލާވަން. އަދި ހަމަތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަ ބިލަށް އަށް ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުގެ އަމިއްލަ ރަުޢުޔ ވެސް މި ފަދަ ފުރުޞަެތއްަގއި ހާމަކޮށްލުމަކީ ހަމަ ނެތް އިތުރުެވގެންދާ ބާބާ ގުޅޭ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ޙަޤީޤީ  ލުކުރެވޭ ހިނދު، ވީާހވެްސ ބޫ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންދާ ކަމަށް ގަކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  ތަފުސީލުކަން ކުޑަކޮށް އެ ބާބުގައި ވާަހކަތައް ބަޔާންކުރުމަީކ ވެސް ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކައެއް. ބަެއއް ކަހަލަ ކަންަތއްތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ. ދިވެހި މިއަދު  ކާނުއަސާސީަގއި ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމުން އޭގެ ދަތިތަ ޤާނޫ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ތަސްދީގުކޮށްަފއިާވ  2008 ،ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާޖުމްހޫ

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަށް ނުފެތޭވަރަައކީ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްޤާނޫނުއަސާސީ ށް ބޮޑުކޮށް ހުރި ތައް އަުޅގަ

ކަން ފާހަގަކުރަން. އޭގެ އެއް މިސާލު ައޅުަގނޑު ހަމަ ލާމަރުކަޒީ ބާބުެގ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލަނީ. ކަންތައްތައް 

ވެސް  އުމަކީ ހަމަގައިމުދިެވސް މި ފަދަ އަންޑަްސޓޭންޑިްނއެްއގެ ތެެރއިން އިޞްލާުޙެވެގން އެހެންވީމާ، ލާމަރުަކޒީ ބާބު

. އަދި ވެސް ވަރަށް އުފާފާގަިތކަން ލިބިގެން ދާނެ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގައި ިތބި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަގައިމު

އަްށ ކަްނކަން ރައްޔިތުން އަމިއްލަ އްމު މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރެިވ، ރައްޔިތުްނގެޅުަގނޑުމެން ރަށްރަށުަގއި އޮތް އާއަ

ނޑު ހަމަ ކައި ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުކަމާ ށް ޓަނިންމުމަ އެކު އެކަން ުކރަންވިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ ދެކޭތީވެ، އަުޅގަ

އުމަކީ މިދެންނެވި މި ދި ޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު ފާސްވެގެންއަށް ހުށަހަ ޒީ ބާބަށް ޤާނޫނުއަސާސީމި ދެންނެވި ލާމަރުކަ

 ހަމަ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކަުމގައި ވާީތވެ ޮއތް މާއްދާއެއްވަރަށް ގާތް ުގޅުން  މާއްދާއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއް ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލޫފަށް.މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު އަޙްމަދު މަޚްދާއިާރގެ މެ ގަލޮޅު ދެކުނު

ނުދީގެން މީގެ ކުީރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެތައް ަބއިވަރު ީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ތަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑަްށ ފެނޭ. އެކަމަުކ، ބޭނުންާވ ގޮތަކަްށ ސަރުކާރުން ވަކި ކަ ޖަލްސާއެއް ކެންސަލްކުެރވިފަިއވާ މެްއ ތަން އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ގަވާިއދު ވެސް ގެންދަން ބޭނުންވީމާ  ވީ މި ލާފައި އެނެތް. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ވޯޓެއް  އަޅުގަ

މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުުކރައްަވއި ވީހާެވސް ބޮޑަށް ، މައްސަަލ ކުރިއަށްގެންދަން. އެހެންވީމާ ރޭ ކުއްލިއަކަށް މި 

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މަނިކުފާނަށް ގަާވއިދުގެ އިމުން މި ކަންތައްތަ އް ކުރިއަށް ގެްނގޮްސދެއްވަން އަުޅގަ

ނޑު މި ަމއްސަލަ ފެނުނީމާ ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ ޖީ.އެމް.އާރު، ކުރަން. އާދެލްތިމާސްއި ނުޑ  އަުޅގަ މަތިން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެ ، އުޅުނީމާ .ޕީގެ ވެރިކަުމގައި ުކއްަޔށް ރިސޯޓުތަކެއް ދޫކުރަންއަހަރަށް އެމް.ޑީ 99ހިތަށްއަރަނީ 

ނުޑކޮށް . ހަމަގައިމުއްހަޅޭ ލެވި ނޑުފު އެ މަނިކުފާނުެގ  ލައި،ނުެވސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މުޅި ވިޔަފާރި ފު

 ވެސް ޤާސިމް އިްބރާހީމް އެހެންނެއް ވިދާޅެއް ހަމަގައިމު ،ގައި ވާަހކަދެއްކި ނަމަދުވަސްދުްއވައިނުލާ މިއަދު މިތާ

ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެްއވެްސ  ވާނަމަ، ހަމަގައިމު ލައިއަހަރަށް ޖަލަށް ނު 13ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް ނުވާނެ. ރައީސް 

ނޑުމެންގެ ޤައުުމ ވިއްކާލުން. ރައްޔިތުންނަްށ  މެންބަރަކު މިއަދު މިއަށް ތާއީދުކޮށެއް ވާހަަކއެއް ނުދައްކާނެ. މިއީ އަޅުގަ

މިވަުރގެ ކަންކަން މިތާ ތެރޭގައި ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ފަދަ ނޭނގި އަޅުަގނޑުމެންގެ ުމޅި ޤައުމު ވިއްކާލުން

ވަރަށް ރީތިކޮށް މި ތަނަށް  ،މާރުންތަކެއް ކަމަށް ދެިކގެންޅުަގނުޑމެންނަކީ ތަންދޮރުނުފިލާ ގަހިނގައިގެންާދއިރު އަ 

ަގޅު ކަންތައްތަެކްއ ކަށް އެއީ ރަނއެއޗެހިތަކެއް ހުށަހަޅަިއގެން މިކަން ކުރަންއުޅުނު ކަމުަގއި ވިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަ

ގޮތުން ރައްޔިތުން  ނޫނާއި ގަާވއިދު ހަދަނީ މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފިއ އޮންނަނުގަނެވޭ. ގާ  ށް ބަލައެއްކަމަ

ގޮތަށް  ސަރުކާާރއި ރައްޔިތުން ހިންގުމަށް ޓަަކއި. އެކަމަުކ، މިއަދު ެއކަން ކުރަީނ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ،ބޭނުންވާ ގޮތަށް

، މިވަުރގެ ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންގެ ބަސް ، ޅެން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާން އުރައްޔިތު

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި އޮތް ކުަޑކުޑަ ަޤއުމުަގއި ނޫން ނަމަ އެ މީހުން ދެކޭގޮތް ހޯދަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 70% ކަލޭމެން ބޭނުންވަރަކަްށ ހިއްކާށޭ. ހިއްކާފައި ،ބޭނުންވަަރކަށްވަރަށް މަދު ހިކިފައި އޮތް ބިންކޮޅެއް ޮއްއވަިއ، 

ގޮތުްނ  ބާރާތްކޮށްލާފައި ހުރިރަނީ. އެކަމަކު މީތި ބަލައިލީމަ އި ނުކުންނަށް. މީގެްނ ރީތިކޮށް މިލްކުން ކަލޭމެއޭގެ

ނޑުމެންެގ ޤައުމު މި ވިއްކާލަނީ. މި  ވުން މިއަށް އްދާރުއުމަށް ޣަޤަތަންކޮޅެއް ރީތި. އެކަމަކު، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަީނ ގޮތުަގއި މިއަދު މި ބިލަށް ވޯުޓދޭ ކޮންމެ މަ ބޫލުކުރާކިޔާނި. ައޅުަގނޑު ގަ ޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އަުޅގަ

ނޑު އާދޭހާއެކު ދަންަނވަން، އި. އެހެްނވީމާގޮތުގަ  ގެ އްދާރުވި މީހެއް ޤައުމަށް ޣަ  ބޭރުކުރަން ޖީ.އެމް.އާރު  ،އަުޅގަ

ނަޑކީ ޭއގެ ހަމަގައިމު ނޑުމެން ކުރި މަސަްއކަތް؛އަޅުގަ  ތެޭރގައި އެކަަކށް މަސައްކަތްކުރި ެއކަުކ. ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ުއއް އެކަމުަގއި އުޅުނު މީދުކުރަނީ މިކަމާ ދޭތެރޭ އެ ބޭފުޅުން ފުންކޮށް މީހުންެގ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ުދވަސްޮކޅަކުްނ  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާެނ ކަމަްށ. މިގޮތަށް މި ކަންަތއް ުކރާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

އުޅޭ މީހާ ވެސް ވިްއކާނެ. ލަިއގެްނ ން އުޭޅ އަނބިމީހާއާިއ ދަރިންނާ ެވސް ިވއްކާނެ. ހިާތވެގެން އަޅުަގނޑުމެން އިނދެގެ

ނޑު ވެސް ވިްއކާނެ. މި . ލާތަން މި ފެންނަނީަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު މިއަދު ުދއްަވއިހިސާބަށް ައޅު ހުންނަ ބޮކްސާގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުުމ ، ހެންވީމާއެ އެގޮތަްށ ކަންތަްއ ނުކޮށް، ިދވެހި ރައްޔިތުްނތަކަކީ ގުނބޯތަކަކަށް ނަހަދަިއ، އަުޅގަ



15 

 

 50ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ިދވެހިވަްނތަ ބައެއް ކަމަށް ދެިކގެން، ައޅުގނޑުމެން މިނިވަން 

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމ އަުޅގނޑުމެންގެ އަތްމަތީގަިއ އޮންނާނެ ގޮެތއްެގ މަތީން ާދއިރު،އުމުގަިއ ފާހަގަކުރަމުންމި ޤަ  އަުޅގަ

 ގެންދިއުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.މި ފަދަ އިޞްލާޙުތައް ކުރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ިވލިމާލޭ ރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ނޑު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ބަހުސްގެ ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑަށް ފުުރޞަ  ތަކަށް މި އެދިލީ އަޅުގަ

ވަަނ ބާބު، ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ްޕރޮޖެކްޓަށް ބިމުގެ މިލްކުވެިރަކން ޙައްޤު ދޫކުރުމުގެ ަބއެއް  15ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި 

ނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން. އަދި މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާއަށްފަހުގައި  ތަފްސީލުތަކާ ހަމައަށް އަޅުގަ

ައވަހަކަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮށްދީ ނިންމަވައިދެްއވާނެކަމުގެ ުއއްމީދުގައި ެއ  ވީހާ

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  -302ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާުލމާ ވެސް އެުކގައި. އާދެ! 

ގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓު ޙައްުޤ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުިޅގެން ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާ ސަރަހައްދު

ދޫކުރެވިދާނޭ. ދިެވއްސަކަސް އަދި ބޭރުގެ ެވސް މިދެންނެވި އެމައުންޓު، އަދަދަށް. މާނައަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ވަނަ މާއްާދ  304ނަ ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހުއްދަުކރެވިގެްނވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ިމ ވާންޖެހޭ. އެއީ ޖެހިގެން އަން

އަޅުަގނުޑ ތަފްސީލުކޮށްލަން ބޭނުން. ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މިންަގނޑުތަަކީކ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުަރްއވާނެ 

ނޑުަތއް  ނޑު ދަންނަވާލަން. ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ބަލާނީ އަންނަނިވި މިންގަ ރައްޔިތުން. އަުޅގަ

)ހ(ަގއި މި އޮންނަނީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހުއްދަކުރެވިފަިއާވ  ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓޭ.

ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުން. އަދިވެްސ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި ެއއްާބރުލުން މިކަމުގައި އެބަ އޮތް. 

ނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ، މީގެ އެްއވެސް ގޯހެއް ނިކުންަނ މާނައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ގޯސް ބަަދލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާުރ އެ ބޭފުޅުންނަށް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާނެ. 

ލަރު އިންވެސްުޓކުާރ އަދި އޭެގއިތުރުން )ށ(ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްުދގެ ތެރޭގައި ެއއް ބިލިއަން އެެމރިކާ ޑޮ

ޕްރޮޖެޓަކަށް ވުން. އަދި ޕްޮރޖެކްޓު ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު، އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާ ސަަރހައްދުގައި މެދު ދިަޔއިަގިއ 

ބިމަކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓުން ހިއްކާފައިވާ ބިންކަމުގައި ވުން. އޮނަރަބަލް  70ފެންނަން އޮންނަ ޖުމުލަ ބިމުގެ މަދުވެގެން %

މް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ދެންމެ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި. އެ މަނިކުފާނަށް މިފަދަ ޤާސިމް އިބްރާހީ
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މަފްހޫމުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލާތީވެ އެ މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާުޅވެއްެދއްވާނީ. މާިމނގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ނުޑމެން މި ދެންނެވި ނުކުތާަގިއ  304ކުރު ދަންނަަވން. އެީއ މެންބަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެުކ ޝު ަގއި އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާއަށް މި ގެެނޭވ އިޞްލާުޙގަިއ، ޕްރޮޖެކްޓު ިހންގާ ސަރަހައްުދގެ ގޮތުަގއި  303މި ވާހަކަ މިހެން ޮއވެފަިއ، 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ސަރަަހއްދުތަކުަގއި ހުރި އުފެދިފަިއވާ ބިމުގެ ޖުމުލަ ނިސްބަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ސަރަހައްުދަގިއ ކަ

އަްށވުެރ އެްއވެސް އިެރއްަގއި އިުތރުވެގެންުނވާނޭ. އެހެންވީމާ،  10ހުރި އުފެދިފައިވާ ބިލުގެ ޖުމުލައިގެ %

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގުދުރަތީ ގޮުތން އުފެދިފައި ހުރި، ޖިއޮގްަރފީ ގޮތުން އުފެދިފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ އަދަާދއި ސަިއޒާިއ 

އްޖޭގެ ތިމާެވއްާޓއި ޮއއިދެމޭ ގޮތާއި ަކނާޑއި ެއްއގަމާއި ފަޅަށް ބެލުމަށްފަހުގަިއ، ދެން އެ ކުރެވޭ ބޮޑު ދިވެހިރާ

ދިރާސާތަކެްއގެ އަީލގައި ނޫީނ މި ޗާންސްތަކެއް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ހުޅުިވގެންނުދޭ. މީއީކީ ެއއްެވސް ހާލެއްަގއި 

ނޑުމެން ހުޅުވާލައި ދޫކޮށްލާ ދޮރެ ްއ ނޫން. އަންނަހާ މީހަކު އަންނަހާ ތާކުން އަިއްއސަ މުޠުލަޤަށް އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިން ހިއްކަިއގެން އެާތގައި މިލްުކވެރި ފަރާތްކަމުގައި އެ މީހަކު ހެދިގެން، ނުވަތަ އެ މީހެއްެގ 

ންތެރިކަމާ ދަރިންނާއި ދަރީންގެ ދަރީންނާ ހަމައަށް އެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނު

ނޑު ކުރިްނވެްސ  ،ައށް ޓަކައި އަލަށް މި ހުޅުޭވ މާސިންގާ ދޮރުގެ ތެެރއިންއުމުގެ ތަަރއްޤީއެުކގައި ޤަ  އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީަގއި މި ބަޔާންކޮށްދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާިއ ގެ ޤާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ،އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން

މި ކަންތައްތައް ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  ޤުތަާކއި ކުިރއެރުމާ،ޅުމުގެ ޙައްމިނިވަންކަމާއި އަދި ދިރިއު 

ލަތެއްަގއި ހާ ެއްއވެސް ނޑުމެން ވާ ޤުރުބާނީ. މިއީކީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން މިއަދު އަޅުގަ 

ތެޭރގަިއ  ގެެއ ވާހަަކެއއްގެ ަބދަލުގެ މަރުޙަލާ އަދި ްނ ދައްކާފަިއ ދިޔަ ވާހަކަައކާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެިދޔަތާކު

އެއް ފަހުން އޮޅުންފިލިޔަސް ެއީއ ވުނު ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުހިފުމުގެ ނިޔަތުގަިއ ެއއް ބަަޔކު އަނެްއ ބަޔަކު ދެކެ 

ސައްކަތްތަްއ ކުރިައށްގޮސް މި މަ ތު ދޫކޮށްލަންވީ ވަގުތު. ޤައުމަިއގެންލަށް ގަބޫލުނުކޮްށ ތިބުމުގެ ހާކަމަކަ ރަނގަޅު

ނޑުމެންގެ ފަހަށް އަންނަ ދަރިފަސްކޮޅާ ޑުމެން ކޮށް ނިންމީމާއަޅުަގނ ބޫލުކުރާނެ މި ޝަން ގަެޖނެރޭ އިއަޅުގަ

ނިންމާފައި  ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ތިމަންނާމެންނަށް ޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަެތއް ކޮށް 18މަޖިލީހުން، 

ަމއްޗަށް ތަފާތު ތުހުމަތުތަކާއި ތަފާތު ވާހަަކ ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ ދައްަކިއ  އަުޅަގނޑުމެންގެ ހިނގައްޖޭ. ތެދެއްމެ؛

އި އަުގވަްއޓާލެވޭތޯ މަަސއްކަްތކުާރނެ. ނަމަވެސް، ޙަޤީޤަުތގަިއ ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއކު ކުިރައށްދާ ބަޔަކީ ބަަޔކު ދުުރގަ

ވެސް  އަބަދު. ތާދިއުންރިއަށްއިގެން ކު އްޔިތުންނަފާނެ އެްއޗަކަްށ ބެލުމެއް ނެތި ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރަތިބެގެން ކިޔައި

އެފަދަ ވާހަކަތަްއ  އިއަދި ޚާއްަސކޮށް މިފަދަ ޒަމާނެއްގަ ،ވެްސ މިފަދަ ވާހަކަތައް އިތުރުކޮށް  އިކޮންމެ މުޖްތަމަޢެއްގަ

 305އެބަ އޮތް  އިއިތުރުެވގެންދާނެ. އާދެ! އިްނެވސްޓުމަންޓުގެ މިންަގނޑު މަިތކުރުމުގެ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ިމ ގާނޫނުގަ 

ނުޑކަމަށް މި ޤާ. އިްނވެްސޓުމަންޓުގެ މިއިވަނަ މާއްދާގަ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގިއ  304ނޫނުއަސާސީގެ ންގަ

އަނެއްާކވެސް ހަމަ ރަްއޔިތުްނެގ  ން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން މަތިކޮްށ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންަގނޑު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހު
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ނަޑއެޅިފަ ،މުހިއްމުކޮށް ތިބެ އިބެލެންސްގަ ޗެކް އެންޑް މަޖިލީހުން . މިކަން ބެލެހެއްޓޭނެ އުސޫލުތައް މި ވަނީ ކަ

ވުރެ އިތުރަށް ހިމެނިފައިވާ މިންވަރުތައް މި  އަޅުަގނޑުމެން ހިމެނިފައިވާ މިންވަރުތަކަށް އި ގަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯނު 

ގެންެދވޭ ގޮތަށް. ތީން ކުރިއަށްމަ އެގޮުތގެ މެންބަރުން ގޮތްތަކެއް ނިންމެވީމާގެ ވެސް ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހު ވަނީ

ނޑުމެން ހަމަ މި ގާނޫނާ ބެހޭ  ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ  އަދިވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ކެރޭ، މިއިން ެއްއވެސް  ،އަލީަގއި ނޑު އެްއކުރި މަޢުލޫމާތުތަކާ އެުކގައި އަުޅގަ އަދި އަުޅގަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ،އްުދގައި އްޭޖގެ ސިޔާސީ ސަރަހަދިވެހިރާ ،ދެްއގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެތެރެވަީރގެ އްރަހަސަ

އުސޫުލތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެްއ ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް މި ގާނޫނަކުން ލިބިގެންނުދާނެ. އެ  އިއަސްލުތަކާ އިދީނާ

ނޑު ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ޕާީޓގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރޮގްރެިސވްކޮށް ދެން. ޚާއްޞަ ރަްއޔިތުންނަށްޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ނޑު ެދން. ދިވެހި އެންމެހަިއ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް ދެން.  ޕްރޮޖެކްޓު  ؛ވަނަ މާއްދާ 306މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަަކ މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ސާނަވީ ޙައްޤު ދޫކުރުން. އެއް ފަރާތް ނޫނީ އަނެއް ފަރާތަށް ޙައްޤުތައް  .ޙައްޤު

ވަނަ މާއްދާ. ޕްރޮޖެކްޓު  307އަކީ ޤުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ނުކުތާ. އަދި ސާނަވީ ޙައްއިގަ  306އަންނަ ނުކުތާ މިއީ 

 އި އެއް. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާމިއީ  ؛ޙައްޤު، ސާނަވީ ަޙއްޤު ރައްާކތެރިވެގެްނވުން

ބޮޑެިތ އިންވެސްޓުމަންޓު ހިފަިއގެން އް އަިދެވސް ނެތް. ނަމަވެސް، ރޭޝަން ކޯޓެ ޓްއާބި ލް ކޯެޓއް ނުވަތަމާކެންޓައި

އަންނަ މީހާ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަިއސް އިްނވެސްުޓކޮށް ިނމޭތާ މަދު ދުވަސްކޮެޅއްެގ ތެރޭގައި ެއއްކަލަ ވިދާުޅވާހެން 

އަދި  އަްށ ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލާއެ މީހާ ،މެގެްނދާކަމުގައި ވާނަމައެއް ޖެހިގެން ިނކުމައްސަލަޖީ.އެމް.އާރާ ޖެހުނު ފަދަ 

  ،އެއްެވސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮުތގެ ހަމަކަމުަގއި ވާނަމަ،  ވާއިދިވެއްަސކު އިންެވސްޓުމަންޓު ކޮށްފަ

އިންސާފީ ، އެހެންވީމާ ަބޔާްނކުރޭ. އިކަމުގައި މި ގާނޫނުގަ އިޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް އެ ޙައްުޤވެރިފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހުގަ

ނޑުތަކާއުސޫލުތަުކގެ  ތަރައްީޤގެ މަރުޙަލާަގއި  އިއަދި ދުނިެޔއަށް ައއިސްފައި ހުރި ބަދަުލތަކާ ރިޢާޔަތްކުރުުމެގ މިންގަ

ނޑަ ޤައުމުތައް ދުނިޔޭގެ ދިރާސާކުރާ ކޮންމެ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ  ްއތުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ވިްސނައިކަ

އުޅެނީ މި ޤައުމުެގ  މި ޤައުމުން ބައެއް ިވއްާކކަށް ނޫންކަން. މި ަގނޑުމެން މިއުޅެނީައޅު ،ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއެ

 ،އަށް ޓަަކއިރައްޔިތުްނގެ މާދާމާގެ ތަރައްޤީ މި ޤައުމުގެ .ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ގެނެޭވނެ ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ޓަކައި

މުހިއްމު މަސައްކަތެްއަގއި އަޅުަގނޑުެމން އުފުލާ ވަރަްށ މުހިއްމު  އިޤްތިޞާދު ދުޅަހެޔޮކުރުމަްށ ޓަކަިއ ކުެރވޭ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުަގނޑަށް ފަހުަގއި  ،މަރުޙަލާއެއްކަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ނޑު ގަ ވެސް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާނެ. އަދި މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންޕާޓީގެ ޕާލި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޫލުކުރާ އަުޅގަ

މި ބިލުގެ ވާހަަކ އެ ަދއްަކވަނީ.  އިތްބާ އެކުގަ އި ރުހުމުން ލޯވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާ  ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން

ުކޅުދުއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ދެންމެ އެ ވިދާޅުވެެދއްިވ ހެޔޮ  ،ޚާއްސަކޮށް

 ދަންނަވަން. މި މަޖިލީހުގައި މަދުވާނެ އެ މަނިކުފާނަށް  ކޮށް ޝުުކރުނޑު ޚާއްޞަ ތަކަށް އެ މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ ބަސްފުޅު
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ތެރޭގަިއ ބޭފުޅެްއ ެއއީ.  ގެ ބޭފުޅުން. މަދު ބޭފުޅުން ެއކޮޅުމިކޮޅު އެނިގަވޑަިއގަންނަވާ ވުރެ ގިނައިން ވިޔަފާީރގެ 

. އެ ބޭފުޅުން މިއަށް މި ދެއްވި ރަޢުޔަކީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެުކ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފަދަ ބޭބޭފުޅުން

ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާިއ  ،ނަމަވާ ކަމަށް އަިދ ޤައުމީ ނިްސބަތުން ބަލާ ،ެދއްވާަފއިވާ  އިއިޤްތިޞާދީ ިވސްނުމެއްގަ 

ނޑުގެ  ،ަގިއ ދަންނަވަމުންއިސްތިޤްލާލާއި ިދވެހިން ދެެކ ލޯބިވުމުގެ މިންަގނުޑަގއި ދެއްވާފަިއވާ ރަޢުެޔއް ކަމު އަުޅގަ

 . والس الم عليكم ورحمة هللا وبر كاتهވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް. އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދައްކަމުން މި ދާ ބިލަކީ މިއީ ސްޕެޝަލް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ

ނޫނުއަސާސީއަށް މި ވެސް ޤާއި ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މި ބިލުގަ ވަރަށް ގުޅުްނހުރި ބިލެއް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެބަހުރި އިތުރަށް ތަފްސީލު  އިޓަކައި މި ހުށަހަޅާފަިއވާ ބިލުގަ ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލާނަން، ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާކޮށްލަން މިހާރު ިމ  ،އެގޮތުން .އެކަންތައްަތއް ައޅުގަ

 70ކުރާ ފަރާތުން އަނެއް %އި އޮތް ސަރަހައްދެއް. ދެން އިންވެްސޓުހިކިފަ 30% ،ގޮތުން މި އޮންނަނީ އޮތްބިލުގައި 

ނޑު ގައަ ހިއްކާ ގޮތަކަށް. މިހެން އޮްނނައިރު ަފއި އޮތުން ވެސް މީ ގޮތުަގއި ަވކި މިންވަރެއް ަކނޑައެޅި ބޫލުކުރާުޅގަ

ނވަރަށް މުހިއް ކުރުމާއި އެ ތަން އި އިންވެސްޓު ޑަެއޅިފައި އޮތުން. ެއއީ އަސްލުގަ މު ކަމެއް. ކޮންެމވެސް މިންވަެރއް ކަ

 އެ، ޤްޞަދަކަްށ ެވގެންވާނީ. އެހެންވީމާލިބުން ދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަަރއްޔިތުންނަށް އިތުރަށް ފައިދާ، ބޮޑަށް ހިކި

ކަްށ އުމުތައްޖެައކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤަދިވެހިރާ އެގޮތަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. ހަމަ އިކަމުގަ ބައި ތަފްސީލު ކުރެވެންޖެހޭ

ނޑައެޅިަފއި އޮތުންވަިކަވކި ހިއްކޭެނ ވަިކވަކި ސަރަހަ ،ުއމަކަށް ވާތީބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުޑަ ޤަ  ވެސް ީމ  އްދުތައް ކަ

ންެޓއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ ިމސާލަކަށް އަތޮޅަކަށް ބަލަންޏާ އެ އަތޮުޅގެ ވަކި ޕަސެ މު ކަމެއްމުހިއް

ލަން. އެއީ ިދވެހިރާއްެޖއަކީ މު ކަމެްއ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށް . ެއއީ މުހިއްއޮތުން އި ހިއްކޭނެ ކަމަށް ފާހަަގކުރެވިފަ 

އުމަކަށް ވާތީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ދު އަދަދެއްެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޤައިންސާނީ ވަސީލަތަށް ބަލާއިުރ ވެސް ވަރަށް މަ

ނޑުމެން އިޤްތިޞާނައަޅުަގނޑުމެން ވިސް ދީ ގޮތުން ންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިުޤލާލަށް. އަދި އަޅުގަ

ލުތަކެއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ މި ހުރިހާ ތަފުސީ ކުރިއަރަިއގެންދާން ބޭނުންވާިއރު

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން މިފަދަ ބިލުތަކުގައި ހުރުމަށް. އިރާ މިންވަރަށް ހާމަވެފަރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންނާ  ،ދެން އަޅުގަ
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ންވޭ ވަޒީާފގެ އިތުރު ފުރުަޞތުތަކަށް. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ްނ ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން ހަމަ ބޭނުޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތު

ެއއީ ދާނެ ކޮންމެ ގޮަތކީ ރިއެރުމާއި ާފގަތިކަން ލިިބގެންއިޞްލާޙެްއގެ ސަބަބުން ެވސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކު

ަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކަމަށް ފުންކޮށް ވިސްާނނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމުަގިއ އަޅު

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން. ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.  ،ފާހަގަކޮށްލަމުން  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކެންދޫ ުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީނޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 ސީައށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާއަސާއާދެ! ޤާނޫނު؛ ވާ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީގު ބަލު ޤައުމު ިވއްކާަލއިގެން ުނވަތަ ޤައުމުގެ މުސްތަޤު، ޭޅގޮތުން އަުޅގަ

 ނުވަތަ ކުރީަގއި މި ،އޮތް ނުވިސްނި ެއއީ ކުީރގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ވިްއކާލަިއގެން ތަރައްޤީ ގެނައުމަކީ

ކަމެއް ނޫނޭ ކުރަން  ކަްނކުރަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ނުވިސްނި އޮތް މާ މޮޅުއުުމގައި ވެރިއިހުަގއި މި ޤަ، އުމުަގއިޤަ

 ،އުމު. އެއީ ިދވެހި ޤައުޅެނީކީ. ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ައޅުަގނޑު ިމއަދު ހަމަ ހައިރާންވެ އަންތަީރސްވަން މި

ނޑުމެންނަށް މި އުޅެ ނީ އޮޅިގެން. ިދވެހި ރައްޔިތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްކަން ައުޅގަ

 ަތކެްއގެ ވާަހކަެއއް ނޫން ދިވެހި މާިސންގާ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓު ތަކެއް ނޫން،ނީކީ މާސިންގާ ބޮޑެިތ ޕްރޮޖެކްޓުބޭނުންވަ

ރަްއޔިތުން މި  ރައްޔިތުން ދަްއކަނީ ވަރަށް އަސާސީ ކަންަތއްތަެކއްގެ ވާަހކަ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަްއކަނީ. ދިވެހި

ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތް ލިބެންޖެހޭނެ ވާހަކަ.  ،ސާފު ބޯފެން ލިބެންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ދިވެހިރަްއޔިތުން މި ދައްކަނީ ،ކަނީދައް

 ޖެހޭނެ ވާހަކަ. ދިވެހި ހަކަމާ އެކު އަަރއިފޭބޭނެ ގޮތެއް އޮްނނަންއެ މީހުންނަށް ފަސޭ  ،ރައްޔިތުން މި ދައްކަނީ ދިވެހި

ފަސާދަިއގެ ސަބަބުން  ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވެ ކޮރަްޕޝަނާއި .ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ،ރައްޔިތުން ތަކުރާރުކޮށް މި ަދއްކަނީ

ަޓކައި ޚަރަދުކޮށްގެން މި ުކޑަުކަޑ  އެ ފައިސާ ތަރައްީޤއަށް ،ބީެވެގންދާ ފައިސާ މަދުކޮށް ،އުމުން ެގއްލިގެންޤަ

 ެއއްކޮށް ިދވެހިކަުމގެ ވާހަަކ. ހަމައެާއއިއް ބޭނުންވާބަލެްއޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި މުސްަތޤުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ ރަ 

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ  ،ޓާަޝރީ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެން މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިގެން ބޮޑެތި މާ، މިންވަރު މަދުކުރުން. އެހެންވީމާ ސިންގާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ޖެހޭ ތަެކްއގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ހަނދާންކުރަން އެބަމަންޓުއިންވެސްޓް ނުވަތަ އަުޅގަ

އުޅޭ ގޮަތީކ  އުޅެނީ. ކުރަންމިއުޅޭ ކަމަކީ ެވގެން މި ޖެހޭ ކޮްނކަމެއްކަން ޙަޤީޤަުތގަިއ ކުރަން މި ން އެބަބަލައިލަ
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 އިްނ ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްނުކުރެވުނީ. ެއ ގާނޫނާ ން އެސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުެގ ގާނޫނު ފާސްކުރުމު

 އިމާއެ އިންވެސްޓަރުން ނަ، ލަފާކުރެވުނު އިންވެްސޓަރުން މި ޤައުމަށް ނައީ. އެހެންވީމާއެީކގައި އަންނާނެ ކަމަށް 

ޤީޤަތުގައި ޙަ ،އުޅެނީ ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން މި ޤާއަސާސީން އިޞްލާޙުކޮްށގެްނ ނޫނު އުޅެނީ މި ޤާ މިހާރު މި 

 25 ،އުޅެނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ މި އުމު ވިއްކާލަންގައި މި ޤައިންވެސްޓަރުން ގެަނއުމުގެ ަނމު

ނުރުހުންވެގެްނ  .އެމް.އާަރށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓް ދިނީމާ އެކަމާއަހަރަށް ޖީ 25އަހަރަށް ޖީ.އެމް.އާރަށް އިނޭގތޯ. 

ޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް އަދި މިއަދު ތިބި ރައް މުސްތަޤުބަލް، މި ޤައުމުގައިއުމުގެ މި ޤަ، އުމުޅި ޤަ ނުކުތް މީހުން މިއަދު މު

ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުތައް ިވއްކާލަން ނިކުމެ ތިބި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  މުސްތަޤުބަލުގެ

ނޑުމެން މިކަމާ މެދު ފަހުން ކަކަމެއް މީ.  ކުރަންޖެހޭހިތާމަ ނޑު ިމ  ރުނައަަޅއިައޅުގަ ރޯންޖެހޭނެ ަކމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެދަންނަ  އި އަދި ވިިހަވނަ ގަރުނުެގ ކުރީ ކޮުޅގަ ގަިއ،ނޭގ ނަވާަރވަނަ ގަރުނުގެ ފަހުކޮޅު ވަނީ. އަުޅގަ

ން. ކޮބައިޯތ ގަތް މީހުންނަނީ އިޒްރާއީލު އުމުން ބިންޤަ މީހުން. އެންމެ ގިނައިން އެ ލަސްޠީނުގައި ބިން ވިްއކި އެފަ

މިހާރު  ކޮބައިތޯ ފަލަސްޠީން؟ އިޒްރާއީލް ތޯ ވީ؟ މިހާރު. ފަލަސްޠީނަން ކިހިނެއްއޮތީ އެ؛ ވަނަ އަހަރު 1948 ނަތީޖާ؟

ޖެހޭ.  ެމދު ވިސްނަން އެބަ ޠީނެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މިކަމާއޮތީ. ފަލަސް

ނެ މެކޭނިޒަެމއް ނެތް. ނގޭްއކަނީ ކޮންބަަޔކަްށ ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއި ވިބިން ިވއްާކިއރުގައަޅުަގނޑުމެން 

ނޑިފަ ހުރި ދައުލަތުގައި . ޚަރަދުކުރަނީ ކިހާވަރެއްކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް .އިޙަޤީޤަތުގަ އިމުއަްއސަާސތައް މިހިރީ ފު

ނޑުމެންެގ ނގޭނެ ވަސީލަނީ ކާކުކަން އެތަނުން ބިން ގަންނަ ނގޭނެ ގޮެތއް ވެސް ނެތް. މިއެ ެތއް ެވސް މިއަދު އަޅުގަ

އުމު އެހެްނވީމާ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ޤަ ނެތް މިއަދު.  މެއް ނުވަތަ އެ މުައއްސަސާަތކެއްއެްއވެސް ގޮތަކުން އެ މެކޭިނޒަ 

ނޑު ަދންނަވާނީ މީ ކެޕިޓަލިޒަމްެގ ގޮތަށް ވިްއކާލަން ދިމާކޮށްފައިއުމުގެ ިބން މިޤަ މި ،އޮތްއިުރގައި  ވުަމކީ އަުޅގަ

ތި ާމސިންގާ ިވޔަފާރިތަކަށް މި ޤަުއމު ހަމަ ހިބައިންދިނުން ކަހަލަ އަދި ބޮޑެ ،އަަވއިަގއި ޖެހިގެން ޮބޑެތި ުކންފުނިތަކަށް

ނޑު މި  ،ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ،ޚާއްޞަކޮށް މި އިޞްލާޙަކީ ސަރުކާރުން އުމުގެ އޮޕޮޒިޝަނަށް،ޤައަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ހަމަ އެންމެ  ޝަނަށްޙަކަށް ވާތީ މި ޤައުމުގެ އޮޕޮޒިވާފަިއވާ ިއޞްލާން ހުށަހަޅުއްފަރާތު

ނޑަްށ ވެސް އެ ވާހަކަ ނިސްބަތްާވ ވާހަަކއެއް. އެީއ ަވކި ފަުރދެއްގެ މިނިވަްނކަމަށް ޓަަކއި  ވާހަކަެއއް. އެއީ އަުޅގަ

އެގޮތަްށ  ނުލާށޭ. ހަމަޤާނޫނުއަސާސީ އެއްަލއި ބޭފުޅުން ިތޔަޓަކައި  ކުރުމަށްކި ފަރުދެްއގެ މުދަލެއް ހިމާޔަތްވަނުވަތަ 

ަޔ އުމު ިވއްކާލަން ތި ޓަކައި ދިވެހި ޤަ ކުރުމަށްުނވަތަ ަވކި މީހެއްގެ މުދާ ހިމާޔަތް ޓަކައި ކުރުމަށްވަކި ފަރުދަކު މިނިވަން 

 .وبركاته ورحمة هللا الم عليكمالس  و ނުލައްވަްއޗޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ބޭފުޅުން ނިންމައި

 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ   މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އެ ދައްަކވަނީ ވެްސ  ަދއްަކވާއިރުކޮޅަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދެ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލާޝުކުރިއްޔާ އިއް 

އުމެއް. ޤަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ ބޭފުުޅން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަެކއް އޮތީމަ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެައކީ ވަރަށް ބިން ކުޑަ

 ،ން މި ބިލު ކޮމިޓީއަކުން ބަލާއިރުޒުވާނުްނގެ އަދަދު ގިނަ. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެނެތް  ރުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގެދޮ

ވެސް ުނގެއްލޭެނ  ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް ިބންވެރިކަމުެގ ތެރެއިން ކުޑަ މިންވަރެއް އެބަ

 އޮތް އިމީގަ ،ދިވެހިރާއްޖެ ފްރީ ހޯލްޑް ބިން ،ވާންޖެހޭ. ދެަވނަ ކަމަކީފަރުމާކުރަން. އެކަން ކަށަވަރު  ގޮތަކަށް ބިން

ނުދާނެކަން ކަަށވަރުުކރުން. އަދި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ލަތުގެ ިސޔާދަތީ ބާރު ެގއްލިގެންތަށް ދޫކުރުމުން ދިވެހި ަދއުގޮ

ރާއްޭޖގެ  ،ރައްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް ތިޔާގިކަމާއި ތަަނަވސްކަން އިތުރުވެ  ،ރައްޔިތުންގެ ބިްނވެރިކަން ުމއްސަދިވެ 

ވާ ރެސްޓްރިކްްޓ ގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ މަްއޗަށް ދާކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ަކނޑަެއޅިގެން އުމުާރއްޖޭގެ މުޅި ޤަ، ކުރިއަަރއި ވިޔަފާރިތައް

ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ނުދެކެން.  ން ފްރީ ހޯލްޑް ބިން ވަކި ހަމަެއްއގެ ތެރޭގައި ދިނުމަކީ މަްއސަލަެއއްއުސޫލެްއގެ މަތީ

މުގެ ސަބަބުން އް. މިކަދާ ސިޔާސަތުތަކެސިޔާސަތަކީ ވަރަށް ބޯ އޮތް ބިމުގެ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނުވަތަ ބިމާ މެދު ތަސައްރަފުކުރުން، ކުރުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ދިވެހިންނަށް ވެސް ިލބިގެނެއް ނުވޭ. އެއީ ބިން ތަރައްޤީ

ވަރަްށ އޮންނަނީ  ދާތީ މިދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިން ހިމެނިެގން ތަުކގެ ގޮތުަގއި ގެ ފުރުޞަތުތަކެްއ ބަންޑާރަ ގޯތިބޭނުންކުރުމު

ބެހޭ ގާނޫނަށް  ނަށް އެންމެ ފުރަތަަމ ވެސް ބިމާކުެރވިފަ. ިދވެހި ަރއްޔިތުންރިކްޓުެރސްޓް ބޮޑަށް ލިމިޓުކުރެވިަފއި،

ޖެޭހ  ފޮއްޗަީކ އެ މީހެްއގެ ިމލްކު ތަކެތިކަުމގައި އެބަިއ އޮްތ ބިންދެްއވާފަކުން ެއ މީހަކަށް ސަރުކާރުން ގެންނަ ބަދަލަ

ނަޑއަަޅއި ނިންމަން. އަދި . އެއީ ދަރީންގެ ހަދަން ގޮތަަކށް ވާނޭންނަށް މިލްކުވަކި އަެގއް ނުދީ އެ ބިން ެއ މީހު ކަ

ކުރީ ޒަމާނުގައި ރަްސގެފާނަށް އޮންނަ ގޮތަށް ބިން މި އޮންނަނީ  ،ވެސް  އެތައް ދަރިފަސްކޮޅަކަށް ދާއިރު ދަރީން ގޮސް

ޖެހޭ ބަދަލެއް ގެންނަށް. ރާއްޖެައީކ  އެބަ މަށްވެފަ. މި ކަ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ނުވަތަ ރަސްގެފާުނގެ ބިމަށް

ވާްނ  ވެސް ސްޓޭޓް ިވޔަފާރި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ވިްއކާ އުސޫލުން ގަނެިވއްކޭ އެްއޗަކަށް ބިންލްވެސް ރިއަ

ފުާޅ  ަގއިގޮތު އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތެްއގެ ށް ލޯނު ނެގުމަށާއަޖެހޭ. ބިމަކީ ވިޔަފާރި  އެބަ

ރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިބން ތަރައްޤީވެ ރަްއޔިތުންނަށް ތިޔާގިކަާމއި ތަނަވަސްކަްނ ޖެހޭ. އޭ ވާން އެބަ އިދާއިރާެއއްގަ 

ނުޑ މިރާއްޭޖގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެން، އައިސް   .ގެ ައވަިއގަިއ ޖެހިގެނެއް ނޫންނީކީ ކެޕްޓަލިޒަމް އުޅެ ދާނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަ ދެވޭ މިންވަރަކީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިން ހިއްކަިއގެން ނަމަވެސް ،ޖެހެނީ ން މިދެވަނައަށް އަުޅގަ

ަވކި ުއސޫލަކުްނ ދެވޭ އެްއޗެއް ކަމުަގއި  ،ދަށުގައި އޮތް ވަކި ަހމައަކުން ގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންޓްރޯލް
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ނޑުެމންނަށް އަދި އެއް ނަޑއެިޅގެންދިއުން. އެ ނޫން ގޮތަކަށެއް އަދި އަުޅގަ ކުރި ން ޑޮލަރު އިންވެސްޓުހާސް މިލިއަކަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ރާއްޭޖގަިއ ނެތް ބިމެއް ވެހިުނވާނެ. ދިުމގެ ިމލްކުވެރިކަން ޫދކޮށްގެންކަމުގަިއ ިވޔަސް ބި

މޫދުގައި އެގޮތަށް މޫދެްއގެ ގޮުތގައި އޮެވގެން ފައިދާުނވާނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށްތަނެއް،  ިހއްެކއް ނެތް އަށްއަމިއްލަ

ފްރީ  10މިލިއަން ޑޮަލރު އިންެވސްޓުކުރާ ގޮތަށް ީދގެން، އެއިން % 100ނޑުމެން ބޭރު ބަޔަކަށް ފަޅެއް، އަުޅގަ

ހޯލްޑުގެ ގޮުތަގއި ދޫކުރުމަކީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. ދުނިޭޔގެ ތަަރއްޤީވެަފއިވާ ހުރިހާ ޤައުެމއް 

ގެން. ފޮރިން އިންވެްސޓްމަންޓަށް ޖާގަނުދިން ޤައުމުތަްއ ތަރައްޤީވެފައި މި އޮތީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓަށް ޖާގަދީ 

ވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރގައި  1750ވޭތުވެިދޔަ ފަންސާހަކަށް އަަހރު، އަދި އިްނޑަސްޓްިރއަލް ރިވޮލިއުޝަން މި ތަނަށް 

ކްނޮލޮޖީ އައިފަހުން ެވސް އޮތީ ހަމަ އޭުރވެސް ަޤއުމުތައް އޮްތ ހާލަތުގައި. ތަަރއްީޤވެ ކުިރއަރަމުން މި ދަނީ ޓެ

ޤައުމުތަކަށް. އަދި ފުރިހަމަ  ދުނިޔޭގެ ބިޔަ އިންެވސްޓްމަންޓުތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި ޓްރާންސްފަރއާއި އަދި

އަދި މުޅި  ،ކުރެވި ގައި އެކަށޭނަ މާޙައުެލްއ ޤާއިމުއެ ތަްނތަނު ،މާޔަތްކުެރވިމަންޓުަތއް ހިގަިއ އިްނވެސްޓްމާނައި

ންނަ ގޮެތއްަގއި ެއކަށައެޅި ހިނގަމުން އަ ީޤކުރެވޭނެ ިނޒާމުތައް ހަރުދަނާއިޤްތިޞާދީ އިނފްރާސްޓްަރްކޗަރ ތަރައް

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. މި މި، ޤައުމުތަކުަގއި. އެހެްނވީމާ ގެ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްެޖ ތަންތާ ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

ކަްށ ންނަށް ގިނަުގނަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތު ،ބައެއް ބޭފުޅުން. ަރއްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް

ނޑުމެންއަދިވެްސ ވަނީ ބޭނުްނވެފަ މިކަން  ނަށް. ެއކަންކަމަށް ފައިސާ ބޭނުްނވޭ. މީހުން ތަމްތީނުކުރަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިއޤްތިޞާދު ފުޅާކޮށްގެން. ަރއްިޔތުންނަށް ލިބޭ އާމް މުޅި ، ދަނީ އިުތރުކޮށްގެން. އެހެންވީމާކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ިސޔާސަތު ެއބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ އަސްުލގައި ވެސް މި ބިލު 

ބޫުލކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ބިން ިވއްކާލަނީއޭ. ންނަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ގަހުށަހެޅުމުން. ވަރަށް ގިނަ މީހު

ީކއްކަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ފުާޅ  މި ކުރަންއުޅެނީ ،ަގނޑު ޮގވާލަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރަްށ ވެސް ައޅު

ނޫން  އިން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްަނއިދޭށޭ، ބުނެދޭށޭ. އެްއާވށޭ. ރޭޑިޔޯާއއި ީޓީވގެ ޛަރީޢާ އްާސކުރަދާއިރާެއއްަގއި ހި

ނޑުމެންގެ ބޮލުގައި މުޅި ޤައުމު ވިއް  ވިްއޔާ ކަމަށް ވަނީ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރާ މު ބަޔަކު ކާުލމުގެ ހުތުރު ބަދުނާއަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ައޅުަގނެޑްއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމުން އެްނމެ   އަޅުވަފާނެ. އެުޅވުމުެގ ފުުރޞަތު އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ނުޑ ގޮތަކަްށ ފުރުޞަތު އުުމެގ ސިޔާސީ ބާރު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭއަަކއިންޗިެއއް ވެސް ޤަ ދޭކަށް އަޅުގަ

ނޑު ވޯޓުވޯޓެއް ނު ިއ މަންފާއަށް، ރައްޔިތުންގެ ިބންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް، ބަޔާލާނީ ރައްޔިތުްނގެ ލާލާނަން. އަުޅގަ

ރ ބިނާކުރުމަށް. އެނޫްނ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދީ މުޅި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ .ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުުރމަށް

ކަެމްއ  3ކީ ން ެވސް ައޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާސައަްށ މި ބިލު ދިއުމުައޅުަގނޑުމެން ުނކުރާނަން. ކޮމިޓީ ގޮތަކަެށއް

 އިނގޭތޯ.  ގެ ފަރާތަކަށް ނުވިއްކުންރާއްޖޭެގ ބިމުން ހިއްކިފައި އޮތް ެއއްެވސް ތަނެއް ބޭރު -1ކަށަވަރުކުަރްއވާށޭ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ޢާރިފަށް.

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަވާލަން ބޭނުން ޝުކުރިއްޔާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަން .`

ކެންދޫ  ޚްލޫފަށާއި އަޅުަގނުޑގެ އަޚްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ އި އަޅުަގނުޑގެ އަޚް

ސްކުރައްވާއިުރ ބިލުގައި އޮންނަ އެްއޗަްށ މި ބިލާ މެދު ބަހު، ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް

އުެފއްދެވި ުސވާލުތަުކެގ  ސްގެ ތެރޭަގއި އެއެ ބޭފުޅުން ބަހު، ނަމަ ސްކުރަްއވާނގަޅަށް ވިާދޅުވެަލއްަވިއގެން ބަހުރަ

ނޑުގެ އަޚް ބިލެއް ގެނެސް ތީހޭ. މިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖަވާބު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިަވޑަިއގަ ވާަހަކދައްކާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅު ،ލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އަޙްމަދު މަޚް ލާށޭ. ނޫން. ވާަލިއގެން ރާއްޖެ ވިއްަކއިއަޅުގަ

ސަރުކާރުން ބިލެއް  .އޮތީ މި ން. ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް އަިއއްސައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުމިއީ ރަ

އޮތީ. ތިމަންނަމެން މި ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގު މިއަށްވުެރ  ފޮނުވާފައި މި

ޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ދީފައި ހުިރ ފުރުޞަތުތަކުގެ ސަބަބުން ރިން އެބަ ޖެހެއޭ. މިހާރު އޮތް ޓޫފަހިކުރަ

ބޭނުންވެއޭ ތިމަންނަމެން ، ަކށް ލަފާކުރެވޭކަށް. އެހެންވީމާ ތިމަންނަމެންނަކަށް ނެތޭ މިއަށްވުރެ ކުރިއަށްެދވޭނެ ކަމަ

އާއި ންވަނީ ނަރުދަމާރައްޔިުތން ބޭނު ކެްނދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ މިއަށްވުރެ ރަނަގޅަށް؛

ެއ  ވަނަ މާއްާދގައި 23ނޫނުއަާސސީގެ ޓަކައި، ޤާ އަނެކަްއޗަާކއި އަނެަކްއޗަކާއި އަނެކަްއޗަާކއޭ. ެއކަންތައް ކޮްށދިނުމަށް

ނޫުނއަސާީސގައި ބުނަނީ ދައުލަަތށް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި ޤާ؛ އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ބުނާ ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ

މި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް  ީޒފާއަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތަކާ.ވަ ކޮށްދޭންވާނޭ، ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާއާއިން ފޯރުމިންވަރަކު

ވަނަ  251މިހާރު އޮތް  ،ނޫނުއަސާސީއަށް އިތުރު ޗެޕްޓަރެއް އިތުރުކޮްށެގންދެވޭތޯ އިތުރަށް، ައޅުަގނޑުމެން ޤާހޯދައި

ނުެގއްލޭނެ  ގެ އިސްތިޤުލާާލއި މިނިވަންކަމާރާއްޖޭ ކަތްުކރަނީ،ހަޅައިގެން މި މަސައް މާއްދާއަށް ެވސް އިސްލާެޙއް ހުށަ

ނޑު  މަތީން މިކަން ކުރުމަށް ގޮތެްއގެ ތު މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ދަންނަވާލަން! އަޅުަގނުޑެގ އުޚް ޓަކައި. ދެން އަުޅގަ

ދޫކުރެވޭނީ ކިާހވަރެްއޯތ  ކިހާވަެރއްތޯ އެންމެ ބޮޑަށް މިކަހަލަ ކަމަކަށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވި

ކަމަނާއަށް ދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ އެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ބިލުގައި ހިމަނަން. އެބަ ޮއތް. 

ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ، އޮންނަނީ ވަނަ މާއްދާަގއި މި 303. މި ހުށަހެޅޭ އިސްލާޙުގެ ވެސް އެބަ އޮތޭ އެކަން ހިމަނާފަމިހާރު

ނަޑއަޅާފަިއވާ ސަރަހައްދުތަުކަގއި ހުރި އުފެދިފައިވާ ބިމުގެ ޖުމު ގޮ އްދުގެސަރަހަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ލަ ނިސްބަތްތުަގއި ކަ

އަްށވުރެ ބޮުޑވެެގންނުވާނޭ. މާނައަކީ އެންމެ  10ލަިއގެ %އި ހުރި އުފެދިފައިވާ ބިމުގެ ޖުމުއްދުގަމުޅި ސަރަހަ
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ެއއަށްވުރެ ގިނަ ިވޔަސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިލްކުވެރިކަްނ އަދި  ،ޕްރޮޖެކްޓަށް ވިޔަސް  300ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވިަޔސް، 

. އެ ބަހާލާށޭ އޭ 10ކްޓަކުން ކަމަށް ވިޔަސް %ހިސާބަށޭ. ެއއީ އެންމެ ޕްރޮޖެ އ10ާވޭނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިބމުގެ %ދޫކޮށްލެ

މިހާރު  ޖޭަގއިދެވޭނެ ހިސާބަކީ ދިވެހިރާއް މެކްސިމަމް ،ޕްރޮޖެކްޓަށް ިވޔަސް  100ޕްރޮޖެކްޓަށް ިވޔަސް ައދި  10

ކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއް ނުވަތަ ފްރީ އެްއެޗްއ ބޭރު ބަޔަކަށް މިލްކު  . ެއއަްށވުރެ ބޮޑުއ10ޭއުފެދިފައި ހުރި ބިމުގެ %

ނޑުމެން ފްރީ ހޯލްޑަށް މިލްކު، ނަމަ މި ޒަމާުނގެ ވިޔަފާީރެގ އުސޫލުން ކިޔާ ؛ހޯލްޑް ކުރުމުގެ ާޖގަެއްއ ނޯންނާނޭ. އަުޅގަ

އެކި  ލާތީވެ މި މަޖިލީހަށް އައިސްދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާނު ،އްުޤަގިއ މަސައްކަތްކުރާތީވެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙަ

ނޑުމެްނގެ  ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވާހަަކއެއް މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާދިވެ ،ގާނޫނީ ވާޖިބު ޓަަކއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަވާުލުކރި ވާޖިބު އަާދކުރުމަށް ހި ަރއްިޔތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފަިއ އޮތީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތެްއ، ފަހި ގޮެތްއ ޤާ ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ގެ ަގނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުައޅު މި ބިލު ައއިމާ ހޯދައިދެވޭތޯ. އަުޅގަ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ތެރޭަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް މިއަށް މަްޝވަރާކުެރިވ ގެ ޖޮއިންްޓ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ނިސްބަތްވާ ޕީ.ޕީ.އެްމ، އެމް.ޑީ.އޭ 

ނޑުމެން ަރނގަޅު އަދި މިއަްށވުރެ ެވްސ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެްއ މި ބިލުގައި ހިމެނޭތޯ ވަރަށް ޮބޑެތި  ،ގޮތްތަެކއް، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާދަތާިއ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަމާިއ އަ ،ތަކެއް ކުރެވުނު. އެގޮތުންމަޝްވަރާ ުޅގަ

އިޞްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަމަްށ އެްއވެސް ކަހަލަ ބުރުލެއް އަރައިފާނެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ހީވާހީވުމެއް ވެްސ 

ނުޑ ހުށަހެޅިން  ނެތިކޮށްލުމަށް ޓަކައި، ުނވަތަ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ވަނަ މާއްދާަގއި މި ހިމެނޭ  304ޓަަކިއ އަުޅގަ

ޝަރުތުތަކުގެ ތެެރއަށް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ިސޔާދަތީ ބާުރ ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ވާހަަކ ގެނެސްދޭށޭ. މިިނވަންކަން 

ލާމް ދީން ނޫން ރައްކާތެރިކަުމގެ ވާހަކަ ގެެނސްދޭށޭ. އިޞްތިޤްލާލު ރައްކާތެރިކޮށް، ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން؛ އިސް

ދީނެއް މި ރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކަިއ މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއަްށ، ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއަށް 

ގެނެސްދޭށޭ. މި ފަރުމާކުރެްއވި ބޭފުޅުން ެއކަމަށް ެއއްބަސްެވވަަޑއިގެންެނވި. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިރާަދކުރެްއިވއްާޔ 

ޝަުރތުތަކުގެ ތެރޭަގއި )ރ(ެއއް ޮއންނާނެ. އެ )ރ( ގައި އޮްނނާނީ މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ނިކުމެގެން އަންނައިރު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި  ހިމެނޭ ގޮތުން ބައްޓަންކުރެިވފައި އޮންނަ އަކުެރއް. )ރ(ެއއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އުޅެނީކީ ރަްއޔިތަކަށް އޮޅުާވލައިގެން ކަެމއް ކުރާކަެށއް ނޫނޭ. މި

ނޑުމެންނަށް  މައްޗަށް ލާޒިުމކުރާ، ިދވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުާރ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ބަުހސްކޮށްގެން އަުޅގަ

ރާ ކަެމއް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނެރެގެން، އެންމެ ރަނގަޅު ވިސްނުން ނެރެގެން، ރަްއޔިުތންގެ ޙައްޤުަގއި ކު

ނެޑއް ދީ، އޮުޅވާަލއިެގން ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫން.  ނޑުމެން މި އުޅެނީ. އެްއވެސް މީހަކަްށ ލަ ކުރަން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނާ އަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް  251ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

މި އިޞްލާޙު އައުމުން ވެސް އެަކން އޮންނާނީ އެހެން. އެއަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުން ޖާގައެްއ ނުދެވޭނޭ. އަދިވެސް
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ނޑުމެން މި ގެންނަ އިޞްލާަޙކުން  އެްއވެސް ބަދަލެްއ ނާދޭ. ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ ޖެހިލުންވެަވަޑއިގަންަނވާކަށް، އަުޅގަ

ނަށް ފޯރާފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވާކަށް ޖެހިވަޑަެއއް ނުގަންނަވާނެ. އަްސކަރީ އެހެން ބާރުތަކެއް މިތަ

އުނދަގުލެއް ައއިސްދާނެ ކަަމކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭނެ އެކަމާ ވިސްނުމެއް ވެސް، މާ ބޮޑު ވިސްނުމެއް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މީ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެކޭ. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މިތާ ތިއްބެިވ  ވިސްނާކަެށއް. އަުޅގަ

ގެ ކުިރއެރުމަށް ލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް، ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މިހާރުވެސް އެނގޭ ޖުމުލަ ދިވެހިރާއްޖޭ

ވިސްނުމެއް ހުރީ ދާދި އެއް ވިސްނުމެއް. ބަެއއް ކަހަލަ ަކންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރީ. އެ ައއިން އައުުޓކޮށްލެިވއްޖެްއޔާ 

ހެންނަމަވެސް ޢަލީ ޙުސައިންމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުން އަބަދުވެްސ މިއަކާ ދެކޮޅުހަދާނެ މާ ބޮޑު ދެކޮޅުހެދުންތަކެއް ނެތް. އެ

ނޑު ޭއނަގެ ވާހަކައަށް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ،  ވަނަ މަޖިލީހުގައި މިތާގައި މެންބަރުން  17ވާހަކަދަްއކާނެ. އަުޅގަ

ރަ ފާރުތަުކގައި ާހސް ރުފިޔާ ަނގާތީެވ، އަުޅަގނޑުމެންގެ އިްސކޮޅު ފޮޓޯަޖހައިގެން މިހި 20ކޮމިޓީ އެަލވަންސް 

ތަތްކޮށްގެން އުޅުނު މީހެއް ޭއނައަކީ. މިއަދު އޭނަ ީކއްވެާބވައޭ އެލަވަންސް ަކނޑާލަން މި ތަނަށް ބިލެއް ނުލާންވީ. 

