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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 23ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/19އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  ޕެޓިޝަންގަިއ  11:00މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް  11:00 .2މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ 11:30. 2ކޮޓަރި 

 .1ަގއި އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00. މެންދުރުފަހު 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ކޮމިޓީަގިއ  ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބައެއް ބަދަލުަތއް. މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ -4.2

ދާއިާރގެ ދަނގެތީ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް  ޢަލީ ޙުސައިންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެކެންދޫ ނަވާ ހިމެނިވަޑަިއގަން

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން އެދިވަަޑިއގެން އިލްހާމް އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިުޔން ލިބުމުން

 10މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ  107ަގއި އަްނާގފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2015ބަރު ނޮވެން

ކޮމިޓީގައި  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން.

ކެންދޫ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް  ގެ އިލްހާމް އަޙްމަދުދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ދަނގެީތ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޢަލީ ޙުސައިން  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  107ގަިއ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  2015ބަރު ނޮވެން 10

ދާއިާރެގ ހިންނަވަރު ޑަިއަގންނަވާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަ  މާލިްއޔަތު ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެއަލިފުށީ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް  ގެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ  އެމް.ޑީ.ީޕގެހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ބަރު ނޮވެން 12ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރަ 2015

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ުކަޑހުވަދޫ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އިޤްތިޞާދީ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުާލންކުރަން.

ޢަލީ މަޢުރޫފް  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެެކނދިކުޅުދޫ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް  ޢާމިރުގެ އަޙްމަދުމެންބަރު 

 ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންއެމް.ޑީ.އޭ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 

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

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ބަރު ޮނވެން  12ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ގެ އިބްރާހީމް ޙަސަންދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ތޮްއޑޫ ންނަާވ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަ ސުލޫކު އިޢުލާންކުރަން.

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެެކޔޮދޫ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް 

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ން ލިުބމުންެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެދިަވޑަިއގެން 
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ  107

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ  2015ބަރު ޮނެވން 18ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 އިޤްތިޞާދީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ ިއޢުލާންކުރަން. 107ގަާވއިުދގެ މަޖިލީހުގެ 

ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަްށ  ގެޢަލީ މަޢުރޫފް ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ކެނދިކުޅުދޫ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ެގ އެމް.ޑީ.އޭ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އްމަދު އިސްމާޢީލް މުޙަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެހޯރަފުށީ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ  ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ 

 107ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015ބަރު ޮނވެން 19އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮމިޓީގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

ކެޔޮދޫ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް  ގެއިބްރާހީމް ޙަސަންދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮއްޑޫ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،ންޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމު

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ 

 107ގެ ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 2015ބަރު ޮނވެން 19އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ސުލޫުކ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން ެއގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން.

ިއއްޒަތްެތިރ  ދާއިާރގެތޮއްޫޑ ބަދަލުގަިއ ެއ ކޮމިީޓއަށް  ގެމޫސާ ނިޒާރު އިބްާރހީމްދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކެޔޮދޫ 

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން ސަން އިބްރާހީމް ޙަ މެންބަރު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ބަރު ނޮވެން 19ށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2015

  މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 

 .ހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީ. 5

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ
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ުކރެއްވުމަށް ގާނޫނު ނަންބަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަްލގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުިޅގެން އެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން -5.1

މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްދާ 3ގެ (ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނަރަލްގެ ގާނޫނު) 2008/9

ގޮެތއް ނިންމެުވމަށް އެ މައްސަަލއާ ގުޭޅ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުުމެގ  އި ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު ދިާރސާކުރަްއވަ

 ދަންނަވަން. މަށްޢާއްދެްއވުމަށް އަީމންއިމައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަ 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ވެދުން ސަލާމަށް ށް،މުޙައްމަދަ މަސީޙް هللاޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް 

ކުރުަމށް ޓަކައި ގާނޫނު ނަންބަރު ވާތީ އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން އިފަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވެ

ކުރުމުން މަތީން އިޢުލާން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 3ގެ (ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނަރަލްގެ ގާނޫނު) 2008/9

ނޑު ަރއްޔިތުންެގ ބިއިޝަތު ޢާަސއިމާ، އަލްއުސްާތާޛ  ގ. އެކަމަށް ހަމައެކަނި އިޖާބަދެްއވި ސާމްެގ ނަންފުޅު އަުޅގަ

މަތީން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  3ރަލްގެ ގާނޫނުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. ވީމާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަ

ދެްއވުން އިެދއްވުމަްށ ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިމެދު ގޮތެއް ނިންމަވަ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމާ

هللا ކުމް، ޢަބްދު. ޚާދިމ2015ްބަރު ންޮނވެ 18. 1437ޞަަފރު  6އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ގަބޫލުުކރެއްވުން އެދެެމވެ. 

 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ޔާމީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.  ގެ ކަންތައްަތކާމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

( ވަނަ 1ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 56ގެ (ނުެޓކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫ) 2010/3ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.2

ކުެރއްވުމަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބިއުަނލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންމަތީން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއި ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ 

އްވުުމެގ ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް އެ ަމއްސަލަާއ ުގޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނު އި ިއވާ ނަންފުޅުތަްއ ދިރާސާކުރަްއވަފޮނުއްވާފަ

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްދެްއވުމަށް އަީމންއިިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ވެދުން ސަލާމަށް ށް،މުޙައްމަދަ މަސީޙް هللاޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް 

( ވަަނ 1ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 56ގެ (ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) 2010/3ނޫނު ނަންބަރު ގާ

މުކޮށް އްކުރުމަށް ޓަކައި އާ ބިުއނަލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންމަތީްނ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ
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 ލޫމާތު މި ސިޓީއާ ޢުބޭފުުޅންގެ މަ ފުޅުންގެ ނަންފުޅާއި އެކުރުމުން އެކަމަށް އެިދ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހައި ބޭއިޢުލާން

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު  -2ލ.މާވަށް.  / ޖަމީލް، ނަލަމަލަهللا އަލްފާޟިލް ނަޞްރު -1އެކު ފޮނުވީެމވެ. 

އަލްއުސްާތޛާ  -4ގދ.ހޯޑެއްދޫ.  / މިނަތު ފަީރޝާ، ަވއިލެޓްފެހިއަލްފާޟިލާ އާ -3ާމވާރުލު.  މުޙައްމަދު، ގ.

 -6ގޮފި.  އްޒަުތ، ގ.އިމަތު މިންހަތު ޠިއަލްއުސްާތޛާ ފާ -5ންޒީވިލާ. ޕެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މއ. ޒުފާޢަޝަތު އިޢާ

 / ފީފު، ގުލްބަހާރުގެޢައަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް  -7ލް. މަންޒި ޞަފޫރާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިމްރާހު، ގ.

 / ޙިލްމީ، ހަލަވެލި هللاޢަބްދުއަލްފާޟިލް  -9. 5295ބަރު އަލްއުސްާތޛު ައޙްމަދު ސާވީ، ދަފްތަރު ނަން -8ބ.ތުޅާދޫ. 

ލް ސާޖިދު، މާޢީއަލްފާޟިލް އިސް -11އޭދަފުށި.  ބ. / އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ މުޙައްމަދު، ޑެއިީޒވިލާ -10ގދ.ތިނަދޫ. 

. މުރެކްސް  އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢުމަރު، ހ. -13ހަވީރީފިނި.  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިޝް، މ. -12ވިލާރޮދި.  މއ.

 އަލްފާޟިލް މުޙަްއމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު، ހ. -15ިހތަދޫ.  ސ. / އަްލއުސްތާާޛ މާޖިދާ މަޖުދީ، ރީތިގަސްދޮިށގެ -14

އަލްފާޟިލް ޙުސައިްނ  -17ތަކަންޫދ.  ހއ. / ސާާދގެ، هللاއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަބްދު  -16ދޮންއަންނާރުގެ. 

އަލްއުސްާތޛު  -19ުތޅާދޫ.  ބ. / ފް މުޙައްމަދު، މާފިލާގެޠިޢާއަލްފާޟިލް އާދަމް  -18ލާ. ތަބަ ޝަމީމް، ގ.

 -21މީދޫ.  ދ. / ގެޔާއަލްފާޟިލް ޢަލީ މުފީދު، ދޭލި -20މާފަރު.  ނ. / ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް، އީުޓޖެހިގެ

ދޫ. ދިއް ހއ. / އަްލއުސްތާުޛ އަޙްމަދު ތަޢުފީޤް، ޑެިއޒީމާގެ -22ސަބްރާތު.  ޒުހަިއރު، މ.هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު

ދެންނެވުނު ނަންފުޅުތަްއ ޏ.ފުވައްމުލައް. ވީމާ، ިއސްވެ / ގަނދަޯކޅިމާގެ  ،އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަބީލް، ދިނގުާވޑު -23

 5ކުރާނެ ނަްލގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންޓެކްސް ެއޕީލް ޓްރައިބިއު އި ދެްއވައިޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ރައް

ދެްއވުން އެދެމެވެ. އިންނަވާ ގޮތެްއގެ މަތީން ނިންމަވަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަ

ން ޔާމީهللا . ާޚދިމްކުމް، ޢަބްދ2015ު ބަރުންނޮވެ 19. 1437ޞަފަރު  7ދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ގަބޫލުކުރެްއވުން އެ 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނި

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 ށަހަޅުއްވާފަިއވާ،ހު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންމެންބަރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދިއްގަރު -6.1

ބަރު ންޮނވެ 18ބެހޭ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ  ެއޅުމާމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުހިއޯޒޯން ފަށަލަ 

ބިލު މަޖިލީހަށް  ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި 18ވަަނ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2015

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިމައުމޫނު.  ސްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިއް އިދާއިރާގެ  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ދިްއގަރު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މައުމޫން ސްމެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު ދާއިާރގެ 

ލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތްޕުޅުން ބެހޭ ބި  އެޅުމާމާޔަތްުކރުމަށް ފިޔަވަޅު ހިޒަތްތެރި ަރީއސް. ޯއޒޯން ފަށަލަ އްއި ޝުކުރިއްާޔ 

ަޓކީ އިްނސާނުންގެ މަސައްކަތް ހުރި ށްރު ދަންނަވަން. ދުނިޔޭގެ ތިމާވެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަްށ ޓަކައި ުޝކު

 ޓެއްށްތިމާވެ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ލިބެމުންދާ ،ޚާއްޞަކޮށް ސިނާީޢ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ގޮތުން  ،ގޮތުން

މިހާރު ދިމާވާ ކްލައިމެްޓ ޗޭންުޖެގ ، ނަމަ ސައިންޓިްސޓުން އެއްަބސްވޭ. ޚާއްަޞ ޮގތެއްަގއި ބަލާ ކަމުގަިއ މިހާރު

ށް އެންމެން ވެސް މިހާރު ވެްސ އިންސާނީ މަސައްކަތްތަކުްނ އަންނަ ބަދަލުތަކެއް ކަމަ ކަކީތަހުރިހާ މައްސަލަ

ނުވާ ގިނަ ބަޔަކު އުޅުނު. ކަން އަދި ކަށަވަރު ގެ އަހަރުތަުކގެ ކުރީޮކޅުގައި މ1980ިގަބޫލުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

މި ކަްނކަން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ވެސް މި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަީކ، އެ ޒަމާނުަގއި

ލުން އަްށ ެގއްޔޭގެ ވަަށއިގެްނާވ އޯޒޯން ފަށަލަވަނަ އަހަރު ދުނި 1987ގެނައުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަްތކުރި ޤައުމެއް. 

ވާމީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ސޮއިކުެރވުނު. މިއީ ބައިނަްލއަޤް ލިބެމުންދާތީ މިކަން ހުއްޓުވުަމށް ވިއެނާ ކޮްނވެންޝަނެްއގައި 

އަށް ެގއްލުންދޭ ފަދަ މާއްދާތައް ނުވަތަ ކެމިކަލްތައް ދުނިޔޭގައި ބޭނުްނކުރުން މަދުކޮށް ހުއްޓުވުމަށް ން ފަށަލައޯޒޯ

ކުެރވުނު. ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިޕްރޮޓޮކޯލްަގިއ   ލްއަރިމޮންޓްވަނަ އަހަުރ  1987ދަށުން  ނިންމުނު. މި ކޮންވެންޝަންގެ

ލް މި ޕްރޮޓޮކޯ . އެއަށް ޢަމަުލކުރެވެން ފެށީކުެރވެން ފެށިަގއި ތަންީފޛު 1989ވަަނ އަހަރު.  1988މީގައި ބަިއވެިރވީ 

ކެމިކަލްަތއް ދުނިޔޭަގއި މުޅިން ބޭނުންކުރުން  ،އަށް ގެއްލުންދޭ ގަބޫލުކުެރވޭ މާއްދާތައްބުނާ ގޮތުގައި ޯއޒޯން ފަށަލަ

ވާީމ ޕްރޮޓޮކޯލަކީ ބައިނަލްއަޤް   ލް ރިއަމޮންޓްއިރު އިނައްތާލަން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްވި. މިހާހިސާބަށް އަ

ދިނުން ހުއްުޓވުމަށް ލުންޓަްށ ގެއްށްއްަޞކޮށް ތިމާވެއަދި ޚާ ،މުޢާހަދާތަކަށް ބަލާއިރުގައި ެއންމެ ކާމިޔާބު މުޢާހަދާ ކަމަށް

ތަކުން ވެސް ތްއެއްބަްސެވވޭ އެއްބަްސވުންތަަކށް ބަލާއިރު އެންމެ ކާމިޔާބު މުޢާހަދާކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ފަރާ

އަށް ވެްސ ިދވެހިރާއްޖެ، ވޭން ދިވެހިރާއްޖެ އެއްބަްސެވފައިޕްރޮޓިކޯލްގެ ަދށު  ލްރިއަމޮންޓް ؛އެއްބަްސވޭ. މި ޕްރޮޓޮކޯލް

ވަތަ އިުކއިޕްމަންޓް ވެްސ މި ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކުރުން. އަދި މި ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ނު އެތެރެކޮށް

ވަނަ އަހަރުން  2003ސަުރކާރުން  ،މަދުކުުރމަށް. މި ގޮތުގެ ދަށުން ،އަށް އެތެެރކޮށް ބޭނުންުކރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްރާއްޖެ

އަދި އެއާ ގުޅުންހުިރ  ،ސީ.އެފް.ސީސް ހިމެނޭކާބަން ނޫނީ ފްލޯރޯރޯކްލޯ ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް ވަނީ 2010ފެށިގެން 
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މަސައްކަތްކުރެވުނީ  . މިދެންނެވިހެން މިރުން މުޅިން މަނާކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަކުމާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއތެރެ

ކާބަންސް ނޫނީ ފްލޯރޯރޯކްލޯހަިއޑްރޯ ގަާވއިދުގެ ދަށުން. އެހެްނނަމަވެސް، މިއަދު ދެން އޮތް މަރުޙަލާގައި 

 ،ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާުރން ނިންމަވާފައި ވަނީ ާގނޫނެއްގެ ދަށުން. އެގޮތުންކޮންޓްޯރލްއެޗް.ސީ.އެފް.ސީސް 

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައިސްަފިއ މި މެންނަށް މިއަދު ހުަށހެޅިފައި މިއަޅުަގނޑު  ވަނީ. މި ބިލުަގއި ބުނާ ވާ ބިލު އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްެޖއަށް  2020ެއއާ ގުޅުންހުިރ މާއްދާތައް  .އެފް.ސީސްާއއިގޮތުން ިވއްޔާ ެއޗް.ސީ

ބޭނުންކުރާ ަވސީލަތްތައް ނުވަތަ އާލާތްތަްއ  ޒްއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ެއްޗ.ސީ.އެފް.ސީ  ލާނެ. ައދި މިއިއެތެރެކުރުން ހުއްޓަ 

މި  ،ކަމުަގއި ަކނަޑއެިޅގެންދާނެ. މިދެންނެވިހެން އްކުރުމަކީ މަނާ ކަމެށް އެތެރެ އަތަ އިުކއިޕްމަންޓް ދިވެހިާރއްޖެނުވަ

ވަނީ.  ކުރާ ގޮތަްށ ހަމަޖެހިފައި މިައއުޓު ޒްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފޭ 2016ގޭސްތައް ުނވަތަ ކެިމކަލްތަްއ 

 ވަރަށް ބުރަ  މަންޓް އެންްޑ އެނަރޖީންންއަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ބިލު އައިރުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ

ދެންނެވި  އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި އި،ެއީކ މަޝްވަރާކުރަްއވަ  ސަުރާކރުގެ ެއކި ުވޒާރާތަކާ އިމަސައްކަތްކުަރއްވަ 

އެީކ ވަރަްށ ދިުގ  ގޭސްތަްއ، ކެމިަކލްތައް އެތެެރކޮށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާ އިާކއި މިދެންނެވި އިްކއިޕްމަންޓާވަސީލަތްތަ

މި  ،ވޭ. މި ކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތަކީކޮންސަލްޓޭޝަން ޕްރޮސެސެްއ ހިންގަވާފައި 

 ،ޭއގެއިތުރުން  .ވެްސ ބޭނުންކުރާ ެއއްޗެހި މި ގޭސްތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިނާޢީ ެއތައް ފަރާތަކުން އިއިްކއިޕްމަންޓާ

ރޒްކޮންސިއު  ؛ންކުރާ އިކްއިޕްމަންޓްވެސް ވަރަްށ ބޭނުންކުރާ ތަކެތި. މީގައި މި ހިމެނެނީ ފިނިކުރަން ބޭނު މަ

 އި ކޮންިޑޝަން ކުަރން ބޭނުންކުރާ އިކްއިޕްމަންޓާއަދި ޭއގެއިުތރުން އެއަރ ،ރެފްރިޖަރޭޝަން ބޭނުންކުރާ އިްކއިޕްމަންޓް

އެ އަށް ބޭނުންކުރާ ޭގސްތައް. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ބަދަލެއް މިގޮތަށް މި ތަކެތި ކޮންްޓރޯލް ކުރެވިގެންާދއިރު މީެގ 

ނޑު އެދެނީފޯރާނެ ވަރަށް ިގނަރުތައް އަސަ ނޑު ،ގުނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންަތކެްއ ހިމެނޭނެ. އަޅުގަ ގެ ހުށަހެޅުމަީކ އަުޅގަ

 މަޖިލީހުން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވަުގތީ  އިލަްއވައިަކއި ަވގުތީ ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަވަ ކުރުމަށް ޓަމި ބިލު އަވަސް

 އަީކ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ގާތްވެަފއިާވ ތާރީޚަކަށް  2015 ބަރުންިޑސެ 31 ،މީގެ ސަބަބަކީ  ކޮމިޓީއަކަްށ ހުށަހެޅުއްވުން.

ނޑުގެ އިތުރު ހުށަހެޅުމަކީ މި ތާރީޚަކީ  ،ކަންކަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާއިރު  މި ،ވާތީ، މިކަން ައވަސްކުރުން. ައޅުގަ

ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަންނުޖެހޭ  ތަކެތި އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް އެހާ ބަލައިގަެނވޭ އަދި މިދެންނެިވހެން މި

ށް ބަދަލުތައް ގެންނެވުން. އެހެންނަމަވެސް، ފެނިވަޑަިއގެންފި ހިނދެއްަގއި މި ތާރީޚަިއ ތާރީޚެއްކަން ކަަށވަރުކުަރއްވަ 

ނޑުމެންގެ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ކޮމިޓްމެންޓެްއ އޮތް ތާީރޚެއް ކަުމގައި  2020 ށް ވާީތވެ، ެއއަ ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަަލީކ އަުޅގަ

ބޮޑު  ތިމާެވށީގެ ކަންކަމަށް މިހާ .ށް ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށް އަޅުަގނަޑކަކަކަމަ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ މާ

ޔާމީން هللا އަހައްމިްއޔަތެއް އަދުގެ ަސރުކާރުން ކުރަްއވާތީ އަުދެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލފާޟިލް ޢަބްދު

 ކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަޅުަގނޑު ނިހާޔަތަށް ޝު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ސްެގ ަވގުތު. އެީއ ހުގަިޑއިުރގެ ބަ 3ލަ ބިލަށް ކަ

 22ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ިސުކން 20 ޓުމިނެ 45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41 ޓުމިނެ 30ގަޑި  1ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ޓުމިނެ 5ންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސިކު 18 ޓުމިނެ 10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40 ޓުމިނެ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ިމ )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޓުމިނެ 6ތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަ

 މް ޝަރީފަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީ ރުވަނީ މަރަދޫ ދާިއރާގެއަފުރުޞަތު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މަރު ރި ަރީއސް. އާދެ! ލަހުން ނަމަވެްސ މިފަދަ ގާނޫނެއް ައއި ކަމަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ ބާ ޙަޓަކައި އަުޅގަ

ޓަކަިއ  ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖެ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަާދކުރުމަށް ޓްރިއަލް މޮން ކިޔަން. އާދެ!

މެވެސް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. ައޅުަގނޑު ކޮން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ާފސްކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަެމއް

އޮތް ތާރީޚު.  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި މި 4ނޫނުގެ  ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. މި ގާ އިވަރަކަށް ފިކުރުކޮށްލަ 

ޓަކައި އެކަށޭނެ ުމއްދަތެއްތޯ؟ ެއއީ ހަމައެކަނި  ައކީ މީހުންނަށް މިކަން އެންގުންމަށް 2015 ބަރުންިޑސެ 31

 .އީސްކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަ ނެއިރުަގއި ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭްއވާ އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާަގއި ދިރާސާކުރަ

ސަބަބުން އަސަރުކުރާ  ގެއި ނުވަތަ ކްލައިމެޓް ޗޭްނޖުއަންނަ ބަދަލުތަކާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ބޮޑަްށ މޫސުމަށް މި 

ބަދަލުތަކުގަިއ  އަންނަ ދުނިޔޭގެ ކްލައިމެޓަށް މި އި،ިދވެހިރާްއޖެ މި އޯޒޯން ފަށަލަ ތުނިވުމާ ،ޤައުމެއް. ެއކަމަކު

ން ދުނިޔޭގެ ޯއޒޯން ކުކުރާ އެްއވެްސ ކަމަ ވަރަށް ުކޑަ. ދިވެހިާރއްޖެއިން މި ކުރާ މިްނވަރުސާއްހިރާއްޖެއިން 

ވެސް އެްއވެސް އަސަެރއް ނުުކރާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ.  ފަށަލައަކަށް ވެސް އަދި މޫުސމަށް މިއަންނަ ބަދަލަކަށް

ނޑުމެން  ސް ޤަުއމަކަށްވެ  ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކާ އެއްފަދައިްނ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ،ންނަމަވެސްއެހެ ވާތީ، އަުޅގަ

މޫސުމަށް އަންނަ ހޭނެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖެމާއެއް އަުޅަގނޑުމެްނ އަދާކުރަންޒިން އިއަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތާ

ވާތީ،  ވާތީ، ނުވަތަ އަސަރުކުރާެނ އެއް ޤައުމު ކަމަށް ކަމަށް  ބަދަލާ ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑަްށ އަސަރުކުރާނެ ޤައުމު

ނޑު ކަމަށް ެވސް އަ ޖެހޭނެދުނިެޔއަށް ނަޫމނާ ދައްކަން ،އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތައް ފާސްކޮށް   .ބޫލުކުރަންގަުޅގަ

ނޑު މަރުޓަަކއި ދި ކަމަށް މި ގާނޫނު ހުށަހެޅުއްވި ،އެހެންކަމުން . އިއްޒަތްތެރި ބާ ދަންނަވަންޙަ ވެހި ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

އަންނަނީ.  ދީ ބާރުތަކުން ޖައްވަށް ޫދކުރާ ދުމުގެ ސަބަބުން ދުނިެޔައށް ބަދަލުތައް މިދުނިޭޔގެ ބޮޑެތި އިްޤތިޞާ .ރައީސް

އަލް ނޭޝަންތަކުން މި ވެސް ޮބޑެތި އިންަޑްސޓްރިއަދި ، މީހުން ޮގވާލިެއއް ކަަމކު މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކުދި ަޤއުމުަތކަށް އެ

ެއއީ  ؛ޕީ.ޕީ.އެމް 400ނުކުރެވޭ. މިހާރުެވސް ާއއި އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ޖައްވަށް ދޫކުރާ އަދަދެްއ މަދެއް ސީ.އެފް.ސީ

ދޫކުރާ  ށްހުރީކީ. ޖައްވަމި ްއގަެއއް ނޫްނ ސަސްޓެއިނަބަލް ލެވެލެފަށަލަ ޯއޒޯން  ،ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް
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ެވސް ގޮަތކަށްވިދާޅުޭވ. އާދެ! ީޕ.ޕީ.އެމަކީ ެއއް ރިބާކާރުން އެބަބެހޭ ތަޖު ގައި ުނވަތަ ކޮށްފަިއވާ ަކމުގައި މިކަމާކަމު

އޮކްަސއިްޑ އި އެއް. އެީއ ޕާޓްސް ޕަރ މިލިއަން އިނގޭތޯ. ކާބަންޑަދަންނަވަނީކީ ވެރިކަންކުރާ ޕާީޓގެ ވާހަކަެއްއ މި

ވެްސ  ކަމަށް ޕީ.ޕީ.ެއމް މައްޗަށް ދާ 2ެއހެންމެ އަހަރަކު %މިންވަރަށް ކިޔާ ނަމެއް. ހަމަ ވެަފއި ހުންނަޖައްވަށް ބޭރު

ވިދާޅުޭވ.  ބާވަތުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރަްއވާ ބޭފުޅުން މި ،ރިބާކާރުންދުނިޔޭގެ ތަޖު ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ

ކަމަްށ  ްށ ވުރެ މައްޗަށް އަރާއަ 3ކަމެއް. ދުނިޔޭެގ ޖައްވުގެ ހޫނުމިން % މިއީ ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ބޮޑެތި ަމއްސަލަަތކާ ކުރިމަތިވާނެ. ިދވެ ،ނަމަ ވަނީ ނޑިއަށް ިހގަހިރާއްެޖ ކަ ވެްސ  ާދނެކަމުގެ ވާހަކަތަކަކީ އިގެ އަ

ނޑު އެ  ބޫލުުކރާކަށް ބޭނުމެއް ެވސް ނޫން. ގަނުވޭ.  ބޫލުކުރާ ހިތެއްގަ ވާހަކަ  ދުނިޔޭގެ ބަެއއް މީހުން ދައްާކއެއް. އަުޅގަ

ނޑު އުފުލެމުން ،ދުނިޭޔގެ ައއިސްފަށަލަތައް ވިރެމުން ،އެހެންނަމަވެސް  ނަށްންކަން އެންމެދާކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. އެ ޮލނުގަ

ނޑުމެންނަށް ސީދާ ޖެ ފަދަ ޤައުމަކަށް ކުރާނީ ކޮންވެސް އެނގޭ. އެކަމުން ާރއް  އަސަެރއް ކަުމގައި އަިދ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޭ. ނުއެނަޑއެިޅގެން ދަންނަވާކަށެްއ ނޭނކަ ކަމަކަށް ނުވާތީ.  ބޫލުކުަރން ބޭނުންގައް ކެރޭނެ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު މި ނުރުހުނަސް  ،ނުހުނަސްހިތްން؛ ލުކުރަބޫގަ ،އެހެންނަމަވެސް ދަނީ މަްއޗަށް އުފުލެމުން. ދުނިޭޔެގ  ލޮނުގަ

ރާޅު  ،މޫދާ ަކިއރީގައި ހުރި ަޤއުމުތަކަށް ީމގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެބަކުރޭ. ތޫފާންތައް އެރުމާއި  ،އައްސޭރިފަުށގައި 

ނޑު މި ގޮވާލަނީމިކަހަލަ އެތަްއަކމެއް އެަބ ދިމާވޭ. ދުނިޭޔެގ ބޮޑެތި ބާރުތަކަްށ އަ ިއ،ބޮޑުވުމާ ހަމައެކަިނ  ،ުޅގަ

މި  ،ކުރެިވގެންޛުހަދާތަކުގައި ސޮިއކުުރމަކުންނެއް ނުނިމޭ. މި ގާނޫނުތައް ތަންފީޢާެއިކއެކި މު ،ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަކުން

ކުރެވޭނީ. ބައެއް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެިތ އެދޭ ނަތީޖާ ހާސިލު މި މެންގާނޫނުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައިސްގެންނޭ ައޅުަގނޑު

ޚާއްަޞކޮށް އެެމރިކާ، އިންިޑޔާ، ޗައިނާ ފަަދ ޤައުމުތަކުން މީގެ ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާ އަދަދު އަދިވެސް  ؛މުތަކުންޤައު

ާބވަތުެގ  މި މިއަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ދުނިޔޭގެމަދުކުރަމުންނެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔގެ މުއްސަނދި ޤައުމުތަކުން 

މިކަމަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް  ުނވަތަ ހުއްަޓއިގެން  ،ކުން މިކަން ހުއްުޓވަިއގެންއި ގޭސްތައް ބޭނުންުކރާ ޤައުމުތަކެމިކަލާ

ނޑު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަދި ލޮނު އިނީ. އެއީ އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކުގަ އަންނާ ވެެގން ފެނުގެ އަޑިއަށް ނުދިޔަ ޤުރަޣަގަ

 މި  ،ޖަްއވު ހޫނުވުމާ އި،އަންނަ ދަތިތަކާ ށްމައްދުކާބޯަތކެތި އުފެ ،އެހެނިހެން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ،ނަމަވެސް

ފަންސާހަކަށް، ވިއޔާ އަދި  ވަނީ ކަމަށް  މީހުންނަށް އަސަރުކުރާނެ. މިހާރު މިދާ ރޭޓުން ދާ ކަމަކުން އެ ބާވަތުގެ އެތައް

މިން މައްޗަްށ ރަށް ހޫނުނޫެޅވޭ ވަަޤއުމުތަކުަގއި އިންސާނުން ދިރި ރަބިއައަހަރު ތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެން  ފަސްދޮޅަހަކަށް

ކޮށްގެން ދުނިޔޭެގ ކަންކަމުގެ މައްަޗށް ރިޢާޔަތް ވެސް އެބައޮވޭ. އެހެންވީމާ، މި ދާނެކަމުެގ ބިރުއިނގަ ހި އިދުނިޔޭގަ

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ  ،ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން އެއްބާުރލައިގެން މަސަްއކަތްކޮްށގެން ވާނީ. ދިވެހި ސަރުކާރުން 

ކަމުަގިއ  ކުރާނެސްކުރުމަށް ފަހުގައި މަސައްކަތްއުޅޭތޯ މި ގާނޫނު ފާ ަގއިއްލެއް ޙަށް އަވަސް ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިކަމަ

 ޝުކުިރްއޔާ.  ޓަކައި ކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްމީދުކުރަން. އެަކމަށް އިލްތިމާސްއްއަޅުަގނޑު އު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ދާއިާރގެ މެންބަުރ  އަރުވަނީ ގަޮލޅު ދެކުނު ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 . ޓުމިނެ 3ލޫފަށް. ޚްއަޙްމަދު މަ

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ބަރު އަޙްމަދު ޒަތްތެރި މެންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ިއއް

ލަ ވެސް ހަމަ ޖުމު އެޅުމާ ބެހޭ ބިލަށް އަޅުަގނޑުާވ އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު  ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ސްފާރި

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީދު އީގޮތެްއގައި ތާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ،ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ަތކެްއގައި ިމގޮތަށް ން އެަތއް ބަިއވަރު ެއއްބަސްވުންއަދި ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖެއި ،ރިވެ ތަކުގައި ބަިއވެހަދާޢާމު

މަށް. ހަމަ ެއގޮތުން ކަ ކަންކަމަށް ހަމަ ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ސޮއިކޮްށގެން ތިބޭއިުރަގއި އެ 

ށްދީފައި އެބައޮތް، ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮ ގޮތަށް ޅުއްވި ބިލުގައި ހަމަ ސަބަބެއްހުށަހެ މި ސްމިއަދު ފާރި

ހަދާތަކާިއ ޢާކޮށްފަިއވާ މުގުގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީ ކުރުމާ ބެހޭ ހިމާޔަތްކުރުމާއި އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތް

ސް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަުދ ވެ ޓަކައި ކަމަށް މި ބިލު އެްއގޮްތވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބަްސވެފަިއވާ ެއއްބަްސވުންތަކާއެއް

ހަދާތަކާއި ޢާބޫުލުކރޭ ބޭރުގެ މުގަދިެވހިރާއްޖެއިން އެބަ ، ދަނީ. މާނައަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި

ވަރަްށ  ހެންވީމާ،ކަމަށް. އެ ކުރަންޖެހޭއެއަށް ޢަމަލު ،ކަމަށް ާވނަމަ އެއްބަްސވުންތަުކގަިއ ތިމަންނާމެން ބައިވެިރވެއްޖެ

ކުރަްނ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ދުއީނޑު ތާއަުޅގަ އްވީމަދު މި ބިލު މިތަނަށް ހުށަހެޅު ތަށް މިއަ ެއާއއެްއގޮ ،ރަނގަޅު

އެހެން އެއްބަްސވުންތަކަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން  ،ހަދާތަކަށް ވެސްޢާމިގޮތަށް އެހެން މު ،ބޭނުންވަނީ

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފަިއވާ މިހާރު ދިވެހި .ކޮށްލަން ބޭނުންކަމެއް އަޅުަގނޑު ާފހަގަ ޢަމަލުކޮށްދެއްވާށޭ. ޭއގެ ހަމަ އެއް

ނޑުމެްނގެ ސިާޔސީ ،ބޮޑު އެއް މައްސަަލއަކީ އެންމެ ނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި އުފެދިފައިވާ ސިާޔސީ  ؛އަުޅގަ އަުޅގަ

 އިހަދާތަކާޢާޅުަގނޑުމެން ަބިއވެރިވެަފއިާވ މުވެސް ިމގޮތަށް އަ އި ޓަކަ  އްލުކުރުމަށްޙަހުން، މިކަން ހަމަނުޖެ

ކިން ގްރޫޕުން ނިންމާފައިާވ ފަހުން ޔޫ.އެން. ވޯ  އެއްބަްސވުންތަކަށް ޢަމަލުކުަރން އެބަޖެހޭ. އޭގެ އެއް މިާސލަކަށް މި

ވާހަަކ ައއި ހިސާބުން  ލާފަިއވާ ގޮވާލުން. އެއިދާއި ިސޔާީސ ފަރާތްތައް މިނިވަންކުރުމަްށ ގޮވަ ރައީސް ނަޝީ

ހުށަހެޅުއްވި ބިލުން  ިމައދު މި ކު. އެކަމައޭމަލުކުރާކަށެއް ނުޖެހެންނަމެން ޢަނޫނެޭކ ތިމަ ،ސަރުކާރުން ބުނަނީ

ނއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  ،ނަމަކަމަށް  ވާހަދާތަކުަގއި ަބއިވެިރވެފައި ޢާޑުމެންގެ ސަުރކާރުްނ މިގޮތަށް މުނޭގ އަުޅގަ

އަުޅަގނޑު ޮގވާލަްނ  ،. އެގޮތުންކުރަނީދުއީތާ އަށް މިމިއަދު ައޅުަގނުޑ މި ޖެހޭކަން. އެހެންވީމާ،އެއަށް ޢަމަލުކުރަން

ކުރުމަށް ދާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް މިނިވަންކިްނގ ގްރޫޕުްނ ރައީސް ނަޝީހަމަ މިދެންނެވިހެން ޔޫ.އެން. ވޯ ،ސަރުކާރަށް

ނުޑ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މަްށ ސަރުކާރުން ވަގުތުން އިާޖބަލާފަިއވާ ގޮވާލުއިގޮވަ  އެ ދިނުމަށް. އާދެ! އަުޅގަ
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އީސަށް ހަމަ ާވހަކައެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުން. މަނިކުފާނު މި މަޖިލިސް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ނުހިންގަވާޭށ. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ލާަފއި ކުރަްނ އިނޫނުއަސާީސާއއި ގާނޫުނތައް މުގުރަޤާ ،ޖިލީހެއް ނޫން. ބޭނުންހާ ގޮތެއްމިއީކީ މަނިކުފާނުގެ ެއކަނި މަ

 އިބުހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ނަފަ ލާފަިއ ގަދަކޮށް މިއިގޮަތށް ވަރަށް ވަރުަދއްކަ  ނެއް ނޫން. ތިތަ އޮތް

ެއވެސް  ،ތަން. އަމިއްލަ މީހުން އަމިްއލަ އަތުން ކަތިލާފައި އެންމެ ދުވަހެއްެގ ތެރޭަގއި ރައީސަކު ވެސް ހަމަ ުއޅުނު

 ވެްސ އެ  މެޝިނުޖެހުނީމަ އެްކސްރޭ ންލަނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ަވކިކޮށްލީ. މިހާރުވެްސ ެއކްްސރޭއެއް ަނގާޤާ

 ކުގެ ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީމާތަ އެއްކޮށްދެ މީހުން ޔާމީނާިއ އަދީބާ  ،ެއއްކޮށް .ތަނަށް. އެހެންޫނންތޯ ވާނީ ގެންދަނީ އެ

ނޑު އާދޭހާ  ގެމި މަޖިލީހު ،ށްޙަފާނެތީ ބިރުން. އެހެންވީމާ، މަސީދީއި ވާހަކަ އަދީބު ައަގއިން ކިޔަ  ރައީސަށް އަުޅގަ

 ،ދަންނަވަނީ ކޮށްަފއި ހުރި މެންބަރެްއގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނުޑ މިޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުމަ އެީކގައި ަރއްޔިތުްނގެ

ލާފައި ކަންތައް އިމުގުރަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މިތާ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަމަށް ހައްދަވަިއގެން މި މަޖިލީހަކީ އަމިއްލަފުޅު ތަނެއް

ނޑުމެްނ ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކޮ އް ނުކުރަްއާވށޭ. މިލާފައި ކަންތައިކުރައްވާށޭ. ގަާވއިދުތައް މުުގރަނު ށްލަން ތަނަށް އަޅުގަ

 ނުދޭ. ލަތަނުން ނޯޓިސް ފޮނުވާ ގޭ. އެއިން ވަޒީރަކަށް މިއެދިގެން ތިބި އަދަދު ނޭނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި ށީ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ގެަމނަފު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މާނަށް. ޢުޘްމެންބަރު ޖަމީލް 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަފާތު އުނދަގޫތަކާއި ދުއްތުރާތައް ޖައްސަމުން 

ސާބަސް  އިކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް ައޅުަގނޑު ައއްސަރިބަހާ ާމއެކު ަރއްޔިތުން ަޙއްޤުަގއި ތިވެސް ކެތްތެރިކަ އަންނައިރު

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި   ސްާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރިދިްއގަރު ދާއި ،ދިޔައީ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންހިއްހުށަހެޅުއްވި ވަރަށް މު  މައުމޫން ިމ  ،ަމނިކުފާނު ފާހަގަކުރެްއވި އެދިޔައީ. މި ފެނިގެން ނަށް މު ބިލެއް އުޅގަ

ާރ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ކުމަސަްއކަތް ިއގެންގަޓަކައި ވަގުތީ ކޮމިޓީެއްއ ނަ ކުރުމަށް ބިލުގައި މަަސއްކަތް

މަްއޗަށް  މެންބަރުންގެ 7ނަގާ ަވގުތީ ކޮމިީޓއަީކ  މި ،ކުރަން ެއކަމަށް. އަިދ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭދުއީތާ

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދިނުމަކީއިޮގތުގައި ހަދަ ގެއެކުެލވިގެްނވާ ކޮމިޓީެއއް  ! ގޮުތގައި ހުށަހަޅަން. އާދެ ގެވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ޓަކަ ރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަްޤވާީމ އެކިެއކި މައިދާނުަގއި ވިްއުކމަށް މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މުއްސަނދިކަން. އެީއ ބައިނަލްއަޤް ދުގުބޭނުންކުރަނީ  ވާމީ މައިދާުނގަިއ ރަތީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ކުރުަމށްކެޓުފަތުރުވެރިކަްނ މާ ،ަޓކައި  ތަުކގައި ފަތުުރެވރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށްރއެިކއެކި ެފއަ ޓަކަިއ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ނުިވއްކަން. ވިްއކާ އެްއޗަކީ. ސޭންޑް، ސަން، ސީ ،ބޭނުންކުރާ .  މި ނޫން އެހެން އެއްވެސް ެއއްެޗއް އަުޅގަ

ތަކުަގއި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި ތްކުރާ މަސައްކަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ގޮތުން މި ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ދަންނަވަން މި

ނޑުމެން ދިވެ އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ އެއް ނޑުމެން ރާއްޖޭގައިހިބަޔަކީ އަުޅގަ  ެއކަމަށް  ،ފަތުރުވެިރކަން ންނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ،ޓަކައި ބަރޯސާވެަފއި އޮތް ދަނީ އާމު ންއިޤްތިާޞދު ބަރޯސާވެފައި އޮންނައިުރަގއި މި އިޤްތިޞާދު ައޅުގަ

ނޑުމެން ޭބނުންކުރަނީ  ދިނުމަށްއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްރަ މި  ދުރަތީ ގޮތުން މިހިރަ ވަސީލަތްތައް.ގުޓަކައި އަުޅގަ

ގަދަވުުމގެ ދާނުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޫނުކޮށްގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި މައި.ސީ ގޭސް ބޭުނންއެޗް.ސީ.އެފް

ނޑުގެ ދިރުންނެތިގެން ،އިރުގައި ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި ން އަންނަދުއްތުރާތައް ޖެހެމު ،ސަބަބުން ތަފާތު އުނދަގޫ  ިއ،ދިއުމާކަ

ނޑު އުފުިލގެން އިތުރުން ދުނިޔެ ހޫނުވުމުެގ އަދި އޭގެ ، ށްތަކަށް އަސަރުކުރުމާއގެ މި ރަޮގސް އަޅުަގނޑުމެންއަދި ލޮނުގަ

ސަބަބުން ދިމާވާ ތަފާތު އެިކއެކި ބަލިތަކާއި އެިކއެިކ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންނަްށ 

ތަުކގެ ހިމާޔަތާއި މުކުރަނީ މިއަުދ ކުދި ޤައު ަދުއރެއް އަާދ މިއިސްމިއަދު އަސަރުކުރާނެ. މިހެންވީމާ، ިމ ސަރުކާރުން 

ނޑުމެންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރަިއގަތުމަށް .ަޓކައި މަށްކަރައްކާތެރި ަޓކަިއ  ޚާްއޞަކޮށް ތިމާވެީށގެ ގޮތުން ައުޅގަ

 ދަނީ ކަމުގައި ވެގެން މި ރާްއޖެހަަރކާތްތެރިވާ ޤައުަމކީ ދިވެހި މުޅި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުަގިއ އެންމެ އިސް ސަފުަގއި

ނޑުމެން މިހެންވެ ނުޑމެން އުފުލަން މިބައިނަލްއަްޤވާީމ މުޖުތަމަޢު އަޑު ގެގެން. އަުޅގަ ޖެހެނީ.  ގައި އަުޅގަ

 ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ނަ ކަންތައްތަެކއް މިކަމުަގއިގި ކުދި ޤައުމުތަކަށް ކުރެވޭނެ މާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

މައުމޫން  ޛުރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އަލްއުސްތާ ންގެ ކުީރގެ ަޙއްޤުަގއި އަޅުަގނުޑމެ ނޑުމެްނގެ މި ކުދި ަޤުއމުތަކުގެއަޅުގަ 

އދ. ޖެނެރަލް ެއސެމްބްލީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  ،ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ެއކިެއކި ޖަލްާސތަކުަގއި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އދ.ގެ

މިކަމަށް ސަމާލުކަން  ފުޅަށް ފަހުގައި މުޅި ދުނިޔެދެްއކި ވާހަކަ އިއަލިއަުޅވާލަ އަށްފަހަރަށް މި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަ

 ިއ،ހަދާތައް ހަދައާޤައުމުތަކުން ތަފާތު ެއކިއެިކ މުބައިނަލްައޤްވާމީ  މުިޅ ދުނިޔެ މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވި. ދެއްވި.