ވަނަ ނަންބަރުގައި މި އޮންނަނީ އިސްލާމީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުނުވާ ކޮންމެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  70ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އި ާގނޫނަކުން ބައެއް ބާތިލުކުރާށާިއ އެއްކޮށް ުއވާލަން ހުށަހެޅިދާނޭ. މިއަދު ކީއްވެބާއޭ ޢަލީ ކަމަކަށް ގާނޫނެއް ހަދާށާ

ނޑުމެންގެ ފޮޓޯ ހިފައިގެްނ މުޅި ތާގައި ހިނގި މީހާ...  ޙުސައިން އިޚްލާޞްތެރި ނަމަ، ތެދުވެރި ނަމަ، އެ ދުވަހު ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ެކޔޮދޫމެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ހެޅިފައި މި އޮތް `. އަޅުަގނޑު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަ

  ..އިޞްލާޙަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޑުކޮށްލަދެއްވުންއެެދން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ  އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ށް. މުޙައްމަދަ ންޙުސައި މެންަބރު ިއއްޒަތްތެރި ގެާދއިރާ މަތިވެރީއަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަން އެބަ ޖެހޭ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރީ

މަޖިލީހުގެ  ،ރިފްިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާދެއްކެޑައިރުޮކޅެްއ ކުރިން ވާހަކަފުޅު މީެގ ކު  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނުންވެސް، ނުވަަތ ތިން ފަހަރު ކިުޔއްވި. ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ހަުރ ހަމަ ޔަޤީފަ މެންބަރެއްގެ ނަން ދެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަން ވިދާޅުވާން އޮންނަ ގޮތް. ހަމަ ވިދާޅުވަނީ ޢަލީ ޙުސައިނޭ. އަނެއްކާ އެހެން ވިދާޅުވެަފއި، 

ގޮުތން އޭނައަށް ރައްުދވާ ކަހަަލ  ޒާތީަކންތައްތަކެއް ވެސް  ދެވަަޑއިގަުތމުގެ ކުރިން ކޮށްފައި ހުރިއޭނާ ވެމަޖިލީހަށް 

ނޑަކަށް ިހއެއް ވެްސ ވަނީ ެދކެވިފަ ގޮތަކަށް ކުރާ ކަމެއްހެނެއް. ދެްނ ނުވޭ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ރޫހު ުހއްދަ . އަުޅގަ

ނޑަށް ހީާވ ރޫހުގެ ވާހަކަ މިހާރު ދަްއކާަކށް ވެސް ުނވާނެ. ގާނޫާނއި ަގވާއިުދގެ ރޫހުގެ ވާހަކަ. އެހެްނނަ މަވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިގެން ަބޔާންކޮށްފަނަްނ ކިޔޭނެ ގޮތް އޮންނާ ނެއް ަމއްސަލަ؛ގޮތުން އަ  .ނެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް ނަންަގވާ ނިޒާމީ މައްަސލަ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް 

ނޑު އޮން މި ނަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަންކަމަށް ަސމާލުވެލެއްވުމަށް އަުޅގަ

މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު  ިއްއޒަތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ގެންދިއުމަށް.ވާހަކަފުަޅއިގެން ުކރިއަށް، އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު އިާރގެދާ ކެޔޮދޫ

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ މިހާރު ، އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ެތއްަގިއ ގޮ ލަވާ ިއޞްލާޙަކީ ޖުމު ވަނަ މާްއދާއަށް ހުށަހެޅިފައި މި 251އޮތް،  ނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފަިއ މިޤާ

ކަމަށް،  ެއއްެޗއްކުރަނިިވ މަޤްޞަދެއްަގއި ހުށަހެޅިަފއި އޮތް ލަށް ފައިދާއުމަްށ، މުސްތަޤުބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤަ

ޏާ ރާއްޖެއަްށ ބޮޑެިތ އިޞްލާޙުތަކެްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަމޭ. ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަލާ ކަމަްށ ވަން

ނޑުމެންޕްރޮޖެކްޓު ލިބޭނެ ގޮތް ެވސް ައވަހަކަށް ަރއްޔިތުންނަށް ިލބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާ ތައް ގެނެްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ، އަދި ުއއްމީދުުކރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ،ތަނަވަސްވުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިއިމިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ނޑު ދަންނަވާީނ ލާއިރު އަދިވެ ޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ ސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  އުުމގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަގއި، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އި ފުންޮކށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހެއޭއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭގަ  . މިހާރު އަޅުގަ
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ެވސް ދަންނަ  އަދި ކޮްނމެ މާނައެއްަގއި ނަަމވެސް މި ޒަމާނުގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން ވާހަަކއަކީ އްކޭދެ

އުމުތަުކގައި ވެްސ މިގޮތަށް ބޮޑެިތ ަދްއކަނީ. އާދެ! އެީއ ެއކި ަސރަހައްދުތައް، އެކި ޤަ  މެއްގެ ވާހަކަ މިމަފްހޫ

ގޮތަށް، ފްރީ ހޯލްޑްސްގެ ގޮތުަގއި ދެވޭކަްނ  ރެވޭކުތަކަށް ބިންތައް މިލްކުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓުކުންފު

ނޑުމެން ވިސްނަިއގެންނުާވެނ ދެވޭ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ގަބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިޮގތަށް މި ދެވުން އަުޅގަ

ވުރެ ިދގު  އަހަރަށް 100އަހަރު ކީއްކުރަންޯތ އަިދ  ވިހިތިީރސްށް، އަހަރަ 10ނޫނީ ، އަހަރަށް 5ކުރިއަށް އޮތް 

ނޑުމެްނެގ މުއްދަ ތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ދޫކޮށްލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ އިޞްިތޤުލާލަށާއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހި ދީނާ، ރާއްޖޭގެ މާތްވެގެްނވާ އިްސލާމް  ފެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް މި ގާނޫނުގެމިކަންކަން އަޅުގަ

އެގޮތަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ކުރަން. ހަމަނޑު ގަބޫލުންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގައިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ވެްސ އަންނަ

ންނައިރުަގއި މި ތައް މިތަނަށް ގެކަހަލަ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްމަންޓު އިޞްލާޙުތަކުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުފެނޭ މިދެންނެވި

ނޑުެމންއެ  ،ބުނާ އެއް ބިިލައން ޑޮލަރު ކުރެވޭނެ އެއިންވެސްޓްމަންޓުަތއް މޮނިޓަރ ކުެރވިފަިއވާ ނަށް އިންވެސްޓުއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް ނެތް ކުާރ . އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުއިންވެސްޓްމަންެޓއްތޯ ބެލޭނެ ގޮތެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިޢާ ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި   ޔަތްކޮށްލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.މިކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން އެބަ ޖެހޭ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގަިއ. ށް ފުރުޞަތުއަރުވަންޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުމެދުހެންވޭ

ނޑު ގަބޫލުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަ ކުރާ ގޮުތަގއި މަޖިލިސް ހިނގަންވާނީ އަދި ތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

މިހާރު ، ސްހިނގަމުންދަނީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ކަމަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެ

ނުޑގެ އަޚް މޫސާމަނިުކެގ ން މި ފެންނަ ލިސްޓުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންެގ ތެރޭގަިއ، އަނެކުރިމަތީ އްާކވެްސ އަުޅގަ

ކުިރން މި މަޖިލީހުގައި، މީެގުކރިން ދިޔަ ސެޝަންތަުކގަިއ އެހެނެއް ނޫން ައއީ. އެީއ  . ީމގެނަން އެބަ އޮތް

ގޮތާ ގުޭޅގޮތުން. ެއގޮތަްށ  ވާަހކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ދޭންވީ  ސިޓީެއއް ފޮުނވާފައި ަރސްމީކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީން އެަބ އޮތް

ރައީސް  އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ މަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާފަިއ ކުއްލިއަކަށް މިއަދާ ހިސާބުން މިކަންތައްތައް ބަދަލުވެގެން މިޢަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ސާފުކޮށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވުުމގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ވަރަށް

ކުރަްއވާފަިއ ުސވާލު ،ިރާޔސަތާ ވަިކަވކި ކަންކަާމ ގުޭޅގޮތުން ެއގޮތަށް ުސވާލުކުެރްއވުން ެއއީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

ައޅުަގނޑު  ،ތައްތައް ކުެރއްވުން އެީއ ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްޖަވާބުގެ ަކން އަދި ސުވާާލއި

 ދާއިާރގެ ހުޅުހެންވޭރު  ،ލާނަން. ައޅުަގނުޑ މިއަދު ހެނދުނުގެ ޖަލްާސގަިއ ވެްސ ދަންނަވާލި ފަަދއިންދަންނަވައި

ތްެތރި މެންބަރެއް. އެހެްނވީމާ، ކީ މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގަިއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިއއްޒަމޫާސމަނިކަ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ނުކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑު  ނޑަކަށް ވަްތެކއްއަޅުަގނޑަށް އެކަމުަގއި ކުެރޭވނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ޯނންނާނެ. އަޅުގަ

ވާހަކަފުުޅ ، މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް އިްއަޒތްތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަށް.ކުރިއަްށގެންދެވު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު  ނޑަްށ ިލބިފައި އޮތް މަދު މިނެޓުކޮުޅ ނިންމާލެވޭތޯ އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުމަސައްކަތްކު ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ، އަުޅގަ ުތގައި ކުރިންވެސް ދެންެނވި ކުރާ ގޮރާނަން. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފަދައި ފަދަ ބައެއް ކަހަލަ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުގައި އަޅުަގނޑު ކުރިްނ ދެންނެވިން، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުދިނުމަކީ ކަންތައްތަްއ ހިމަނައި ނޑު  ވަރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެމިކަން ކުރާ ޮގތުގަިއ އެއީ އަުޅގަ ކަމެއް. އަުޅގަ

ކުރާ ގޮުތަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުތައް މިހާރު އަންނަންވެއްޖެ. އެހެންވީާމ، ސް ގަބޫލުވެ

ސަރުކާރުން މިދެންނެވި ވިްސނުމުގައި މި ބިލު ެއގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާީތވެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ެވސް 

ންތެރިކަމާެއުކ މިކަން ކުރިއަްށގެްނގޮސް ވެސް ވިސްނު ދަންަނވަން. އަދި ސަރުކާރަށް އަޅުަގނުޑ ޝުކުރު

 ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދިނުމަށް ޝުކުރުނިންމައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫއަރުވަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނެވޭ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގއި މި ގެ ނޫނުއަާސސީއަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ރި. ވެސް އެބަހު ޖެހޭނީ. މީެގ ފައިދާތަކެއް ކަން މީަގއިަދއްދަްއކަންޖެހޭއިރު މިއީ ަވރަށް އުނދަގޫ ވާހަކަތަެކއް ވާހަކަ
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ނޑަށް ޮބޑަށް މީގަ ނޭނގޭތީމިކަން ކުރެވޭ މަޤްޞަދު ގެއްލުންތަެކއް ވެސް އެބަހުިރ.  ދަްއކަން އި ވާހަކައަޅުގަ

ތަންތަނުގެ  ޤަދީމީ، ެގ ގޮތުަގއިޅުަފޅަކީ ެއއީ އާސާރީ ތަންތަނުފަ އިއުޅެނީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިންބިމާ އުނދަޫގވެގެން މި

ނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވާކަށެއް  ކޮށްގެން ތިެބގެނެއްގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހިމާޔަތް  ނެތް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަބަުދވެސް ވަކާލާތު އެބަ ކުރަމު ؛ދަނީ ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ،އަުޅގަ ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ،ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި ނަށް ލިބެންޖެހޭ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް ނުލިބި ދާ ާވހަކަ. އެ ކަންަތއްތައް ކުރެވެްނ އަުޅގަ

އަްށ އިްނވެސްޓަރުން ގެނެިވގެން. ިމ ރާއްޖެ އަްށ ޑޮލަރު ަވއްދާލެިވގެން. އެކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި މި ރާއްޖެއަންނަނީ 

ޖެހޭ.  ގެންނަން އެބަދަށް. ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލުއަންނަން ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާ ޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

އިޞްލާަޙކީ މިާއ  އޮތް ހުށަެހޅިފައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ބޭނުންކުރަްނ ެއބަ ޖެހޭ. މިހެންވާއިރު،  ބިންަތއް ރާއްޖޭގެ

އް ހިއްަކިއގެްނ ން ފައިދާތަެކއް އެބަ ކުރޭ. މިދެންނެވިހެން މި ބިންތަކާއި މި ފަޅުތަގައި ވިސްނައިާލއިރު މީގެދޭތެރޭ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  ކޮށް ަޑއިރެކްޓުކޮށާއި އިންަޑއިރެކްޓު  ކުރީމާއިްނވެސްޓަރުން ިމތާ އިންވެސްޓު  ބޭރުގެ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފައިދާ މި އަހަރަށް  99ކުރާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ޓެކްސް އަުޅގަ

ޓަރުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނުފެނޭ އިންވެސްށް ޓަކައި ދޫކުރެވިަފއިާވއިރު މަކުރުރާއްޖޭގެ ބިންތައް އިްނވެސްޓު 

ދެނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބިންތަްއ ދަނީ އަނެއްކާވެސް އެހެްނ އޮޕްޝަނަކަށް ހިބަކޮށް ން މިއައި ތަނެއް. އަޅުަގނޑުމެ

ނަގނޑުެމން ޖެހޭނީ ތޯ، ެއކަމާ ައޅުހިބަކޮށްދެނީ ކޮންމެވެސް ބަަޔކަށް. ދިނީމާ ދެން ވަނީ ފައިދާ ޑުމެންެގ އަޅުގަ

ރެވޭ މަޤްޞަދާ ކުެރވިގެން މަޝްވަރާ ލިިބގަންނަން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިކަން ކުއިޤްތިޞާދީ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާ

ކޮން މަޤްޞަދެއްަގއި ކަމަށް މިކަން ކުރެވެނީ. މަޤްޞަދު ރަނގަޅު އެއީ އަޅުަގނޑަށް މުޅިން ޔަޤީނެއް ނުވޭ ދޭތެރޭ 

ނޑުެމންގެ ،ނަމަ އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު މިކަން ކުެރިވއްޖެ ،ނަމަ ވެއްޖެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް  މިއީ އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކުިރހެން ބިންތައް ހުއްޓަަކސް އަިދ ރާނެ ކަމެްއ ކަުމގަިއ އަޅުަގނުޑ ގަކުފައިދާ ބޫުލކުރަން. ކުިރންވެސް އަުޅގަ

ިއ ފަޅުތަްއ އެބަ ޖެހޭ ފައިާދގެ ގޮތުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ބިންތަކާފަޅުތައް ހުއްަޓކަސް އެައކުން ފައިދާެއއް ނުކުރާނެ. 

ންނާނެ. އެހާ ފަސޭހައިން ނާންނާނެ. އަށް ބޭރުެގ އިންވެސްޓަރުންެނއް ނާއަދި ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ މި ރާއްޖެކުރަން. ބޭނުން

މީހުން  ؛ާވ ހިއުމަން ރިސޯސްމު އެއް ރިސޯސް ކަމަށްމުހިއްކުރަން އެންމެ މި ރާއްޖެއަކީ އެންމެ މުހިއްމު، އިންވެސްޓު

ނޑުމެން އެބަ، މަދު ތަނެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މި ތަނަށް އިންވެސްޓަރުން އަންނައިރު ޖެހޭ  ގެންނަންޖެހޭއިުރ އަޅުގަ

ތަެކއް ެއ ދާައޅުަގނޑުމެންގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ފައި ،ނާޔަތްަތކެއް ދޭން. ޚާއްޞަ ގޮތްތަެކއް ނުހަދައެއްޚާއްޞަ އި

ކުރަން އެީއ އުނަދގޫ މި ރާއްޖޭގަިއ އިްނވެސްޓު ށް ޚާއްޞަ ފައިދާތަކެްއ ނުވަނީހެންއެ މީހުންނަ ،ވަނީހެންމީހުންނަށް ނު

ރިސޯސް ގިނަ ތަންތަން އެބަހުރި. ދުނިޔޭގެ ތަންތާ އެބަހުރި ބިންތައް. ދުނިޔޭގެ ތަންތާ  އަންނަން.ކަމެއް އެ މީހުން 

ކުރަން އަންާނނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވްސ ައށް އިންވެސްޓު ޖެމި ރާއް، ކުރާނެ ގިނަ ތަްނތަން ހުރިއިރުއިންވެސްޓު 

ނާޔަތްތަެކއް އިްނވެސްޓަރުންނަށް ދެިވެގން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ގެން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް ޚާއްޞަ އިތަކެއް ދެވި ދޫ



30 

 

މިީއ  ،ނަމަ ން ވެއްޖެގޮތުަގއި ހެޔޮ ނިަޔތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް ކަުމގަިއ މިކަ ބޫލުކުރާގަ

ނޑު ވިސްނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ފައިދާއަޅުގަ  ނޑުމެން އެބަ ކުރާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ަނނީ. އަޅުގަ

މަގުަތއް ނެހެދެއޭ.  ށް ލިބެންޖެހޭ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނުލިބެއޭ،ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަ ،ދަްއކަމުވާހަކަ

ނޑުމެންެގ އަޅުކަންތައްތައް ކުރެވެން އަންނާނީ  މިހެންނޭ. މި އޮތީތަޢުލީމީ ހާލަތު  ނުލިބެއޭ، އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ގަ

ގާނޫނީ ގޮތުން  ޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުެރވިގެން. މިކަން ކުުރމަށް ޓަކައިއަ .ވެގެންއިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެހޭ. އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްެގ ގޮތުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެންެޖހޭ ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަ

ނޑުމެން އެ ކަމަށް  ފެންނަންޏާ ނޑުމެން ތާއީުދކޮށް ވާހަަކދައްކަންޖެހޭ. ތާއީދުކުރަން ވެސް ޖެހޭ. އަުޅގަ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ  ނުޖެހިގެން މިއެކަމާ ހިތްހަމަ އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އެައރޕޯޓު ދިނީމާ 25ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޖީ.އެމް.އާރަްށ ގަ

 ައދި ނަތީޖާ ފެނިގެންދިޔަ ގޮތް އުޅުނު ގޮތާަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ކެކިއަަރިއގެން ތެރޭގައި މި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެ

މިހާރު  ހީދިން ނަމަ އަހަރަށް ޖީ.އެމް.އާރަށް 25ައހަރަށް.  25އެންމެ ؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ. ެއކަން

 އަރޕޯުޓ އޮންނާނީ އެ ހާލަތެއްގައެއް ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެމިދެންނެވި އިބްރާހީމް ނާޞި، ޖީ.އެމް.އާރު އޮންނާނީ

 އަހަރު ކުރިްނވެސް އެ ަތން އޮތް ހާލަތުަގއި މިހާރު އެ  30މީެގ  ،ކުރިންވެސް ޮއތީ ހަމަ  ން. މިހާރު އެ ތަން އެނޫ

ނޑުމެން ލަދުގަްނނަންޖެހޭ ހާ އަށް އްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުާރ ފުރަތަމަ އަންނަ މީހާލަތުގައި އަޅުަގނުޑމެންގެ ރާއޮތީ. އަުޅގަ

ތަން އޮންނަންޖެހޭ  އެ އެ ތަން އެޮއތީ، އެ ތަން ވާއިރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަރުޙަބާކިޔަންޖެހޭ ތަނަށް

ނޑުމެން އަމިއްލަ ހާލަތެއްގަެއއް ނޫ ރަށް އަހަ 25ޖީ.އެމްއާރަށް އެ ތަން ދެވިފައި އެކަްނ ކުރި ގޮތް.  އަށްން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަކަށް ކެ ންއޮންނަ  .ތެއް ނުކުރެވުނުއެއީކީ މިހާރު އެަކން އެގޮތަކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ާވހަކަތައް ހުރި ގޮތުން ނޑުމެންނަށް ،ސިޔާސީވެ އަުޅގަ އެ  އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އަޅުގަ

މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަށް ވެްސ  ،ނޑު ދަންނަވާނީ މިަކމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްދިޔަީއ. އަޅުގަ ފުރުޞަތު ވެސް ބީެވގެން

ނޑު މިއަްށ ތާއީދުކުރުމަކީ އޮތް ކަމެކޭ.  ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ފެންނަންޏާ ކަމަކީ ރަނގަޅު މި ،ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަ

ނޑު  . ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު ލަންޖެހޭމިއަށް ޯވޓުދޭނީ އިތުރަްށ ބަލައި، އިތުރަށް ބަ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު މިއަށް ޯވޓު ނޑުގެ މަޤްޞަދަކީ މި ރާއްޖެދޭނަން. އައަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅިްއޔާ އަުޅގަ ވާހަަކ  ައޅުަގނޑަށް؛ އަށްޅުގަ

 ގޮތް ގޮތްހުރި އްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ފައިދާމި ރާ .މި ދެކެވެނީ މި ާރއްޖެ އަށް ިއންވެސްޓަރުން ގެނައުމުެގ މަޤްޞަދުގައި

ނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭތީ މިއަށް މި ވާހަކައެ ކަމަށް އަ ،ަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭތީއަޅު ނޑަށް ެދއްވި ުޅގަ ަދްއކަނީ. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޒަތްތެރި އި  ގެދާއިރާ ގެަމނަފުށީއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢުޘްމާނަށް. ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެގެމަނަފުށީ 

ނޑުމެންނަށް މިައދު ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ  މު އެއް އި އޮތް މި ބިލުގައި އެންމެ މުހިއްްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެފންނަ މިއޮތް އަޅު  ،ކަމަކީ ނޑުމެން ހިއްަކއި ސިންގާ ަކނޑުމާގަ  އަށްބުނަނީ ރާއްޖެމި ލާފައި އަުޅގަ

ން ޑޮލަރުގެ ޮބޑެތި އިްނވެސްޓްމަންޓުތައް ހިފަިއގެްނ ިބލިއައެއް  އަންނަ ިއންވެސްޓަރެއް ކައިރީ ކުރަންއިންވެސްޓު 

ނޑު ހިއްަކއި އައިސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ މި  ތުންނަށް ފައިދާތަކެއް ލާފައި ދިވެިހ ރައްޔިއޮތް މާސިންގާ ކަ

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނެްތ. އުޑާއި ބިމާހާ ތަފާތު. ިކޔާލެވޭނެ ެއއްެވސް ހޯދައިދޭށޭ. ޖީ.އެމް.އާރާ އަޅާ ޖީ.އެމް.އާރަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައރޕޯޓު ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިނުމަށްން ޑޮލަެރއް އަހަރަކު ލިބެމުންދިޔަ އެ އައެަތއް މިލި 150 ފަހުގައި އަުޅގަ

 ވަރަށް ސާުފކޮށް ަތން. މިއަދު  ދިޔަން ޮޑލަރެއް ޖީ.އެމް.އާރަްށ ރަްއޔިތުން އަތުން އެަތއް މިލިއަ ންދިޔައީ ިދވެހިފެނިގެ

ނުޑ ހިއްކާަފއި އެްއ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެފެންނަން އޮްތ  ،މި އަންގަނީ ބޮޑެިތ ިއންވެސްޓްމަންޓުތައް ގެނެްސ  ކަ

ނޑުމެން ހެލްތު ވަްއޒަފުންނާއި މިތިބަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މު  ން ފަށާފައި ހުރި ބަނދަރުތަކާއި، އި ހަދަސެކްޓަރާއަުޅގަ

ސްކޫލްތަކާއި މި ކަންތައްތަްއ ދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ަސރުކާރަށް އެހީތެރިވެދޭށޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަުދ 

ނޑުމެްނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ ިއޤްތިޞާދީ މާހިރެކޭ. އި ނޑުމިދަންނަވަނީ އަުޅގަ މެން ޤްތިާޞދީ މާހިރެކޭ އަުޅގަ

ުކގެ އަޅުަގނޑުމެން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް މިއަދު ވަރަށް ސަޕޯޓުކޮށް މި ކަންތައްތަދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބު އެއީ. 