ޓަކައި ޕްލޭންތައް  މިއަދު މި ގޭސްތައް މަދުކުރުމަށް .މުތައް ބަިއެވރިވޭހަދާތަކުގައި ކުދި ޤައުުމތަކާއި ބޮޑެތި ޤައުޢާއެ މު

 ޓަަކއި މި  އިުރގައި މުޅި ުދނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ ބަަދލުތައް ގެނައުމަށްރާ ަހމައަށް އަންނައްވުޞަ ގެ ތ2020ަ ،ދިހެ

 ،ޓަކައި ކުެރވެން ހުރި ދުނިޔެ ހޫނުވުން ކުަޑކުުރމަށް ،ޓަަކއި މަށްހުއްުޓވު މަސައްކަާތއެކު މި ޭގސްތައްކުރާ 

އި ިމ ޓަކަ ކަންަތއްތަުކން އަރަިއގަތުމަށް މި ،ދުއްތުރާތައް ތަްއ،ގޫމި ދޭ އުނދަ ،އިންސާނުންގެ ފަރާތުން މި ފޯރާ

މިއަުދ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ސައްކަތެްއ. މު މަހިއްވެްސ ވަރަށް މުއި ޤީޤަތުގަޙަ ކުރެވޭ މަަސއްކަތްަތކަކީ 

ނާީއ މަސަްއކަތްތަުކގެ އެއްބާރުލުން ދެމުން. އެިކެއކި ސި މިކަަމށް ދަނީ ވެްސ މި ބައިނަލްއަޤްވާީމ ބޮޑެތި ަޤއުމުތަކުން

ކުރެޭވ.  ޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތްަތއް އެބަ މަދުކުރުމަށްބޭރުކުރުން ތެރެއިން އުފެދިގެން އަންނަ ވިހަ ގޭސްތައް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގިއ  .ޖެހެނީ ކުރަން މިއެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްމިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ދިެވހިން 

ގައި ހެދިފައި ހުރި އަުޅަގޑުމެން ބަޖެޓު ،އާމްދަނީތައްފަތުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން މި ލިބޭ  ،ރަށްތައް އުފެދިފައި މިހިރަ



13 

 

އަިދ  ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަނދަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތައް ،ނަށްޤީޤަތުަގއި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންޙަބޮޑެތި ވެލިއުތަަކކީ 

 ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ކަމަށް ވީހިނދު ޓަކައި ތަފާތު އެކި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

ވެްސ  ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް  އެ ވަސީލަތްަތއް މިގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމަށް

ވެްސ އި ތެޭރގައެޖޭގެ ޓަކައި ބަޔަކު މީހުން މި ރާއް ކުރުމަށްފަތުރުވެރިކަން ހަލާކު ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ،ބޫލުކުރަންގަ

ނޑުމެންނަށް ލަންޑަންފަހު ކުރޭ. އެންމެމަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ވެސް އަިދ  ފެއަރެގ ތެރެއިންގެ ން އަުޅގަ

ހަލާކުކުރުމަްށ ތަުކގެ ތެރެއިން ވެސް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިނަލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެން ފެއަރބަ

މިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ނުެގނައުމަށް ޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތްަތއް އެބަކުރޭ. މި ަކނަޑއެިޅގެން  ،ޓަކައި

ވާމީ އެކި ޤައުމުތަކުން، އެިކއެކި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުން، ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން މިއަދު ކަންތައްތައް މިއަދު ބައިނަލްައޤް

މިއީ ހަމަ ހަދައިގެން ކިޔާ ލަަވއެްއކަން،  ،ވާހަކަތަކަކީ މީހުން މި ދައްކާ  ނގޭ މިމީހުންނަށް އެ ގަބޫލެއް ނުކުރޭ. އެ

ކަމަކީ ެއއްެވސް ކަހަލަ މާނައެއް އޮތް ކަންތައްަތކެްއ  މި، ފަރިއްސެއްކަްނ، ޅެމެްއކަން، ރައިވަެރއްކަން. އެހެންވީމާ

ްނ އަސް އެަތއް މިލިައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަށް މި ވޭތުވެިދޔަ ައހަރު ވެ ،އެހެންކަމުން .ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަންނަ އަަހރަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް އެންމެ  މިއަދު ުމޅި ރާއްޖޭަގއި މި ،ފަތުރުވެރިންނެއް ައއުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަްތކޮށް

ެވގެން މި އަންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގިއ  ގިނަ ފަތުރުވެރިން ގެަނއުމަށް ޓަކައި އަާމޒުހިފާފައިވާ އަހަރަކަށް

އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮކަްނ  ،ލަތްތައް އިތުުރކޮށްސީލިބޭ ވަ ންމުގެ ސިނާޢަތުފަތުރުވެރިކަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް އެިކއެކި ގޮތްަތކުަގއި ކުރިއަށްެދވޭނެ ވަ ދީ،ގެނެސް އިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާލަްތތަކެއް ސީއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ވަރަށް މުިހއްމު ބިލެކޭ. ައޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މިހެންވެގެން. އާދެ، އަ ުޅގަ

މި ދެންނެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަމުންާދއިރު އިންޑަްސޓްރީގެ ބޭފުޅުްނނާ މަޝްވަރާކުރުމަކީ ެވސް 

ރިޒަްމ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޓޫ، ކުރާ ތަފާތު އެކިއެކި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަުކަގއި މަސައްކަތް ،މުހިއްމު ކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް

އެންމެ ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރެވޭެނ  ؛މިކަމުން ،މަސައްކަތްކޮށްއެކު  އިންޑަސްޓްީރގައި މަސަްއކަތްުކރާ ބޭފުޅުންނާ

 ،ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާާލއި ،ދާއިރާއެްއަގއި މަސަްއކަތްޮކށް ގޮތުން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ފުޅާ  ގޮތްތަކާ ބެހޭ

ރިޒަްމ ޓޫ ،ރަކާތްތެިރވާ ބޭފުޅުންނާއިހަ ވިޔަފާިރވެރިންނާ އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތްަތކުަގއި ޢަމަލީ ގޮތުން ޚާއްޞަކޮށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ؛އިންޑަސްޓްީރގައި މަސަްއކަތްުކރައްވާ  ކަމުގައި  މަޓީގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން މި ،ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ޢިއްާޔގެ އިރުޝާާދ ެއއްކޮށް މި ކަންތައްަތއް ވިޔަފާިރވެިރންގެ ޖަމުއަިދ ޚާްއޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ  ،ޚިޔާލު ހޯއްަދވައި

ނޑުމެން އެދޭއެދުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ނިމިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާ

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޭޔގައި އުޭޅއިރުަގއި މިއަދު ިމ ފެންނަނީ ދުނިޔޭގައި ތިިބ 

ރާުނގެ ރަީއސް ޢީމަޝްހޫރު ވާހަަކއަކަށް މި އޮންނަނީ މި ވާހަކަ.  ރައީސުންނަށް ދުނިޔޭެގ ސަާމލުކަން ހޯދަން އެންމެ

މިކަހަލަ ގޭސްތަާކއި ކެމިކަލް މަދުކުރާށޭ. އެކަމަކު، ނިުއކްލިއަރ  ،ކައިީރގައި ތަޤުރީރެއް ދޭން އަހާލިޔަސް ބުނާނެ

ޗިންޕިން ޝީ ިއނާގެ ރަީއސް އަހާލިަޔސް ހަމަ މި ވާހަަކއެއް ަދއްކަނީ. ޗަ  ޕްލާންޓެއް ހަދަމުންގެންދަނީ. އޮބާމާ ކައިރީ 

އޮތް އިންިޑޔާގެ ޮބޑު  ވަރަށް ސަކަރާތޭ މިކަން ކޮްށގެންނުވާނޭ. އެންމެ ކައިީރގަިއ މި ،ކައިރި އަހާލިޔަސް ބުނާނެ

ލައިލާ ވާހަކައަށް ހަދައިގެން ދައްކަްނީވ . މިއީ ކޮންމެހެން އަލިފުދިނަސް ހަމަ މި ވާހަކަ ދައްކާނީ ވަޒީރު ތަޤުރީރެއް

 ؟ން އޮތް ވާހަކައެއްތޯ ދުނިޭޔގައިޖަހަިމއީ ރައީސުން މެޑެލި ،ނޫން. އަޅުަގނޑުެމން މީގައި ވިސްނާލަންވީ ވާހަކަެއއް

ބެހޭ ކަމެއް ނޫން މިއީ  ޖެއަކު ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނނަކާސީ.އެފް.ސީާއއި އެޗް.އެފް.ސީ އުފައްދަނީ ރާއް ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ

ނޑުމެްނ  ؟ދުނިޔޭގައި މި އުފައްދާ މީހުން ންވީ ނޫންތޯއޭ ފުރަތަމަކޮންމެ ތަނެއްގައި އުެފއްދިޔަްސ. މި ނުއުފައްދަ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ މި ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަަކިއ  ވަރަށް ކުަޑކުޑަ މިންވަެރއް މި އެތެކުރަނީ. އަުޅގަ

ތިމަންނާމެން މިއަށް ، މިއަދުގެ ވާހަކައަކީ  އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްޗެިހ އެތެރެކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ނޑުމެން ،އެހެން ގޭހެއް އުފައްަދއިފީމޭ. އަނެއް ކަމަކީ ވާމީ ގޮތުްނ މި މަދުކޮށްފިއްޔާ ބައިނަލްއަޤް އަުޅގަ

ސުވާލަކީ އިންޑަްސޓްރީަގިއ ، ޔޫ.އެސް ޑޮަލރު އެބަދެމޭ. އެހެްނވީމާ 250މަހަކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ

މިހާރު އަލަށް އުފައްދަިއގެްނ  ،ޑޮލަުރގެ ބޯނަްސއެއް ނުވަތަ ެއއްެޗއް ލިބިގެން  250ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ

ގޭސްތަްއ އުަފއްދަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ށް ތަފާތުކޮށް ބޭުނންކުރެވޭނެ މާކެޓަށް ނެރެން ބޭނުންާވ މިއަ

ިތ ވަނީ ތެޔޮ ނަގަްނ. އިންޑަސްޓްީރގައި ބޮޑެމާދަމާ މި ތައްޔާރު ؟މަސައްކަތްުކރެވެން އެބައޮތްތޯ އިންޑަސްޓްިރއަލް

ނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި އަިދ މަސައްކަތްތައް ކުރަން. މިތާަގއި ބޮޑެތި ޑޮކް  ޔާޑުަތއް ހަދަން. މި ހުރިހާ ކަމަކީ އަޅުގަ

ސްތައް ނގޭނެ. ބައެއް ަވއްތަރުެގ ގޭ ަވއްޓަފާިޅ ދަންނަ މީހުންނަށް އެ ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް މީގެ  ،ޙަޤީޤަތް ނޭނގުނަސް

ނޑެްއ ވެްސ ކަފަ ބޭނުންކޮށްގެން ނޫނިއް ނުޑގަ  ލެޭވކަށެއް. މީހެްއގެ ގަޔަށް ފިނިކޮށްލެވޭކަށް ވެސް. މަސް އިޔާ ނެްތ ދަގަ

ނޑުމެން ބިެލްއ ހަދައިގެން ކަންކަން ކުރާިއރުގަ، ފިނިކުރެވޭކަށް ވެސް. އެހެްނވީމާ ިއ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް އަުޅގަ

 ،ޔާތަްށ ައއިސްހަވާހަަކެއއްތޯ. ައޅުަގނޑުމެންގެ  ން މީހުން މީގައި ަދއްަކނީ ކޮންދުނިޔޭެގ އެހެ ،ލަންޖެހޭނެވިސްނާ

ނޑުެމން މޫނުމަތި އަޅައިގެން  ،ޭރަގނޑު ފިންސު އަަޅއިގެން  ،ދާދި ފަހަކުންސުރެ ފަށައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ަކއެއް ނެްތ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން ނުޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ވާހަނިދަންނޫނިއްޔާ ލައިފްޖެކެޓް އަޅަިއގެން  ނޫނިއްޔާ
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ނޑުމެން ގެ ވާހަކަ. ތަނު ާލއިރުަގއި. މިއިވާހަކަދަްއކަ މި ސޫރަތް  إِذَا ُزْلِزلَِت اْْلَْرُض ِزْلَزالََهاއެކަމަުކ، ައޅުގަ

 ޭރަގއި ނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ެއކަމަކު، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެއެ ކިަޔވައިލީމަ ެވސް ޤިޔާމަތް އަންނާނެ ގޮތް އެބަ

ރާއްޖެއަށް އެބަ ޤިޔާމަތް ގެނޭ. މިކަން ވަރަށް ބޮޑުވެއްެޖ  ވެރިން ހަމަ ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު މި ބައެއް ސައިންސް 

ދެކޮޅެއް ނޫން. މި ދެންނެވީ ރައީސުންނަށް ވަރަށް ފައްާކ  ަގނޑަށް. ައޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެސް މި ކަންކަމާއަޅު

ނޑުމެން މީތި ހުއްޓާަލްނ  ،ލަން އޮތް ވާހަަކއަކީައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާކު، ވާހަކަެއކޭ މިއީ ަދއްކަން. އެަކމަ އަުޅގަ

މީގެ އެހެން އެްއޗެއް މިއަށް ހޯަދއިގެނޭ. ގާޫނނަކުން ކޮންމެހެން މިކަން ނުކުރެްއވިޔަސް ކުރާނެ ބަިއވަރު  ،ބޭނުންވަނީ

ނޑު ޮގވާދައް ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު މާކަ ގަާޔވާ ވާހަކަެއއް ޫނން މިއީ ލަން ދުނިޭޔގެ އެހެން ާކކަށެއް. އަުޅގަ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއާ ކުއްލިއަކަށް  ތި ބޭފުޅުން މި ނުއުފައްދަންވީ ނޫންތޯއޭ. އެކަމަކު، ،ޤައުމުތަކަށް

ކަމަކު  ނޫނެއް ދާ. ކޮންމެހެން މިހަެރވިފަިއ އެބަހުރި ބައިވަރު މުޢާގައި ސޮއިކުދާހަގެ ކުިރން މުޢ2015ާއްާޔ ދުރުވެިވއްޖެ

ނުޑމެން ލަފާނުކޮށް ދާ ކިތަންމެ ކަމަކާހައެބަހުރި މުޢާ ކޮންމެހެން  ،ބެހޭ. އެކަމަކު، އެ ަކންކަމުގެ މައްޗަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް މިއިން ރައީސުން މެޑެލި ޖަހާ އެްއެޗއްގެ ގޮުތގައި މިކަން ފާހަަގކުރުމަކީ އަުޅގަ

މި ސަރުކާރުން ވެސް  ،ކުރަމުން މި ގެންދާބަލަށް ތަޢާރުފުކަމެއް. އަދި ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤް ދާނެގެއްލުންތަެކއް ކުރިމަތިވެ

ކުރަމުން މި ގެންދާ ބޮޑެތި އިންޑަސްޓްިރއަލް ޒޯނުތަކާއި މި ކަންކަމުގައި ހުރި އަސަރުތަކަށް މީަގއި ބަލަިއ ތަޢާރުފު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ދިރާސާކުރަ މީހުންނަށް ކަންކަން ނޭނގިެގން ސަލްފަރިކް އެސިްޑ އެބަ  ވަަރކީ ލު ހުރިހާންވީ. އަުޅގަ

ން ފުރަތަމަ އޭެގ ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް މީހުންނަށް ނުދޭތީވެ. މި ކަްނކަ ،ކަމަށް ހީކޮށް ދަރިންނަށް ބޯންދޭ ފެން

 ންަތއް ކީމަ ނަ ިމއީ ޯކްއޗެއްތޯ. ސީ.އެފް.ީސ، އޭ.އެފް.ސީ، ޗީ.އެފް.ީސ ކިަޔިއގެން ފާޑުފާޑުގެ .ކޮށްލަންވީ ނޫންތޯ

ދޭންވެއްޖެހެން އަޅުަގނޑަްށ ުތންނަށް މިކަން އޮޅުންފިލުވައިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ މި ވާއެއް ނުާވއެއް. ރަްއޔި

 ންކުރާ ހުރިހާ ވައްތަރެްއގެ...ހީވަނީ. ދުނިޔޭަގއި ބޭނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފު ުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުެގ ވާހަަކ ފަށާނީ މި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. ައޅުގަ

އިއްޒަތްތެރި ، ޘްމާންޢުޓީއެއް ެއކުލަަވއިލުމަށް ޖަމީލް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ ކޮމިސައްކަތް ކުރިއަށް ބިލުގެ މަ

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުާރ  .އެކު. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރުމާ ޘްމާން ހުށަހެޅުއްވިޢުމެންބަރު ޖަމީލް 
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ތަނުގައި ިއްއޒަތްތެރި ބައެްއ  ޤައުމަކީ މި މު ބިލަކަށް ވެގެންދާނެ ބިލެއް. މިޤައުމަށް މިއީ ވަަރށް މުހިއް ގޮތުން މި

އުމަށް އާމްދަނީ ހޯދާ ޤައުމެއް. ޤަ ޤައުމުގެ ރީތިކަން ވިއްަކިއގެން މި މި، ން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންމެންބަރު

ނޑުމެްނގެ  ކަުމގައި ތްލަތްަތކެއް ނެސީގިނަ ވަ ދުރަތީ މާގު  އޮތީ މި  ަލތެއްގެ ގޮުތގަިއ މިސީދުރަތީ ވަގުިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑުދޮށްތަްއ. މި މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހިއެ ތަންތަްނ ، ޤައުމުގެ ަކނުޑ، ފަުޅ. އެހެންވީމާޤައުމުގެ ރީތި ގޮ

 ބޫލުކުެރވޭ. އިްއޒަތްތެރިކަަމށް ގަ މަސައްކަތްތަެކއްތޯ ބެލުމަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހެނީ ކޮން

ވަނީ  ިމ މަސައްކަތް ފެށިފައި .ެތއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމި މަސައްކަަތކީ މިައދު ފެށިގެންދިޔަ މަސައްކަ .ރައީސް

ިހސާބުން ފެށިގެން. މި ބިލު  ވާުލވެަވޑަިއގެންނެިވ ރައީަސކާހަަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަޢާމަތާ  1978ބަރު ންނޮވެ 11

ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ އަޅުަގނޑަށް ގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މޫން ރާއްޖޭެގ އުރައީސް މަ .ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ފަރާތުންކަން ވެސް މިއަދު ައޅުގަ

ްތ ވަރަށް ނުރައްކަުލަގއި އޮ ،ސީ ސާޚައް ޓަކީ ވަރަށްށްއްޖޭގެ ިތމާވެވެރިކަމަށް ަވޑަިއގެންނެިވ ހިސާބުން ފެށިގެން ރާ

ގެ 1980 ،އުލަށް ދިޔައީ ފާޅުކުރަްއވަމުން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީޙަޓެއްކަން ދުނިޭޔގެ މާށްތިމާވެ

ކުކަން ރާޅެްއގެ ަސބަބުން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ާރްއޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ނާޒު މާލެއަށް އެރި ބޮޑު، މެދުތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެރި

ފަަދ  މަނިކުފާނުގެ ކުެރއްވި މަަސއްކަތްޕުޅު އެއީ ހަމަ ައގުނުކުެރވޭ މުޅި ދުނިޔެއަށް ެވސް ފާޅުުކރެއްވުމަށް ޓަަކއި އެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޔާ ަރއީސް އޭރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް .ބޭނުްނވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މަސައްކަތްޕުެޅއްކަން އަުޅގަ

 ޔޫ.އެްނގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެްއވާފަިއވާ ތަޤުރީރެްއަގއި ވެސް ފާހަގަކުަރްއވާފައި ވަނަ އަހަރު 1990 މޫންއުމަ

ޑޭންޖަރ ސީލަބަލް ަރިއސް ވިޗް ެމއި އިން  މިންގ އެންޑްޓު ދަ ޕްރެޑިކްޓެޑް ގްލޯބަލް ވޯ  ވަނީ މިފަދައިން. ައއި ރިފަރ

 ،އެހެންވީމާ  !ަބއްލަވާއިިވސްނަވަ .ރި ރަީއސްޑް ނޭޝަން. އިްއޒަތްތެދަ ވެރީ ސަރވަިއވަލް އޮފް މައި ައއިލެން

ބާރާތުން ވެސް އިމަސައްކަތްޕުޅު ހަމައެަކނި މި  ޓަށް ޓަކައި ޤައުުމެގ ރައީސަކު ކުަރއްވާަފއި ހުރިށްތިމާވެ

ޤައުމަށް ދިމާވާ  ގެ ަސބަބުން މި މިންގްލޯބަލް ވޯ ؛ޤައުމު މަނިކުފާނު މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެ. އެ

ނ .އްސަލަތައް ޙައްުލކުރެްއވުމަްށ ޓަކައި ޖަްއވަށް އުދުހިވަަޑއެްއ ނުގަންނަވާމަ ުޑގެ ައޑިއަށް ފީުނއްިވ ަބއެއް ބޭފުޅުން ކަ

ވުރެ ބޮޑަްށ  ކުރެއްވުމަށްފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު މަޝްހޫރުމަނިކު މަޝްހޫރުކަން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި އެ ،ފަދައިން

ރޑްތަކުން ޤައުމު ަސލާމަތްކުރެއްވުމަށް ޓަކަ ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ެއކިެއކި އެން އި ަވޔަރަންމަންޓަލް ހަޒަ

މިއަދުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ،. މިއަދުމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުރެްއވީ

ނަކީ މަނިކުފާ ގެން އެމަނިކުފާނު ނުކުމެަވަޑއި ފެންނަނީ ހަމަ އެ ފިޔަވަުޅމަތީގައި ހިންަގވާ މަންޒަރު. އެ

ނެްއގެ ގޮތުަގއި އިއުމަކީ އެްނވަޔަރަންމަންްޓ ޗެމްޕެޤަ ވުމުގެ ބަދަުލގައި މި  ނަކަށްއި އެންަވޔަރަންމަންޓުގެ ޗެމްޕެ 

މަސައްކަތްކުަރއްވާ ަޤއުމެްއެގ ގޮތުަގއި ހެއްދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުަރއްވާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްަޞ ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ފެނިގެން މި
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ނޑުމެންނަށް މި .ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ެގ ސައިންސް  ،އެނިގެގން އެބަދޭއަުދގެ ޙަޤީޤަތްތަކުން ވެސް އަޅުގަ

 ލަތެްއގައި އޮތް ޤައުމެްއކަން. އަދި މިހާކު ޤައުމަކީ ނާޒު ތިމާވެށީގެ ގޮތުން މި ،ހޯދުންތަކުން އެނގިގެން އެަބދޭ

ނޑު އުްސެވއްޖެ ކަމަށް ޤައުމުގެ ވަަށިއގެން މި ނުޑގެ ލޮނުގަ ޤައުމަކީ ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ  މި ،ވާނަމަ ވާ ކަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ރީާޢއިން މި ކަންކަމަށް ޛަމިއަދު ހުށަހެޅިގެންދާ މި ބިުލގެ ، ނގޭ. އެހެްނވީމާއެ ޤައުމެއްކަން އަުޅގަ

ތަކެއް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. ދުނިޔޭގެ އިންޑަސްޓްިރއަލަިއޒް ަގއި މުޅި ދުނިެޔއަށް ވެްސ މެސެޖުޚާްއޞަ ގޮެތއް  ،ލުތަކެއް ޙައް

ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ވިހަ ގޭސްަތއް ޖަށްވަށް ދޫުކރާ ޤައުމުތަކަށް ވެސް މި ކުަޑކުޑަ ޤައުމުން މެސެޖުތަެކްއ  ،ޤައުމުތައް

ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި އައިލެްންޑ  ،ވަނީ ކުދި ޤައުމުތައް ގޮސްފައި އުމުގެ ވެގެން ޤަ އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. މީގެ ކުރިން މި

ނުޑގައި  ންނެވީދެ ޮބޑެތި ޖަޒީރާ މި ،ނޫނިްއޔާ ކުދި ޤައުމުތައް، ސްޓޭޓްސް ހުރި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަުކެގ  މާ ކަ

ޢާއިން ވަރަށް ޚާއްަޞ ރީޛަމި ބިލުގެ ، މަންޓުގެ ދާއިާރއިން. އެހެންވީމާނެްއގެ ގޮުތގައި އެްނވަޔަރަންއިޗެމްޕެ

ނޑުެގ  ކަންތައްތަެކއް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން މެސެޖުތަކެއް އެަބ ދުނިޔެއަށް ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަކުރަމުން އަުޅގަ

 ލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. ވާހަކަކޮޅު ނިންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުޝު އުތުރު ދާއިރާގެ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ނަށް. އެއީ ކޮންމެ ވައިފުޅި އަަޅިއގެން ެވސް އަޑިއަށް ދެވޭނީ ދެޭވވަުރގެ މީހުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ބުނަމުން މި  މީހަކަށް ރިޒަމް ގެންދަނީ ޓޫ ކުރެވޭވަުރގެ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ކަމެކޭ އެއީ. ގެއްލޭ މީހެއްގެ ސަބަބުން ާވ  ކުރުަމކީ ދައްކާ ވާހަަކއަކުން ވާ ކަމެއް ނޫނޭ. ގޮްއވާ ބޮމަކުން ވާބޮއިކޮޓު

ނޑުމެްނގެ ފަލްސަފާ އިނގޭތޯ. އެްނވަޔަރަ ޓް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ން މަންކަމެކޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ އަުޅގަ

. ވާ ބިލަކީ ަހމަ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ަވރަށް ރަނގަޅަށް ތާއީދުކުާރ ބިލެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހުށަހެޅިފައި މި

އުމުގެ ުހރިހާ ރައީސުން ވެސް ވަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ ޤަ އުމުަގއި މިކަމަށް ޓަކައި މި ޤަ އަބަދުވެސް މި 

ނޑުމެން ދުނިޔެއާ މެޑެލް ކުމަސައްކަތްކުަރއްވާފަ. ކޮންމެހެން ވަކި މީހަ އެުކ  ޖަހަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން މީކީއެއް. ައޅުގަ

ކަންކަްނ ކުރާ ުއސޫލުން އެކަްނކަން ކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އުމުތަުކގަިއ މިދިރިއުޅެމުންދާއިރު ދުނިޭޔގެ ެއކި ޤަ

 ރިޒަމް ދާއިރާގެ ަޤއުމަކަށްކޮށް ރާއްޖެައކީ ޓޫޞަ ޚާއް ؛ާރއްޖޭގައި  ،ވެސް މިއަދު ކުރަންޖެހިފަިއާވ ކަމެއް. އެހެންކަމުން

ާރއްޖޭަގއި މިފަދަ ގޭސްތައް ބޭނުންކުރުން  ،ވާއިރު ވެފައި، ާރއްޖެއަކީ ތިމާވެީށގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރި ޤައުމަކަށް
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ނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމަށްާވއިރުގަހަމަ ދުނިޔެ   ،ބޫލުކުާރ ފެންވަރަށް މަދުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ،ކަންކަން ކުރުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި މެން އަުޅގަ

ަވއްތަެރއްެގ  68ަވއްތަރެްއގެ ސީ.އެފް.ސީ ހިމެނޭ ގޭސްތަކެއް މަނާކޮށް،  21ކުރިމަތީގައި މިއަދު އޮތް ުސވާލަކީ 

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ހިމެނޭ ގޭސް ކޮންޓްރޯލްކުރާއިރުަގއި މީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެނީ ކޮންކަހަލަ ދަތިކަމެއްތޯ 

ތަާކއި އަދި ޖޭަގއި ބޭނުންކުރާ އައިްސއަލަމާރިާއއި ފްރިޖާއި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖުއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. ރާއް

 ،ގޭސްތައް އަންނަނީ މި ރކޮންިޑޝަންގައި ބޭނުންކުރަމުން މިވެހިކަލްތަާކއި އަދި އެނޫނަސް ބޭނުންކުރާ އެއަ

 ނުންކުރާއިުރގައި މި ްއސަށް ބޭޭގސްތައް މަނާކޮށް އަލަށް ުއފެދޭ ގޭސްތައް މި ެއއްޗެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން މި ، ބޮެޑތި ބަދަލުތަކެއް އައިްސގެންދާނެ. އެހެންވީމާ އެްއޗެހީގެ ައގަށް ވަރަށް އަުޅގަ

ނަގާ ކަްސަޓމްސް ޑިޔުީޓ މާފުކޮށްދީގެން  ކުން މިތަރކޯނާއި އަދި ފްރިޖުއެއަ ؛އެްއޗެހިން ނަގާ ކަސްޓަމްްސ ޑިޔުޓީ 

ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި ފެންނަން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުން ނަށް މީެގ އިތުރު ތަކުލީފުތަކެއް ނަިއސްނުދާނެކަން އެއީ އަުޅގަ

ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުރާއިުރގައި އެކަުމން ގެއްލުން، ަރއްޔިތުންނަްށ  އޮތް ޙަޤީޤަތެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

އަޅުަގނޑުމެން  ށްއަބަދުވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަ ކަންކަން ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން  ގެއްލުންނުވާނެ ުއސޫލުން މި

 ން މި ރކޮންިޑޝަނުއައިްސއަލަމާރިންނާއި ައދި އެއަ ،އަޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް ޮގވާަލން ،ބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުންގަ

މިހާރު އެ އެއްޗެހި  ރައްޔިތުން އްޔާކަންކަން މަނާކުރުމަށް. އެހެންނޫނި ފަހު މި  ނަގާ ޑިޔުޓީ ެއއްކޮށް މާފުކޮށްދިނުމަށް

ނޑަށް ދިރާސާތަުކން މި 25ގަންނަމުންދާ އަުގގެ އިތުރު % ، ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ ައގު މައްޗަށް ދާނެ ަކމަށް އަޅުގަ

މު ކަމެއް ކަމުަގއި އްއެކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލެްއ ހަމަޖެއްުސމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަށް މުހި ،އެކު  ކަން ކުރުމާއެ

ނޑައެޅިަފއި ބިލުގައި އެަބއޮތް ވަރަށް ރަން. ދެން މިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކު މިކަން ެއތެރެކުރާ މީހާ ޖޫރިމަނާކުރާ  ،ޮބޑަށް ކަ

ނޑުެގ ސަރަ ްއދު އޮންނަނީ. އަންނަ ހުރިހާ ހަވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމަކީ ބޯޑަުރ އޮތް ަޤުއމެއް ނޫން. ކަ

ފަހު  ފާސްކުރުމަށް އިމީހުން ބަލަ ތަނުން އެތެރެވާނީ އެ އެ ދެން މުދަލެއް އަންނަނީ ކަސްޓަމްސްއަށް. ައއިމާ

މީހުންގެ އިހުމާލުން މި އެްއޗެހި ދޫވާ ފަރާތަާކ ދޭތެރޭގައި އަޅާނެ ފިަޔވަެޅއް ިމ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮަބއިތޯ އެ

ގެނައި  ދެން ސަރުާކރުން މިދޭތެރެއިން ؛ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރ އިެއއްެވސް މީހަކަށް ކަސްޓަމްސްގަ ؟ބިލުގައި

އާއްމު ފަރުދަކަށް ކުރެވޭެނ  ،ބޭނުންާވ ތަންތަނަށް. އެހެންނަމަވެސްގެއަްށ، ރތަކެއް ހުރި ކޮންެޓއިނަ  އިގަ ކަސްޓަމު

މި އެތެރެކުރާ އާއްުމ ފަރުދުން ޖޫރިމަނާކުރާއިރުގައި މިކަމާ ހަވާލުވެ ތިއްބެިވ ، ކަމެއް ނޫން އެއީީކއެއް. އެެހންވީމާ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ލިޔަން  ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ ނުނެގީމާ އަޅާނެ ފިަޔަވޅުތަކެއް ވެސް މި ބިުލގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މަނާކުރަނީ  ަވއްތަރެްއގެ ސީ.އެފް.ސީ ހިމެނޭ ގޭހާ އަދި އެޗް.ސީ.އެފް.ީސ  20އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ގޭސްތައް  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނެތޭ މި ކުރާއިރުަގއި މި ޤައުމުގައި ވައްތަރެްއގެ ޭގސް. މިކަން 68ހިމެނޭ 

ޤައުމުން ޖެހޭނީ  ކު ބޭުރގައި ނަންޖަަހއިގެން ކޮންމެފަދަ އެްއޗެްއ ެގނަޔަސް މިހަދެނެގަންނާނެ އެްއވެސް ވަސީަލތެއް. މީ
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ުޑ ފޮތުަގއި ިލޔެގެން ރައްޔިތުންެގ ބޮލުަގއި ބޮ، ބޫލުކުރަން އެއީ ތެެދއްކަްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންވީމާގަ

އިރުަގއި ަދުއލަތުގެ މުައއްސަސާތަކުްނ އެަބޖެހޭ ނޫންތޯ މި މަނާކުރާތަކެތި މީ ކޯްއޗެްއކަން ބެލޭނެ ވާ އިލްޒާމެްއ އަޅު 

ނޑުމެންނަށް އިމުޤާ ނިޒާމެއް ވެސް  ކުރަން. އެކަްނ ނުކޮށް ހަމަ ކަރުާދހުން މިކަން ކޮށްލީމަ މިކަްނ ީވއެކޭ އަުޅގަ

ނޑައެޅިފަ. ހުރިހާ ގޭސްތަކެއް ޓެސްޓު ޖޭގައި ނުހުންނާނެ މިނުބުނެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރާއް ުކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަ

ކަންކަްނ ހަމަޖެހިގެން އިްއޒަތްތެރި  ކުރާއިުރަގއި ެއކަން ހަމައެކަިނ ކަރުާދހުން ކޮށްލުމުން އެ ކަމެއް، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މިކަންކުރާއިރުަގއި މިކަ، ރައީސް ނުދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މި ގޭސްތައް  އި،މާ ބެހޭ ވަސީލަތްތައް ހޯދައަުޅގަ

ޭގސްތައް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ  އި އަދި މިޔާ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރުތައް ދެެނގަތުމަށް ޓަކަ

ނޑުމެންނަށް މިކަމަކުން ކުރާނެ މަންފާއެއް ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ރަ  އީސް އިނގޭތޯ. ފުރިހަމައަށް އަޅަިއގެން ނޫނިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަދާގައި ތަންފީޛުކުރަމާ ޢާދުނިޔޭަގިއ ޤައުމުތަކުގައި ފާސްކޮށްަފއިާވ މު ،ދަންނަވަނީ އަބަދުވެސް  ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޢާހިނގާށޭ. އޭގެތެޭރގައި ަރީއސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލަން އޮތް މު ހަދާ ވެސް ތަންފީޛުކުރަން އަޅުގަ

ްއޔާ ައވަހަށް އާ ދެކޮަޅކަްށ ދުނިޔޭގެ  މިއަދަުކ ނޫޅެވޭެނ. އެހެންެވއްޖެ.ޅުަގނޑުމެންނަކަށް އދއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ

ލާފައި ުފޅިބައްތި ދިއްލަިއގެން ވަށާ ފާރެއް ލައިގެން އެންމެން ނިދަންވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއިންޖީނުތައް ނިވަ

ެއއްކޮށްނޭ އުޅެންވީ.  އުޅެންޏާ ދުނިޔެއާ އްކޮށްއެ  އާައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް މި ގޮވާލަނީ ުދނިޔެ، އެހެންވީމާ

ނޑު ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލަން   އޭޖެހެ މަނިކުފާނު ހަމަ އެބަ ،އަމިއްލައަށް އުޅެންޏާ އަމިއްަލއަށޭ އުޅެްނވީ. އަުޅގަ

ލިބޭނީ.  ކޮށްގެން މަނިކުފާނަށް ދުނިޔޭގެ ތާއީދު ގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް. އެކަން.ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލަން އދ

އެްއކޮށް މަނިކުފާނު އުޅުއްވަންޖެހޭނީ. އެހެން އެްއވެސް ގޮެތއް  އުޅާ މީހުންނާޗައެހެންނޫނިއްޔާ ހަމައެކަނި 

ބޮޑަށް ހަމަ މަރުޙަބާކިޔާ  ރިޒަމަށް ވަަރށްއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ޓޫ، ށް ނެތް އިނގޭތޯކަމަނިކުފާނަ

ނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުެގ ލީޑަރުންނަކީ އެ ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ކަރާމާތް ބުނަނީ ދު އް. ައޅުަގނޑުމެން މިއެބަ

މި ޤައުމުގައި އިންސާނުންނަްށ ، އް. އެހެްނވީމާއެހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ަޤއުމުތަކުން ވެރިން ހޮވާަފއި ތިބޭ ބަ

 ރައްކާތެރިކަން ނުލިބެންޏާ އެަކމެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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މަޖިލީހަށް މިއަދު  ،ބެހޭ ބިލަކީ ދެ! އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަުޅއެޅުމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

ނޑުމެްނ  ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާީއދުކުރާ ބިލެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލަކީ އަުޅގަ

ތުން ަވރަށް ނާޒުކު ރާއްޖެެއއްކަން. ތިމާވެށީގެ ގޮ އީރާއްޖެައކީ މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ

ފިޔަވަޅު އަޅާެނ  ދެން އެ ،ވާނަމަ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ފިޔަވަޅުނާަޅއިފި ކަމަށް

ށް ބިލަ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިގަ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން އީ އިތުރު ބަަޔކު ނާންނާނެކަން މި

ނުޑ ގޮެތްއގައި މި ބިލު މި ަބއް ަގއިބަލާއިރު ނުވަތަ ޯއޒޯން ފަށަލައަށް  ޓަށް ށްޓަންެވެގންދަނީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެމަިއގަ

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ރާއްޖެއަށް  ،ވާނަމަ ކޮށް ބަލާ ކަމަށްޞަބިލަށް ޚާއް ނުވަތަ މި ،ގެއްލުންދޭ ބާވަތްތަުކގެ ޭގސް 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި. މި ބިލުގައިވާ ގޮތުންލެވޭނެ ްޕލޭނެއް އިއެތެރެކުރުން ހުއްޓަ  ބިަލށް ބަލާއިރުގައި ސީ.އެފް.ސީ  މި ،ކަ

 2008 ގޭސް ދުނިޔޭގެ ޤަުއމުތަކުން އެތެރެކުރުން ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭ އެއް ޭގސް. މި އޯޒޯން ފަށަލައަށް އެންމެ އީމި

 ގެގައި. ހަމަެއާއެއކީަގއި މި ކޮްނވެންޝަންވާ ޮގތަށް ހުއްޓާލެވި އެއްަބސްވެަފއި އިގައި މި ވަނީ ވިއެނާ ކޮްނވެްނޝަންގަ

ގެ 2020ސީ އެތެރެކުރުން ހުއްޓާަލން އެބަޖެހޭ. އަދި ގެ ނިޔަލަށް އެޗް.ސީ.އެފް.2030ގޮތުން  ވަނަ މާއްދާ ބުނާ 19

 ވާއިޖެހޭ. މި މާއްދާގަލޭނެއް އެކަށައަަޅން އެބަކުރާ ސާމާނު އެތެރެކުރުމާ ބެހޭ ޕްނިޔަލަށް އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ޭބނުން

ވާ ގޮތުން މި ެއޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުންކުރެވޭ ާއލާތްތައް ނުވަތަ ސާމާނުތައް އި ތުން ނުވަތަ މި ކޮންވެްނޝަންގަގޮ

ނޑުމެން ވެނިޔަލަށް އެތެރެކުުރން މަނާކުރެ ގެ 2015 ން މި ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކަން ކަްނބޮޑުވުން އުފެދިދާނެ ބައެްއ ކަންތައްތަްއ ހުރީތީވެ އެ ؛ހުރި. ކަންބޮުޑވާނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ އެބަވިސް

 ން ން މަނާކުރުން މި ކޮންވެންޝަނުެގ ނިޔަލަށް މިަފދަ ތަކެތި އެތެެރކުރ2015ު ބަރުންިޑސެ 31ފާހަގަކޮށްލާނަން. 