ކުރާއިުރ ފިުކރަކަށް މަސައްކަތް  އްއެ  ،ިޚޔާލަކަށް  އްމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ އެވާހަކަ އެ ދެްއކީ. އެހެްނވީ

ްނވެސްޓަެރއް ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބޭރުގެ އިއަޅުަގނޑުމެން ގަމިއީ. ޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެއް ކަަމކީ އަ

މުން އަނެްއ އެއް ޤައު ،ކުރަން އަންނައިރުގައި އިންވެސްޓަރުްނ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުމަކުންރާއްޖެ އިންވެސްޓު 

އެބަހުރި.  ވަރަށް ިގނަ ނުކުތާތަކެއް ،ރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބަލަންޖެހޭ ވަ ދާިއރުޤައުމަށް އިންވެސްުޓކުރަން

ބެހޭ ގޮތުން  ޓިކަލް ސްޓެބިލިޓީ އޮންނަ ގޮތާއެންެމ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ޕޮލި ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

ނޑުމެންެގ ޖީއާއި ޓެްކނޮލޮސޯޝަލް ސްޓޭޓަސްއާ  ހަމައެާއެއކު އިކޮނޮމިކް ކަންޑިޝަނާއި ދެްއކެން. އަދިވާހަކަ އި އަުޅގަ

އަނެއް ޤައުމަށް  ންޙަޤީޤަތުގައި ބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ ެއްއ ޤައުމު މަންޓާ އަދި ލީގަލް ސްޓޭޓަސްތަކަކީންއެންަވޔަރަ

. ކުން ދިރާސާކޮށް ބަލާ ކަންަތއްތަެކއްކޮންމެ ކުންފުންޏަ ،ކޮންމެ ބަަޔކު ،ކޮންެމ މީހަކު ކުރަންދާއިންވެސްުޓ 

މަށް ޓަކައި ދެްއކެން އޮީތ ކުރު ންޓޭޖެްއގެ ގޮުތަގއި މި ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓު އެްޑވާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމްޕެޓިިޓވް

ނޑުމެންނަށް ސިންގަޕޫރުނޫނި ިއ،ލްްސގަިއ، ސީޝެމޮރިޝަސްގަ ކޮންކަންތައްތަެކއްތޯ؟ ިއ ނޫނީ ދުބާއީގަ  އިގަ އްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ދެއްކެން އޮތް ކޮމްޕެޓިިޓވް އައި ން ޑޮލަރު ހިަފއިގެން އި ެއއް ބިިލއަރާއްޭޖގަ  ުނކޮށް މިއިންވެސްޓު ސް އަުޅގަ



32 

 

ނޑުމެންގެ ަޤުއމޭ އެްޑވާންޓޭޖަކީ ކޮަބއިތޯ އަުޅަގނޑުމެން ުސވާލުކޮށްލަން އެބަ  ނޑުމެންގެ ބިމޭ ،ޖެހޭ. އަޅުގަ  ،އަުޅގަ

ނޑުމެން ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަޠަނޭ  ނޑުމެންގެ ިދވެހި ރައްިޔތުންނޭ ކިޔަކިޔާ އަުޅގަ ތް. ތިބެވޭކަށް ނެ ނަށްައޅުގަ

ނުޑމެން މި އުޅެނީކީ. މި އުޅެީނ  ވަނަ އަހަރުަގއެއް 1973އަޅުަގނޑުމެން  ވަނަ އަހަުރގައި.  2015ނޫން އަުޅގަ

ކުރަމުން އަންނަ ގޮާތިއ އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްަތކާިއ ވެސްޓުޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުތަުކގެ މީހުން އިން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނުޑ  ހިލާހަމަ މި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން. އި ނަ ފައިދާތަކާއެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން އަން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު  ނޫނުއަސާސީ އޮތްހާދަންނަވާނީ މި ޤާ  ހިނދަކު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގައި މި  304އޮތޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  މި ގާނޫނަުކން. ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ ގެއްިލގެންނުދާނޭ

ގޮތަކަްށ ނުދެވޭނޭ ިމ  ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހުއްދަކުެރވިގެްނވާ ޕްރޮޖެކްަޓކަށް ނޫން އެހެން ،އޮތީ

ނޑުމެންގެ ޤާ މި ބާބުގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާ  ،ހިނދު ނޫުނއަސާީސއަށް މި ބާބެއް އިތުުރކުރާއޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ؛ނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަންމި ޤާ ނޫނުއަސާސީ ހަދައިކްޓަކީ ވެސް މި ޤާކޮންމެ ޕްރޮޖެ އަުޅގަ

ނަށް ދޫކުެރޭވ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން އި މަންފާ ލިބޭހެވާއި ލާބަޔާ ރައްޔިތުންނަށް .މަޖިލީހުން ހެދީ މި ގާނޫނުތައް

ކުރާ ެއމެރިކާ ޑޮލަރު އިންސްޓު ބިލިއަން  1ތެޭރގައި ގެ އްދުއެާއއެކު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހަޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ެވގެންދޭ. ހަމަ

ނޑުެމން މި އޮތުމަށްފަހުގަިއ ޕްރޮޖެކްޓު ބަޔާންކޮށްފައި  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިްނ  ގެ 75%އޮތީ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިން ހިއްކަިއގެން ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހޯދަން. ނޑުން އަުޅގަ ކީއްވެޯތ  ހިންކަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ކަ

ނޑުުހޅުދޫއާ ،ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުން ފުށީއަޅުަގނޑުމެން ގެމަނަ ގެމަނަފުއްޓާ ދޭތެޭރގައި އެ އޮތް ހުސް ފަޅު  އިކަ

 1އަޅުަގނޑުމެން މި  ކޮބައިތޯ؟ ސަބަބަކީ މަންޓް ހަދަން ނުދޭންވީ؟ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓް 1ހިއްކާފައި 

ތަކުެގ އެސެްޓ ވެިލއުއަްށ ރިހާ ރިސޯޓުމި ރާއްޖޭަގއި ިމައދު އުފެދިފައި ހުރި ހު އެއީ  ،ބިލިއަން ޑޮލަރުެގ ވާހަކަަދއްާކއިރު

ންކަމެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، ޔަޤީ އަރާނެކަުމގެ  ބިިލއަްނ ޑޮލަރަށް 1ޑުމެންނަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި ވެސް އަުޅަގނ

ނޑުހުރި ރިސޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގިއ މިއަދު އުފެދިފައި މެންގެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ޓްތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިތުރު  އި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ލިބޭ ޓެކްސްއާއި ލިބޭ އާމްދަނީއާ   1މި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ގެ ތަކެއް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އައިމާ ދެން އޭމަންޓުބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރު އިންވެސްޓް  1 ޑޮލަރު؛ބިލިއަން 

ނޑުމެން އެބަިއ ލާބަޔާސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ ހެވާ ނުޑމެން އިހުސާސްކޮށްލަން އަުޅގަ ޖެހޭ. ިމ  އި މަންފާ އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑުމެން ގެދޮރުގެ ދަިތ ބޭނުންވެފަ ވަޒީފާ ތިބި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެަތއް ުޒވާނުންެނއް އެބަ ރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެންގެ ހެލްތު  ލާތަެކއް އެބަ މަލުކުރަމުންދާ އެތައް ާޢއިއްގައި ތަޙަ ކަންތައްތަްއ އުނަދގޫތަކެްއގެ ތެރޭ ތިިބ. އަުޅގަ

ގޮތުން  ތިޞާދީތިބި. އިޤް ން ބޭނުންވެފައި އެބައިދޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ އެތައް ުޒވާނުންނެއް ކުިރއެުރން ހޯދަސެކްޓަރ

ޕޯޓަްށ އެއަރ ،ދައްަކވަމުން ވިދާޅުވިތިބި. ދެންމެ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރު ވާހަކަ ން އެބައިދޭކުރިއެރުން ހޯދަ

އެ އުސޫލުތަްއ  ،އެ ފިކުރު ،އެ ިޚޔާލުދާން.  އަޅުަގނޑުމެން އައުމަށްފަހުަގިއ މި ޖެހެނީ ތެމިގެންނޭ ފެރީއާ ހަމައަށް
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ސެންޖަރުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް މިލިއަން ފަ 5އަޅުަގނޑުމެން ެއއަރޕޯޓް މިއަދު ޖެހޭ.  ބަދަލުކޮށްލަން އެބަ

ދެންހުރި އެހެނިހެން  ،ގޮތުން އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަްނނައިރު ތިޞާދީއިޤް ،ދީތަނަވަސްކޮށް

ނުޑމެން ކުރިއެރުން ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެނަށް ކުެރވޭނީ ިމ  ދާއިރާތަކުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ޒަމާނީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެެނވިގެން މި ގާނޫނުތަކުން އަ .ގާނޫނުތައް އިޞްލާުޙކުރެިވގެން  ދުނިޔޭެގ  ،ުޅގަ

ނޑުމެން މި  އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭ އިާނޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާއި ފުުރޞަތުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް،  ގާނޫނުތަކުން ހޯދައިީދގެން. ޭއރުން ނޑުމެން ުއއްމީދުކުރާ އިްނެވސްޓައަުޅގަ ނޑުއަުޅގަ މެން ިމ ރުން އަުޅގަ

ޮބޑެތި ިއންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތަކާިއ  ރާއްޖެއަށް ައއިސް

 ހެޔޮ ބަދަުލތަކެއް ލިބިގެންދާނީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،އިތުރު ގޮތްތަެކއް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު `. ޝުކުިރއްޔާ  ނޑުމެން ކުރިމައްޗަްށ މި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ ވެސް މިހާރު އަުޅގަ

ނޫނުައސާސީއަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ ހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއޮތް ދިވެހެޅިފައި ހުށަ

ނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުާރއިރުަގއި އެންމެ މުހިއްމު ަކމެއްގެ ނޑު  ތާއީދުކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނު ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ނޑުމެންނަށް މި  އިޞްލާޙުކުރެިވގެން އަީއމަ، ިމއަދު އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިކަމާ ޙަޤީޤަތަކެްއ އަށް ޮބޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓުގެނެވެނީ ިދވެހިރާއްޖެ ތުގައި. އަުޅގަ

އި ވެސް ެއކި ގޮްތގޮަތށް މި ވާހަކަތައް މި ފަތުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައެއް ބޭފުޅުން މީޑިއާގަ 

ނޑުމެން މީގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން މި  ވިްއކާލަނިއްޔޭ ިކޔަިއގެން. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ބަސް އޮންނަ ގޮތަށްތަކާ ހިލާފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުން މަޖިޖެހެނީ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓު މި  ލީހުގައި އަުޅގަ

އޮތީ. ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ިދވެހިރާއްޖެައކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް  ތައް ކުިރއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް މިޕްރޮޖެކްޓު

ނުޑގެ ަސރަހައްދު އްކަން ތަން ހި ފެން އެކުލެވޭ ގޮަތށް އޮންނަ ސަރަހައްދު ބޮޑު ތަނެއް. މި ،އެނގޭ ފަދައިން ކަ

ންނަށް. ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަުކގައި ތިބި ފަިއސާ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ މުއްސަނދީއަޅުގަ 

ކުރަން ކުއަޅުަގނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ މި ޤައުމު ހިއްކައިދޭށޭ. މި ޤައުމު ހިއްކައިގެން ތި ބޭފުޅުން މި ޤައުމުގެ ބިން މިލް

ނޑުމެން މި  1 ބިލިއަން ޑޮލަރު؛ 1ޅުަގނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ އަންނާށޭ. އަދި އެ އަންނަން އަ ބިލިއަްނ ޑޮލަރަކީ އަުޅގަ



34 

 

 ޫނނޭ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މީޑިއާަގއި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް އް ހީކުރާހާ ކުޑަކުޑަ އަދަދެ

ނޑުމެްނ ޮގވަމުންދާއިުރގަިއ މި ހިާރއްޖެ ިވއްކާލަނީއޭ ލަތުން މުޅި ދިވެދައު އީ ވަރަށް މުހިއްުމ ނުކުތާެއއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދު ވީ، ތާފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް މިއީ. އަޅުަގނޑުެމން ސުވާލުކޮށްލަން މިއަ  އަބަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބެންވީ؟ ތޯއޭ އަބަދުއިހިސާބުގައި ތަރަްއގީގެ ގޮތުން މި ހިސާބުގަ  ންނަށް އެބައަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ައޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަހަމައިގައި އޮތް ދުވަސްވަެރއް ވެސް ޮގއްިސަކން. އެހެންނަމަވެސް އިއެނގޭ ސިްނގަޕޫރާ މިއަދު ، އަުޅގަ

މެންބަރުންނެއް ސިންގަޕޫރުން ބިްނ  ކިތަންމެ ތިއްބެވި  ގައި ެއބަތޯ؟ މިތާ ިމ ދަނީ ކީްއވެ އެ ޤައުމުތަށް ކުރިއަަރއި

ެރވޭ. ލްކުކުަބއްލަަވއިގަެނގެން ތިއްެބވި ބޭުފޅުން. މި ބޭފުޅުންނަށް ސިންގަޕޫރުން ބިން މި ޕްލެޓު، ބައްލަަވއިގަެނގެން

އްޯތ އެއީ ޮކން އުސޫލެއްގެ ވާހަަކއެ  ތަނުން ބިން މިލްކުނުކުރެވެންވީ؟ ކީްއވެތޯ ސިންގަޕޫރު މީހުންނަށް އައިސް މި

އޮތީ  ޤައުމުތަށް މި ؛ންމެ ޤައުމެއް ދުނިޔޭގެ މިކަހަލަ ކިތަޙަޤީޤަތަކީ އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ؟

އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް.  ެއކަމަކު މިއީ އިޚްލާސްތެރިކަމާޙަޤީޤަތުގައި. ހުޅުވާލެވިަފއި 

ނަށް ކުރާނީ މީެގ ސަބަބުން ދިވެހި ރަްއޔިތުން ،ރަނގަޅު ނިޔަެތްއގައި މި ަމސައްކަތްކުރަްނ ނުކުމެއްޖެ ަކމަށް ވާނަމަ

ނޑުމެން  ތުން އަނެއް ހަރުފަތަށް ނަށް ހުއްޓިފައި އޮތްއޮމިއަދު މި އޮތް އަޅުަގނޑުމެންޙަޤީޤަތުގައި މަންފާ. މިއީ އަޅުގަ

ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަުޅަގނޑަށް މި ބިލު ބަލައިލުމުން 

ކަން ކިޔަެއއް ެވސް ނުދެއްވާ. ހިރަކު އައިސް މިބެހޭ މާ ކަމާމި އަޅުަގނަޑކަށް ،ނީއަޅުަގނޑަށް ސިފަކުެރވެ

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ ނޑުެމން ކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން  ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ މިީއ ކޮންމެހެނަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ަސބަބުން މަންފާތަކެއް ކުރާނެ ަކމެކޭ. އެންމެ  މުހިއްމު ކަމެްއެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގުދުަރތީ ނޫން. އެހެްނ  ވާހަކަެއއް ށް ިވއްކަިއލާގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ަރށެއް އެހެން ބަޔަކަ ދައްކަނީ އަުޅގަ

 10ބިމުގެ % ގޮތެްއގައި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫން. އެ ބަޔަކު ހިއްކަންވީ. އަދި ޚާއްޞަ ކުރާ ވާހަަކއެއްބަޔަކު މިލްކު

އިތުރަކަެށއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުެގ ތެރެައކުންނެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  އަށް ވުރެ

 10ކިތަންމެ ބޮުޑ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތަސް ވެސް % ،ސްކު ހުްއޓަކޮންމެ ބޭފުޅަ ކާލުމުގެ ފުރުޞަެތއް ދަުއލަތުގައިވިއް 

ޙަޤީޤަތުގައި މުިޅ ްއޖޭގެ ބިމަކުންނެއް ދެވޭނެ ެއއްވެސް ގޮެތއް ނެތް. އެހެންީވމާ، މިއީ އިތުރަށް ިދވެހިރާ އަށް ވުރެ

ޙަޤީޤަތުގައި ސިޔާސީ މަންފާތަކެއް ނެގުމަށް ޓަކައި މި ވާހަކަތައް ދައްަކމުން މި ދަނީ. ބަަޔުކ  އޮޅުވާލައިގެން މަފްހޫމު

ނޑުމެން ކު ރާއްޖެއަްށ  . މިފަދަ މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓުތައްރަންޖެހޭމިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމްއ މި ވަގުުތގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ކުރީަގއި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ،އަިއއްސިކަުމގަިއ ވާނަމަ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން އަުޅގަ

ޞަތުތައް ރާއްޖެއަށް ެއއް ލިބިގެންދާނެ. ވަޒީފާގެ ބަިއަވރު ފުރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢުމްރާނީ ގޮތުން އެތައް ތަރައްޤީ

ންނަށް ެވސް ބައިވަރު ފުރުޞަތުތަެކްއ ތެރީލިބިގެންދާނެ. އެތައް ބޮޑު ިއންވެސްޓްމަންޓެއް އަންަނއިރުަގއި މަސައްކަތް

ހަދަިއގެން އެ ދައްކަީނ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ މިކަހަލަ ކަންކަމާޙަޤީޤަތުގައި ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ 
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ނޑު އެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާ ލުމަށް ޓަކައި ދަްއކަވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނަށް މެދުވެރިވި ގޮތުގެ ވާހަކަ. ފަލަސްޠީ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ؛ޢަލީ ޙުސައިންގެ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ނުން ދޭެއއް ނޫނޭ ފަލަސްޠ10ީނުގެ %ޠީފަލަސް !ބައްލަވާ ން ނިންމާފައި އޮތީކީ. އަޅުގަ

ގޮްތ  ޒާއަށް ވީޣާ، ގޮތް  ނަްށ ވީޠީިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެހެންވީމާ، ފަލަސް .އ10ޭމެކްސިމަމް އަޅުަގނޑުމެން ދޭނީ %

 ށް ފެނޭ މިއިން ެވސް އަޅުަގނޑަދައްކަވަނީ. އެއީ ެއްއގޮތަކަށް  މިތާކު ނުވާނެ އިނގޭތޯ. މުިޅން އޮޅުވާލަން ވާހަކަފުޅު އެ

މެންބަރަކު މިއީ ބަޠަލުންނޭ ކިޔައިގެން ރަްއޔިތުން އެބަ ދައްާކ  2މެންބަރަކު  1 ކޮންމެ ބިލެއްގައި ވޯޓުދީފައި ނުކުތީމާ

ބޭފުެޅއްގެ ފޮޓޯ ދައްކާނެ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް. އެހެންވީމާ، އަސްލު މިކަހަަލ ވާހަކަތައް މި ދެކެވެނީ. ެއ  2ވާހަކަ. 

ނޑުމެން  ކަމެއް ަދއްކާ ވާހަަކތަކެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އޮުޅވާލަން ވާހަކަަތކެއް ަދއްކާނެ ފޮޓޯއަށް ޓަކައި ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ގެއްލުެމއް ދޭންހުރި  ،ލަތަށް މި ދިވެހި ދައު ގައި އެްއވެސް މެންބަރަުކ ނޫޅޭމިތާ އަުޅގަ

ނިވި މަަސއްކަތެްއުކރަން އައިސްތިބި ބަެއއް މި ދާކުރަތުންނަށް ފައިއެްއވެސް މެންބަރަކު މިތާކު ނޫޅޭނެ. މިއީ ރައްޔި

ނޑުމެން ނޑު، މިހެން ހުއްޓިގެންއަބަދު ތާ  ތިބީ. އަުޅގަ މަސް ިވއްަކއިގެން އޭގެ ޯބ ަކއިގެން އަބަދަުކ އަބަުދ ކަ

ނޑުެމން އެބަ  ދާން. އެކަން  ރުފަތަކަށްޖެހޭ އެއަށްވުރެ މަތީ ހަ ތިބެވޭކަށް ނެތް އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މި ހުޅުވާލަން ދިވެހިރާއްޖެ. ހުޅުަވއިނުލަެއއް ދުނިޔެއަށް ކުރަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭނީ މި  އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަށް ވަރަށް އިޚުާލޞް ތެރިކަމާ  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ވަރަށް، ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނީވމާ އެކު އަުޅގަ

އިންމަނިކު މި ހުށަހެޅުްއވި ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ ވިލިމާޭލ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެ .ންދަންނަވަ ޝުކުރު

މަނިކުފާނަށާއި އަދި މި ދިވެހި ދައުލަތަށް މިފަދަ  ބޮޑަްށ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަރަށް

 މި  ،ނިޔަތް ގެނެސް ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮްށ މިރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަޔަ އިޞްލާޙެއް ގެނެސް ދިވެހި

 އެކު ަދއުލަތަށާއި އަދި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުނުން އައީތީ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިަކމާ ކަންކަން ކުރުުމގެ ިވސް

 . والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.  ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ،ދަންނަވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ

 މުޞްޠަފާއަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މިއިްއޒަތްތެރި ރައީ ވާީތވެ. ެއީއ  ނެގީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ސް. އަުޅގަ

އަރައިގަތުމަީކ  އަނެއް މެންބަރެްއެގ ކަރާމާތަށް މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރެއް މަޖިލީހުގައި، މި

. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ އަްޚ އިއްޔެ ވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި ކުރާ ކަމެއް ނޫންޑުމެން ަގވާއިުދގައި ވެސް ހުއްދައަޅުަގނ

އަުޅަގނޑު ، ގެ ކެރޭނު ކާލަިއެގނޭ. އެހެންވީމާތިމަރަފުށީ ދާިއރާގެ މެންބަރު މުޞްޠަފާ އެހެރީ ރާނީ ،ވިދާޅުެވވުނު

ނޑު ސުވާލު ވަރަށް ނުމަީކ އުފެދޭ މައްސަލަެއއް ެއއީ. އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގުމުގެ އަސްލު ބޭބޮޑަށް އަުޅގަ

އެއްޗެިހ ތަރުޖަމާވެގެން ރާއްޖެއިްނ  ޔައުމިްއޔާއިން މިކަން ރަނަގޅު ވެސް ކޮށްލުން. މީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލިސް. މި

ނ، ވެސް އެބަުއޅޭ މިހާރު. އެހެންވީމާބޭރުގައި  ނޑުގެ އަޚްއަުޅގަ ައޅުަގނުޑ  ޖެހޭ އެބަ ުޑ ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުޑ ބައިން ހަަމ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މާނުޑގެ ކިވެްސ އަޅުގަ  ކައިީރގަިއ، މަޖިލީހުގައި ފަށް ވެސް އެދެންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޫސްތަކަށް ެވްސ  ދައްކަިއ، ވާހަކަ ގިނަ ަރއްޔިތުން ވެސް މި ދެކޭގޮުތގައި. ދެން އަނެއްާކ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް

ސް އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސް ވެ މިއްާޔއިން މިކަން ރަނގަޅުކޮށްލަދިނުމަށް އަރާފަިއވަނީ. އެހެންެވގެން މަޖިލީހުގެ ޔައު

 ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.  ދަންނަވަން. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ނެންގެވި ނިޒާީމ 

ިއ ގޮތުން އެއީ ިނާޒމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގަ ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ،މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަންޖެހެނީ

ދިޔަ ކަމެްއގެ . ެއީއ އިއްޔެ ހިނަގއިލާނަންހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިނެތް ވާހަކަ. އެ ބަލައިގަެނވޭނެ ޖާގަ

ހެންނަމަވެސް ކަުމގެ ން. އެގުޭޅގޮތު  ދުަވހެއްަގއި ހިނގާ ކަމަކާ އޮންނަނީ އެ  މި ދުވަެހއްެގ ނިޒާމީ މައްސަލަ ވާހަކަ. އެ

ނޑުމެން މި ،އެކު އަުޅަގނުޑ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެންބާވަތުންނާ  ކަންކަމަށް  ައޅުގަ

އަެނއް އިްއޒަތްތެރި ކޮށް ެއއް އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ޑަށް ސަމާލުވެަވޑަިއގަތުން. ާޚއްޞަ ވެްސ ބޮ މިހާރަށްވުރެ

ލަކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ އަދަބުެގ ކުރެއްވުުމގަާޔއި އަދި އެހެންނޫނަސް ޖުމުމެންބަރަކާ މުޚާޠަބު

ށްދަނީ ވެސް. ގޮތެްއގައި ކަންތައްތައް ކުިރއަ ހިމެނިފައިވޭ. އެޮގތަށް އާއްމު ލުތައް ައޅުަގނޑުމެން ަގވާއިުދގައިއުސޫ

ރުވަނީ ކެނދިކޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ވަރަށް

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޢުރޫފަޢަލީ މަ އަރުވަނީ ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތިރ  ށް. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ އަުޅގަ

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެ

ނޑަްށ އަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައަށް ުޅގަ

ނޑަށް ނޑު ިއއްެޔ މިވާަހކަދެއްީކކީ ގޮތަކަށް ނޫން އެ ެދއްކި ނިސްބަތްކޮށް އަުޅގަ ތާ ދެއްކި ވާހަަކއަީކ . އަުޅގަ

ތެރެއިން ކެރޭން މިހާރު އެ ރި ވާހަކަ. އޭގެ ދިވެހި ސަރުާކރަށް ހަދިޔާކު އި ކެރޭނަކާޓަގު ބޯޓަކާ އިނގިރޭިސވިލާތުން

ނޑަަކށް ނޭނގެ ކިހިެނއް ކަެމއް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަތްުޕޅުގަިއ އޮްތ ކަމަށް. އެީއ ީނލަމުން ނެންގެވީ. އަުޅގަ

ބުރަށް އި އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަވާހަަކ ދެްއކިޔަްސ އެީއ ަގސްތުގަ  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއިަގއި ެއހެން އެ

ނޑު ވާހަަކދެއްކިއިރު މިާތގަ ވާހަކަ ހުތުރުވާނެ ގޮތަށް އެ ދެ ނއިއި ެދއްކުމުގެ ބޭނުުމގައި ދެްއކި ވާަހކަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ވުނީ. ވާހަކަ ބުނެ އެދިަޔ ވާހަކަިއގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް އެ، އި. އެހެްނވީމާއުނދަގޫކުރީ ައޅުަގނޑަށް ިއއްެޔގަ

ނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ، އެހެންވީމާ ނޑަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަށް އެދެން އަޅުގަރުންގެ ފަރާތުން މާއަުޅގަ

 7ިހނގި ކަމެއް ަޔއުމިްއޔާއިން  އިނަމަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ިއއްެޔގަ ހަމަނުޖެހޭ ކަހަލަ އެއްޗެްއ ބުނެފައި އޮތްހިތް

. އިއްޒަތްތެިރ ހުށަހެޅުންއިޞްާލޙު  އިއޮތް ޔައުމިއްާޔގަ ތެއްގެ ތެރޭގައި އެބަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޫނީ ވަިކ މުއްދަ

 އޮތް އެ ަބއި އުނިކުެރވޭނެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އެބަ އްޔާ ަޔއުމިްއޔާއިން އެވެއްޖެ މެންބަރު ފޮނުވައިފި ކަމަށް

ނަޑށް މާ ްނބަރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު އިއްޒަތްތެރި މެވަންޏާ  ފަށް އެދެންޖެހިއްޖެ ކަމަށްވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ކެރޭނު އޮތީ ެއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަތްޕުޅުަގއި. ލިބުނު ގޮެތްއ  އެ ،ފަށް އެދެން. އެހެންނަމަވެސްމާ

ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ.  ބާއްވާފައި އޮތީ ތަކެތި ގެްނުގޅޭ އުސޫލުން އެށެއް ނޭނގެ. ފަހަރެއްަގއި އާސާރީއަޅުަގނަޑކަ

 ޚިލާފު ވާަހކަެއއް ނޫން އެއީ. އެއީ. ޙަޤީޤަތާ ަކމެއް ހިނގާފައި އޮތް ވީމާ.އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި 

ނޑު ގޮތަށް ަގާވއިދު ތަނެއް ނުދެއޭ. އަޅު  ިއ ަބލައިގަެނވޭދަންނަވަންޖެހެނީ އެއީ ނިޒާީމ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަ ގަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަިއގެން އެކަޭށނަ ވާހަކަފުޅެއް ދެއްެކވުމުެގ ގަ

ނޑުމެންނަކަށް ގަިޑއާފުރު ނޑަކަށްއި ތަެންއ ނުދޭ. އެއީ މިހާރު މިދޭތެރޭގަ ޞަތެއް އަުޅގަ ހަމަވަނީ އަަރއި  މި ގާްތގަ

ގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ މިނެޓު 30ހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަޅުަގނޑު މި، ހުސްވަގުުތކޮޅަށް. އެހެންވީމާ 

 އަރުވަން.