ނޑު  އްޖެ ިއއްޒަތްތެިރ ލަސްވެ  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް އައުން ތަންކޮޅެއްގަލާޒިމުކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

 ،ގެ ިނޔަލަށް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރެވިގެންާދއިރުަގއި މި ގޭސް ބޭނުންކުރާ ސާމާނ2030ުއެޗް.ީސ.އެފް.ީސ  ރައީސް.

ގެ ިނަޔލަށް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުން މި ކޮންވެންޝަނުްނ 2015ބަރު ންޑިސެ 31ތަކެތި އެތެެރކުރުން 

މި ތަކެއްޗަކީ މިއަދު ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ  އި ޅުަގނޑުމެންގެ މާކެުޓގަ ލާޒިމުކުރާއިުރގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ އަ

ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ  ކޮންިޑޝަންެއއީ އެއަރ ،ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް ންދާ ތަކެތި. އެއީ އައިސްއަލަމާރިބޭނުންކުރަމު

ނޑުމެްނގެ އިންަޑސްޓްރީގަ  އި ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަކެތި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިމިޓުުނވަތަ ިމ ގޭސް ބޭނުން ،އެތެރެކުރުން ކުރެވިދެންދާއިރުަގއި ީމގެތެރެއިން ކުރުން ައޅުގަ

އެއާެއީކގައި މި ބިލުަގއިވާ ނެ އަސަރުތަކެއް ހުރެދާނެ. ަހމައަޅުަގނޑުމެްނގެ މާކެޓަށް ުނވަތަ ިވޔަފަރީގެ މާކެޓަށް ކުރާ 

ަބއެްއ ސާމާނު  ގެމެން އެެތރެކުރުން މަނާކުރާ ބާވަތްަތުކގެ ގޭސްތަާކއި އަދި އަޅުަގނޑުމެންގޮތުން ައޅުަގނޑު

ނޑު ބޭނުންކުރުން މަދު ނޑުމެން  ބޫުލކުރާގަކުރަންޖެހޭ އިންސައްތަަތއް އެބަހުރި ހިމެނިފަ. އަޅުގަ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި ، ގެ ނުހުރެާދނެ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ދިރާާސކުރަމުންދާިއރުގައި ީމގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އިކޮމިޓީގަ
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ތަކުަގއި ކޮންވެންޝަންޓަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުންދޭ ޤައުމުތަކުން ިމފަދަ ށްޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެބޫލުކުރަންގަ

ެޑތި ޤައުމުތަކުން އެ މީހުންެގ ކޮށް އެމެރިކާ ފަދަ ބޮ ޞަކުރުމަށް އެބަ ދެކޮޅުހަދާ. ޚާއްލިޔެވިފަިއ ހުރި މާއްދާތަކަްށ ޢަމަލު

ނުވަތަ އެ މީހުްނގެ ސިނާޢަތްތަކަށް ެގއްލުންެވދާނެތީވެ މިފަދަ ކަންކަން  ،އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ގެއްލުްނެވދާނެތީވެ

ނޑުމެން ބަލަން އެބައިމްޕްލިމެންޓުކުރަން އެބަ ދެކޮޅު ދަނީ ދަ ޤައުމުތަކުން  ޢަމަލުކުރަމުންޖެހޭ މިފަހަދާ. އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ކަމަށް ވާނަމަ ށްތޯ. މި ަޤއުމުތަުކން މި ތަކެތި އުފައްދަމުންދާ މިންވަރަށް އުފައްދަމުންދާކޮންގޮތަކަ

އްޓުމަކުންނެއް ދުނިޔޭެގ ގޮުތަގއި އަދި އަުޅަގނޑުމެން މި މާއްދާތައް އެތެރެކުރުން ހު ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

ެއއް ނުކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ައޅުަގނޑުމެން އިދާފަބޮޑު  ބޮޑު އަސަރެއް ނުވަތަ މާ ޓަކަށް ޭއގެ މާށްތިމާވެ

ނޑު  ޖެހޭ ތިމާެވށީގެ ކަންކަުމގައި ދުިނޔޭެގ ގޮެތއްަގއި ފޯކަސްކުރަން އެބަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނުޑމެން މައިގަ

ނޑުމެންނަކީ ކިތަންމެ ކުޑަ ޤައުެމއް ނޑުމެންނަށް މި  ،ކަުމގައި ވީނަަމވެސް ޤައުމުތައް ޒިންމާދަރުކުުރވަން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ޛުނުވަަތ ތަންފީ ،މާޔަތުަގއި މި ކަންކަން އިމްޕްލިމެންޓުކުރުމަށް ޓަކައިހި ކަންކަމުގެ

ނޑު ވަކާލާތުކުެރވެންވާނެ.  ވުޖޫދަށް  ބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މިީއ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންގަިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ،ކަމަށް ވާނަމަ ކުރެިވއްޖެޛު ޔެވިފަިއ މިހިރަ ކަންކަން ތަންފީލިދި މި ގާނޫނުގައި އަ .އްގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ ހެޮޔ އަސަުރކުރާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނަށް 

ފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް މި ބިލުގައި ލިޔެށް ައށް ޢަމަލުކުރުމަ 2015ޑިސެމްބަރ  31ނުަވތަ  ،ޢާމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު

ނޑުމެްނގެ އިްނޑަްސޓްރީތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރުަގއި މީގެ ސަބަބުްނ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ވަތަ މި ނު  ،ގުިޅގެން ރާއްޖޭަގއި އެްޗ.ސީ.އެްފ.ސީއާ ސިނާޢަތްތަކަށް ނުވަތަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި އަުޅގަ

ކޮންކަހަލަ އަސަރުތަެކއްތޯ.  ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ ވިޔަފާިރއަށް ކޮށްފާނީ  ވިޔަފާރިކޮށްގެންން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

ނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާ  ޖެހޭ.ދާއިރާއެްއގައި ހޯދަން އެބަ ވިޔަފާިރވެރިންނާ ވާހަކަދައްަކިއ މި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ިއވާ ފަގައި ަބޔާންކޮށް 2ނުގެ ޖަުދަވލް މި ގާނޫ ،މި ބުާނ ގޮތުން އިތެރި ރައީސް. މި ބިލުގަ އެއާެއކީަގއި އިްއޒަތްހަމަ

އިން ފެިށގެން ިދވެހިރާއްެޖއަށް އެތެެރކުރުން މަނާކުރާ  2015 ބަރުންޑިސެ 31ެއކުލެޭވ ާއލާތްތަކަކީ  ކެމިކަލް މާއްދާތައް 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަްނ  ކީ ކޮބައިތޯލްޓަނޭޓިވަ އޯ، ތޯ މީގެ ރިޕްލޭސްމަންޓަކީ ކޮބައި ،އާލާތްތަކަކަށް ވާއިުރގައި 

ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގައި މިހާ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެބަ ޖެހޭ. މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ،އާލާތްތަކެްއ ބޭނުންކުރުން ހުްއޓާލެވޭއިުރގައި  ނީ ކޮން އާލާތްތަެކއްތޯ، ދެން ީމގެ ަބދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މާކެޓަށް ސަޕްަލއި ނުވަތަ މީގެ ސަބަބުން  ،ހުިރތޯކޮށްދޭެނ ކިހާ ފަރާތްތަކެއް އެބައެ އާލާތްަތއް އަުޅގަ

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާ  ،ފާީރގެ މާކެޓުތެރޭަގއި މޮނޮޕޮލީއެއް އުެފދިގެން ހިނގައިދާނެތޯއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިޔަ

ނުޑގެ ހާލު އަޅު ގޮތެއްަގއި ތާީއދުކުރާ ލަ މި  ބިލަށް ޖުމު، ސްނަންޖެހޭ ކަންކަން. އެހެންވީމާވި ދާއިރާެއއްަގއި ގަ

އި ރަށް ުފޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ ވިސްނަ ލާަގއި މި ކަންަތއްތަކާ ދޭތެޭރގައި މެންބަރުން ވަޙައުއްމީދަކީ ކޮމިޓީ މަރު
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އެ އިޞްލާޙަކާ އެީކގަިއ  ،ކަމަށް ވާނަމަ  ލާޙެއް އޮތްފިކުރުކުރަްއވަިއގެން މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞް

 މަޖިލީހުން ބިލު ފާސްވެގެންާދނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް.ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއިްއޒަތްތެ

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުޝުކުރިއްޔާ އި މާ ބެހޭ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަަވއެޅު ތެއް މި ހޯދާލީ އޯޒޯން ފަށަލަފުރުޞަ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނގޭ، އޯޒޯން ފަށަލަ ހޫުނވީމަ ވެސް އެ ބިލަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ެފންނަ އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުކޮށް ހުންނަ ފެންތައް ދިޔާވެ ދުނިޔޭގެ ނޑުތަުކގައެ ފެންތައް  ،ގަ ނުޑގެގިނަެވގެންދިަޔއި އިދުނިޔޭގެ ކަ  މަ ކަ

ނޑުމެން ކަހަލަ ތިރީަގއި ތިޭބ ވުރެ ބޮ ވަރަށް ފުންމިން އޮންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ަކހަލަ ކުދި ޤައުމުތަްއ، އަުޅގަ ުޑވެ އަުޅގަ

 ބޭނެކަން. ވީމާ، މި އޯޒޯން މުޅި ރާއްޖެއަށް ެގއްލުން ލި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ގޮސް ޤައުމުތައް ފަސޭހައިން ައޑިައށް

ކަމެއް  ނޑުމެްނގެ މައްޗަށް މިއަދު ލާޒިމުމާޔަތެއް ލިބޭނެ ކަހަލަ ކަމެއް ވިއްޔާ ކުުރން އެއީ އަުޅގަހިފަށަލައަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނާއި ދަރިންނަށް ޓަކައި. އަުޅަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ހަމައެކަނި ދައްކާލުމަކުން ނުފުދޭ. 

ނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އެ  އިއަޅުަގނޑުމެން އދ.ގަ ެއަކހަލަ ތަޤްރީރެއް ކޮށްލުމަކުން ނުފުދޭ. އަޅުގަ

ނޫން ރާއްޖޭެގ އަދި އެ ،ރިސްޓުންނާއި އެ މީހުންނަށްމި ރާއްެޖއަށް ވެސް އަްނނަ ޓޫ އިދުނިޔޭގަ ،ން މި އަންނަނީކަންކަ

ނޑުެމން ތިބޭނީ ކޮންމީހުންތަކަށް ވެސް ހިތަށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް  ، އްގަިއަކން އެނގުމުން. އެހެންވީމާލަތެހާ  ގައި އަުޅގަ

މުޙައްމަދު  ،މެންެގ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކުރެްއވި ބޭފުޅާއެކަން ވިސްނައިެދއްވުުމގެ ޮގތުން އަޅުަގނޑު

ނޑުައޑީަގއިކަން  ؛ނަޝީދު ނުޑއަީޑގައި ކެބިނެޓު ހިނގާނެ ގޮތާއި ާރއްޖެ ޮއންނާނީ ކަ  ،ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަ

 ،ކަމަށް ބުނެ ހީރޯ ނަކީ ުކލައިމެޓްނިކުފާއެ މަ އި،ޓަަކއި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަވަ އެހެން ވިސްނައިދިނުމަށް

ދޫކުރަން ގޮވަމުން އެ ދަނީ ެވސް ޭއގެެތރެއިން ކުލައިމެޓަށް ވިސްާނ  ނިކުފާނު ޖަލުގައި އިންނެވީމަދުނިޔެ މިހާރު އެ މަ

 ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ މިކަުމގައި  ދުނިޔޭގެ އަަޑކަށް ށްމާލުަކމަމީހުން ގޮވަނީ އެ ސަބަބުަތަކށް ޓަކައި. ދުނިޭޔގެ ސަ

 ތެދެއްމެ މި ފްލޯަގއި  ،ހައްދަވައިެދއްީވ ރައީސް ަނޝީދުކަމަށް ވާތީ. ައޅުަގނުޑމެންގެ މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކުރާއިރު

ވަންޏާ  ކަމަށް ނުލާއިއި މި ގޭސްތައް އުފެއްދުން ހުްއޓަވެސް ވާހަކަދެއްެކވިހެން ދުނިޔޭގަ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނޑުމެން ހަމަ ދާނީ އަިޑއަށް.  ެއއްއިދާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ކުރާނެ ފަ ނެތް. ދުނިޭޔގެ ަކނުޑ ހޫނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ފިަޔވަޅެއް ެއޅުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެްއ  ،އެހެންވިޔަސް  އަުޅގަ
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ނޑު ނޑުމެްނގެދެކެން. އަޅުަގނޑުމެން ފިަޔވަޅު  ކަމަށް އަުޅގަ  ސޭންުޑގެ ވާހަކަ މި  ،ސީ ،ސަން އަާޅިއރު އަުޅގަ

ނޑުދޮށްތައް ހަިޑވެފައި އޮންނަީނ  އިފި.ވެްސ އެ ބޭފުޅުްނ ދައްަކވަ އިތާނގަ ނޑުމެންގެ ގޮ އެންމެ ބޮަޑށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮގސް ބަލަކި އި ފަޔާ އި ޯކކު ބޮއިފަޔާޅު، ޕްލާސްޓިކު ފުޅި، ެފންބޮއިލައިފިތޯ؟ ޕްލާސްޓިުކ ކޮތައިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެތެރޭގަ ނެޕީ. މިކަހަލަ އެއް ވެސް، ައޅުަގނޑުމެްނ  އިޗެހި މުޅި ތާނގައި އެ އޮންނަނީ. ވީމާ، އަޅުގަ

ޕްލާސްިޓކު ފުޅީަގއި  ،ކޯކު ،ކޮކާކޯލާ ކުންުފނި ކަހަލަ ކުންފުނިތައް ފެން  ؛އެބަ ތިބި ބޮޑެތި ކުންފުނި އިރާއްޖޭގަ 

ބޮޑެތި ކުންފުނި ކަމަށް  އީއެ މީހުން އެ ކުރީމާ ހަދައިގެން ރަށްރަށަށް އެ ެއްއޗެހި ގެންދާ މީހުން. އެ މީހުން އެކަން

ށްތައް ހަލާުކވަމުންދާިއރު އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އެްއޗެހި މުޅި ރާއްޭޖގެ ޮގނޑުދޮ އެ މީހުންގެ ފުޅިަތކާ  ،ވެފައި

ލަންޖެހޭ. އިކަމެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ބަލަބޫރުކުރުވަނީ ކޮންގޮތުން އެ މީހުންެގ މައްޗަްށ މަޖުއަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނީ 

ވެްސ  ވަންޏާ އެ އެއްެޗހި އަނބުރާ ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން އެ ފުޅިތައް ތަންތަނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް

ނުޑމެން ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ލުން އެއީ ހަމަގައިމު ވެސް ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް. މިއަދު  އެންމެ ކުޑަެވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަކީ ވައަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ ކަމެއް ، އިފިނީގަ ، ރަށް ހޫނު ރާއްޖެއެއް. އެހެންވީމާގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަހްރޫމުކުރުންތޯ އެއިން ،ެއއަރކޮންޑިަޝން ޖައްސާލައިގެން އުޅުން  އިކޮޓަރިެއއްގަ  ނުވަތަ ހޫނު  ؟އަުޅގަ

އެހެން އަތްފޯރާ ފަށަށް  ،ޖެހިގަންނަން ފްރިޖުތައް  އަގުޮބޑު ،އެްއ ވީމަ އެްއޗެހި ކުިނވާލެއް ައވަސް. އެހެންވިަޔސްރާއްޖެ

 ؟ކުނި އެްއޗެހި ކާންޖެހުންތޯ ،ފްރިޖެއް ވެސް ގަނެނުލެވޭ ީމހުންނަށް އެއަށްވުރެ ނިކަމެތިޮކށް އެ މީހުން އުޅެންޖެހިފައި

ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަދި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތަށް އެކި ގޮ އެއީ ތްގޮތުްނ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސިނާޢަްތތައް ައގުބޮުޑެވގެން ބޭރުެގ މާކެޓުތަުކގައި ކޮމްޕީޓުނުކުރެޭވ ރުފިނިކު ން ބޭނުންކުރަންޖެހޭއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާުލކޮށްލަންޖެހޭ ކަ އެއީ  ؟ަގނޑުމެންެގ ައގުަތއް ގެންދާނީތޯވަރަށް ައޅު ނޑުމެްނގެ ެވސް ައޅުގަ މެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖެއިން އަުޅގަލަތުަގއި އަހާރާއްޖޭގެ  އަސަރު ނުފޯރާނެހެން މި  ނުޑމެންގެ ނިކަމެތިންނަށް ޭއގެ ުޅގަ

ރަކާ ޓީވީން ކިޔާ އަުޑއިވޭ އެ މީހުން ފުޅި ބަލާ އަންނާނެ ވާހަކަ ނަންބަ ؛ތާޒާ ކުންފުނި، ދެންނެވިހެން ބޮޑެތި ކުންފުނި

ދަނީ. ވީމާ، މިކަހަލަ ނުނަގާ ވާހަކަ މީހުން ަދއްކަމުންނު ފަހަރަށް ފޯ ނަންަބރާ ގުަޅއިގެން ގިނަގުޅައިިފއްޔާ. ެއކަމަކު، 

 ،ލެވޭނެ ގޮތެއް އިފުޅިަތއް ނައްތަ  ،ދާ ކުންފުނިތަކަށް ގާނޫނީ ޒިންމާެއއްޕްލާސްޓިކު ފުޅިފުޅިާއއި ެއްއޗެހި އުފައް

އެ  .ތްގޮތަށް ެވސްއެހެން ގޮ ،ވެސް މަނާކުރަންރިޖޫ ،ލެވޭނެ ޮގތެއްއިމަތެރި ގޮތެްއގައި ނައްތަ ހުމަންޓާ ރަންއެންަވޔަރަ

ނުގޮސް  ބޮޑެތި ކުްނފުނިތަކުގެ ފަހަތުން އިބޮޑެތި ކަންކަމާ، ދެއްކޭނެ މީހުންނަކީ. އެހެންވީމާ މަނާރިމީހުންނަކީ ޖޫ

 ...އަމާޒުކޮްށގެން ފިަޔވަޅު ،ިވްސނައިގެން އްމު ކުޑަ ިވޔަފާރިވެރިންނަށްއާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފަރު ދާއޫދަށް.ޢުމެންބަރު ޖަ

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

ވަނަ އަހަރުްނ  1980މާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ ހިއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާެދ، ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި 

ނޑުމެން ައޑުައހަމުންދާ ވާހަކައެއް. ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ ރައީްސކަމުގެ މަ މޫން އުމު ރައީސް މަޤާފެށިގެން އަުޅގަ

 އަދާކުރެްއވި ދުަވސްވަުރ، އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަގުނަ

ކަންތައްތަެކއް ވަނީ  ،މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ދުނިޭޔެގ އެިކ ޤައުމުތަުކަގއި އެިކ ކޮންވެންޝަންތަުކަގއި ަބިއވެރިވެ 

ނޑުމެން  ރިއްޔާ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ހޫރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމް ،ބޫލުކުރަންޖެހޭގަކުރަްއވާފަ. އަުޅގަ

ނޑު  އަިޑއަށް ފީނުްއވުމަުކން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ތިާމވެށި ހިމާޔަތެއް ުނކުރެްއވޭނެ. އެްއކޮށް ަވއިފުޅި އަުޅއްަވިއެގން ކަ

ސްގެން، އެ ކުންފުނިތައް ރާއްޖެއަށް ބޮުޑއަގު ީދގެްނ ކުއްޔަށް ގެނެ ހަމައެހެންމެ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުއުފައްދާ

ަޑިއގެން ހުރެ ބަސްދީގަތުން ދެއްވުމަކުން ވެްސ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ޯކޓުފަޓްލޫނު ތުރުކުރައްަވއިގެން މޫަދށް އެރިވަ

ސަރުކާރުން ކުަރްއވަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އާއްމުން  ،ތިމާވެށި ހިމާޔަތެއް ުނކުރެްއޭވނެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުާރ ކަަމށް ވާނަމަ

ހަދަންޖެހޭ  ހޭލުންތެރިކޮށް، އެ ހޭލުންތެރިކުރެވޭ ގޮތުެގ މަތީން ެއ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބައްަޓންކުރުމަށް ޓަކައި

ކުރަން. ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ޤައުމަކުން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައް ގާނޫނުތައް ހަދައިގެން އެ ާގނޫނުތައް ތަންފީޛު

ނުކުރެވޭނެ. އެހެން ބަެއްއ  ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ހުރި ގެއްލުންދޭ ާބވަތްތަްއ މަދެއް ، ނުކުރާހާ ހިނދު

ިދވެހިރާްއޖެއަކީ ޯއޒޯން ފަށަލައަށް ގެްއލުންދޭ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރާ  ،ވެްސ ވިދާުޅވި ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނެްއެގ ޓަމިލިއަން  ޤައުމުތަާކއި، މި ެއއްޗެިހ އެތައް އެންމެ މަދު ޤައުމު. މި އެއްޗެހި އުަފއްދާ އިނިސްބަތް ދުނިޔޭގަ

ނޑު މި ދެންނެވި ގޭސް، ނުރައްކާތެރި ޭގސް ބޭނުންކުރާ ޤައުމުތައް ދުނި ޔޭގަިއ އެބަހުރި. މި ޤައުމުތަކުން ވެސް އަޅުގަ

މީހުންނާއި، ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބުނެދީގެން މި ތަކެތި މަދުކުރަން  އުސޫލުން އުފައްދާ

ނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ ވަނަ އަހަރު  1988 .މަސައްކަތްކޮްށގެން ނޫނީ ދުނިޔެއިން މިކަން ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ނާ ކޮންވެްނޝަންގައި ދިވެހިާރއްޖެއިން ަވނީ ބައިވެރިވެފަ. އެ ބަިއވެިރުވމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި އެވި މި ދެންނެވި

ނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްކޮށްަފއި ުހރި ކަންތައްަތއް ކުަރއްވަމުންުކރައްވަމުން ިދވެހިރާއްޖެއިްނ  ކޮންވެންޝަންަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ކުރިން މި ދެންނެވި އުސޫލުން ދާކަމާ ނާ އެވި  ،މެދު އެްއވެސް ަޝްއކެއް ނެތް. ނަމަެވސް، ހިތާމައަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ބައިވެރިވި އަހަރު، މި ފަހުގެ ޒަމާނެއްަގއި ރާއްޖެއަްށ އައި އެންމެ ބޮޑު ސުނާމީ  ކޮންވެންޝަންަގއި އަުޅގަ

އެްއޗަކީ ދިވެހިާރއްޖެއިން މީގައި ަބއިވެިރެވގެން ކަންތަްއ  ކާރިސާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ. އެހެންވީމާ، މިއިން އެނގޭ

ނުލާ ބީރުކަންފަންތެއް ނުދީ އެ މީހުންގެ އިންަޑސްޓްރީ ކުިރއަްށ އިއަޅަ  ންކަމަކު ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކި ކުރިެއއް
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މާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ތިމާވެށި ހި ،ގެންދާހާ ހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ސަލާމަތެއް ނެތް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

ބޮޑަށް ބަލަމުން މި  ޕްޮރފެޝަރުންނާއި ސައިންޓިސްުޓން އެންމެ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ެގއްލުންދޭ ގޭސްތައް ދިރާާސކުރަްއވާ

ގޮތުގަިއ  ބޫލުކުރާގަޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަންނަނީ ކޮންބަދަލުތަކެއްތޯ. އެ މީހުން ށްންދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތިމާވެގެ

. ެއީއ ންފުރަތަމަ ފެންނާނީ ދިވެހިރާއްޖެއި ގުިޅގެން ދުނިޔެއަްށ ބަދަލެއް އަންނަންޏާ އެ ބަދަލެއް އެންމެ ޓާށްތިމާވެ

ނޑު އުސްަވމުންދާދިއުމަށް ބަލާއިރު ނުޑގެ ލޮނުގަ ދުނިޔޭގެ ހިކިފަސް ސަރަހައްދުެގ އެންމެ ތިރީގައި އޮންނަނީ  ،ކަ

މީހުންގެ ޤައުަމކަށް ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. މީހުން، އެ ވީމާ، ެއ ބޫލުކުރަނީ. އެހެންގަދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް ެއ މީހުން 

ނޑުމެންގެ މުހި، އެ މީހުން ބަލަން ބޭނުންވަީނ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ވަީނ ކިިހނެއްތޯ. އެހެްނވީމާ މުކަން ިމއަށް އްއަުޅގަ

ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީން ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެްއވެސް ކަހަަލ  މި .އިތުރުެވގެން މި ދަނީ

ރިއްޔާ މިއަުދ ހޫވޭތޯ. ެއކަން ދިެވހި ސަރުކާރުން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ނުބަހައްޓަ

ްސގެން އަުޅަގނޑުމެްނ އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރަްއވަން މި ބޭނުންފުޅުވަނީ. މިކަން ގާނޫނެއްގެ ސިފަިއަގއި ގެނެ

ވަކި ަހއްދެްއގެ ތެރޭަގއި ބެހެއްޓޭޯތ  ،ސައްކަުތގެ އިތުރަށް އެ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ވަކި ޤައިދެްއގެ ތެރޭަގއިކުރާ މަ

 މި ގާނޫނަކީ މި ،ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ، މަސައްކަތް މި ކުރަްއވަނީ ސަރުކާރުން މި ސަބަބަށް ަޓކައި. އެހެންވީމާ

މީގައި އެބަހުރި ާތވަލްތަކެއް  ،ސް، އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މު ގާނޫނެކޭ. އެހެންނަމަވެއްހިނދަށް ވަރަށް މުހި

ނަޑއަުޅއްވާފަ ނަޑއަުޅއްވާފަ .ކަ ގޭސްަތއް، ދުނިޔޭގެ އޯޒޯން ފަށަަލއަށް ގެްއލުންދޭ ގޭސްތަްއ މަދުކުރަން  .ތާރީޚުަތކެްއ ކަ

ނަޑއަޅުްއވާފައި ހުރި އޮތްތާވަލެއް އެބަ  ނޑައަުޅްއވާފަ. މި ތާވަލް ކަ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ތަކެތި އެތެެރކުރުމާިއ ނަމަ ކަ

އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން އޯޒޯްނ ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ އެކި ކަހަލަ ގޭސްތައް އެތެެރކުރާ ފަރާތްތަކުން އެތެރެކުރުމަށް 

ނަޑއަުޅއްވާފަ. މި ެއއްޗެހި ބޭނުންކުުރމަކަށް އެްއވެސް ޤައިެދއް މި ގާނޫނުަގއި  ގެންމިހި ނަވާަފއެްއ ރީ ތާރީޚުތަކެއް ކަ

ނަޑށް މިއިން ފާހަގަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ނުސީދާކޮށް މި ދެންނެވި ކަހަލަ މި ގެއްލުދޭ  ،ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޮތީ ބާރުއަޅާފަިއ ނުސީދާކޮށް. އޭގެ މާނަައީކ  މި ންސީ ގޭސް މަދުކުރުމަށް މި ގާނޫނު.ެއފް.ސީޗް.ސީ ނުވަތަ އެ.އެފް.ސީ

ބޭނުންކުރާެނ  ،ފަރާތްތަކުން އެތެރެކުރުން ާގނޫނީ ގޮތުން މަނާކުރެިވއްޖެ ަކމަށް ވާނަމަރާއްޖެއަށް މި ގޭސް އެތެރެކުާރ 

 ބޫލުުކރާ ގައެްއވެސް ފުރުޞަތެްއ ާއއްމުންނަކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ގޮުތގެ މަތީން އަޅުަގނޑު 

ކުރުން ހުްއޓާލުން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބޮޑު ދަތިކަމެއް ނެތި މި ގޭސްތައް ބޭނުން ތުަގއި ާއއްމުންނަށް ވެސް މާގޮ

މި  ،އެްއކޮށް ޤައިުދކޮށް މަނާކުެރޭވނެ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެިވ ގޮުތގެ މަތީން މި ގާނޫނަކީ އަޅުަގނުޑ ބަލަިއގަންނަ

ނޑު ދަންނަވާލުމާ  އެުކ، ކުރިްނެވސް ދެންނެވި ފަދައިން ަބެއއް ވަގުތަްށ ވަރަްށ ބޭނުންތެރި ާގނޫނެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އައުުމގެ ކުރިން ގާނޫނު  ބަރުންިޑސެ 31ވީހާ ައވަހަކަށް  ،އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން 

ަލއި، އެ ޮކމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީތި ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އިފާސްކުރަންޖެހޭތީވެ، ަވގުތީ ޮކމިޓީއެއް އެކުަލވަ

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ންަނވާލަން. ވަރަށްފެއްޓުމަށް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދަމަށް.އާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ދަމްއާއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

ނޑުމެން ބައިނަލް  ީސ .އެފް.ސީ ޗް.ދާތަކުަގއި ޮސއިކޮްށގެން، އެހަޢާވާމީ މުޤްއަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ސީ ހިމެނޭ .އެފް.ސީ.ޗްއެ ފާްސޮކށް، ޭއގަިއވާ ޝެިޑއުލްގެ މަީތން އެ ،ފޭސްއައުޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނެއް އެކުަލވާލައި 

ގެ ކުރިން ެއތެރެކުރުން މަނާކުރުން މި  2015 ބަރުންޑިސެ  31ކުރާ ތަކެތި އެންމެ ލަސްެވގެން ބާވަތްތައް ބޭނުން

ފަހު ވަގުތު އަުޅަގނުޑމެން މި ތަނަށް ގާނޫނެއް  އަމާުބނީތީ ފަރަށްދާ ވައްތަރަށް ެއންމެ ،ޕްލޭންގައި ހިމެނޭތީ

ރައީސް، ައޅުަގނުޑމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ކުެރވޭޯތ މި ބަލަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޒަތްތެރި 

ވަނީ މިހާރު އައުްޓ  ވަނަ އަހަރު. ިމ ގާނޫނު 93ވަނީ  ލާފަިއ މިއިެބހޭ ގާނޫނެއް އެކުަލވަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ

އެޕްރީްލ  24 ،ޑޭޓްވެފަ. ެއާއއެީކގަިއ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މި ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަމައެކަިނ އިޞްލާޙަކީ

ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް  3ގައި އެ ގާނޫނުގެ  2014

މަންޓް އޮތް ތަންތަން މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރުން. މިއީ، ހަމައެކަނި މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ންއެންަވޔަރަ

ނޑު ދެންމެގައި ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙަކީ. އަުޅގަ

 މޮޑަން މާކެޓިން ޓެކްނިކްސްތަކާކަމަކީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ،ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅެވއްޖެ

ނޑުައޑީަގއި ފީނީމާ އެއީގޭ މީހުންނަށް ރައީސް ނަނއެްއޗެހި ނޭ  ެވގެން އުޅުނު ކަމުަގއި  ކަމަކަށްމާ ޖޯކު  ޝީދު ކަ

ހާތަނަށް މި ރާއްޖޭގައި ކުރެވުުނ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ ލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް މިވިޔަްސ، ޙަޤީޤަތުގައި ހޭ

މުޅި ދުނިޭޔަގއި ފާހަަގވެގެންިދޔަ ކަެމއް. އަދި ކޮންމެ ބަަޔކު، ކޮންމެ  ޝީދު އެ ކުރެްއިވ ކަންތައް ެއއީރައީސް ނަ

ނޑުމެން ޑްރާސްިޓކް ކަންަތއްތަކެއް ވިަޔސް ޙަޤީޤަތަކަށް މި ޒަރަކުން ދެކުނުކަމުަގއިނަ ކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ  ވަނީ އަޅުގަ

ކުެރއްވި  މި ފުރުޞަތުަގިއ ރައީސް ަމއުމޫން ކަން. އަުޅަގނޑުމެންކަންކަން ނާންނަ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް މި 

މަސައްކަތްަތކެްއ މާޔަްތކުރުމަށް ޓަކައި ަރއީސް މަުއމޫނު ވެސް ހި މަސައްކަތަށް ެވސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ތިމާވެށި

ނުޑމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްކުރަްއވާފަިއވާ އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމައެއާއެީކަގއި  ،ކަން އަުޅގަ

މަ ކުރެވެން ހުިރ ރު ވެްސ އެ މަނިކުފާނުގެ ދައުުރގަިއ ވެސް ހަޞިރައީސް ނާ ،އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަންެޖހޭ

ޖެކްޓުތައް ވެސް ވަނީ އިންދުމުެގ ޕްރޮޕޫރުން ގަސް އެތެރެކޮށްގެން ގަސް ކަން. ސިންގައި މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކޮށްފަ

މިކަމެއް  ތަނުގައި ނިންމާލީމަ ލާަފއި މިއިކަން. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ރައީސް މައުމޫނުެގ ވާހަކަ ދައްކައި ހިންގަވާފަ
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 ޮގތުގައި ފާހަގަކުެރިވގެންދިޔައީމިކުރާ ގޮތަކަށް. ރައީސް ނަީޝދަކީ ކްލައިމެޓް ހީރޯއެއްގެ  ން.އެމު.ޕީނުޖެހޭ ޕީހަމައެއް

އިްސކަމެްއ ވަރަށް ބޮޑު  .ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ވަަރށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްަތކެްއ މިކަމުގައި ކުަރއްވާަފއިވާީތވެ 

ނާ ދޭތެރޭަގިއ . އެކަަމކު، މިހާރު ރައީސް ޔާމީރަްއވާފަިއވާތީވެމާޔަތްުކރުމުގެ މަސައްކަތްަތކެއް ކުހިދެއްާވގެން ތިމާވެށި 

މިތަނުަގއި ހުރި ހުރިހާ ގަސްތަެކއް އެތަން ހާހޫރާގައި ޖެހިގެން ރާއްޖޭަގއިރުހުސި ؟ޅުަގނޑުމެން ކީކޭތޯ ބުނަްނ އޮތީއަ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑަމުންދާ މަންޒަރު އަުޅގަ ކުރަން  ިއ ކަމެއް ފެންނަީނ. ބައިނަލްއަްޤވާމީެގ މުޢާހަދާއެްއގަ ކަ

ނަަކްށ ަޔކަސް ވެސް. މިއީީކ، ރަީއސް ޔާމީތަނަށް ބިލެއް ހުށަހެޅި ތެިޅގަނެެގން އަިއސް މިއަުދ މި މަޖުބޫރުވެފައިވާީތވެ

ނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާއިރު ރައީސް ޔާމީ ތަނުގައި ކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޝުކުުރ އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މި

ދަނީ ޙަޤީޤަތަށް  މަ ކަެމއް ނުވެދާނެތީ ިބރުންތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ފެނިގެން މިއިގެއަށް ިދޔަ ކުރަނީއަދާޝުކުރު

ަބއިނަލްއަްޤވާމީ  ،މަލުކުރެމުްނދާ ގޮތަކީޢަބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ދޭތެރޭގައި  ރާއްޖޭަގއިލާއިުރގައި ިދވެހިއިބަލަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން  ޤައުމުތަކުން މިހާރު ބަލަިއގަންނަ ގޮތެްއ ނޫން. އެންމެ ފަުހން ވެސް އަުޅގަ

ގެން އިޓަށް އާމްދަީނ ހޯދަން ކަންކަން ލަޚިާލފުވާ ގޮތަށް ބަޖެ .އެމް.އެފް އެތަްއ އާިޓކަލްތަކާދިޔައިރުަގއި ވެސް އައި

ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަްނ  އިފަތަނަށް އައިސް އެ ވާހަކަ ދަްއކަން ވީމާ ކޮމިޓީ ސިއްުރކޮށް ފަހުން ގަވަރުނަރު މި އެންމެ

ތަނަށް މީހަކު  ލޫމާތު ހާމަކުރަން މިޢުދެން ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް މަ މައިންޒަުރ. ކޮންމެ ަކމެއް ެވގެންދިޔައޮޅުވާލި މަ

ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަނުކޮށް ތިއްބަކަސް މިއީކީ ެއ  އަންނައިރަށް މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ސިއްރުކޮްށގެން އެ

ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ާދނީ އެނގެމުން. އެހެްނވީމާ،  .އަރާފަޅާވާހަަކެއއް ެވސް އޮންނާނީ ފަ ޒަމާނެއް ނޫނޭ. ހުރިހާ

ޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަލާަފއި ވާހަކަަދއްކަން އުޅުނަސް އިނުަގއި ކިތަންމެ ވަރަކަށް އޮޅުވަ ތަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނުޑމެން އިކްލައިމެޓް ޗޭންޖާ ންގެ ސަރުކާރަކުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. ރައްކާތެރިކުުރމަށް ރައީސް ޔާމީ ގެ ތިމާވެށިއަުޅގަ

ންގެ ވެށި ހަާލކުކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީމުޅި ތިމާ ިއ،މެންނަށް މި ފެންނަނީ ގަސްތަކާ ެއްއޗެހި ަކނޑައަޅުަގނޑު

 ސަރުކާރުން މަސައްކަްރކުރަމުންދާ ތަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. އިްއޒަތްތެރި 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކީ އަ ކަން ނޭނގޭ ަޒމާނުގައި އޯޒޯން ފަށަލައި ވެހީންނަށް ޯއޒަން ފަށަލަކީ ކޮބަަރީއސް. ދިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ަކން ވެސް ނޭނގެނީ ވެސް އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެްއވި ބޭފުޅަކީ ނުވާެއއްެޗއް ،ކަން ވާެއއްެޗއް
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ްނގެ މަޖިލީހަށް ކުރަނީ. މިއަދު ރައްޔިތުއަދާ މެން އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުރައީސް މައުމޫން

ނޑު ޖުމު ،އެޅުމާ ބެހޭ ބިލު ހުށަހެޅިފައިާވއިރުމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު ހިއޯޒޯން ފަށަލަ  ލަކޮށް ތާއީުދކުާރ މި ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ .ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްވާހަކަ ވެސް  ނ ،އަުޅގަ ން ޑުމެންގެ ތެރޭމިއަދު އަޅުގަ

ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ެދކެނީ  ،ވިޔަސް  މު ބައެްއގެ ނަޒަުރގަިއ މީހަކަށް ލިބުނު ކަމަށްޤާކްލައިމެޓް ހީރޯެއއްގެ މަ

ދިވެހި  ،ކޮށް  ތޯ؟ ދިވެހި ދައުލަތުން ބޭާކރު ޚަރަދުތަކެއްއި ޯރއެްއެގ ގޮތުަގއި. ސަބަަބކީ ކޮބަ އެީއ، ކްަލއިމެޓް ޒީ

އެ ވާހަަކ  .ުނޖެހޭ ގޮތުގައިލީ އެްއވެސް ކަހަލަ ތާކުންތާކުއެތައް ފައިސާތަެކއް ދުްއވާ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީން

ނ ،އިހަށްދުވަހާ ޖެހެންދެން ދެއްކި ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަތައް ީމޑިާއގަިއ  އި،ޑުމެްނ ގާތުަގއި އެ ވާހަކަ ދަްއކަ އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން ރައްޔިތުން މިދެއްީކމަ އަމިއަދު އެހެން ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާށޭ ބުނި ބޭފުޅުން ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި  ޅުގަ

ނުޑ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޞްއެބަޖެހޭ. ެއ ބޭފުޅުންގެ އިޚްލާ ވިސްނަން  ތެިރކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަން ެއބަޖެހޭ ބިނާކު ،އެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ އިދިކޮޅު  ވިރަނިމިއަދު އަުޅގަ

އަިދ  ،ޓަކައި ސިޔާސީ ފިކުރެއް. ބިނާކުރަނިވި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ވިސްނުމެއް. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ޤައުމަށް ގެނައުމަށް

ނޑުމެން  އި،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އަިދ ބައިންޑުކުެރވޭ ެއގްރީމެންުޓތަކާ އެއްަބސްެވވޭ އެއްަބސްވުންތަާކއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި އޮންަނން. މިކަން ކުރުމަށްއެބަޖެހޭ އެއްބާރުލު ޓަަކއި  ން ލިބޭނެ ފަދަ ސިޔާސީ މާޙައުެލއް އަުޅގަ

އަސްލު އެ ޕާޓީގެ  ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ދޮންދަރިން މިއަދު

ބާެރއް ބޭނުންުކރަމުންދާ މަންޒަރު. މިކަން  އިއާރަކާ ދަރިން އެ ޕާޓީގެ ހުރިހާފަހު ދޮން އަސްލު ދަރިން ބޭރުކުރުމަށް

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ،އެބަޖެހޭ ޙައްލުކުެރވެން. އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން  ދެންނެިވ  އިހަްށދުވަހާ ޖެހެންދެން އަޅުގަ

 ،ގެ ބައްޕަ ކަމަށާއި އްޔޫމަކީ ތިމާވެށީލްޤަޢަބްދު ރައީސް އަލްުއސްތާޛު މައުމޫން ،ބޭފުުޅން އިން ވާހަކަދެްއކެވިބީދަ

ވަކާލަތު އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި. އެ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ނާތީޖާއެއްގެ ގޮތުްނ  އިގެ ބާނީ ކަމަށް ވާހަކަދައްކަތިމާވެށީ

. އެ ވާހަކަ ަދއްަކާވ އްޔޫމްލްޤަޢަބްދު ރައީްސ އަްލއުސްތާުޛ މައުމޫން އިދާނަށް އެ ބޭުފޅުން ނެރެދެއްވި ސިޔާސީ މަ