 

 ]އަށް  23:00އިްނ  22:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު ފުރުޞަުތ  ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްެގންދަން ކަމަށް. .عليكم المالس   ބަހުސްގައި މިހާރު އަޅުގަ

އަރުވަންޖެހިފައި މި ވަނީ ުކރިންވެސް ފުރުޞަތު އެރުުވނު، ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 މަޢުރޫފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ޅުދޫކެނދިކު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާންކަން ލިބުނުތާ އަށް ސަތޭކަ އެތަެކއް އަހަރެްއވެ، 

ބުގެ ތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަންސާސް އަހަރު މިނިވަންކަން ފުރިގެންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ މިތިބީ ތަހުޒީ

އަިއއްސަ. މިއަދު ައޅުަގނޑުެމން މިފަދަ ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙަށް ބޭނުންވެފަ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ގާނޫނުގެ 

ނުޑމެންގެ ވަޢުދުތައް ފުދިގެންދާނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާާރ  ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު ރަނގަޅުެވ، އަުޅގަ

ވަޢުދުަތކާ އެީކަގއި. ނުވަދިހަ އެަތްއ ހާސް ވަޒީފާެއއް އުެފއްދުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި. އަދި  ހަވާލުވީ ވަރަށް ގިނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަަށަވރުކޮށްދިނުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ 

ސާސީއަށް ިއޞްލާޙުގެނެްސ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ މިކުރާ މަސައްކަތަކީ މި މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ 

ނޑުމެން  އަހަރު ލިބުމާ ެއކީަގިއ  99އެންމެ އެެދވޭ ގޮތުަގއި ތަަރއްޤީ ހޯދައިދިނުމުގެ މަަސއްަކތް. އާދެ! އަުޅގަ

އްތަ އެތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ތަަރއްޤީެވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޭތކަ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ނުވަތަ ދުއިސަ

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިްނވެްސޓްމެންޓުތައް އައި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑެިތ 

ނޑަައޅަިއެގން. ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެފައިާވ  އިންވެސްޓްމެންޓުަތއް ގެނެވެްނ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހެން އުސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑުމެްނގެ ފަލްސަފާ ވެސް ބަދަލުކޮށްގެން. ޤައުމުތަކާިއ، އަދި ދުނިޔޭ ެގ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވަކިން މޮޅު ގޮތްތަެކއް އަިމއްލަ ރަުޢޔަކަށް ނުވަަތ އަމިއްަލ ވިްސނުމަކަށް ނެހެދޭނެ. ދުނިޔޭގަިއ 

ނޑުމެން ދަތުރުޮކށް ނޑުމެންނަކަށް ތަރައްޤީއެއް ނާންނާނެ. ތަހުޒީބުވެ، ދުނިޔެ ތަރައްީޤވާ ގޮތަށް އަުޅގަ ގެން ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްެޖއަށް ަވރަށް ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެްއ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނގަމުންދާ އެްއ އަންނާނެކަން. އާދެ! ފްރީ ހޯލްޑް ނުވަތަ ބިންވެރިކަމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިހާރު އެންމެ ހި

މަސައްކަތް. ެއގޮތުން، އަުޅަގނޑުމެންނާ ވާދަވެރި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް ވެސް މިއަދު ަވނީ ބިންވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ދީފަ. އަމިއްލައަށް ބިން ގަތުާމއި ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ދީފަ. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ގާނޫނަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބާުރ 

ނޑުމެންނަްށ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިްނވެްސޓްމެންޓުތައް ރާއްޖެއަށް ގެެނޭވނެ. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންކަން ލިބިއްޖެއްޔާ ައޅުގަ 

ގެ އިރާދަފުާޅ އެކީަގއި މި ސަރުކާރުން އެފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެްނޓުތައް ކުރިއަށް އޮތް މަދު هللاއެބަ އޮތް 
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ޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ކަންޮބޑުވުމަކަށް އޮންނާނީ، މިފަދަ ދުވަސްކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ގެންާނނެކަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނ

ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓުތަްއ އައިސް ރާއްޖޭގެ ބިންވެިރކަން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ފްރީ ހޯލްޑް ދިނުމުން، ރާއްޖޭގެ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ފަދަ އެއްވެްސ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ިއސްލާމް ދީނަށް އެއްވެސް ބުުރލެއް އަރައިފާނެތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ  ފައިތިލަ ކަމެއް ެވގެންނުދާނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން. އަުޅގަ

ސާބިތުކޮށްގެން. ައޅުަގނޑުމެްނ އަބަދުވެސް މަސަްއކަތްކުރާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަާމިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ރީތި 

ެވގެންާވ ިއސްލާމްދީން ބާއްަވއި، އަިދ އެާއއެީކަގއި ިދވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއަކާ އެީކ އުސޫލުތަާކއި މާތް

ނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީ ހާސިލުވެ، ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  ނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާހުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ ގެންދިއުމަށް. އަުޅގަ

 ުފރުޞަތަށް.  ފުރިހަމަ މުސްތަޤްބަލެއް ލިބިގެންދާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި

 

 ރިޔަސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ތެރި ރަީއސް. އާދެ! ތަންކޮެޅއް ކުީރެގ މާޒީއަކަށް ޖެހިލާއިރު، މި ރޭ އަޅުަގނޑު ަދއްކަން މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ނޑުެގ ނަން ެއ ޕާޓީއެްއަގއި އޮތް ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް. ެއއީ އިދިކޮުޅ  ބޭނުންވާ ވާހަަކ ދަްއކަން ބަަލއިލާއިރު އަުޅގަ

އްޔިތުންނަށް މި ވެގެންއުޅޭ އެްއޗެއް ޮއޅުންފިލުވާލަދޭކަށް. ޕާޓީ ކަމަށް ބުނާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ނެތް ރަ 

ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނުޑެގ ނަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލިސްުޓގަިއ އޮެވގެން ވެސް ކަންތައް ބޮުޑވީ. އެހެންނަމަވެްސ، ބާޣީ 

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ ޢިމްރާނާއި ބާޣީ ރިޔާޟުގެ ފޮޓޯ ހިފައިގެން މަގުމަތީގަިއ އެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއިރުަގއި އަ ުޅގަ

ނޑު ވާހަކަަދއްަކއިލާނަން.  އަޅުަގނޑާ ދޭތެޭރގައި މިހާަވރަށް އައިަރއިގެން މި ުއޅެނީ ކީްއވެގެންާބއޭ. ބިލަށް އަުޅގަ

ކީހާޅެން ފަރެއްސަކަށް ެވގެންދާ ތަން ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން އެބަ ފެނޭ. ޖުމުލަކޮށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

ނަކަށް އަމާޒުކޮށް ެއއްވެސް އެްއޗެއް ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްެޖއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެަނއުމަށް މެންބަރުން

ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތު ިނކުތީމާ އެންމެން ގޮވައިލީ ކްިރސްޓިއަން ދީން މި ރާއްޖޭގައި 

ހަދާ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބުނީ ތި އުޅެނީ ކެސިނޯ ހަދަންވެގެންނޭ. ގެސްޓުަހއުްސގެ ފަތުރަނީއޭ. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯން 

ނޑުމެން  ދެއްކީމާ ބުނީމަ ޤައުމު ވިްއކާލަނީއޭ. ޖީ.އެމް.ާއރަށް އެއަރޕޯޓު ދިން ވާހަކަ  ސިޔާސަތުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ތު މައިަގނޑު ގޮެތްއގައި އަާމޒުީވ ބުނީމަ ބުނީ ވެސް އަނެއްކާެވސް ޤައުމު ވިއްކާީލއޭ. އާދެ! ގެސްޓުހައުްސގެ ސިާޔސަ

އަހަރަްށ  99މުޅި ރާއްޖޭަގއި ާރ ިވއްާކ ަކމަށް. ޙަޤީޤަތަކީ އަދި ޭއގެއިުތރުން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މާލޭގެ ބިމުން 
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ނޑުމެން ދެްއކީމާ ބުނީ ެވސް، ހަމަ ބިން ވިއްކާލަީނޭއ ކިޔާފައި ކޯޓަށް ގޮްސގެން  ބިން ކުއްޔަށް ދޭ ވާހަކަ ައުޅގަ

ން ހުްއޓުވީ. ައޅުަގނޑުެމންގެ ވެސް ިސޔާސަތުތަަކީކ މިދެންނެވި ގޮތަްށ ދުނިެޔ މިއަދު ހުުޅވިފަިއވާއިުރގައި އެކަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް 

ނުޑ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެީކަގއި  ދަންނަވަން، ރައީސް ޔާީމނުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް މިކަމާ  ކުރިއަްށގެންދިއުން. އަުޅގަ

ގުިޅގެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދު. މިއީ މިކަން ހިނގާނެ ގޮތް. ދުނިޔޭގައި މިކަން ކުރެވޭނެ ވެސް ގޮތް. މިތާގަިއ 

ނުވަތަ އެއް ބިން  ތިބި ކިތައް މެންބަރުންނަށްތޯ އެނިގވަަޑއިގަންަނވަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދެ ބިން، ނުވަތަ ތިން ބިން،

ސްރީލަންކާަގއި އޮންނަތާ ކިތައް އަހަރު ވެއްޖެކަން. މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގެ ގޮުތަގއި. އަދި ދިވެހި 

ރައްޔިތުންގެ ކިތައް ބިްނ ދުނިޔޭގެ ކިަތއް ޤައުެމއްަގއި އެބަ އޮތްތޯ؟ އެެހންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑުތަުކގެ  ވިސްނާލަންޖެހެނީ މިވަރު ކަމެއް ކުރާއިުރގައި ކަމުގެ ޙަޤީަޤތަށް. އަދި މަސައްކަތް ކުރިައށްގެންދެވޭނެ މިންގަ

ނުޑ ރައީސް ޔާމީނަށް  މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަަލއިލާއިުރގައި ާމޒީގެ ތެެރއަްށ ޖެހިލަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަ ކުޑަ ތާރީޚެއް ދަންނަވައިލާނަން.  ވަނަ ައހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްެޖ  1985ދަންނަވައިލަން އޮތީ، އަުޅގަ

އަށް ައއި މުއްސަނދި ަބއެއް، އިނގިރޭސި ަދއުލަތެްއ؛ އެެހންނަމަވެސް، އެ މީހުންނަކީ ހޮންކޮންގުގެ ަބއެއް. ައއްޫޑ 

މިލިއަން ޑޮލަުރގެ  500ޓޫރިސްޓު ެއނދު ތަރައްޤީކުރުމަށް. އަދި  5000އަތޮޅުަގއި އެ މީހުން ބޭނުންވީ 

ޙަމީދު އެކަން ގެނައީީތވެ އިްލޔާސް އިބްރާހީމް ބޭރުކޮށްލީ. هللا ންެޓއް ހަދަން. ެއކަމާ ނުގަބޫލުެވގެން ޢަބްދުއިންވެސްޓުމަ

ޙަމީދު މި މައްސަލަިއގަިއ ކުިރއަށް هللا ލ. އަތޮޅު ތަަރއްޤީކުރުމަްށ ޓަކަިއ އިްލޔާސް މަަސއްަކތްކުރީމާ ޢަބްދު

ނެޑއްގެ ތެރެއަށް  މިަކން ވައްޓައިނުަލއްވަްށޗޭ. ރަީއސް ޔާމީނުގެ ނަސީބު ވަރަށް ގެންދިޔަނުދިނީ. އެކަހަލަ ހައިޖާނުގަ

ައތްޕުޅުމަތީގައޭ މި މަޖިލިސް  ގެގަދައޭ. ހަމަ ކަޅުހިލަދަޔަށް ަވޅި ވަންނަ ވަގުތު އަބަދު މި އޮންނަނީ އެ މަނިކުފާނު

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  ހުގެ މެންބަރުން ވިސްނަންވީއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީ ،ތެރޭގައި. ވަރަށް އުފާވާ ކަމެޭކ މިއީ. އަޅުގަ

 އި ެވސް ނޭނގެ ން ޑޮލަރުގެ އިންެވސްޓުމަންޓެއް ނިމިގެންދާއިރަުކ ދުނިޔޭގަބިލިއަ 1އަޅުަގނޑުމެން ނުތިބޭނެ 

ން ޑޮލަަރކީ ބިލިއަ 1ހިއްކެނީ ކިާހވަެރއްތޯ؟  . ހެކްޓަރަކަށްއި ތިބެދާނެ ކަމެއް. ވަރަށް ދިގު ކަންކަން މީފަހަރެއްގަ

ސް ބަލައިލަްނ ވެ މީޓަރެއް ހުރިއިުރަގއި ހިއްކޭ އަދަދުިކއުބިކުޑޮލަރަށް  8 އިވަތަ ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރގައެއްފަްސކޮޅުތޯ ނު

ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. އެ މީހުން ވެސް ދިނީ ރަނަގުޅ  ނުގެ ބިަމށް ވީއެބަ ޖެހޭ. ފަލަސްޠީ ގޮތް ވެސް އަުޅގަ

ގެ މަޖިލީހުެގ ޖެހޭ. މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ަބލައިލަން ހުން އެ އުޅޭ ހާލު. އެކަމަުކ، މިއަުދ އެ މީއިނިޔަތެއްގަ 

ނޑުމެންނަކީ ތާ ދުނިއުމުރަށް މިމެންބަރުން ވިސްނައި ތިބޭނެ ބައެއް ވެސް ނޫން.  އިތަނުގަ ލެއްވީމަ ނިމުނީ. އަޅުގަ

ހަދައިދޭންޖެހޭނެ.  އަދި މި ސަރުކާރެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު ދައުލަތަށް މީގެއިން އެންމެ ފައިދާވާެނ ގޮތެއް

ލަން އޮތީ އަޅުަގނޑު މިހިރީ ހަމަ އެްމ.ޑީ.ޕީަގއޭ. އިދާަރކުރެިވއްާޔ އެހެން މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާއިްއޒަތްތެރި 
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ނަޑީކ  ނޑޭ ނިކުންނާނީ. ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް ެހވޭ. އަުޅގަ ނޑިޑޭަޓކަށް އަުޅގަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ހަމަ ރިޔާސީ ކެ

 ހުރި މީހެއް ނޫނޭ.  ން ގެނެްއސަ.ޕީއަށް ގަނެގެއެމް.ޑީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް.  ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް ވިލިމާލޭައށް އިޞްކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީޝު އާދެ!

ށް އިޞްލާޙާ މެދު ވަރަށް ފުންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ؛ ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމަ މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި

ނުޑ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. އަދި ިމ ގެންނަ  ވިސްނާފަިއވާކަންރި މެންބަރުން ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ިއްއަޒތްތެ އަުޅގަ

ފާްސކުރަން  މިއާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެން؛ ބަދަލަކީ މިއީ އެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

އަންނާނެ  އަދި މި ޤައުމަށް މި ބިލުން ލިބޭ ،ބޭނުންވާ އިޞްލާެޙއްކަން ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެގޮތުން 

މެންޓު ގްރޫޕުގައި ދެކެވުނު ވާަހކައިްނ ގޮތުން ބޭއްވި ޕާލި ކުރިއެރުމާއި ލާބަ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް މިއަދު މި ބިލާ ބެހޭ 

މިައދު ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮންނާނީ އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ. އާދެ! އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

އަށް މި އިޞްލާހު މި ގާނޫނަްށ މި އިޞްލާޙު ގެންނަ؛ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް މި އިޞްާލޙު ގެންނައިރުަގއިސީޤާނޫނުއަސާ

މި އަްނނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ހެދޭ  ،ވަނަ މާްއދާގައި އެބަ ބުނޭ 304ގެންނައިުރގައި މި ގެންނަ އިޞްލާޙުގެ 

މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާނެ  ސަރުކާރުްނ  އިްއަޒތްތެރި، ދާނީ. އެހެންވީމާގާނޫނަކުންނޭ މިކަން ތަފްސީލުވެގެން

އްލު ލިބޭ ގޮތަްށ ންބަރުންގެ ކަންބޮޑުުވންތަކަށް ޙައިްއަޒތްތެރި މެ އިމި ގެންނަ ބަދަލުތައް މިއާ ުގޅިގެން ހަދާ ގާނޫުނގަ

ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ެވސްޓުކުރާ ތައް ރާއްޭޖގައި އިންބިލިއަން ޑޮލަުރގެ ޕްރޮޖެކްޓު 1ކަންތައްތައް ކުރަން. އާެދ!  މި

ނޫން.  އަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުިރކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއީ ދުނިޔޭަގއި އާ ކަމެއް ޔަތްތަެކއް ލިބިގެންދިއުމަކީ ނާއި

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާއިުރގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު، އެހެންވީމާ ނަގަން. ތަކުން މިސާލުއަުޅގަ

އަށް އަންނަންވީ އެ ކީއްކުރަންހެއްޔޭ ިދެވހިރާއްޖެ، ވެސް ސުވާލުކުރަްނޖެހެނީ މިއަދު ކޮންެމ މީހަކު އަޅުަގނޑުމެން

އިންވެސްުޓކުރާނެ  ގައިއްދެއް ފުުރޞަތެއް ނެތިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު އިޤްތިޞާދީ ސަރަހަ ފަރާތްތަކަށް އެވަރު ބޮޑު

ކުރެޭވ ރާ އިންވެސްޓުމަންޓު ދިގު މުއްދަތަށް އެ މީހުންނަށް ކަވަރުއެ ކު ގެ ޕްރޮޕަޓީ، އެ މީހުންބަޔަކު ވާނީ އެ މީހުން

ނުޑ  ފުރުޞަތުތަކާއި ގާނޫނީ ގޮުތން އެ ޙައްޤުތައް ކަަށވަުރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮެވގެން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

މި ބަދަލާ ެއކުަގއި  ނިންމާލަމުން ވެސް  ދަންނަަވން ބޭނުންވަނީ މިކަން ެވގެްނދާނީ ވަރަށް ރަނަގޅު ބަދަލަަކށޭ. އަދި
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މި ، . އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީތުުރ ތަފްސީލުތައް ލިބިގެންދާނޭމި އަންނަ ގާނޫނުން އި

ްށ ކައަ ޓީމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމި 11، ވާތީ މި ބިލު ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް  އަކީ ައވަްސކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްމައްސަލަ

ނޑު ހުށަހަ  ޅަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ފޮނުވަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއި ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލް ނަސީމަށް. ފައިޞަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ލް ނަސީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަކާށި

ނޑު ދަންނަވާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަ ނޑުމެންެގ  ،ލަން އޮީތ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްީއސް. އާދެ! އަުޅގަ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއްއވެސް ުކޑަ ކަމެްއެގ ލެއްަގއި މިއީ ކުޑަހާ މި ނިންމުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ނިންމުމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ގޮތުަގއި ދެިކގެން ނޑުގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ ިމފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގަިއ އަުޅގަ ނުވާނެ. ައޅުގަ

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސްމިހާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަްއ ނިންމައި އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަތު ނުލިުބން.  ލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ވެސް  .ވެސް މަޝްވަާރކުރަން ަތނަށް ފޮނުވާފައި ތިބި ރަްއޔިުތންނާ ވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ފެ ގާނޫނެްއ މީެގކުރިން ނިގެންދިޔަީއ މިފަދަ ބިލަކަށް ލަފާ ލިބެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެސް.އީ.ެޒޑުެގ ގާނޫ ،ހުންނާނެ ގޮތުންތަން. އެއީ ެއސް.އީ.ެޒޑް. ހަނދުމަފުޅު ހެދިގެންދިޔަ ނު އަުޅގަ

ނޑު  ެވސް ވަރަށް ަފރިތަކޮށް މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންލިބުނުއިރު،  އެސް.އީ.ެޒޑު ެއގޮތަްށ ކިޔަމުންދިޔައީ. އަުޅގަ

ނިންމާލިއިރު ވަރަށް  ،ގެންިދޔައިރު.އީ.ެޒޑުގެ މަަސއްކަްތ ކުިރއަށްައކީ ައޅުަގނޑުމެން އެސްއުޭޅ ވާހަކަ  ލަން މިދަންނަވާ

ނޑުމެން މި ލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ލިބިފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ޙަސާފުކޮށް އެސް.އީ.ޒެުޑގެ މަޢު ޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ެއއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ، ތެއް ލިބިފައެއް ނެތޭ. އެހެްނވީމާކަން ކިތަންމެ ބޮޑުކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް އެފަދަ މަޢުލޫމާކުރާ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔި  ނުޖެހޭ ހާލެއްަގއި ކުރާކަށް ތުންނާ އަޅުަގނޑުމެން އެްއެވސްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންޮކޅެއް. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޔަޤީންވާ ކަމަކީ ތަރައްޤީ ބޭނުންވޭތޯ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް  ،ނޫން. އަުޅގަ

ނުއަސާސީްނ ބޭނުންވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން  ޤާނޫ ވެްސ ތަރައްޤީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން

ްއޤުތައް ހޯދަދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެ ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތްތައް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ ވެްސ އެ ލިބިދެވޭ ޙަ އެ ފަރާތަށް

ނޑުމެން މި   އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ނުވަތަ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެދެންނެވި ކަންތައްތައް ހާިސލުކު ނޑުމެްނގެ  ،ރަން މަސައްކަތްކުރާއިުރ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އިސްލާމް ނޑުމެންނަށް ކޮމްޕްރަމައިެޒއް ދީން އެްއވެސް ހާ މިނިވަންކަމާއި ިސޔާދަތު، އަުޅގަ ެލއްަގއި އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްާކ  އެއް ޫނން.ވާހަކަ  ދޭ އަހަރަށް ކުއްޔަށް 25ައކީ ައޅުަގނޑުމެން ިމ ދައްކާ ވާހަކަ ނުކުރެވޭނެ.

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ެއއަށްވުެރ މާއަހަރަށް ދޭ ާވހަކަ 99ވާހަކަައކީ  އެއް. އެތަްއ ބޮޑު ވާހަކަ  އެއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުެމން ގައަ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ެއގޮތަށް ކަންަތއްތައް ާދިއރު ހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންާދ ވާހަަކއެއް. އަުޅގަ

ވަޒަްނވެިރވާނީީކ  އިތަނުގަ ޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަީށގެްނވާ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ނުބެލެހެއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަ

ތަން  އެ ދަރިންނަށް ވެސް ދަރިން ލިބޭ ،ނެއް ނޫން. އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ދަރިން ލިބިންމީހު 2000، 1000

ސް ދައްކާ ދުވަސްތަެކއް އަންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި އަންނާނެ. އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކެްއގެ ވާހަކަ ވެ

ނޑުމެންެގ ހުރިހާ މެންބަރުން ، ން މިފަދަ ކަންތައްތައް ފެނިގެންގޮސްފި. އެހެންީވމާތަންތަނު ވެސް  މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް ދޫކޮށްލާއިރު ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ، ތައްަތއް ބެލެހެއްޓޭެނ ކަންައޅުަގނޑުމެން އެ  ،އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަރައްީޤގެ ވާހަަކ  ނިޒާމެއް ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،އަނެއްާކވެސް ަދއްާކއިރު ނޑުމެން މިސާލު ނަގަިއގެން ހަމައެކަނި އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން އަުޅގަ ައޅުގަ

އެ ޤައުމުތައް ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުރި ގޮތް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ.  ،ތަނުން މިސާލު ނަގާއިރުކުރިއަުރވަން އެހެން ތަން

ަގިއ ން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވީ ސިންގަޕޫރު. ސިންގަޕޫރު މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މެންބަރު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ ހުރި ބޭކާރު ކަންތައްތައް ޖެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކަންތައްތައް ގޮއްސަ ހޭ އަޅުގަ

ނުޑމެން އެބަ ތަނަކަށް ހަދަން. މިއީ ސިންގަޕޫރު؛ ައޅުަގނޑުމެން  ރަޕްޝަން ފްރީޖެހޭ ކޮ ވެސް މަދުކުރަން. އަުޅގަ

ހަކަދަްއކަން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ވާ ަކވާ ކަމަްށ ވަންޏާ ެއ ކަންތަކާެގ ވާހަަކ ނުވަތަ ދުބާއީގެ ވާހަކަދައް ސިންގަޕޫރު

ނޑުމެން މިހާރު މި ،އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެބަ ވަނީ  އަުޅގަ

އެަތއް ޖަލްސާެއއްަގއި  ވެސްވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ކުރިމަތިލާފަ. އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން  50މެްނގެ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ެއތައް ފަހަރަކު  ގޮވާލިން، ޖެހެއޭ މަޝްވަރާކުރަން.  އެ ވާހަކަ ދެއްކިން އަުޅގަ

 މަޝްވަާރކުރުމެއް ޮއެވގެން ެއ ޕާޓީއާއޮޮޕޒިޝަން ޕާޓީެއއް  ހާެލއްަގއި ދެިކގެނެއް ުނވާނޭ އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް

ނޑުމެން ހަމަ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ ކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު ަގނޑު މިއަދު އުފާކުާރ ނެތި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާުކރެވުނީމާތަންކޮޅަކީ އެ ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައި ދެެކވިގެން ިމއަދު ައޅު އޭގެ ަފއިދާ އެަބ  ގަ

ކުރިއަުރވަން  އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތައް ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ތަރައްޤީަގއި މެކުހަށް ޖަހާފައި ހުރިއިރު،ފެނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންަތއްތައް ކޮްށގެނެއް ުނވާނެ.  އިރު އި ހުރިފަށާފަ މަސައްކަތް އެްއވެސް ބަަޔކު ބާކީކޮށްަލއިގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެކުަގއި މަސަްއކަތްކުރުމުން އޭގެ ނަތީާޖ 

ވެސް ވާަހކަޮކޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަުޅަގނޑު އެބަ ދެއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ 

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތަކީ އަބަދުމެ ލިބޭނެ އެއްެޗއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ  ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރުަޞތުގެ ބޭނުން ނޑުމެންނަށް އެބަ ހިފަން ވަގުުތ އަުޅގަ ބޫލުކުެރވޭ ރާއްެޖއަށް ވަކި ވެސް ގަ ޖެޭހ. އަުޅގަ
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ޔަކު އަންނަންވީ ކީްއވެތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުަގއި މި ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ބަ

ނާޔަތްތަްއ، އޮންނަ ފުރުޞަތުތައް، އެ އޮންނަ އިއިޤްތިާޞދީ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެްނދާއިރު އެ  ،ކުރިއަށް ގެންދާއިރު

ނޑުމެންނަްށ ގަ އެ ނޑުބޫލުކުރެކަންތައް އަުޅގަ އަށް ކުރިއެރުމެްއ، ދަންނަވާލަން އޮތީ ިދވެހިރާއްޖެ ޭވ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ިއގެން އުޅޭ ކަމަށް ވަންާޏ ރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަމަކަދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރަިއގެންދާ ކަމެއް ކު

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާތަވެސް އަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުން، ހަމަގައިމު އިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ ނަށް އައިުޅގަ

ނުޑ  ކޮންމެ ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް މި މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުންދޭ އެއް މެންބަރު. އެހެންވީމާ، މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ޑުމެން ހަމަ އެ ިނޔަތް އޮްތ ކަމަްށ ވަންޏާ ައޅުަގނ ؛ދަންނަވާލަން އޮތީ ަރއްޔިތުްނނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކުަރން

ނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ އެއްބާލުންފުރި  ވަރަށް ބޮޑަށް. އެކަމަށް ަތއްޔާރަށޭ. ޝުކުިރއްޔާދޭނަމޭ. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 .މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ވަނަ  251 އަށް، ސޮީރ. މާފުކުރައްވާތި!ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  151ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން  ައޅުަގނޑުމެންގެ ހަޅައިދެްއވީތީށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށައަމާއްދާގެ )ހ( 

ނުޑމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީ އަދާކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ  އެކު ޝުކުރުޑަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޙުސައިންމަނިކަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފަދަ ބިލެއް ބޭނުންވެގެން މި ރައީސް.  ތެރި ރައީސް.އުޅެނީކީ މިއަދަކު ނޫން. އިއްޒަތް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ގިނަ ަރއްޔިުތންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤަ ބޭފުޅުން މި ބުނަނީ ސިންގަޕޫރާ އެއްކޮްށ ގިނަ ބޭ ،އުމު އަުޅގަ

ކަން ލިބުނުއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ވަރަްށ ލިބުނު ވާހަކައެއް. ސިންގަޕޫރާ އެްއކޮށް މިނިވަން ކަންމިނިވަން

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް މި  ،ފަދަ އިޤްތިޞާދީ ވެރިއެއް އައިސް  ފަހަތުގައި އުޅޭ ވާހަކަ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އެްއވަރަށް ައޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުމު ތަރައްީޤކުރުމަށް  ނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް ސިންަގޕޫރާހުންގާނުގައި ހުެރގެން އަުޅގަ 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮށް ބޭރުެގ  ނަމަަސރުކާރަށާއި ނޫން، ޓަކައި ވިސްނުންހުރެގެން ައޅުގަ

ދާއިުރގަިއ ށް ގާނޫނުތަްއ ބައްޓަންކުރަމުންގޮތަ ކުރަްނ އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކޮންފިެޑންސް ލިބޭކަށް، އިްނވެސްޓުފަރާތްތަ

ނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ ގުޅުންހުރި  އަޅުގަ

ކަތައް މި ހުންނަނީ ތަފާތު ވަޑަިއގެން ތިބި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތަފާތު ވާހަރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން މި ތަނަށް 