ނބޭފުޅުން މިއަދު އެ ހަ ގުދޯ ނުޮގވާށޭ. ޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގުދޯނދާނެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހުސް  .ސިހި ،ސިހި، ސިހި .ގުދޯ ،ގުދޯ ،އޮތް މީހާ ބުނީ ކީކޭތޯ؟ ގުދޯ ށް ހާސް ގުދުއަދިމާ އާއެއް ގުދޯ އޮތް މީހާ

މިއަށް  އޭބާވަތުގެ ވާހަކަ ދެެކވޭތީ މި ! ޅާ ދޫންޏާރަންކޮ ،އިހަށްދުވަހު ވެސް ބުނި . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑެގ އަޚްގުދޯ

ނޑު ައޑިއަށް  ިއގެންގެ ތެޭރގައި ކޯޓެއް ތުރުކުަރއްވަ ވަޓް ިއޒް ދިސް މި ކިޔަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އަދި  ،ައދި ކަ

ނަށް ފެނުނު. ިދވެހިރާއްޖޭ ެއްއކޮށް ވުޖޫދުން ފުހެލުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުެރްއވި ބޭފުޅަކު އަޅުަގނޑުމެން ؟ކީއްކުރަންތޯ

ަދއްަކވާ ތުކުރެްއވި. މި ބީދައިން ވާހަކަކުރުމަށް ޓަކަިއ ަވކާލަޖުރަހިންތަނަށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެއހެން ތަ

 އެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އިމު ރައްޔިތުްނނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވާފަ އްވާހަކަތައް އަުޅަގނޑުމެން އާ ގެބޭފުޅުން

ަގޑިއިުރގެ ތެރޭން  24އެ ބޭުފޅުން  އި،ކަމާ ެއއްންނަށް އޮޅިގެން ެދއްކުުނ ވާހަކައެ ޭބފުޅު ިއ،ހިނދިކޮޅުގައި ކަމާ
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ން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް މި ވާހަަކ ދެއްިކ ބޭފުޅު  ،ނެއްޓޭނެ ކަމާއި  ންސް ގަިޑއެްއގެ ތެޭރަގއި ހަމައިވެކޮންމެ

ތަނަށް ގޮސް  ޖާގަ އޮތް ގެ ސަބަބުން ދެންމަޑުން ބާކީވުމުެލވޭނެ ގޮތަކަށް އެ ިސޔާސީ ހިޔަނީގައި ތިެބގެން މަޑުއިއޮޅުވަ 

ރުކޮށްފަިއާވ މި ފެންނަނީ މުޅި ލީޑަރޝިޕް ހިސޯ ފަހު އަޅުަގނޑުެމންނަށް އަސްލު ެއ ޕާޓީެގ ދަރިން ބޭރުކުރުމަށް

 އިމުކުރެވޭނީ މިކަން ހަމަައކަށްޤާސިޔާީސ ހަމަޖެހުން  އި ވެހިރާއްޭޖގަމަންޒަރު. މިކަން އެބަޖެހޭ ނިުމމަކަށް ގެންނަން. ދި 

ނޑުމެންނަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭ ގައި ިމއޮތް ހޫނުކަމެްއ ރަޙްސް ގެ ސިޔާސީ މައެޅިގެން. މި ނޫން ގޮތަަކށް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިހަށްދުވަހާ ޖެހެންދެން ނޫންތޯ ބުނީ، "ތިޔައީ ޒަޢީމޭ އަދު ލޮބުވެތި ދިވެހި ފިނި

ޔެފައިާވ ހަނދާންތަކުގައި" ރަީއސް މައުމޫނު ނެތް ދުނިޔެއްގައި އުފުދޭ ޝުޢޫރު ނަންފުޅު ލި ،ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާ 

ނެތް ޕާޓީއެްއގަިއ ނުތިބޭނެ ކަމަށް  ،ރަީއްސ މައުމޫނު ނާޅުްއވާ ފިަޔވަެޅްއ ނާޅުްއވާނެ ކަމަށާއި  ،ނޫޅުއްވާނެ ކަމަށާއި 

ާބރު ލިބުނީމަ ވެސް އެ ޕާޓީ  އިއާރާ ، އި ޝަުއކަތާއިޝާނާ އިއަމިއްލަ ޖާހާ ؟އި ދެން ކިހިނެއްތޯ ވެގެންދިަޔއީވިދާޅުވެފަ 

އޮތް ދެން، މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އި،ބޮޑު ިސޔާސީ ފިކުރު ނައްތާލަ ާރއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެދިވެހި ،ހަލާކުކޮށް

ކަންކަމަށް  ކުަރްއވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއްތާލުމަށް ޓަކައި އެ މަސައްކަތްއިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ސިާޔސީ ފިކުރު ނަ

ނުޑ ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑިަވޅެްއަގއި ެވސް. އަުޅގަ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން އެބަޖެހޭ ހޭލުންތެރިވާްނ މިފަދަ ކޮންމެ ދަ

 ؛ކުރި ބޭފުޅުންއެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދު ،ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ީޑ.ޕީގެ އަސްލު މެންބަރުން .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން

މަނިކު ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރީކޯ މޫސާންވޭރު ދާއިރާގެ ދަނީ ހުޅުހެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން އެ

ގައި ތިބި އަސްލު ބޭފުޅުން ތެރޭ ގެޒަރު. އެ އޮޑި ފުރިއްޖެ. އެ އޮޑީމަޑުމަޑުން ޕާޓީގެ ތެރޭން ބޭރުކޮށްލި މަން

ނޑުމެންނަށް މި މި ދަންނަވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ެތރޭން އަޅުގަ ،އެހެންވީމާ .ބާކީކުރެިވއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަން. އެ އޮޑި  ލާއިޑުމަޑުން އެ ޮއޑިްނ ފުއްމަފެންނަނީ އަސްލު އެ ސިާޔީސ ފިކުރުގެ ތެޭރގައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން މަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޓަކަިއ ބަޔަުކ މަސައްކަތް އެބަ ފައްތާލުމަށް ކުރޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ެއަކން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މަދުމަދުން ނަމަވެސް އެ .ތެރި ބޭފުޅުން މިތާ އެބަ ތިއްބެވިޞްށް އިްޚލާބޫލުކުރަން. އެ ޕާޓީއަގަ ބަ އަުޅގަ

 އަސްލު ލީޑަރޝިޕް ނަގަން.  ފެނޭ. އެ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ަވިއކަރަދޫ ދާ ިއއްޒަތްތެރި  އިާރގެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް.  މެންބަރު

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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. ނެތް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓުގައި ެއއްެޗއް ޖަހަންވީމާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް

އި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުވޭ އެ ބޭފުޅުން އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ކަމެއްގަ 

ހިނގައިދާނެ ކަމަްށ ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންބޮުޑވޭ.  ންމާޔަތްކުރުމުަގއި ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕ ވުޖޫދުހިއް ކަްނކަމުަގއި ޕާޓީ ބައެ

ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަންޖެ މިކަމާ އުާފކުަރން މި ހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުްނ ކަންނޭނގެއެ ޯއޒޯން  ،ހެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިލަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދު މާޔަތްކުރުމަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ހިފަށަލަ  ކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގެ ވާހަަކ ހުމައެކަނި ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ގޭމާޔަތްކުރުމަށް ހަހި ންަކން އެބަހުރި. އޯޒޯން ފަށަލަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަ

ނޑު ގަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި  އޮތީކީ. އެކަންޏެއް ނޫން ދެއްކުން މި  ރަށް ޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަކީ މިކަމަށް ވަޢިއަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލުގައި ވެސް ހިމެނުމަށް  އީވާތީ މި ވިާދނެ އެއް ވަސީލަތް ކަުމގައިދެފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން އަުޅގަ

ނޑު  .މި އެކުލެވޭ ކޮމިީޓއަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ،މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށާއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ވަަތ ހުރި ގޮެތއްަގއި ޯއޒޯން ފަށަލައަށް ނުރައްޔިތުން ެއްއވެ އެންމެ ފައިދާޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަައކީ ރާްއޖެއަށް މިއަދު ޢި

ނޑު ިމޮގތުން ފާހަގަކޮށްލަން ރައީސް  ެއއް ޓަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް މިކަން ކުެރވޭނެށްތިމާވެ ވަސީލަތް. އަުޅގަ

 ،ވެރިަކމާ ހަވާލުވުމަށްފަހުގައި ރަީއސް ނަޝީދުގެ އެންމެ އިްސކަމެއް ދެްއވި ެއއް ކަމަކީ ގައި  2008ނަޝީދު 

ޔާދަކުރަިނިވ ޢިތިނަދޫގައި  ގދ. ،ެނވުން. މިގޮތުންންންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި އަށަގެކުރަނިވި ހަަކތަ އެޔާދަޢި އިރާއްޖޭގަ 

އިމުކުރެވި، މިއަދު މުޅި ޤާއޮތީ އެ ނިާޒމު  . މިއަދު އެނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި ފެްއޓެވި ގެ ޕްރޮޖެކްެޓއް ރައީސް އިހަކަތަ

މިއަދު  .އިންޔާދަުކރަނިވި ހަކަތަޢި 33ްޓ. އޭގެ %މެގަވޮ 1.15 .ޓްކިޯލވޮ 1150ތިނަދޫގެ ޓޯޓަލް ކެޕޭސިޓީއަީކ 

 30ނުވަތަ % 33% ްއޔާ މުޅި ާރއްޖޭގެފީފާ ތެޔޮ. މި ނިސްބަތުން ވެއްޖެ 4އްޗަށް ސަލާމަތްކުރެވޭ ދުވާެލްއގެ މަ

ފާ ތެޔޮ އެބަ ފީ 300ދުވާލެްއގެ ަމއްޗަށް  އިންއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ރާއްޖެޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަަދލުކުރެްއވިޢި

ނޑުމެންނަށް މާޔަތްދިނުމަށް ނުވަތަ އެހިސް ޯއޒޯން ފަށަލައަށް ވެ ސަލާމަތްކުރެވޭ. މި ކަމަށް ރައްކާތެިރކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޅިދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަަވޅެއް. އެހެންވީމާ، މިީއ، އަުޅގަ

ނުޑއަޑި  އެބަޖެހޭ  ންގެ ނަންމަސަްއކަތްކުރި ހުރިހާ ބޭފުޅު އިމައެކަނި. އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުގަފީނުމެއް ނޫން ހަ އަށްކަ

ނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން ނަޒާތެޭރގައި ހިމަނަން. މިގޮތުން އަމިއަދު މީގެ  ނަށްތްތެރިކަން ގެްއލިފައިވާ ަބއެްއ ބޭފުޅުންޙާުޅގަ

ހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު މިއަުދ . އެކަށްއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަްފވެރި އިނާމު ދިނުން އެ

ނާޝިދު. އެ ބޭފުޅާ އެ  .ވަގުތު ހުރި އެއް ބޭފުޅަކީ ޑރއުސް ރާއްޖޭގައި މި ނާބުންގެ އެްނމެ ފުއި ޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަޢި

ނޑިަވޅު ނޑު މި ދަ ނުޑ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ަގއި ިމ ބިލުގެ ތެރޭން ނަމަެވސްކުރަްއވާ ބުރަ މަަސއްކަތަށް ައޅުގަ  އަުޅގަ

ޔާދަކުރަިނިވ ޢި އިކަތުން ރާއްޖޭގެ އެތަްއ ރަށެއްގަ ދެ މީހުން ކުރި މަސައް އާެއ ބޭފުޅާ އިދަންނަވަން. އަޅުަގނޑާ 

ގެ މަަސއްކަތްކުރުމަްށ ކުރި މަސައްކަތުން ސަުރކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ައޅުްއވަމުންދިޔައީ. އިހަކަތަ

 .އެކު އެތަްއ ބޮޑެތި ހުރަސްތަކަކާ ،ެގންދަވަނީ އެތަްއ ބުރަ އެހެންނަމަވެސް، އެ ބުރަ ަމސައްކަތް ކުރަްއވަމުން އެ
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 .ން ޑރމުއިމުކުރަޤާއްދުތަކުަގއި މި ނިޒާމު ހައްދު، ވަރަށް ބަިއވަރު ސަރަހަސް، ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ސަރަނަމަވެ

ެގ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ޢިއެތައް ބަިއވަރު ރިސޯޓެްއަގއި  ކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ރާއްޭޖގެ ނާޝިދު ގެންދަވާ

ނޑު އަށްއްޔާ ާރއްޖެޖެރަންޓު އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ެވއްކަ ނިސްބަތަކީ  މި ފާހަގަކުރި މެންދެ  މި އެތެެރކުރެވޭ ތެުލގެ؛ އަުޅގަ

އެތެރެކުެރވިގެްނ  މިއަށްވުރެ އެތަްއ ގުނައެއް ،ނަމަ ރާއްޖޭގެ އާބާީދއަށް ބަލާފައި ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކުގެ ދާިއރާ

ނުޑ ކަން އަޅުގަ ދުމުެގ ނިސްބަތް މަދުވެގެންދާނެލް އެންރާއްޖޭގެ ޑީސަ ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑައޅާ ކޮމިޓީއަށް ،ފާހަގަކޮށްލަން ާޚއްޞަކޮށް  ،މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށާއި މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް ކަ

 ގެންއިވާހަކަ މި ބިލުގައި ވެސް ހިމަނަ އެންދޭ ީޑސަލްގެ ނިްސބަތް ކުޑަކުރުމުގެ އިގެ ާރްއޖޭގައި ޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަޢި

މިއަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ިމކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ޝަރްފުވެރިކަމުގެ ިއނާމު ވެސް ދިނުން. މިއީ، 

 ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެދުމަކީ.ދޭއަޅުަގނޑު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝު ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން  .ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް މާޔަތްކުރުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހިބަހުސްކުރަުމންދާ އޯޒޯން ފަށަލަ ިމއަުދ އަުޅގަ

ނޑު ،ލަން އަުޅަގނޑު ވެސް ގަސްތުކުރީ ދަންނަވާއެްއޗެއް  ދެްއކެވި ބޭފުޅުން މެންގެ ތެރޭަގއި ކުީރގައި ވާހަކަައޅުގަ

އުފެިދގެން ކަމެއް ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ުނތަނަވަސްދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ 

ދައްކަނީ. ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ނޑު ޙަޤީޤަުތަގއި މިއަށް ާވހަކަގެން އަުޅގަވެޓްކޮށްލަން އިއިދޭނެތީ އެކަން ކުޑަކޮްށ ހައިލަހިނގަ

ކުެގ ައގު ޮބޑުެވގެްނދާނެ ވާހަކަާއއި ޭއގެ ިޑއުީޓ ކޮްނޑިޝަންތަރާރއްޖޭގަިއ ގެެނވޭ ފްރިޖާއި ެއއަ ވިދާޅުެވއްޖެ މިހާރު

ކީ މިހާުރ ން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޭސްަތކަނޫނީ ހުއްޓާލަ ،ކުރަންޤީޤަތަކީ މިހާރު މި ބިލުން މަނާފުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ޙަމާ

ގެެނވިފައި ހުރި  އަށްއްޖެމަނާ. އެހެންނަމަވެސް، ޚާއްަޞ ހުއްދައެްއގެ ދަށުން ކުރީގެ ރާ ންވެސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރު

ކުރެޭވ ރެއިކުޕްމަންޓަކަށް ބޭނުންކުެރވޭ ވަރަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަދެްއވާ މިންވަރަކަށް ވަކި ަބއެްއގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެތެ

 ،ެރޭވ އެްއވެސް މެޝިނަރީއެއް ވެްސ އެތެރެކުރަމުންދަނީ. މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުއެތެރެކުރުމެއް މިހާރު

މަނާކުރާ  އިކަށް އެތެރެުނުކރެވޭ މިހާރު މީގަރޭޓަރެއް ވިޔަސް ެއއްވެސް އެްއޗަނެއް ވިޔަްސ، ރެފްރިޖަކޮންޑިޝަރއެއަ

ެއއީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނާވ ގޭސް އަޅާ ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، 

 ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ތެޭރގައި ރައްތޔިުތންނަށް އޮޅިގެންދާ ގޮތަށް ،އެްއޗެއް. ސަބަބަކީ 
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ތުންނަށް ރުމުން ރައްޔިމި އެްއޗެހި މާނަކު އިހިތްނުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް ެއއްޗެހި ައގު ބޮުޑވެގެންދާެނ ވާހަކައާ 

ެވސް މި އެތެރެކުެރވޭ އެްއޗަީކ ޙަީޤޤަތަކީ ެއއީެއއް ނޫން މިހާރުތެޭރަގއި ހިމެނިގެން ހިނަގއްޖެ. ވާަހކަ މީގެ ނެއުނދަޫގވާ

ނަޑއެިޅގެން ަވކި އަދަެދއްގެ މިްނވަރަކަށް އެތެރެކުެރވެނީ. ެއ  ވަކި ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގިއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަ

ގޮސް ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އެްއޗެްއ އި އެތެެރކުރި ހުރިހާ މެޝިނަރީތައް މިހާރު މަދުވަމުންކުީރގަ ،އައިސް  އެތެރެކުރަމުން

ނަޑއެޅިފަިއވާ މުއްދަުތގެ ޓެއިންކުރުމަށް ަޓކަިއ އެތެރެވޭ ރާއްޖޭަގއި ހުރީ. އެ ެއއްޗެހިަތއް މެއިން އެތެރެކުރުމެއް މީަގިއ ކަ

މިހާރު ރާއްޖޭެގ  ،ައއުްޓވެެގން ގޮސްކުީރަގއި އެ ެއއްޗެހިަތއް ފޭސް ވުމުގެތެރޭގައި އެތެރެކުެރވޭނީ. އެ މުއްދަތު ހަމަ

. އަދި މިހާރު އިންސްޓްލޯކުަރމުންނެއް ނުދޭ، އެްއވެސް ތަނެްއގައި މި ބާަވތުގެ އެްއވެސް މެޝިނަރީތަެކއް އެތެރެކޮށް

ހަމަ މި ބިލަކީ މިހާރުން  ،ންނަވާލަމުންނުވެސް ކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ަމޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަރާއްޖެއަށް އެތެރެ

ނޑުމެން ފާްސކުރަންޖެހޭ ތެޭރގައި ގެން އޭގެއިްށ ހުށަހަޅައަދި ކުރީގައި ުހށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިީޓއަ ،މިހާރަށް އަޅުގަ

 ށް ޝުކުރު ތައަޅުަގނޑުމެން މި ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް ނިންމާލަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް ދަންނަވަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަ

 އަދާކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .އަށްهللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ސީ. ގެންދިަޔއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިމޮކްރެފަސްއެޅި ގެ ބަާޣވަތުނ7ްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ފެބްރުއަީރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ގެ ބަާޣވާތުން ފަސްއެޅިގެންިދޔައީ ިދވެހިރާްއޖޭގެ އެތައް ަރއްޔިތުންނެްއެގ އުއްމީދުތަެކއް. ިއއްޒަތްތެިރ 7ފެބްރުއަރީ 

ގެ ިޑމޮކްރަސީއާއި ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ުއއްމީދުތަކުގެ އިތުރުން ފަހު ެއހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭ އެ ބަޣާވާތަށް .ރައީސް

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އޭގެތެރޭން ކްލައިމެޓު ޗޭންޖަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރަމުން  .އެތައް ކަމަކަށް އަސަރުަތކެއް ކޮށްފި

 ީއސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ރަ ؛ފަހަތަށް ގޮސްފައިާވވަރު، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސަރުކާރުތަކުން އްއައި މަސައްކަތްތަ 

ާވ  ޓަށް މިށްތިމާވެ ،ގޮތުން ންޖާ ބެހޭފަހުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަުރކާރުން ވެސް ކްަލއިމެޓު ޗޭ ވިޔަްސ، އަދި ޭއގެ

ގޮތުން ުކރަމުން އައި މަސަްއކަތްތަކަްށ އެތައް ހުރަސްތަެކއް އެިޅއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގެއްލުންތަކާ ބެހޭ

ބޮޑަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފާިއ  ފަހު އެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމެއް ަވއްޓާލުމަށް ަގއި 7ފެބްރުއަރީ 

 ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅުނު އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ އިތުރުން އެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޮމކްރަސީާއއި 

 .ރިއަރަމުން ައއިސްފަިއާވ ވަރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ކު ކަމަކަށް ހަމަ ކިޔާނެ ކްަލިއމެޓު ޗޭންޖު
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 ބެހޭ ޓާށްޮގތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރެްއގަިއ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ަސރުކާރުަގއި ތިމާވެ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު

ތާނަގއި އަިއ  ނުބޮޑު ބަދަލަީކ، އަުޅަގނޑަށް ފެނު ގޮތުން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކުރަުމން އަިއ މަސަްއކަތަށް ގެނައި އެންމެ

ފުރަަތމައިނުން ވެްސ ރައީްސ ނަޝީދު ވިދާުޅވީ، ިދވެހިރާއްެޖައކީ މިކަމުެގ އެންމެ އަނިޔާލިބޭ  ،ބޮޑު ބަދަލަކީ  އެންމެ