ނޑުމެން ގަ ގޮތަށް.ގޮތް ބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ސޯޝަްލ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ
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ނޑުމެްނ  ވެނިއު ލިބޭދާއިރު، ސަރުކާރަށް ވެސް ރެ ކެއް ކުރަމުންރަދުތަގެ ގޮުތގައި ޮބޑެތި ޚަވެލްފެއަރ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ގަޖެހެއޭ މަސައްކަތްތަެކއް  މަޖިލީހުން އެބަ ނޑުމެންގެ މި ބިލުން ކޮށްދޭން ސަރުާކރަށް. އަޅުގަ ބޫލުކުރަީނ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިފާޢުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް  ،އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަުޅގަ

މި ފަދަ ދިގު މުއްދަތަކަށް،  ސްނަންޖެހޭ އެއް ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ތެރޭަގއި އެބަހުރި. ައޅުަގނޑުމެންގެ ވި

ނޑުމެންގެ ބިމުން، ނޫންނަމަ މުޅި އުމުރަށް ހިބަކޮނޫނ ނޑުމެންށް، އަުޅގަ ބިން ހިއްކައިގެން މި ދެވޭ  ނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެސަރަހަ ނޑުމެންގެ އިސްލާީމ ވަހުވަން ބޭނުންއްދު ދެވިގެންދާއިުރގަިއ އަޅުގަ ދަތައް އެްއވެސް ކަހަލަ ނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ގޮތަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން ބައްަޓންކުރެވިފައި އޮތުން. ހަމަޔަޤީނުންވެ ބުރުލެއް ނާރާ ސް އަުޅގަ

ަގނޑުމެްނގެ އިސްާލމް ޅުހުރީ ހަމަ އެގޮތަށް. އަ ޔާމީންގެ ިވސްނުންފުޅުهللا ރިއްޔާ އަލްާފޟިލް ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެްނގެ މި ބިލު ފަރުާމކުރެިވގެން ައޅުަގނޑުމެންދީނުގެ ވަހު ެގ ދަތަށް އެްއވެްސ ބުރުލެއް ނާރާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ގަ ނުޑ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުވެތި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ ބޫުލކުަރން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ގޮވާަލން ބޭނުންރައްިޔތުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ،ވަނީނަށް އަޅުގަ  ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންރައްޔިތުންނަށް ޮގވާލަން ބޭުނން  ށް ވަރަށްއަ .ހއ. ހދ. ށ ގެ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދާއިާރގެ؛ވަނީ އަުޅގަ

ނުޑ ިރއެރުން އަންނާނޭަތކަށް ެވސް ކު. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކި ހިސާބުބޮޑެތި ކުިރއެރުންތައް އަންނާނޭ . ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ކުރާނެ މި ޤައުމަްށ އައިސް އިްނވެސްޓު ތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެެހވަން ކަހަލަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުމި ފާހަގަކުރަނީ އައި

ނޑުމެންގެ މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަހި  ބޭބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ އަޅުގަ

ނޑު ތަކެއް ހުރެގެންނޭ. އަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި  ،ހިނދު މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ هللا ޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ  އި، ސަރުކާރުން މި ބިލު ފޮނުވީމާތިބީ މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަކަ ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނ ލަތު ރަނގަޅުވެ، ޤައުުމެގ އެތައް ބަޔަކަށް ވަޒީފާަތއް ޞާދީ ހާޑުމެންެގ މި ޤައުމުގެ އިޤްތިކެތްމަދުވެފަ. އަުޅގަ

ނޑު އަިދވެސް ެއއް ފަހަރު ންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޝަްއކެްއ ނުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ލިބިގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޤައުމުގެ ހުންގާުނގައި މި ވަގުތު މިހިރަ ނޑު ދަްނނަވައިލާނީ، އަުޅގަ ޤްތިޞާދީ އި ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް 2018ވޯޓުދެިވގެން އަޅުަގނޑުމެން މާހިރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ްއޔާ އިރާަދކުރެްއވިهللا ގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުهللا ފީޤު މާތް މި ރައީސް ހޮވުމުގެ ތައު  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.މެންނަށް ެދއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާފަިއ އެބަ އޮތް ވަގުތު ވަރަށް؛ފަާރތުން އަޅުަގނޑަށް އަންގަ  ގެއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމް ޝުކުރިއްޔާ އި 

ކުރުން. އަދި ބައެއް މެންބަރުން މިހާރު ދޫކޮށްލައްވަމުން ތްތެރި މެންބަރުންގެ މިނެޓު ވަކިވަަރކަށް ލިމިޓުއިްއޒަ
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ނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަވަނީ. އަ ނުޑ އަޅުގަ  ހަކަފުުޅދައްކަވާ ކަމަށް ވަންޏާ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދާއިރު ވާުޅގަ

 އަށް.ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށި 

ނޑު ބަލާނަން ކުރުކޮށްލެވޭތޯ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  ސް، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ސް. އަުޅގަ

ނީ، ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުން ބޭނުންވަނީ މުއްސަނދިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ތަރަްއޤީއާއި ތަހުޒީބު. ރާއްޖޭެގ ވަބޭނުން

ޖޭގެ އިޤްތިާޞދަށް މި ގެންނަ ބަދަލުތައް ދައުލަތުން ފުރިހަމަކޮށްދެވޭނީ ރާއް، މީދުތައް ަސރުކާރުންރައްޔިތުންގެ އުއް

ނޑު މި ދައްކަީނ  ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްގެން. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެސް ގެނެސްެގން. އަޅުގަ

އެސް.އީ.ޒެޑް ބިލެްއގެ ވާަހކަ. ދައްކަމުންދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަްނީވ އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ފުރިހަމަ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ހުރީމާ. ބޭނުންނުކު ރެވިގެން މި އުޅެީނ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  އިންވެސްޓަރުން ތިބީ ރާއްެޖައށް އައިސް. ާރއްޖޭގެ ޖެޓީތައް މަތީގައި ތިބީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ކަންކަން ނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގންނަންޖެހޭ މި ބަދަލުތައް ނުގެނެިވގެން. އަުޅގަ

ބޭނުމެއް ނުވޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ ފަޅުތައް ެއ އޮތީ. ކޮންކަމެްއތޯ ވަނީ؟ ތިމަރަފުށްޓާއި ގުރަިއދޫއާ ދޭތެރޭ އެކަނި އެަބއޮްތ 

. އެހެންވީމާ، މި ފަޅުތަކުގެ މޭލުގެ ފަޅެއް. ހަމަ އެްއެވސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. މިހާރު ބޮއްޔާއި ރަްތގަލާ ވެސް ނުނެގޭ  27

ބިިލއަން ޮޑލަރު ޚަރަދުކުރާކަށް ނުވަތަ  1ބޭނުންކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ. މިތަނަކަށް ނާންނާނެ އިންވެސްޓަރުން 

މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރާކަށް ނާންނާނެ އޭނައަށް އޭނަގެ ރިސްކު ފްރީކޮށްެގން ނޫންވިއްޔާ. އެހެންވީމާ،  1000

މީހާއަށް ފުރުޞަތު ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ބިމަކީ މިލްކުކުރުމާއި ވިްއކުމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެިވގެންވާ  އިންވެސްުޓކުރާ

ނޑުގެ އަތުަގއި މި އޮތް ފޯުނ  އެްއޗެއް. ބިމަކީ މިއަދު ގަނެިވއްކޭ އެްއޗެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބިމަކީ ިމއަދު އަުޅގަ

ތުދީގެން ނޫނިްއޔާ އިންެވސްޓަރުން އިންެވސްުޓކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫން އެ ވިްއކާލެވޭ ފަދައިން ވިްއކާލެވޭ ގޮތަށް ފުރުޞަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބިން ގަނެވިއްކޭ މުދަލެއްގެ ގޮތުަގއި ހެދެން އެބަ ޖެހޭ. އެ ފުރުޞަތު  ހުންނަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ ފަރާތަކަށް ބިން ވިްއކާލުމުެގ  3ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ، އަުޅަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ 

ނޑު އެއަށް  ޙައްޤު ނޫނިއްޔާ އިންވެސްުޓުކރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ވިްއކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި އެ އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދީނެއް  3ދަންނަވަން އޮތީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް  ވަނަ ފަރާތަކަށް ފުުރޞަތު ދީފައި އޮތްކަުމގައި ިވަޔސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުިމއްޔަެތއް ެވސް ނުެގއްލޭނެ.  ވެސް ނޑުމެންގެ ަސގާފަތެއް ވެސް ުނގެްއލޭނެ. އަުޅގަ ުނގެއްލޭނެ. އަުޅގަ

ސަގާފަތަކީ ޯކއްެޗއްތޯ؟ ސަާގފަތް މިހާރު ހުރީ؛ ބާޒާރުގައި ވިްއކަން ހުރި އެއްެޗއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއއީ. 

ޫކޗީާއިއ ބްރާޑާާއއި ެއއީ ިވކްޓޯިރާއ ސީކްރެޓު. އެހެްނވީމާ، މި  ބްރޭންޑެްއ. ެއއީ 3ސަގާފަތަކީ ދުނިޭޔގައި އުޅޭ 

ބްރޭންޑުތައް އެހެރީ ިވއްކަން. އެއީ ަސގާފަތަކީ. އިންޑިއާ ިކހިނެއްތޯވީ؟ ސްޓަރ ޓީވީ ލީާމ ހުރިހާ ހައުސްމެއިޑުންތައް 
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ނޑުމެން ަސގާފަތެއް ިވއްޔާ  ނޑުމެން ީކއްކުރަންތޯ  ސާޅީ ތިރިކޮށްލީ. ޖިންސް ާލންފެށީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ައުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ކަޑިއްެކއް ަލއިގެން ިމ ތަނަށް ވަންނަންވީ ނޫންތޯ.  ޓައީ ައޅަިއގެން އަންނަްނވީ؟ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއިން މި  10ސަގާފަތް ވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ؛ އިސްލާމް ދީން ވެސް މި ޤައުމަކުން ނުދާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މެން މި ާރއްޖޭގެ އިސްލާމް ދީން ހިާމޔަތްކޮށްފަ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢަޤީދާއެއް ވެސް ވިްއކަެއއް އޮތީ ައޅުަގނޑު

ނޑުމެން ިތބޭނީ އިސްލާމްދީންކަންމަތީގަިއ. މި ރާއްޖެއަށް އިންވެސްުޓކުރާ މީހުންނަށް ބިންތައް  ނުލެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުަގއި އިމާރާތްތައް ެވސް ހިފައިގެން ނުވެސް ދެވޭނެ. އިމާރާތެއް ވެސް ނުގެންެދޭވނެ. މި ބި  މުގައި މި ފަސްގަ

ހުންނާނީ. ހުރިހާ ބިން ވެސް ހުންނާނީ. ބޯޓަކަށް ލައިގެން ގެންދެވޭނެ އެްއޗެއް ވެްސ ނޫން އެއީކީ. އެހެންވީމާ، 

ވަނަ  21އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު މި ދުނިޔޭގެ މުޖުތަމަޢާ އެއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން އުޅެްނ އެބަ ޖެހޭ. މީ 

ނޑުމެްނ ވިސްނަންީވ؛ އިިދކޮޅަށް ާވހަކަދައްކާ މީހަކު، ބޮލުރޮދި ގަ ރުނު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިަފއި ހުރި މީހަކު ފަހަރެއްަގއި ބުނެދާނެ މީ ގޯސް ވިސްނުމެކޭ. ބައްލަވާ! ރައްޔިުތންގެ  މެންބަރުން މިތިބީ.  85ކެ

  މުޅި ޤައުމު މި އޮތީ މިކަމަށް އެއްބަްސވެފަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެބަ ޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން މާފަށް އެދެން.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދެންމެ އެ ފުުރޞަތު އަރުވަން ތަރުތީބުން މި ޖެހެނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. ެއހެންނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފުކު ރެއްވުން އެދޭ ހާލު ައޅުގަ

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނަްށ ޤާނޫނުއަސާސީއަ ށް ގެންނަ އިޞްލާޙަކަށް ބަހުސްކޮށްލަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

މި ލިބެނީ އެީކއެަކއްަޗކަށް ަހމަ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާުޅިވހެން ފަޓާސްބަރިއެްއގެ އުސޫުލން. މިއަދު ބަހުސްކޮށްފައި 

ނޑުމެންނަށް ނުދީ . މާދަމާ ގެނެސް އަނެއްާކ ވޯޓަްށ އަހާފައި މިއާ ދޭތެރޭ ފުންޮކށް ވިސްނައިލާނެ ވަގުެތއް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެޭވ  ނޑުމެން ރަތްޖެހީ. އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ަގވާއިދަށް ީލ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިވަުރގެ އިޞްލާޙެއް ގެންނައިރުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ަވގުތު ނުދީ، މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. 

ކިން. ނައިބު ރަީއސްގެ ޯވޓު ނެގިގެންދިަޔއީ ަވޒީރަުކ މިއަދު ހަމަ ހެނދުނު ވެސް އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ެދއް

ވަކިކުާރވަރަށް ވުރެ ވެްސ ނިކަމެތިކޮށް. މިއަދު ާއއްމު ބިލަކަށް ވޯޓުލާ ވަަރށްވުރެ ވެސް ިނކަމެތިކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގންނަ އިޞްލާޙެއްގެ މަަސްއކަތް ކުރެިވގެންދާ މަންޒަރު. 
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ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ، ިދވެހިރާއްޖެއަށް އިްނވެސްޓަރުން ނަިއސްގެން އުެޅނީކީ ބިން ނުިވއްަކއިގެެނއް އަޅުގަ 

ނޫނޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ިއންވެސްޓަރުން ނައިްސގެްނ އުޅެނީ ކޮފީތަށި ބަންުޑންވާވަރުން. ިދވެހިރާއްޖެއަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްނވެސްޓަުރންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިތުބާރު އިންވެސްޓަރުން ނަިއސްގެން އުޅެނީ ދިވެހި ސަރުކާރަާށިއ 

އިންވެސްޓަރުންނަށް ނުލިބޭީތވެ. ސަުރކާރަށް އިތުބާރުނުުކރެވޭތީ. ޚުދުމުޚްތާރު ވެިރކަމެއް ހިންގަމުންދާތީ، އެތަްއ 

ން އެ ބޭފުޅުންެގ ބައިވަރު ޯގސްތަެކއް މި ޤައުމުން ހެދެމުންދާތީ އިންވެސްޓަރުންނަށް މި ޤައުމުގައި އިްނވެސްޓުކުރުމު

އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭީތވެ. ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޓޫރިޒަމްގެ 

އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަލައިާލިއރުގައި ދުނިޭޔގައި ހަމަ އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ޓޫިރޒަމް ޕްރޮމޯޓުކުރާ އެއް ަޤއުމަށް ވާއިުރ، 

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަށް  ވެސް އަުޅގަ ނޑުމެންގެ ރަށްަތކަށް އިންވެސްުޓކުރާނެ ބޭރުމީހުން ހަމަ އަޅުގަ އެބަ ފެނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މުޅި ތާއަބަދަށް ދޭންޖެހޭ އެްއެވސް ސަބަބެއް ައޅުަގނަޑކަށް  99ލިބޭ.  އަހަރަށް ދެވެން ޮއތް އެްއޗެއް އަުޅގަ

ނޑަށް މި  70%ގައި މިއޮންނަނީ ބިމުގެ މަދުވެގެން ލާއިރުގައި ެވސް މީމި ިއޞްލާޙަށް ބަލައި ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ޭވ ެވސް އޮތް ބިމުެގ ތެރޭން ދެބިމަކީ މިހާރު 30%ވާންޖެހެނީ ހިއްކާފައި އޮތް ިބމަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ. އޭގެ މާަނއަކީ 

 ންކަމެއް ވަގުތު ކުރަންޖެހޭ ކަ ކަންތައްތަކަކީ މިގޮތަށް މި ލާއިރު ވެސް. އެހެންވީމާ، މިބިމެކޭ އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބަލައި

ނަޑކަށް ގަ ނޑުމެންނަށް މިހާރު ހަމަ  ޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އަދި ޚާްއޞަކޮށް މިކަމަކަށް އަުޅގަ ތަނުގައި އަުޅގަ

ޞަދެއްަގއި ަވކި މަޤްނޫނެއް ވެސް ވަކި މީހަކަށް ބައްޓަންކުެރިވެގން ވަކި ންދަނީ ކޮންމެ ގަވާިއދެއް ވެސް، ގާފެންނަމު

އަތޮޅެްއ  ގޮުތގަިއ ދެ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިވޭ ތަން. ިމހާރު ހެދިގެންދާ ކަމަކަށް ޚާްއޞަކުެރވިގެން ާޤނޫނުތައް

ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ަބއެްއ  ،ގޮތުން ކުރުުމގެފައި އޮްތ ެއގްީރމަންޓެއް އޮނަރއެީކގަިއ ހެދި ވިްއކާލުމަށް ޓަަކއި ޢަރަބިންނާ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު މި ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި ބަދަލު ގެންނަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ލިބެނީ.  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވާއިުދ  ވަކިކުރަންވީމަ ަވކި ފެނުނީ ޖަމީލް މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ނީ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އަެނއްކާ ޖެހެ ތަން. ިމއަދު ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަުލކުރަން މި ބަދަލުކުރެވިގެންދާ

އެކީަގއި ޤައުމަްށ  ކަމަށް ވަންޏާ މީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އްތަެކއް ހިންގަންޖެހުނީމަ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ދާކަންތަ

ނޑުމެންނަކަށް ބަލައިގަެނވޭކަށް އިންވެސްޓްމަ ންޓުތަެކއް ގެނެްސގެން ރާއްޖެ ތަރައްީޤކުރަން ުކރާ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ވަިކ ކަމަކަށް ޚާއްޞަކުރެިވގެން  .ގޮތަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނިސްބަތްވާދަނީ  ކަމެއް ވެސް މި ނެތް. ކޮންމެ

ގޮަތކަށް  . އަެނއްާކވެސް އަނެއް މީހަކާ ޖެހުނީމާ އަނެްއ ކަމަކާ ޖެހުނީމާ އާަގާވއިުދތައް ހެދިގެން ،ޤާނޫނުތައް ހެދިގެން

ޮއވޭ މިއާ ގުިޅގެން  ލުގެ ތެރޭަގއި އެބައަށް މިގެންނަ ބަދަގައި ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އެ ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަން މީ 

ނޫނު ފަދަ އެްއެޗއް ލިޔެފައި ވެސް އެ ގާނޫނު ހަދާއިުރގައި އޭަގއި ކޮންމެއިތުރު ގާނޫނެއް ހަދާ ވާަހަކ. އެ ގާ

ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ  ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ފާސްކުރުމަކީ މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ

ނޑުމެްނގެ  ،ގޮތަށް ސަުރކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ނެތި އޮތް ނީ. އެހެންވީމާ، ިމހާރު މިލަފާކުރެވެ އަދި އަުޅގަ
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ނޑަށް ނުފެންނަ ަލތެއްަގއި އޮތްނޫނީ އިންވެސްޓަރުން ނުލިބޭނެ ހާ ބިންތައް ިވއްަކއިގެން  ހިނދު، މި  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަންެޖހޭ ވަގުަތކީ ސިޔާސީ ސިޔާީސ  ،ކަންތައްތަކެއް މި ޤައުުމގައި ރަނގަޅުކޮށް  ގޮތުން ައޅުގަ

ިރެވތި ނިޒާމެއް މި ަޤއުމުަގިއ  އިތުބާރު ހިފޭވަރުގެ ޑިމޮކްރެޓިކުހަލަބޮލިކަން ފޮލުވާލައި، ިއންވެސްޓަރުންނަށް 

ނޑުމެންގެ ކުރަންވީ ވަގުެތއް. އެކަްނ ކުރީމާބިނާ ނޑުމެންނަށް އިންވެސްޓަރުން ވެސް ލިބޭެނ. އަުޅގަ ޤައުުމ  އަުޅގަ

 50މިލިއަން ރުފިޔާ މިނިވަން  300އެއްކޮށް ނަރުދަމާ އަޅައިދޭން އުޅެފިްއޔާ  ތަރައްޤީ ވެސް ވާނެ. އިޚްާލޞްތެރިކަމާ

ވެްސ އަުޅަގނަޑކަށް ހަމަ އެްއގޮަތކަށްނަުރދަމާ ވެސް ނޭޅި އޮންނަންޖެހޭނެ މައްސަލައެްއ  ،ފާހަގަކުރަން ހޭދަވާއިރު 

ޕްިރއޮރަޓަިއޒްކުރަން ބޭނުންވަީނ ، ކަންކަމަކަށްތޯކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންިރ ޚަރަދުނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ލާ

ލާފައި މުޅި ޤައުމު ިވއްަކއި، ބިންތަކެއް ނޫން  ،ކަމަށް ވަންޏާމު ކަންކަމެއްތޯ ސަރުކާރަށް ނުވިސްނިގެން އުޅޭކޮން

ވެސް ތިބި މިހާރުހި ރައްޔިތުްނ ތިބޭނީ ދިޔަޔަސް އެ ވަންނާނީ ޮކންމެވެސް ެއކެްއގެ ޖީބަށް. ހަމަ ދިވެ

ނޑު މި އިޞްލާޙަްށ ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އިނިކަމެތިކަންމަތީގަ  . ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިނަށް. ދު ޙުސަސަޢުމެންބަރު 

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަޢުދު ޙުސަވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ގެެނވޭ ބަދަލަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިމއަދު މި

ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ވިލިމާލޭ، ރުމި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ބަދަލެއް. އެހެންކަމުން

ން ަބއިނަލްއަޤްވާީމ ގޮތު ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަްނ. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ އިންމަނިކަށް ވަަރށްނިހާން ޙުސަ

ރައްވަމުންގެންދަވާ ަރީއސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުގެ ެތރޭން މި ކު ،ށް ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުންމުޖުތަމަޢަ

ނޑުމެން ވަރަށް  ،ފަދައިން  ބޮޑަށް ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބިޔަ ބުރަ މަސައްކަަތކީ ައުޅގަ

ނޑުމެްނ  ،ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލުވެފަ. އެހެންކަމުން ސައުތު އޭޝިާއގެ އެންމެ މުއްސަނދި ޤައުމަށް މިއަދު މި އަޅުގަ

ނޫނަކަށް ބަދަލުވާ ހިސާބުން ފެށިގެްނ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ބިލު ގާهللا  ތެރޭން ދާ މަސައްަކތުގެމިރޭ މި ކުރަމުން

ކޮންމެ ދިވެހި ަރއްޔިތެްއގެ  ،. އެހެންކަމުންއިކްލާސް ަޤުއމެއްގެ ގޮުތގަ ބަދަލުެވގެންދާނީ އޭޝިާއގެ ފަސްޓު ދިވެހިރާއްޖެ 

ނޑުމެން މިއިާކޑެްއެގ ގޮުތގައައި.ޑީ އައި.ޑީ ާކޑު ބަދަލުެވގެންދާނީ ފަސްޓް ކްލާސް  ކުރަނީ. މި . އެ މަަސއްކަތް އަުޅގަ

ނޑުަގއި ވަނީ މުިޅ  މުްއސަނދިކަން މިއަދު މި އޮތް ކުޑަުކަޑ ޖަޒީރާ ޤައުުމގެ މި މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އިންިޑއާކަ

މިލިއަްނ ވާމީ މަލްޓިއަޤްދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދީ ދޮރުތައް ަބއިނަލް ،ދުނިޔެއަށް ފާހަގަކުެރވިފަ. އެހެންކަމުން
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ގެްނގުުޅއްާވ  މި ކުރައްވާ ަމސައްކަުތގައި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ޓަކައި މިއަުދގެ ރައީްސ، ރަީއސް ޔާމީން މި

ދިވެހިރާއްޖެ  ،ފަދައިން އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ އި.ސިޔާސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޫހނު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މި ފުރުޞަތުގަ

ކުރަނީ އިޤްތިޞާދީ ިސާޔސަތުގެ ތެރޭން ިދވެހިރާއްޖެ  މި ިމއަދު މުޅި ދުނިޔެ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ނަޒަރު  ،އޮތީ މިއަދު މި

އޮތް ރީތި އާދަކާދަތަާކއި،  ިދވެހިރާއްޭޖގެ މި އޮްތ އަމާންކަމާއި ހިމެނޭ އީކުއޭޓަރ ޒޯުނގެ ަސބަބުން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި

ޓަރުންނަށް އެންމެ އިންެވސް ލޯން ފްރީ ލޮކޭޝަނެއް. މިއީަސިއކް އީމި .ލޮޭކޝަނުގެ ގޮުތގައިއޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

ނޑާއި ެއރޭބިއަން ސީާއއި، އެހެންކަމުން މުހިއްމު ޒޯން. އީުކއޭޓަރ ޒޯން، އެފްިރކަން  ިދވެހިރާއްޖެ މި ހިމެނޭ އިންޑިއާކަ

މި މަންޒިލު ވެގެންދާނީ މުިޅ  އަދި އޭޝިއަްނގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތައް ުގޅުަވއިދޭ ންޓާއި، އިްނޑިއާ ކޮންޓިނެންޓާކޮންޓިނެ

ސަބަބުން މިގޮތަށް  . އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ބިލުގެއިލް ސެންޓަރ ޒޯނެއްގެ ގޮތުގަ އަށް ހުޅުވާެލވިފައި އޮތް ކޮމާޝަދުނިޔެ

ނުޑ ޝަްއކެއް ުނކުރަން. އެހެންކަމުން ވަރަށް ފުރިހަމަައށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަމުންބަދަލުވެގެންދާނެކަމާ   ،މެދު އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުާރ  11ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

 ޖެ ިމއަދު މި ހުުޅވިގެންދަނީ އާ ލާނީ މި ދިވެހިރާއްދަންނަވަމުން، ވާހަަކކޮުޅ ނިންމައި ވާހަކަ މި ފުރުޞަުތގައި 

 ކިންގޭ.  ހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީއީސް ަރއީސް ާޔމީނަކީ ދިވެއިޤްތިޞާދީ ސަފުހާއެކޭ. މި ސަފުހާއަކީ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިްނނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙްބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެން

ދަނީ  ގެނެޭވ ދެވަނަ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ހުޅުިވގެން މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާީސއަށް މި

ނުޑ ގަ ވަރަށް ފުރުޞަތެްއ މީ. . ާޚއްަޞކޮށް ބިންވެރިކުރުުމގެ ގޮތުން ހުޅުވިގެންދާ އިގޮތުގަ  ބޫލުކުރާބޮޑު ދޮެރއް އަުޅގަ

ހަމަވެގެްނ ކަމެއް ފުރި 3ނޫނުގައި ބުނާ ލިބެނީ މި ގާ މި ފުރުޞަތު ހުޅުވޭއިުރގައި މި ފުރުޞަުތ މި ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ގަ އެ ކުރާ ަމސައްކަތަީކ ނުވަތަ އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  -1ބޫލުުކރަން. އެއީ ކަމުގައި އަުޅގަ

ބިމަކީ  ،ވަނަ ކަމަކަށް 3ޖެހޭ.  ަވކިވަަރކަްށ އިންވެސްޓުކުރަން އެބަ ،ވަނަ ކަމަކަށްޖެހޭ. ދެ ވާން އެބަ އެްއޗަކަށް

ޖެހޭ. މި ބިލަށް  ައކީ ހިްއކާ ބިމަށް ވާން އެބަ 70ތަުނގެ % ޖެހޭ. ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާ ވާން އެބަ  ހިއްކާ ބިމަކަށް

ކަްނ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ފައިދާތަެކއް ވާ ދީލާއިުރަގއި އިޤްތިޞާމި ގެނެޭވ އިޞްލާޙަށް ބަލައި، ލާއިުރގައިބަލައި

ބޫލުކުރަްނ ހަމަ. ހަމައެއާއެުކގައި ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުރިކަން އަޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެން ގަ

ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ބިން މިލްކުވެގެންދާއިުރގައި ޭއގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް،  ފާހަގަކުރަން. މި
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ނޑުމެންނައް އަަރއިގެންޖޭގެ ދީނަށް އެްއވެސް ލޮޅުމެރާއް ފަ. ށް އޮންނަންޖެހޭނީ ކަށަވަރުވެުނވާނެ. އެކަން އަުޅގަ

ފަދަ އަސަރެއް  ން ގެއްލުްނވާގެ އިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް މީގެންއްޖޭަގއި ުކރެވިފައި ހުރި ދިވެހީހަމައެއާެއކުަގއި ރާ

ނޑު ހަމަ ހިތުގެ ައޑިކޮށްގެނެްއ ނު ން ތާީއދުކުރަން ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ ބަޔަކު ދިރިުއޅުނަސް ެއީއ ވާނެ. އަުޅގަ

ނޑަ ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އަދި ކަމައްސަލަެއއް ނޫން އަުޅގަ ގިނަ ށް. ބޭރުގެ އިްނވެސްޓްެމންޓުތަކަށް އަުޅގަ

އަުޅަގނޑު ހަމަ  ދިގު މުއްދަތަށް ެއ އިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިމާއި ތަންތަން ދީފައި އޮތުމަކީ ވެސްމުއްދަތަށް، 

ތާއީދުކުރާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު މިދެްނނެވި ކަންަތއްތަކަށް އަިދ ފުންކޮށް އަދި މި ބިލު 

ނޑު ުއއްމީުދކުރަން. އަދި އޭެގއިތުރުން ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ވިސްާނނެ  އޮތް ތަން؛ ރާއްޖެ މިހާރު މި  ،ކަމަށް އަޅުގަ

އޮތް ޮލކޭޝަނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  ަކނުޑގައި މިފަދައިން ިއންޑިއާ ވިދާުޅވި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު އެ

އްދުގެ ސަލާމަތަށް، ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށާއި އަދި މި ސަރަހަ ލޮކޭޝަނެއް. ރާއްޖޭަގއި ކުެރވޭ ކަމެްއގެ

 ،ނެ. އެކަން ކަަށވަުރވެކަމެއް ީމގެ ސަބަބުން ކުރެިވގެނެއް ނުވާ ފަދަ އެއްވެސް ސެކިއުރިީޓއަށް ލޮޅުމެއް އަރާ

އެހެން ެއ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަން ގެނައުމަށް ަޓކަިއ  ،ޔަޤީންކުރެވިަފއި މީަގއި އޮންަނންޖެހޭނެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ

މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮެވއްޖެްއޔާ ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގައި ގެނައުަމކީ ެއއީ އަުޅަގނޑުެގ އެދުމެއް. މި ބިލު 

ނުޑ މިދެންނެވި ބަދަލު އައިްއސި ފާސްވެގެން މި ނޑުމެްނގެ މިނިވަންކަމާިއ  ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ގޮތަށް މީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ސެކިއުރިީޓއާ ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނާއި ނުޑ  ެއއްޗެހި ރައްާކކުރެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެއަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ

އިންޑިއަން އޯޝަންގެ ސެިކއުރިޓީއަްށ  ގޮތަށް މި ސަރަހައްދަށް؛އެ ހަމަ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. އަދި ދެކޭ

ގޮތަްށ މިކަން ކުރުމަށް މިއަށް  ކަމެއް ީމގެ ސަބަބުން ނާންނަ ވާފަދަ އެްއވެސް މީގެ ސަބަބުން ެގއްލުމެއް

ނޑު ދަންނަވަން. ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

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

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު 

ދާ މައްސަލައަކީ  މި ަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި ބަހުސްކުެރެވމުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ައޅު

ނޑުމެްނ ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާަލންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ސޫލުން ދާ އު ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަޅުތަކުްނ ވެލިގަލަށް ގޮސް އަބަުދ ވެލިގަލަށްގަ

 ،އިްޤތިޞާދީ ކުރިއެރުން ވެސް ،ނަގަަނގާ ތިބެގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުން ވެސްއަޅުަގނޑުމެން ވެލި 
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ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ހިނިތުން ވެސް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަރައްޤީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ުނލިބޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޖީބުތަކެއް ވެސް ފުރަެއއް ުނލެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަްށރަށުގެ ނަރުދަމާއެްއ ެވސް  ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަދރީ ނޭޅޭނެ. ބަނދަރުތަކެއް ވެސް ންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ވެސް ފޯރުކޮެށއް ނުދެވޭނެ. ނެހެދޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަންނަބޯފެން ވެސް ައޅުަގނުޑމެންގެ ދަރީމީރު  ޙަޤީޤަތަކީ މާވަހަރެްއ  ރަްނޖެހޭބޫލުކުކަށް ނުލިބޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ ފުރުޞަތު ދީގެންދެން ކާޅު ައއިސް ތުނބުން ތަޅައި އޭތި ހަލާކުޮކށްލަންދެން އަ ލެއްގީމާ ނުވާނެ. ޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުައސާސީާއއި އިސްލާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލު ، ދީނާއި މިފަދަ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގަިއ އަޅުގަ

ން އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން ތެްއގެ މަތީގޮ މާޔަތްވާހި

 ގެ ދެއް. މީ އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ރިޔާސީ ވަޢުޖެހޭ. މީ އަޅުގަ ގެނެސްދޭން އެބަ

ނޑު މެނިފެސްޓޯގައި ވެސް ހިމަނަިއގެން މީގެ އެތައް ުދވަހެއް ކުިރން އަ ޅުަގނޑުމެން ވިްއކަމުން އައި ވާހަަކއެއް. އަުޅގަ

ދައްކަނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޔޭގެ މިފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ގެެނވޭނީ؛ދުނި ،މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލން

މިލިއަން  200 ސަތޭކަ 4ހާސް  15މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މިދައްކަނީ  2މިލިއަން  1

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންެވސްޓުކުރުމަށްފަހު ބަޔަކަށް މިތަނުން ކުޑަކުޑަ ބިްނކޮޅެއް ިމލްކުވާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެިރ  ރުފިޔާ

ރައީސް. މި ބިންކޮޅު މިލްކުވާނީ މިދެންނެވި އަދަދަށް މި ތަނަށް އިންވެސްޓުކޮްށގެން. އޭެގ ކުރިން އެ ފަރާތަކަށް އޭގެ 

ގެނެއް ނުާދނެ. އެހެންވީމާ، ީމގެ ހުރިހާ ފޮނިމީރުކަމެއް އޮތީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް. މިާއއެކު ވެްސ ފޮނިމީރުކަމެއް ލިބި

ނޑުމެން މިތިބީ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން މިތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ ވާހަަކއަީކ، އަުޅގަ

މާޔަތްުކރުމަށް ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ތެުދވެގެންނޭ. ިމ އިސްތިޤްލާލާއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދީނާއި ަސގާފަތް ހި

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަާޔންކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަީކ  10ގާނޫނުަގއި މި ބަޔާންކުރާ؛ ާއދެ! މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަޔކަށް ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮަތކަށް އިސްލާމްދީން ނޫން ގޮތަކަށް ޮއންނަ؛ އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ިއސްލާމުން ފިޔަވައި އެހެން ބަ

ނޑުމެން ެއ  ނޑުމެން އެކަން ުނކުރާނަން. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުައސާސީ ބައްޓަމެްއ ނުކުރާނަން. އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ކޯލީޝަނަީކ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ތެދުވާނެ ބައެކޭ. 

ނެޑކޭ ެއއްވަެރކޭ އަޅުަގނޑު ދަ ނޑެކޭ، ހިލަގަ ނޑުެމންނަށް މި އޮތީ ރަންގަ ންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަެތްއ  އަޅުަގނޑުމެން ިކޔަިކޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ފަޅުަތކާއި ގިރިތަާކއި ހާތައް ބަހައްަޓިއގެން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ައޅުަގނ ޑުެމންގެ މި ހާތަކާއި ގިރިތަާކއި ފަޅުތައް ހަދަން. އެހެންވީމާ، ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރަންގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން ނަާގލައިގެންނުވާނެ. މިކަމާ ދެކޮަޅށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ 

އީ ޒީރޯއިން. އެއީ ިދވެހި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިދާތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދަްއާކނީ އެއީ ހީރޯއިންނެއް ނޫން. އެ

ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުން. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިުތން އެބަ ޖެހޭ އެފަދަ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. ިދވެހި 

 ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންަކން...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް އަންަގވާފައި އެބަ އޮތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ޕީ.ޕީ. އެމްގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު، މިހާރު އަޅުގަ

މިހާރު މި ލިސްޓަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭނީ ދެން މި ހިސާބުން ފެށިގެން ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ނޑު ކުިރއަށް 2ވެސް  ނުޑ މިނެޓު އެރުވެން ިމ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަ ެގންދާނަން. މިހާރު އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލާޙުގެ ގޮުތގަިއ ބާބެްއ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނުައސާސީއަށް ގެނެވޭ ދެ ވަނަ އިސް

ނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ާތއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އާދެ!  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ިމ ވާ އިސްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ  އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި އިސްލާޙުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ށް ވަރަށް ިގނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެްނވާ ކަމެއް މިއީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، އެހެން ބައެއް ގޮތުން ރާއްޖެއަ

ނޑާއި ފަާޅއި ފަރުތަކުެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކަ

ތުންނަށް މާ ބޮޑު ނަފާއެްއ، މަންފާއެއް ުނކުރާ ގޮތަށް ވަރަްށ ތެރޭގައި މާ ޮބޑު އާމްދަނީެއްއ ނުލިބި، ދިވެހި ރަްއޔި

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ރ. އަތޮޅުގައި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ގިނަ ފަރުތަކާއި ގިރިތަާކއި ހިރިތައް އެބަ ހުރި. އަޅުގަ

ރަނަގުޅ  ހެކްޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ފަޅެއް އެބަ އޮތް އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފާ. ހިތްވަރުހުރި ަގއިބާރު 2000

މަސްވެރިންކޮެޅއް ގޮސް ފަރުޭބރުން ފަރުމަސްކޮޅެއް ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެން އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންަނ 

ތަނެއް. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ތަންތަން ދުނިޔޭގައި ިތއްބެވި މުއްސަނދި އިންެވސްޓަރުން އައިސް އިްނވެސްޓުކޮްށގެން 

މަންފާހުރި ގޮތަކަށް ިމ ތަންތަން ބޭނުންކުރެވޭެނ ގޮތަށް ގާނޫނީ ނިޒާމު  ނަފާވާ ގޮތަްށ، ރާއްެޖއަށް 

ބައްޓަންެވގެންދިއުމަކީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަާބކިޔާ ކަމެއް. ަޝއްެކއް ނެތް ގޮތުަގއި މިކަމުގެ ސަބަބުން 

ގަކުރެްއވި ފަދައިން، ކުީރގެ ބަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާނީ މަންފާ. މީގެތެރޭަގއި ބަެއއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފާހަ

ސަރުކާރުތަކުން އެއަރޕޯޓު ދިުގ މުއްދަތަކަށް ދޭން އުޅުނީމާ އަތުލަން އަޅުަގނޑުމެންގެ މީހުން ވާހަކަދެއްކި ވާހަކަ އެަބ 

ނޑުަތއް އޮ ނޑާިއ ފަޅާިއ ފަރާއި ކަ ނުޑ ދަންނަވާނީ އެީއ ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި ކަ ންނަ ދައްކަާވ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންވެްސޓުކޮށްފައި އޮތް އެަތއް ެއތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްެގ  ގޮތަށް އޮތް ތަނެއް ނޫން. އަޅުގަ

އިންވެސްޓްމަންެޓއް އޮތް ގޮަތށް ދޭން ނިންމިނިންމުމެއް އެއީ. އަުޅަގނޑުމެން މިއީ ހަމަ ނުހިއްކާ އޮތް ބޮޑު ފަެރއް، 

ކަ މި ަދްއކަނީ. އެހެްނވީމާ، މިީއ ވަރަްށ ގިނަ ގޮްތގޮތުން ފައިދާހުރި ބޮޑު ފަޅެްއ؛ މި ތަން އިްނެވސްޓުކުރަން ދޭ ވާހަ
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ކަމެއް ކަމަށް ވާތީވެ މިއަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިފަދަ ޤައުމީ ބޮޑެތި 

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުަގއި މިއަްށވުރެ ފުރިހަމައަށް، މިއަށްވުރެ ޮބޑުކޮށް، މިައށްވުރެ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފާުޅކުރެވެންޖެހޭނެ. މަޝްވަރާުކރެވެންޖެހޭނެ. ނޫންނަމަ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ 

މިހާރަށްވުރެ މާ ޮބޑުވެފަިއ މާ ގިަނވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންކުރަން. މުސްތަޤްބަލުގައި ދިމާވާނެ ަކންތައްތައް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނެ ސިންގަޕޫރުަގއި ކެސިނޯެއްއ ހަދަންވެގެން އެ ޤައުމުެގ 

އެނގެންޖެހޭ ކަންތައްަތއް، އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޑިބޭުޓކޮްށ، މަޝްވަރާކުެރވި، އަދި  1ޕާލިމެންޓުގައި 

މަޢުލޫމާތުތައް އާއްމުކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް އަންގައިީދ، ވަރަްށ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުެރވެމުން ވަީނ 

ނޑަށް ިމ ފެންނަނީ ކުއްލިއަކަށް ހުިރހާ ކަމެއް ދީލައިލާ ުއސޫލުން  ގޮސްފަ. އެހެންނަމަވެްސ، ިމ ޤައުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ނޑުމެން މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަ ތައް ކުރަމުންދާ ތަން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންަކމެއް ކުރަންތޯ މި އުޅެނީ މިހާ އަވަސްއަުރވައިލާފަ؟  ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މެ ކަމެއް މި މަޖިލީހުގައި މި ކުރަނީ ހަމަ އެއްރެައކު ކެތްނުލަވަިއގެން މި އުޅެނީ ކޮންކަމެއް ނުެވގެންތޯ؟ ކޮން 

ކުއްލިައކަށް ހިތަށްއަރަިއގެން ނުކުމެގެން އާއްމުކޮށް ސަރުާކރުގެ ކަންތައްތައް ކުރާ އުޫސލުން ކުއްލިއަކަށް ކަންތައްަތްއ 

ކަންަތއްތަެކއް މީެގ  ނިންމައިލާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެބަ ޖެހޭ މީގެްނ ދިމާވެދާނެ ކަންތައްަތއް، ވަރަްށ ގިނަ

ސަބަބުން ދިމާވުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް، މިފަދަ ކަންތައްތަކާ އެކަީށގެްނވާ ވަރަށް 

ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ  މަޝްވަރާނުކުރެވި މިފަދަ ކަްނތައްތައް ނިންމުމަކީ އަުޅގަ

ޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު މި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަީކ، މިއަދު މި ޤައުމުގެ ހެލްތު ސެކްޓަރަށް ލިބޭ ކަންތައްތަކޭ. ިއއް

ކާމިޔާބަކީ، މި ޤައުުމގެ އެިޑޔުކޭޝަނަށް އޮތް ކުިރއެރުމަީކ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި ބަދަލުގެނެސްގެން. މިގޮތަްށ 

.ެޒޑް. ަވޒީފާތައް އިތުުރވަނީ، ުޒވާނުންނަށް ކަމެްއ ހިނގައްޖެ ގޮޅިޖެހި ބާމު ގޮތަށް. މިގޮތަށް ހިނގައްޖެ އެސް.އީ

ކޮށްދެވެން އޮތީ މިކަން ެވެގން. އެޑިޔުޭކޝަނަށް ކަމެއް ވާން އޮތީ މިކަން ވެގެން. އެސް.އީ.ޒެޑް ނިންމާލަިއގެން. 
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އުމުގެ ކޮންބައެއްތޯ ައއީ؟ މި ޤައުމަށް އިންވެސްޓުކުރާނެ ބައެއް ނައިސްގެން މި އުޅެނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް މި ޤަ

ނޑުމެން އެަބ ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ މިކަން. މި ޤައުމުެގ  ބިންތައް ނުދީގެނެްއ ނޫން. ވިްއކައިނުެލވިގެެނއް ނޫން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ އެކަން. މި ޤައުމުގެ  ޖުޑިޝަރީ މި އޮތީ ހައްދުފަަހނައަޅާ ހިސާބަށް ކޮރަޕްްޓވެފަ. އަުޅގަ

ކަމެއްގެ ތެޭރަގއި. ެއ އަނިާޔެވރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ާދއިރުަގއި މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ މިނިވަން ރައްޔިތުން މި ދަނީ އަނިާޔވެރި 

މުއައްސަސާަތކާ އަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކެްއގެ ވެިރން މިތިބީ ބިރުން ކަންބޮޑުވެފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެްސ 

ނާކަށް ސަރުކާރުން ކޮންމެ ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކުިރޔަްސ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮުތގައި. ވަޒީރުންނަށް އަނގައިން ބު

ބުނަން ކެރެނީކީ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންތައްތައް ކުރަްއވަމުން ތި ގެންދަނީ އެ އުސޫލުން. ނިކަން ބައްލަވާ! 

ޔެ ކޮމިޓީެއްއ މި ބިލަށް، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި އިސްލާޙު ގެންެނވުމަށް ކަންތައްތައް ކުަރްއވަމުންދިޔަ ގޮތް. އިއް 

ނޑު  ޖެހިއިރު ބޭއްވީ. ދަންވަރު  7ބާއްވަން ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް އެންގީ ހަވީރު. ެއންގުމަށްފަހު ރޭގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓު ައއީ. ހެނދުނު އެއަށް އިސްލާުޙ ހުށަހަޅަންޖެހޭ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ މި ކަންތައްތައް ކުރަނީ؟ 

ންތައްތައް ހިނގަންޖެހޭ ޮގތްތޯ؟ މި ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ެވއްެޓއްަގިއ ކަ

ނޑުމެންގެ ދަީރންގެ ދަރީންނަށް ލިބިން އޮތް ޙައްޤުތައް ނިުގޅަިއގަންނަމުން  ޒިންމާވާންޖެހޭ. ޖަވާބުދާރީވާްނޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ން. މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިްސކޮށް ހުންނަވަިއގެ

ނޑުމެން ަކިއރީ ދަންނަވަންވީ. ވަޒީާފގެ  ރައީސް ވެސް ބިރުވެިރކަމެްއެގ ތެރޭގައި ހުންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނެއް ނިކަމެްއޗެ  ްއ ބިރުގައި މުޅި ޤައުމެއް ދުއްަވއެއް ނުލެވޭނެ. ަވޒީފާެގ ބިރުގައި އަުޅގަ

ނުކޮށްލެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ިމއަށްވުރެ ފުންކޮްށ އެބަ ވިްސނަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ކަން ހިނގައިދިަޔ 

ނޑު މި ބިލުގެ މި އިސްލާޙަށް؛ މި  ގޮތަކީ މި ބިލު މި ގަޑީގަިއ މިތަނަށް ގެނެސްގެން ނިންމާލަންވެގެން އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތަށް އެދުނިން. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ގަާވއިދަށް އިސްލާުޙގެނައި ިރޕޯޓު ހުށަހެޅު މަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދަްއކާލަން ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވި. މިއީ ަކންތައްތައް މިއަދު އޮތްވަަރކީ.  ރައީސް އެ ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަ

ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ޭއގެ ކޮބައިތޯ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ތަަޞއްވުުރ، ވިސްނުމާ އިދިކޮޅަްށ މީގެކުރިން ވާހަކަދެއްކި 

އިދިކޮޅަށްޖެހީ. ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯޓު ދިނީމާ އެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ދެއްކި. މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގެ ހާބަރުން 

އަހަރަށް ބިން ވިއްކީީތވެ ކޯޓަށް ގޮްސގެން އެ ކަންތައް ހުއްުޓވީ. މިއަދު ކުއްލިައކަށް އެ ކަންަތއްތަްއ  99ދިވެހީންނަށް 

ާއއި ދިމާ އިދިކޮޅަށް ގޮްސ، މުޅި އުމުރަށް ަޓކަިއ ދޫކޮްށލެވެނީ ރާއްެޖއިން ބޭރު ބަަޔަކށް ރާއްޖޭެގ ބިންތަކެއް. މި އެ

ނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން، ރާއްޖެއަްށ  ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ މިހާ ކުއްލިގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ނިންމައިގެންުނވާނެ. އަުޅގަ

ރުން އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގެންަނންޖެހެނީ ކުއްލިއަކަށް ނޫން. ތަރައްޤީ އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ކުރިއެ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭނެ. ބަހުސްކުރެވެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް މި ވާނުވާ އެނގެންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެންނަށް ފައިދާއެއް ނެތް، ކުިރއެރުމެ ނުޑ ނޭނގި މި ކަންތައްތައް ކޮށްގެން އަުޅގަ އް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަ
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ގަބޫލުކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު މި އޮތީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ހިސާބަށް ގޮސްފަ. 

ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީެސއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަނިއބު ރައީސެއް ކަންތައްތަެކްއ 

 ތަށްއެރި ގޮަތކަށް...ހި ނުކުރައްާވ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެޭވ  251ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. އާދެ! މި އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކުރާއިުރަގއި ވަރަށް ގިަނ 

ާތއީދުކޮށް، ައދި ތާއީދުނުކުރާ ގޮތްގޮތަށް ެވސް ވާހަކަަތއް އަނބުރައިފި.  ބޭބޭފުޅުން މިތާގައި އެކި ގޮްތގޮތަށް މިއަށް

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ޤައުަމށް ތަރައްޤީ އެބަ ބޭނުްނވޭ. މި ޤައުމަށް ބޮޑެިތ 

ގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް އެބަ ޭބނުންވޭ. އިންެވސްޓްމަންޓުތައް ބޭނުންވާ ހިނދު، އެ އިންެވސްޓަރުން

ސުވާލަކަށް ވަނީ އެ މީހުން ެއ ކުރާ އިންވެސްމަންުޓގެ، އެ ގެންނަ ބިމުގެ، ެއ މީހުންނަށް ޭއގެ އޯނަރޝިޕް ލިބޭނެތޯ. 

އަސްލު އެސް.ސީ.ެޒޑުގެ ިބލު ފާސްވެގެްނގޮސް ައޅުަގނޑުމެން އެކި ދިމަދިމާލުގަިއ އެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގިއ 

ންމެން ވެސް އަހާ ސުވާލަކީ ތިމަންނަމެންނަށް އޯނަރޝިޕް ލިބޭނެ ހެއްޔޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރަގއި އެ 

އޯނަރޝިޕް ނުލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ މިފަދަ ބޮޑެތި އިންވެްސމަންޓުތައް ގެނައުމަށް ަޓކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ސުވާލުތަެކްއ 

ނެިވގެން ެއ ފުރުޞަތު ލިބެން އަޅުަގނޑު ވެްސ އެބަ އެބަ އުފެދޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނަށް ިއްޞލާޙުގެ

ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޭން އޮތް ޔަޤީންކަމަކީ، މި ކަމުަގިއ 

ނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރާނެކަ ނޑުެމން ނުކުރާނެކަން. ދީން އަޅުގަ ން. ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުްނވާނެ އެްއވެސް ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި އެއަށް ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން.  އިސްލާމް ދީނަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ؛ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ، އަބަދުެވސް ޕީ.ޕީ.އެމް މި ގެންގުޅޭ މޮޓޯއަކީ ނޭޝަްނ ފަސްޓް. އެ މޮޓޯގެ ދަށުން 

ދާނީ. އެހެންވީމާ، ދީން ހިމާޔަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރމުން

 ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަުރަވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   ބަރު މެންިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ގަމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.ިއސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ުއސޫލެްއގެ ގޮުތން ބިން އަމިއްލަ ކުރުމަކީ ދިވެއްަސކަށް ިވޔަސް، ބޭުރ 

ނޑު ަމއްސަލަެއއް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އެހެ ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދުގެ މީހަކަށް ވިޔަްސ އަުޅގަ ންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން އަދި އަޅުަގނޑުމެންަނށް މިކަމަކަށް ތަޞައްރަފުނުފުދޭ ކަމަށް. އިންވެސްޓަރުން 

އަހަަރީކ  99 އިންވެސްުޓކުރުމުަގއި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ކިހާ މުއްދަތެއްތޯ ލިބެނީ ބެލުމެއް ނޫން. މިހާރުވެސް އޮތް

ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ބަލައިިފއްޔާ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް ކުެރވޭ، ިވޔަފާރީގެ ަނޒަުރން ބަލައިފިއްާޔ ފުދޭވަރެްއގެ 

މުއްދަތެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި ތަނުގައި އެސް.ސީ.ޒެުޑެގ ބިލު ބަހުސްކުރެިވގެންދިަޔއިރުަގއި ހީެވގެންދިޔަ ހަމަ 

ނޑުމެން ބައްލަވަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ދެންމެދެންމެ މި އިންސްޓް މަންޓުތައް މި އަންނަނީއޭ. އެކަމަށް ހުރަހަކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ުދވަހު ވެސް ހުށަހެޅިން އެ ބިަލށް އިންވެސްޓަރުން ކަމުދާނެ،  މެންބަރުން މިތާ ވާހަކަދެއްެކީވ ވެސް. އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ައވަސް އަރުވާަލއިގެން އެއަްށ އެ މީހުންނަށް ޕްރޮޓެކްޝަން ލިބޭނެ އެތައް އިޞްލާޙުތަެކއް

އެްއވެސް ާޖގަެއއް ނުދެްއަވއި ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްަލްއވަިއގެން ގެންދެވީ. އެ ުދވަހު އެ ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ 

ނޑަށް ހީވަނީ އޭގެ ރަނގަުޅ އަސަރުތަކެއް ކު ރީސްހެން. ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ގެނަިއ ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކއަީކ ކޮންމެ ގޮތަކަށް މި ބިުލތައް ހަދާފައި ހުއްޓަްސ،  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިންވެސްޓަރުންނަށް މި ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި ޔަޤީންކަން ނެތިްއޔަކާ އިްނވެސްޓަރުންނެއް ނާްނނާނެ. މިއަދުގެ މި ޤައުމުގެ 

ތު އޮތް ގޮތުންނެްއ އެްއވެސް މީހަކަށް މި ޤައުމުގެ އެްއވެސް ކަމަަކްށ ހާލަތު، ޚާއްޞަކޮށް ޖުޑިަޝރީގެ ހާލަ

ޔަޤީންކަމެއް ނެތް. އެ ޔަޤީްނކަން ނުއުފެއްދޭ ހާލަތެއްަގިއ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫެލއް ނުުކރެވޭ، ބޮޑެތި ކުންފުނިތަާކއި 

ކަމަަކށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ  ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެރީން ދިވެހިާރއްޖެއަށް ައއިސް ބޮޑެތި އިންެވސްޓްމަންޓުތައް ކުރާނެ

ފެނޭ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް. އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޖުޑިޝަރީގެ ކަންތައްތައް މިއަދު ހުރި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި މަޖިލީހުގެ ޚުދުމުޚްތާރުކަން އޮތް ގޮތް . މި ގޮތް. އަދި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

އިޞްލާޙުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބިން ބޭރު ބަޔަކަށް ވިއްކާލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބާރެއް މި ލިބިގެންދަނީ މި މަޖިލީހަށް. 

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މި މަޖިލީހުގެ ޤާބިލުކަމެއް ވެސް އަިދއެއް ނެތް. މި މަޖިލީހުގެ ތަޞައްރަފެއް ވެސް 

ހަށް ދޫކޮށްލާވަރަކަށް އަދިެއްއ. މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންަތކާ ބެހޭ ނުފުދޭ އެވަރު ކަމެއް މި މަިޖލީ

ގޮތުން ގޮްތގޮތް ނިންމާކަން ދޫކޮށްލެވޭވަުރ ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުަގނަޑކަށް އަދިއެްއ ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ލުތަކެއް ނެތް. އޭރުަގއި އިންވެސްޓަރުންނަށް އެ އިތުބާުރ ސަރުކާރުަގއި ބޮޑެތި އިންވެްސޓްމަންޓުތައް ގެނެވުނު، މި ބި
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އޮތީމާ އިންވެސްޓްމަންޓުތަްއ ގެނެވުނީ. މިއަދުގެ ހާލަުތ އޮތް ގޮތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އިންވެސްޓްމަންޓުތައް 

ކަމެްއ  ނުގެނެިވގެން މި އުޅެނީ ެއ ޔަޤީންކަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީއަށް ދެވިަފއިނުާވތީ. އާދެ! މިވަރުގެ

ކުރުމުގައި ައޅުަގނޑު އަމިއްަލ ރަޢުޔުގައި މިފަދަ ފުރުޞަތެއް އޮތުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ޮގތާއި އަދި ޚާއްަޞކޮށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތަށް 

ނޑަށް މި ަވގުުތ ބަލާފައި ދިވެހި ރަްއޔިތުން ގެ ރަޢުޔެއް މިކަމަށް ނުލިބި މިފަދަ ބޮޑު ކަމަކަށް ތާއީުދކުރުމަކީ އަުޅގަ

 ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ުނވާތީ އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ަގއްދޫރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އާދެ ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. އެހެންނަަމވެސް މިފަދަ މުހިއްމު ބިލަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ 

ެޅްއގަިއ މާ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ެދއްކޭނެހެން. އެހެްނވީމާ، ވަގުުތ ައވަސް ކޮށްލުުމގެ ގޮތުން މިވަރުގެ ކުަޑކުޑަ ަވގުތުކޮ

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ މި ހިސާބުން ނިންމައިލާފައި ކުރުކޮށްލީ މިއަށް ތާއީދުކުރަމުން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ ަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅު

 ށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނުއަސާސީއަށް މި ގެނެޭވ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫ

އިޞްލާޙަކީ ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރާ އިޞްލާޙެްއ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަދި ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެްއ 

ޙަޤީޤަތަކީ، ގާނޫުނއަސާީސގަިއ ކިތަންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްަތކެއް ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދ ލާޒިމުކޮށްފައި ވީކަމުަގއި 

ންތައްތައް ފޯުރކޮށްދޭނީ ދިވެހި ދައުލަތުން ިކހިނެއްބާވައޭ ހިތަށްއަރާ. އަުޅަގނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ ވިޔަްސ، އެ ކަ

ނޑުމެންގެ މާލީ ހާލަތު މިގޮތަށް، އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލީ ހާލަތު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާީދ ހާލަތާއި އަޅުގަ

ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވެފަިއވާ ހިނދު،  ކުރިއަުރވަިއގެން މެނުވީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އަސާސީ
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ގެނެިވގެން ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެްއ ގާނޫނުތަކަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް 

ނޑުމެން މި އުސޫުލގެ މަތީން މި ކަން، އެހެންވީމާ ްއަޒތްތެރި ރައީސް.އިކަށް ނެތް. ފޯރުކޮށްދެވޭ ތައްަތއް އަުޅގަ

ނެވެނީ. ނުތަކަށް އިޞްލާޙު މި ގެހޯދުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫ ށް ލިބޭނެ ގޮތްތައްއަށް އާމްދަނީ ިއތުރަދިވެހިރާއްޖެ

ނޑު ގަްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ނޑުމެން ޖިއޮގްރަފިކަލީ މިހިރަ؛ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަ. އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިހިރަ ވި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި ނޑުމެްނގެ ބިމުގެ  ލުަތކާ؛ިމހިރަ ފަޅުތަކާއި އަުޅގަ  މި ކަންަކން އަުޅގަ

ޖީގެ ސަބަބުން އި މިއަދުގެ ކުިރއަާރފައިވާ ޓެކްނޮލޮއާ ވިޔަސް މިއަުދގެ ފެސިލިޓީޒް ކަމުގައިގޮތުަގއި މިއަދު ގުނާފައި ނެތް

މި އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ޒަތްތެރި ރައީސް.އް އިހެދިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތަންތަން ބިންތަކަށް

ެއ  ،ހައްދަވައިގެން ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަުތން ބިމަށް ބިމުގެ ގޮތުަގއި އެ ؛މި ކަންކަން ،ތަންތަނުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން

ނޑުމެން މި ތިޔާރުތަްއ ދީގެން ދިވެހިރާއްޖެބޭފުޅުންނަށް މި އިޚް މަށް ޓަކައި އަސާސީ ކުރުއާމްދަނީ އިތުރުއަށް އަޅުގަ

ގެންދަނީ. އާދެ! މިފަދަ  ްށ މިމި ކަންކަން ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަ ދިނުމަށް ޓަކައި ޔިތުންަނށް ފުޅާކޮށްޚިދުމަތްތައް އަދި ަރއް

ނުދެއްކޭނެީތ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޓަކަިއ ޝުކުރު  ގަިއ މާ ގިނަމު ބިލަކަށް މިވަރު ުކޑަކުަޑ ަވގުތުޮކޅެއް މުހިއް

 .والس الم عليكمވެލަން. ދަންނަވަމުން ވަކި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ  އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ކުަޑހުވަދޫއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 .މިނެޓު 1 .ޢާމިރަށް އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ުވން:ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެ  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުމެންނަށް ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި ޝުކުރިއްޔާ  ނޑުމެންނަށް މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދާ ވަގުތުަގއި އަުޅގަ އާދެ! އަޅުގަ

ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި އެނިގއްޖެ މިއަދު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑުނޑު ދަންނަވާހިތްބިލެްއކަން. އަޅުގަ ބޭނުންވެފައިވާ މެންގެ މި ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމުގައި ޮއތީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. މި އަޅުަގނޑުމެން ަބގުޑިބަ ޤައުމުގެ ިސޔާދަތާއި އްަދިއެގން ތިއްބަކަސް އަުޅގަ

ނޫނުއަސާީސެގ ނުވަތަ ޤާ ނެ ފުރުޞަތު ގާނޫނަކުން ކުރާގޮތަްށ މި ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓު ނުެގއްލޭ  އިސްތިޤުލާލް

ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ، ވާތީވެ ކަމުގައިކަމެއް  ޖެހޭދިނުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންވެސް ހޯދައި ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި

ަގނޑު ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ހުށަހަޅާފައި މިގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަުށން މި ބިލު ަރއީސް ޔާމީން ،މިއަދު އަދުގެ ސަުރކާރުން

ހުރެ  އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކުން ެއއްކިާބވެނާ ހަމަމީރުކަން ރައްޔިތުންކަމުގެ ފޮނިދަންނަވާނީ މި

ނޑުމެންމިަކން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ވީާހވެސް  މީގެ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް  ަނށްކޮށްދެއްވަންޖެހޭ. ކޮށްދެއްވާފައި އަުޅގަ
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އަށް ގެަނއި ބާބުެގ ތެރެއިން ެވސް ރަްއޔިތުންެގ ަގއި ޤާޫނނުއަސާސީންޏާ މިހާރުވެސް މި ގާނޫނުހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަ

ނޑައެޅުުމގެ ފު ނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނުގެ ތަރަހަ ކަ ވެސް ިމއީ ރުޞަތު ލިބިެގންވޭ. ެއއްގޮަތކަށްމަޖިލީހުން އަޅުގަ

މި ޤައުމު  ،މެންބަރުންނަށްއްޒަތްެތރި އިއަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮވާލަނީ ހުރިހާ ބިރުވެރިކަމެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ 

 ..ޤުތަކާއި މިިނވަންކަމުެގ ބާބުގެ.އަާސސީ ޙައް ޚާްއޞަކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ، ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިރިއްޔާ ޝުކު ރި ްއޒަތްތެއިތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް. ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަކީ އައިޝުކުރިއްޔާ  ނޑު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން އިތުރު މު ބިލެކޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއް ެވގެންދާ ްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ހިތާ ،ބިލަކަށް މި ބިލު ވާހިނދު ނޑުމެން ސަޕޯޓުކުރާއަުޅގަ ކަން އަޅުަގނުޑ އި ރޫހުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދައްާކއިރު. ައޅުަގނޑުމެން މިހެން ވާހަކަްއޒަތްތެރި ރައީސްއިދަންނަވާލަން.  ރަްއޔިތުންެގ  ެވސް ައޅުގަ

ނޑު ަރްއޔިތުންނަށް ކަންބޮޑުވުން އެ ކަންބޮުޑވުންތަްއ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީތަެކއް އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މިނިވަންއާދެ! ސާފުޮކށްފީމޭ.  އިއަޅުަގނޑުމެން މީގަ  ނޑުމެންގެ އިސްލާމްއަޅުގަ ދީނާއި މިހިރަ  ކަމާއި އަުޅގަ

ގެ ސަބަބުން އެްއވެސް ކަހަލަ އުިނކަމެއް ާނންނާނޭ. އެހެންވީމާ، ިތ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަޖެހިވަަޑިއގެްނ ކަންތައްތަކަށް މީ 

ނޑުމެން މިތިބީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  .މިއަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވާށޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބިލު ހަމަ އަދި އަުޅގަ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ާޔރަށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ތައް  ކުރަންހާ ޮބޑަކަށް މަސަްއކަތްގެންދިޔުމުަގއި ވީކުރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ   މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމަށް. ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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ނޑު ވެްސ އާދެ! ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ  ޒަތްތެރި މެންބަރުން އް އިއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބައެއަުޅގަ

 ،ވާލަން ބޭނުންވަނީދެްއކެޭވ. އަުޅަގނުޑ ދަންނަގޮތަށް އެަބ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުުމގައި ކުަޑކުަޑ އޮޅުންތަެކއް އަރާވާހަކަފުޅު

ނޑަައޅާފަިއވާ  އްދުގެންނަށް ޕްރޮޖެކްެޓއް ހިންގާ ސަރަހަމި އިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެ ގޮތުަގއި ކަ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ، ްއދުގައި ހުރި ސްބަްތ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުޅި ސަރަހަލަ ނިހުރި އުފެިދފައިވާ ބިުމގެ ޖުމު ތަކުަގއިއްދުސަރަހަ

ނުވާެނ ްއވެސް އިރެްއގައި އިތުރުެވގެންއެ އަށް ވުރެ 10%ލައިގެ ޖުމު ރި ުއފެދިފައިވާ ބިމުގެއްދުގައި ހުމުޅި ސަރަހަ

ވާހަކަ އޮޭޅ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާީތ  ަބއެްއ ބޭފުޅުން މުޅިން މި ގެ ވާހަކަ ނުދަްއކަަވއ10ި% މި  ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންގެ ޤާެޔވިފައި އޮތް ެއއްެޗއްލި އީއިޞްލާޙުކޮށްލާނަމޭ. މިެއކަން އެރީ އަޅުަގނޑު ހިތަށް   އަށް ނޫނުއަސާސީ . އަުޅގަ

ދެން މިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުަމށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޭރގަިއ ހިމެނިފައި އޮތް ެއްއޗެއް ެއއީ.އަންނަ އިޞްލާުޙގެ ތެ

ތަކެއްޯތ ކުެރވިގެންދާނީ. އްވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާން ކޮށްދެއްވާަފއި ދެން ކޮން ކަްނތަ 304އޮތީ  މި

ކަންކަން ކުރުމުގެ ާޖގަެއްއ ތުގެ ތެޭރގައި ނޫން ގޮތަކަްށ ޝަރުތެްއ ަކނޑަައޅާފައި އެ ތިން ޝަރު  3ތެޭރގަިއ އޭގެ

ނޑުމެންގެ ިދވެހި ނޫނުައސާސީަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ބަެއއް ރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާމިއަކުން ހުޅުަވެއއް ނުދޭ. ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ މިނިވަންކަން ެގއްލޭބޭފުޅުން ވިދާޅު  .ވާ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މި އިްޞލާޙުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާ ދޫދުން ބޭރުވޭ. އެހެން ދީނުގެ ޙު މްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިސްތިޤުލާލު ގެއްލޭ. އަުޅގަ

ކުެރވިގެންާދއިރުަގއި ދަންނަވާނީ ގާނޫނު އިޞްލާޙު ނޑުބޭފުޅުންނަށް އެހެން ގޮތްތަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ. އަޅުގަ

އަިދ ، އެްއވެސް ފުށުއަރާނެ ެއއްވެސް ކަހަލަ ޖާގައެއް ނުދީ ތް މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީނާއޮ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަށް އިސްތިޤުލާލަށް ހުރަސްއެޅޭނެ އޭގެ  ކުރާ  ތްތަކުންއެ ފަރާ އެްއވެސް ކަމެއްފަދަ އިތުރުން އަުޅގަ

ކުރެިވގެން ގާނޫނުތައް ރާތްތަކާ މެދުގައި އެގްރިަމންޓުއެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި އެ ފަ ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް

ނޑުމެންގެ އިސްތިޤުލާލު ރުަގއި ެއ ކަންތަްއތަކަށް ވިސްަނއި ފިކުރުހެދިގެންދާއި ކުރަންެޖހޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުެމން ރަންެޖހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކު ޖެހޭނެ. މިއަދުގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުރުމުގެ ޖާގަ އޮންނަންއަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިހާރު މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީ ޤައުމު ާއ އުސްމިންތަކަްށ ގެންދަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަމިްއލަ އަތުން ހަދާ ގާނޫނުތައް .ުކރަމުން ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްދަތުރު  ،އަޅުގަ

އެ  ؛ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން، ވާނަމަ ގެންނަ ބަދަލަކީ ެއއީ ބަދަލެއް ކަމުަގއި އި ލާަބަޔށް ޓަކައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހެވާ

 ކުރަން... ތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ އަޅުަގނޑު އެކަންހި ރައްޔިކޮންމެހެންވެސް ޖެހޭނެ. އެއީ ދިވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ދިއްދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދަށް. ލަޠީފްޢަބްދުއް
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 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެސް  މި ައށް މި ހުށަހެޅީފައިވާތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީ އްޒައި ާޔ ޝުކުރިއް

ގިަނ ވާހަކަަތކެްއ ދައްާކކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.  އެުކ މާ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިރޭ ަވގުތު ވެސް ނެތުމާ 

ނޑު  .ދޫކޮށްލަނީ .ނުގެންދަންން އިތުރަށް ުކރިއަށްމި ފުރުޞަތު ދެ އެހެންވީމާ، ަވގުތު ކުުރކޮށްުލމުގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ

 .والس الم عليكم

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ ވެލިދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް.ޔާމިނަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ންޔާމިهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ފުރިހަމައްޒަތްތެިރ ރައީސް. އައި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ  އަށް ތާއީުދކުރަން. ެއ ކަމަށް ަޓކައި ިމ ުޅގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލީޑަރު ،ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީދަންނަވަން. އަޅު  ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް  އިމުގަމި ބިލުގެ ސަބަބުން ހަމަ ،ގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް  މި ކަންކަާމ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްަކވާ  ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ. ދެން ައޅުގަ

ސަރުކާރުްނ  ،ން ޮކންމެ ކަމަކަށްީމގެ، ފަހަރަށް އެގޮތަށް ްއ. ގިނަބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ތިއްެބވުމަކީ އެކަީށގެްނވާ ކަމެ

ނޑުމެން ހަމަ  .އުޅެީނ މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ޓަކައިކޮންމެ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކައި ބަހުސްކޮށް  ކުރާ ެއއީ އަުޅގަ

ކަންކަމުގަިއ  އްޔިތުްނނަށް ފައިދާހުރިރަ މަސަްއކަތް ނުކުރަްއވަިއ،ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ގޮތްތަކަށް އެ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މެންބަރުން އެއް މިސްރާބަކަްށ  ،އެަކއްަޗކަށްމުޅި ރާއްޖެ އެކީ އަުޅގަ

މަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ިމ ތަރައްޤީ ހޯދު ،ނުކޮށްރަމުންދާއިރު ަވިކން ނެގިގަެނގެން މަސަްއކަތް ކުމަސައްކަތް

ރައްޔިތުންނަށް ކަމެްއ  ،ކުރުމަށް ޓަކައިޤްތިޞާދީ ސިޔާަސތުތައް ތަންފީޛުއެއްކޮށް އި ސަރުކާރުގެ ިވސްނުންފުޅާ

ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ތަކުރާރު އަޅުަގނުޑމެންގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަން އެބަ ޓަކައިކޮށްދިނުމަށް 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔާ އި މޭ. ޝުުކރިއްއަށް ތާއީދުކުރަަގނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ުފރިހަމައަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި   މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ މުލަކުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ނަޞީރަށް. އިބްރާހީމް

 

 ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނޑު ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޔާ ޝުކުރިއް މި ހުށަހެޅިފައިވާ  އަށްޤާނޫނުައސާސީއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތާއީދުކޮށްލުުމގެ ގޮުތން މި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ. އަޅުގަ

ޒަްތތެރި މެންބަރު ނިހާން ދެންނެވި ފަދައިން، އަުޅަގނޑުމެންެގ ބޭނުންވަނީ، މި ބިލަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރު ިއއް

މި ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިްނެވސްޓްމަންޓުތައް ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތުަގއި އިްނވެސްުޓކުރާ 

ަގތުމަށް ޓަކައި ގެެނވޭ ވަރަްށ ފާރަތްތަކުން ގެންނަ އިންވެްސޓްމަންޓުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބި 

މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެމޭ. ހަމަ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ވަރަށް ކުޑަުކޑަ މިސާލެއް. 

ޚާއްޞަކޮށް މާޭލގެ ރަްއޔިުތންނަށް، އަދި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. ރާއްޖޭަގއި، 

ށް މާލޭގައި ބިން ފުރި، ބިން ނެތިގެން؛ އާދެ! ފަޅުތެރެއިން ވެސް ގޯތިދިން ޒަމާނެއް ދިޔަ. އެ ތަންތަން ޚާއްޞަކޮ

ހިއްކަިއގެން އަިއސް އެ ހިއްިކ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ވަނީ އެ ބިންތައް؛ އާދެ! ބަންޑާރަ ބިމުގެ ނަމުގައި އޮތުމަށްފަހު 

ނޑު ދަްނނަވާނީ މިދެންނެވި ގޮތުން ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ އަމިއްލަ ބިންބިމަށް ބަދަލުވެފަ. މިއީ ވެސް އަޅު  ގަ

ނޑު ވެސް މި  ނޑު ާމ ގިނަ ވާހަކަެއއް ދަްއކާކަށް ނެތީން. އަޅުގަ ވިސްނަންޖެހޭނެ ރަނގަޅު ޢިބުރަތެއް ކަމަށް. އަުޅގަ

 .ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ   މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް ފަހުބަސް އިްއވުމަށް.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑު މި ހުށަހެޅި ބިލަށް މަޖިލީހުގައި  ނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވަރަށް ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ބަްސފުޅުތަކެއް ވިދާުޅވެދެްއވީީތެވ 

ނަށް ވެސް ޝުކުރުވެިރވަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ، މިފަދަ ކޮންމެ ބިލަކާ ެއކުަގއި އާއްމު ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ބަަޔުކ ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތުން ެއ އޮންނަ ގޮތް ނޫން އެެހން ގޮތަކަށް ރަްއޔިތުންނަށް 

އެްއަގއި އެ ފުރުޞަތު އޮންނަން ވެސް ވާނެ. އެހެން ވިސްނަަވއިދެވޭތޯ މަަސއްކަތްުކރަމުންދާނެ. މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ
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ނޑުމެްނ  އޮތުން ވެސް އެއީ ރަނގަެޅްއ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ގެނެވޭ ރަނގަޅު ޚިޔާލު އަުޅގަ

ދެއްކެވި  ބަލައިގަންނާނަން. އަދި ރައްިޔތުން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ތަޅުމުގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން

ބަލައިގަެނވޭނެ ވާހަކަ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. ހަމަ  ވާހަކަތައް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި

އަޅުަގނޑު ވަިކވެލަމުން ވެްސ ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ކަންބޮުޑވާނެ ފަދަ އެްއވެސް ކަެމއް، 

ނޑުމެްނގެ މައިަގނޑު އަސާްސގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާ އެްއވެސް ކަމެްއަގއި މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެއްވެްސ  އަދި އަުޅގަ

. ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރ، ހެޔޮ ަތކަށް ބަދަލުވުމެއް ނާންނާނޭގޮ ގޯހެއް، ެގއްލުމެއް އަދި އޮްނނަ އުސޫލު ނޫން އެހެން

ިއ ޔޫމްގެ ަސރުކާރުން އެކަށަައޅުްއވަނިޔަތުގައި މިއަުދގެ ރަީއސް، އޮނަރަބަލް ޔާމީން އަބްދުލްޤައް

ގުދުރަީތ ތެރެއިްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކޮށްެދއްވަްނ ފައްޓަވާަފއިާވ އިޤްތިޞާދީ ާއ ހަރުފަތްތަކުގެ މަސައްކަތްޕުޅު

މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު މިންވަރެްއަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މާދަމާއަށް، އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ޓަކައި  ށްސީލަތްތަވަ

ޭރ  އެުކގަިއ، ފުދުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ަވރުގަދަ ެއއް ފިަޔވަޅު މި ކާތެރިކަމާރައް

އްާޔ މި އިރާދަކުރެވި هللا . އޭއިދެްއވަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ތަޅުމުގައި ނިންމަވަ 

ނޑުމެްނނަށް ހެޔޮ ރަ ނޑުމެންނާ މެދުގަ !ޙުމަތްލައްވާށިމަސައްކަުތގައި އަުޅގަ އި ަޝއްުކގެ ނަޒަަރކުން އަދި އަުޅގަ

ކަށް މީގެ ޙަޤީޤަތް ކުރާ ފަރާތްތަހެން ހުރަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްއެކި ާބވަތްބާވަުތގެ ވާހަކަތަކުން މި، އިބައްލަވަ 

ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ން. ވަރަށް ބޮ ޤީނޑުމެންނަށް ތަރުހީބުދޭނެކަން ޔަބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަ  އެ، އޮޅުންފިލީމާ

ދެވޭނެ މަެގްއ އިްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ރިއަށްސް ައވަހަކަށް ގޮްސ، މި ކުއެދެނީ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖަށް ވީހާވެ

 ފަހިކޮށްދެއްވުން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ދެން ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަނިމުނީ ހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

ނޑު ިއއްޒަތްތެރި ޕާީޓތަކުގެ މެންބަރުންއޮންނާނީ މި ބިލާ ގުޅޭ ނާއި އިސް ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑަށް ލިބުނު ިއހުސާސަކީ ؛ން ދައްކަފަރާތްތަކާ ވާހަކަފުޅު މެްނ އަުޅަގނޑު ،މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު އަޅުގަ

ދިއުމަށް. އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު މިހާރު އިާދރީ މޭޒުގައި އެދި ދަންނަވަން ިއެގން ކުރިއަށްއަ މިހާރު ވޯޓުގެ މަރުޙަލާ

ރި މެންބަރުން ާއދެ! ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އިއްޒަތްތެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް. 

ދަންނަވާލަނީ ވޯޓަށް. ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ  އަރުވަން. އަޅުަގނޑު މިށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮޅުަތއް ޗެކު ކާޑުކޮ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހަޅުއްވާފަިއވާއިންމަނިކު ހުށަސަޙުރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން އިްއޒަތްތެ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ، ގެނައުުމގެ ބިލުޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު 

 ދެއްވުން އެދެން. ތަކަށް ޯވޓުނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮފެ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިންމަނިކު ސަޙުގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން މާލޭ ދާއިރާވިލި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

ދެއްވި . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ62ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި  .2ދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންުނވާ ކަމަށް ވޯޓު. 6މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ،އެހެންކަމުން. 68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާސަޙުއަޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 ަވގުތީ މި ބިުލ ނޫނުައސާީސއަށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ިބލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ހު()ަވގުތުޮކޅަކަށްފަ .ވަނީ. ދެން އެ ވޯޓު އޮންނާނީ ލިބިފައިތާއީދު، ހުށަހެޅިފޮނުްއވުމަށް  ށްކައަކޮމިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އި، ވިލިނގިލީޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަބަރު ރިޔާވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެން

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން.ޢުއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަދާ

މެންބަރުންގެ ވަުގތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް  11ސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ނޫނުއަސާޤާ

  ދެްއވުން އެދެން.ޓުތަކަްށ ވޯމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮ މި ހުށަހެޅުއްވުމާހުށަހަޅަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޟް ރަޝީދުބަރު ރިޔާމެންވިލުފުށީ ދާއިރާގެ    ވި މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 ދު ޙުސައިންޢުމެންބަރު ސައިާރގެ ދާ ވިލިނގިލީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛  ލަނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 64. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި 3ތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވިކ ގ3ޮމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .67ލަ؛ . ޖުމ34ުއަދަދު؛  ވުމަށް ބޭނުންވާ. ފާސ67ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނުއްވުމަށް މެންބަރުން  11އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި ހުޅުވާލަނީ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އަުޅގަ

 

 ދެއްެކވުން:ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަކެލާ ދާއިރާގެ މެ

ނުޑ  11ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ އެ ފާސްިވ  މެންބަރުންެގ  11މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީއަްށ އަުޅގަ

 ވިލިމާލޭ  ،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު -2 .ދާއިރާ ފުށީވިލު ،ރިޔާޟް ރަޝީދު -1ނަންފުޅު ހުށަހަޅާލަން ކަމަށް. 

ނޑުއަޅު ؛ޢަލީ ޢާރިފް -3 .ދާއިރާ މުޙައްމަދު  -5 .ފޮނަދޫ ދާއިރާ ،هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު -4 .ކެލާ ދާއިރާ، ގަ

 -8. ދޫ ދެކުނު ދާއިރާހިތަ، ޢަލީ ނިޒާރު -7 .ފޭދޫ ދާއިރާ، ދީދީއިބްރާހީމް -6 .ދާއިރާ ތިމަރަފުށީ، ޠަފާޞްމު

 .ދަނގެތީ ާދއިރާ، ޙްމަދުމް އަހާއިލް -10. ކެޔޮދޫ ދާއިރާ، މޫސާ ނިޒާރު -9 .ަވއިކަރަޫދ ދާއިރާ، މްޡިމުޙައްމަދު ނާ

 ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ކަަމށް އުއްމީދުކުރަން.ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ. ، ޢަލީ މަޢުރޫފް -11އަދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ޘްމާނަޢުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ދާއިާރގެ އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީފުރުޞަތު މި  އަޅުަގނޑު މިހާރު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

 ކަށް ންތަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހެޅުއްވި ނައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާދި ދެންމެއަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއްކޮށް މި ނެތުމާމެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެންފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، އެހެން އިްއަޒތްތެރި

ނޑަައޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ ހިސާބުން މި ފުރުޞަތު ބަންދުވީ ލާނީ. އިހު( މި ރޭގެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަކަމުަގއި ކަ

ބަރު ޖަމީލް ިއއްޒަތްތެރި މެން ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ، ރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ްއމަށް ދަންނަވަން ނަންފުޅުތައް ޢާއަމީން .ންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައްމެ 11 ،ވަނީ  ޘްމާން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިޢު

 އިްއވައިެދއްވުމަށް.
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 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ، ރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

ނޫނުައސާސީއަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ  ޘްމާން ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ޢު

ދާއިރާގެ  ފުށީވިލު -1؛ ގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީިހމެނިވަޑައި  ގައިމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ  11 ،ދިރާސާކުރެްއވުމަށް

ބަރުން އަޙްމަދު ނިހާން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ވިލިމާލޭ -2. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  -4 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ އި -3މަނިކު. ޙުސައިން

 ގެފޭދޫ ދާއިރާ -6 .ޞްޠަފާަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުދާއިރާގެ އިއް  ތިމަރަފުށީ -5. هللاދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢަބް

ަވއިކަރަދޫ  -8މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. ޒަތްތެރި ިއއްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  -7 .އިބްރާީހމްދީދީ ޒަތްތެރި މެންބަރުއިއް 

މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް. ޒަތްތެރި އިއް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ  -9މް. ޡި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒަތްތެރި ިއއްދާއިރާގެ 

ނދިކުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކެ -11 .ތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުދަނގެތީ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތް -10

 ޢަލީ މަޢުރޫފް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 11ދެންމެ އެ އިްއެވވި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ...ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ދެންމެ އެ އިްއެވވި ލިސްަޓށް

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނަށް ފެނިވަޑައްޒަތްތެރި މެންބަރުންއިމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ   ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 އިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ ދާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 64    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 



69 

 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ދެއްވި މެންބަރުން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު. ނ64ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 1ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ަކމަށް ވޯޓު .1އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .65ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން؛ އެހެންކަމުން، ކެލާ ދާއިރާދާއިރާ ވިލިމާލޭ

މެންބަރުންެގ ަވގުީތ  11ރިފް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްިވ ޢާ

މިޓީ ފާސްވުާމ ގުިޅގެން، މެންބަރުންގެ ވަގުީތ ކޮ 11އާދެ، މި ދެންނެވި )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( ފާސްެވއްޖެ. ކޮމިޓީ 

އްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅު  ވިލިމާލޭ

ނޑައަޅަން. ، ޤާނޫނުއަސާީސައށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ގެރިއްޔާހޫޖުމް  އެ ކޮމިޓީއަށް ހިނަގއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 
 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތަޢުރީފު ޙައްޤު. މިއީ ވަރަްށ ވެސް މުރާލި މަޖިލީހެއް. ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ 
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