އަނިޔާ  އީއެހެންނަމަވެސް އަބަދަކު ިތމަންނާމެނަކަށް މި .ބޮޑު ެއްއ ވިކްޓިމޭ. މައްސަަލއެއް ނެތޭ އެއް ަޤއުމޭ. އެންމެ

ހަމައެަކނި ނުތިބެވޭނޭ. އެމެރިކާާއިއ  އިފައި ައނިޔާކުރަމުންދާ ފަރާތަށް އެ ވާހަކަ ޮގަވގޮވަ ލިބޭ މީހުންނޭ ކިޔާ

އަންނަނީ.  ނޭބޮޑަށް އެމިޝެންްސ އިތުުރވަމުން އިންޑިާއާއއި ަޗއިނާާއއި މިަފދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުންނޭ އެންމެ

ންނަކީ ވިކްޓިމޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނާމެން މީގަިއ ކުޑަވާނޭ. އެހެންވީމާ، ިތމަންނާމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމިޝެންސް ަވރަށް

 އެންވަޔަރަންމަންޓް  ،ކުރެވޭނޭ އެްއވެސް ކަމެއް ެނތޭ. މިހެން ކިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި ދިވެހިާރއްޖެއަކީ ވެސް ިމކަމުގައި 

 ކަމުގައި  މުކްލައިމެޓު ޗޭންޖު ކަންތަކުގައި ދިވެހިާރއްޖެއަކީ ެވސް އެންމެ އަސަރުކުރާ އެއް ޤައު ،ކްރައިސިްސަގއި

ދިވެހި ޤައުމަށް ވެސް  ،ވާތީވެ ތިމަންނާމެންނަށް ވެސް ބުނެވޭނޭ އެއްެޗއް އޮންނާޭނ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ެވސް

މިކަމުގައި ހަމަ އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުތަެކއް އޮންނާނޭ ރައީްސ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ. އަބަަދުކ ތިމަންނާމެނަކީ ވިކްޓިމުންގެ 

އެންމެ އަސަުރކުރާ ޤައުމަށް  ،މީހުންނަށް ވީތީވެ  ކްޓިމުންނަށް ވީތީެވ، ައަސރުކުރާގޮތުަގއި އެކަނި ނުތިެބވޭނޭ. ވި

ގަިއ ގޮްސ .ތިމަންނާމެން އިްސވެ ކުރަންޖެހޭނޭ ކަންތައްަތކެއް ވެސް އޮންނާނޭ. ހަމައެކަނި އދ ،ވީތީވެ 

ވަނަ  2010ދިވެހިރާއްޖޭން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ތަޤުރީރުކުރުމަކުން ނުފުދޭނޭ ވިދާޅުީވ ރައީސް ނަޝީދު ުފރަތަމަ

ފުރަތަމަ ކާބަން  އަހަރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭން ޕްލެޖުކުރީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ޕްލެޖުކުރީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ

ަރއީސް ނަޝީދަށް ހީރޯ އޮފް  .ކަމަށް ވިދާޅުވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނިއުޓުރަލް ޤައުމުކަުމގައި ިދެވހިރާއްޖެ ހަދާނަން

ތު، ފޮިރން ޕޮލިސީން ޓޮޕް ގްލޯބަލް ެގ ޗެމްޕިއަން އޮފް ދި އާ.ތު، އދޗެމްިޕއަން އޮފް ދި އާ، ރަންމަންޓްދި އެންަވޔަ

، 2010، 2009ެއވޯުޑ، މިހެންގޮސް މިހެންގޮސް އެަތއް ެއވޯެޑއް  ސްޓުޕިޑް ނުވަތަ ައލްގޯގެ ނޮޓް ، ތިންކަސްގެ ެއވޯޑް

ފާުނ ކުރެްއވި ތަޤުރީރުތަކަކުން ނޫން. މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް މަނިކު ަގއި ލިބިަވޑަިއގެންދިަޔއީ ހަމައެކަނި އެ 2011

ކުރެްއވީމާ. ދުނިޭޔގެ ސަމާުލކަމަށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަމާލުކަމުގެ އިތުރުން ދުނިޭޔެގ ސަމާލުކަމަށް، ދުނިޭޔގެ 

ޓު ކްަރއިސިސް ރައްޔިތުންނާއި ދުިނޔޭގެ ީލަޑރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ކްަލއިެމޓު ޗޭންޖުގެ ަމއްސަލަ، އެްނވަޔަރަންމަން

ގެނައުމަށް ޓަަކއި ކުެރްއވިހާ މަސައްކަތަށް ލިބިަވޑަިއގެންެނވި ެއވޯޑުަތކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޭއެގއިތުރުން އެަތއް 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ،ޕްލޭނުތަކެއް ހަމަޖެއްސެވި. ެއހެންނަމަވެސް ދަނީ އެ ހުރިހާ މަސައްކަެތްއ  އަުޅގަ

އޮތް ކްލައިމެޓު ޗޭންޖުގެ ޕެިރސް  ވާ. ޕެރިސް ކޮންފަރެްނސަށް، ކުރިއަށް މިއް ޖަހާފައި އޮއަނެއްކާ ފަހަތަށް 

ބެހޭ މާހިރުން އެ ވިދާޅުވަނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭން  ކަންކަމާ ތިމާވެށީގެ މި ،ކޮންފަރެންސަށް ދިވެހި ސަރުކާރު ދާއިރު

އެބަ އެމިޝަްނސް ދިވެހިރާއްޖެ އިތުުރކުރޭ.  ގުނަޔަށް 3ވަނަ އަހަރަށް  230 ،ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ

ކިރިބަތީ، މާޝަލް އައިލެްނޑްސް، މިކަހަލަ ޤައުމުތަކުން  ؛ފަދަ މިގޮތަށް ައސަރުކުރާ ޖަޒީރާ ޤައުމުތައް  ދިވެހިރާއްޖެ



34 

 

ކީ ޕްލޭނަ އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭން ހުށަހަޅާަފއި މިހާރު މި ،މިއަށްވުރެ މާ ޕްޮރގްރެިސވް ްޕލޭނުތައް ހުށަހަޅާފައި އޮންަނިއރު

 ރަީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޕްލޭން  ޕްލޭނެކޭ. ކުރީގައި ގެމިހާރު ލަދުގަންނަންޖެހޭވަރު

ނޑު ހަމަ  .ޕްލޭނެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެތައް ފަހަތަށް ގޮސް ލަދުގަންނަންޖެހޭވަރުގެ ިނންމާލަމުން އަޅުގަ

 ޗޭންޖު ނުވަތަ އެންަވޔަރަންމަންޓްވިދާޅުވި ާވހަކައެއް. ކްލައިމެޓު  ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ރައީސް ނަޝީދު

 ިމއީހިއުމަން ރައިޓްސް ކްރައިސިްސއެކޭ.  އީބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މި ޓާށްސިްސއަކީ މީކީ ހަމަެއަކނި ތިމާވެކްރައި

ގުޅިަފއިވާ ކަމެކޭ. އެތަްއ  މާ ޅުދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންާނއި ދުނިޔޭގެ މިލިއަނުން މިލިއަުނން އެތައް ަބެއއްގެ ދިިރއު

ވާ ކަމެކޭ. ުގޅިފައި  ންވީމާ، މީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާބައެްއގެ ދިރިއުޅުުމގެ ރަްއކާތެރިކަން ގެއްިލގެންދާ ކަމެކޭ. އެހެ

 އުއްމީދު  .ރަީއސް ނަޝީދު ކޯޕަންހޭގަންގެ ކޮންފަރެންސް ނިންމާލަމުން ވިދާޅުވީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަޑއި ނޑައި އުއްމީދު ،ގޮތުން ވިދާޅުވީ ބެހޭ ޔޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު މިކަމާނުލަްއޗޭ. ދުނިކަ ނުަލއްޗޭ. ކަ

ދުނިޔެ އެކީގަިއ ނިކުމެއްޖެއްޔާ މިކަން ެވްސ ތިމަންނާމެނަށް ހާސިލުވާނޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ،ތިމަންނާމެން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިްއގަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މި އަރުވަނީ ތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް އެންމެ ފަހު ބަސް އިއްވެވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެ

ނޑު ހުސްގައި ބަިއވެިރވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަ އަޅުގަ

ތާއީދުކުަރއްވާަފއި  ވާ ބިލަށް މި ގޮތެްއގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހުށަހެޅިފައި ލަޖުމު .ޝުކުރު ދަންނަވަން

ލާނަން. އިނު ބައެއް ަކންތައްތައް ދަންނަވަވުދަްއކަވާަފއިވާީތވެ. މީގެތެރޭން އަޅުަގނޑަށް ބަހުސްގައި ފާހަގަކުރެ ވާހަކަފުޅު

އެކަީށގެްނވާ  އީ މި 2015 ަބރުންޑިސެ 31 ،ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ވަނީ  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެްނމެ އެންމެ

 މި  ؟ެރކޮށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށްލިބޭ މުއްދަުތ އެއީ އެކަީށގެންވާ ުމއްދަެތއްތޯ މި ތަކެތި އެތެ މި ،ތާރީޚެއްތޯ

ނޑު ދަންނަވަ ނަޑއެޅިފަިއާވ ލާނީ މިހާރު ފޭސްައއުޓު އިކަމުގަިއ އަުޅގަ ކޮށްގެން ބޭނުންކުރުން ހުްއޓާލަން މި ކަ

ނޫނީ އުވިދާ  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ރިޑަންޑަންޓްތަކަކީ ބުނާ މާއްދާތަކަކީ، ކެމިކަލް  މާއްދާތަކަކީ، ބިލުަގއި މި

 ވޭ އިުކއިޕްމެންޓަކީ މިނޫން އާވެސް އަލަށް އެތެެރކުރެމިހާރު ،ކަމުންދަނީ. އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކަށް ވަމުންނޭ މި

ނުޑ ، ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު ހުއްދަ ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ ިއކުިއޕްމެންޓުތަކެކޭ. އަުޅގަ

ޢާހަދާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އެންމެ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮޯކލަކީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މު ،ދަންނަވާލިން ބިލު ހުށަހަޅަމުން ވެސް
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 ލީލުތަކުން ދައްކާހުމިހާރު ތަ ،ވާކަން. މީގެ ސަބަަބކީނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަަގޮކށްފައިގި ކަމުގަިއ ވަަރށް ކާމިޔާބު މުޢާހަދާ

 ނަމަތީގައި ހުން ސައުތުޕޯލް ތަން، ބުނާ ކަމަށް މި ިވއްޔާ ޯއޒޯން ފަށަލައިަގއި މި އުފެދިފައިވާ ބާަގނޑު ގޮތުަގއި

ނޑުމެންގެ ިމ  ކަމަށް އެ ނޑު މިހާރު ކުޑަވަމުންދާ ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ. އަުޅގަ ބުނާ ބާގަ

ކޮންވެންޝަންތަުކގެ ދަށުން މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ކޮމްްޕލަޔަންސް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. އެިކއެކި ކެިމކަލްތަްއ 

އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީތައް ޑިވެލޮްޕވަމުން ައއިައއިހެން މިކަމުން  ،ރުން މިކަންބޭނުންކުރުން އެބަ މަދުވަމުންޭދ. އަދި އޭެގއިތު

ވަނަ އަހަރު މިދެންނެިވ  1980ގޮުތަގއި  . މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭކުރާ އަސަރުތައް ވެސް މިހާރު ކުޑަވަމުން އެބަދޭ

ނޑު ހުރިވަރަށް އަލުްނ ކުޑަވެދާނެ ކަމަށް  ހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަ 2070ނޫނީ  ،ވަނަ އަހަރު 2050ބާގަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢު ެއކުަގއި ތިމާވެށި ަރއްާކކުރުމަށް  ،މުޅި ދުނިޔެ  އީސްޓުން ލަފާކުރޭ. ެއހެންވީމާ، މިސައިންޓި

ބޮޑު މަސައްކަެތއް. އަދި މި މަސައްކަތަކީ މީގެން ކާމިޔާބު ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލުކުރެވޭ ކަެމްއ  ޓަކައި ކުެރވޭ ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައި ވެސް ޔަޤީ ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ،ންކުެރވޭ އެއް ހެކި. އަުޅގަ

ދަުށން ދިވެހިރާއްޖެ އެއްަބސްވެަފއިވާ ކަންތައްަތއް ަވގުތުން ވަގުތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން  ގެމޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް

ނޑުމެން ބަލައިގަން  މީގެ ހަމަ ސީދާ ފައިދާތައް ވެސް  .ބޮުޑވޭ ނަލެއް ވަރަށްއިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީަގއި އަުޅގަ

 ،ނަމަ ކޮށްފިަތށް މަސައްކަތްއެްއގޮ ޅުަގނޑުމެްނެގ ކޮމިޓްމެންޓުތަކާއަ ނޑުމެންނަށް ކުރޭ. ޚާއްޞަކޮށްއަޅުގަ 

ލަޔަންްސ ރާއްޖޭގެ ކޮމްޕް ،ވެސް ރާއްޖެއަށްއެހީތެރިކަން އެަބލިބޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކްލައިމެުޓ ފަންޑުގެ

ކުރީަގއި ސީ.އެފް.ސީ،  ،ކަހަލަ  ދަނީ. މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް މިދެންނެވި ރަނގަޅުކަމުން އެހީ ލިބެމުން މި

ރެފްރިޖަރޭޓަރސް ކަމުގައި  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  އެއީ ައއިސް ޕްލާންޓު، ފް.ސީ ބޭނުންކުރާ އިުކއިޕްމެންޓްއެޗް.ސީ.އެ

މި ފަންޑުގެ ކުރުމަށް ޓަކައި ގޮތަށް ބަދަލު  ރެވޭ ފަހުގެ ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާމިކަހަލަ ބައެއް ތަކެތި ހުއްދަކު ،ވީނަމަވެސް 

ރިކޮށް ސެކްޓަރ ބޭފުޅުންަނށް ލިބިވަޑަިއގަންވަމުން. މިކަން މިނިސްޓްރީ މެދުވެ ވެސް ދަނީ ޕްރައިވެޓްއެހީތެރިކަން މިހާރު

ޮބޑެތި ކޮންސަލްޓޭޝަންތަެކއް  ވެސް ވަރަށްރުައދި ޚާއްޞަކޮށް މިދެންނެވި ުނކުތާަގއި މިހާ ،ހަމަޖެހޭ. އެހެންވީމާއެބަ 

ން ވެސް ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް ެސކްޓަރު  ށް. ޭއގެތެރޭަގއި ހަމަ ޕްރައިވެޓްބޭފުޅުންނަ ގެވަނީ އެ ސެކްަޓރ ހެދިފައި މި

 އަުއޓު ޕްލޭނެއް އިމްޕްލިމެންޓުކުރަން ފަށަން ޒްވެސް ިމކަހަލަ ފޭމިހާރު ،ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުވަނީ 

ކުަރްއވާ ބޭފުޅުން ސް މި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްވެ މިހާރު ،ދިވެހިން ކީ އެހެންވީމާކަމަ ލަސްވެއްޖޭ. މި

އެުކަގއި އެބަ ފުރުޞަތެއް ލިޭބ  އަުއޓު ޕްލޭނެއް ކަމަށް ވުމާޒްއިގެންަފއިވާ ަކމެއް. އަދި މި ފޭހޭލުންތެރިވެވަޑަ 

ނޫނިއްޔާ މި ބަދަލުވާނެ  .ނޫނިއްޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެސް ،ކުރުމަށް އާ ނީ އެ ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމެންޓްނޫ ،ޓެކްނޮލޮޖީ

ޓަށް އަްނނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ އެހެން ށްބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ތިމާވެ ދުވަހަކަށް ތަްއޔާރުވުމަށް ޓަަކއި ވެްސ. ބަެއއް

ނަޑކަށް  ސަބްސްޓެންސަސްތަކުން ނޫނިއްޔާ އެހެނިހެން އާދަތަކުން ައންނަ ބަދަލުތަކެއް. ދެން ބޫެލއް ނުކުެރވޭ ގައަުޅގަ

ނޫީނ  ،ބަން އެމިޝަންސްގޮތެއްަގއި ނޫނީ ކާ ލަލެއްގައި ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު ޖުމުމާޔަތްކުރަން ހުށަހަޅާ ބިހިއޯޒޯން ފަށަލަ 
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 ބެހޭ މާއްާދތަކެއް މި ބިުލގަިއ ހިމެނުން އެއީ ކުރަން އެހާ ރަނގަޅު ފިއުލްސް ބޭނުންކުރާ ިނސްބަތް ކުަޑކުރުމާފޮސިލް

ނޑަށް ކަ ވުރެ  ނޫނުތައް މިހާރަށްގާނެވި ކަންކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ދެން ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. މިގަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ  ދަކުރަނިިވ ހަކަތައަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީއެއް ބަަދލުކުރުމަށް ޓަކައިޢިޔާހަރުދަނާކޮށްގެން 

ކަންތައްތަކަށް އަވަހަްށ ޢަމަލީ ސިފައެއް ގެންނެވުަމށް ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ  ކަންތައްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ. އަދި އެ

ނޑުމެންނަށް މިހާ އަވަހަށް މިކަން ކުރަން، ޙަޤީޤަތުގައި ަވގުތު ޮއވެގެްނ  ސަރުކާރަށް ވެސް ޮގވާލަން. ދެން އަޅުގަ

މިހާރަށް ވެސް މިކަން މުހިއްމުވާ  ބޫލުުކރަން. އެކަމަކު މިހާރުންގަކަަމށް އަޅުަގނޑު ެވސް  މިކަން ނުކުރެވިފައި އޮތް

. މި އިޓީސް ޕޮޕް ުޓެވންޓީ ވަން، ޕެރިހުގަ ފަެރންސް އޮފް ޕާފެށޭ ކޮން އިތުރު ސަބަބަކީ، މި މަސް ނިމޭއިރު އެބަ

އެީކގަިއ ދުނިޔޭެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީ  ކީ ވަރަށް ފޮނި ުއއްމީދުތަކަކާޮކންފަރެންސަ ޖަލްސާއަކީ، މި ކްލައިމެޓް

ނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް އުއްމީދަކީ ބައިވެ  ،ބައިންޑިންގ ޓްރީޓީެއއްަގއި ީލގަލީ ،ިރވާ ޖަލްސާެއއް. އަުޅގަ

ގައި ަބއިވެިރވާނެ . ރާއްޖެ މި ޮކންފަރެންސްކަމަށް ކުރެވޭނެ އްގަިއ މި ކޮންަފރެންސްގައި ސޮއި ހަދާއެޢާމު

 ކޮމްޕްލަޔަންސްގެ ރޮނގުން ިއވެިރވާއިރު ާރއްޖެ މިގަިއ ބަ. މި ކޮންފަރެންސްއިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ަހިއ ލެވެލެްއގަ 

 ،ނަމަ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤައުމެއް ކަުމގައި ިމ ބިލު ފާސްވެއްޖެ ހަމަ ހުރިހާ ކޮމިޓްމެންޓުތަކާ 

 ޅިމި ބިލު އަަވސްކޮށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ހުށަހެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭނެ. އެހެންކަމުން

ނޑު ވެސް އެދެންގޮތަށް  ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާީތ،  ގިނަ މެންބަރުން އެ ކަންބޮޑުވުން ވަަރށް ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުގަ

ުދވަސް ަނމަވެސް އިތުރު ފުރުޞަތެްއ ެޚއްތޯ ނޫނީ އަދި ހަެއއްކަ މަސްއަީކ އެކަީށގެންވާ ތާރީ 2015 ބަރުންޑިސެ 31

 ފަށާނީތޯ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ކަންތައް އިމްޕްލިމެންޓުކުރަން ދީފައި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީ. މި ގެ ބަހުސްގެ މަރ6.1ުހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ހިސާބުން  ހަކަ ދަންނަވަން. މިގެ ވޯޓު ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވ1:30ާގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  ބިލާ

 ޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެއް އަރުވަން. މިނެ 30ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއް 

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަާޅ  ،7ކަމަށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  ގެންދަންދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  . މިالم عليكمالس  

 ން. ކަންކަ

ށް ( އަނޫނުގާރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ލާމަދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ -7.1

 ބަރުންނޮވެ 19ުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ގޮ މެވިއި ނިންިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްވަ ލު އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބި

ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯުޓ  ވުނު. މިަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނު 2015

ރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު. އިމާންޢުޘް ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

ކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރު) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު

 ގޮުތގެ ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި( އަނޫނުގާ ހިންގުމުގެ

އަދި އިދާީރ  ށް ޓަަކއި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސާރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. މި މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިައށްގެންދިއުމަ

ނޑު ވެިރވަބޮޑަށް ޝުކުރު މުވަްއޒަފުން އަޅުަގނޑަށް ެދއްވި އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުުލމަށް ޓަކައި ވަރަށް ން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވޯުޓގެ މަރުޙަ ،އެދެނީ މެދު ދިރާސާކުރަްއވައި އަދި ގޮތެްއ  ޞްލާޙުތަކާއއި ންބަރުން، މިލާގައި މެއަުޅގަ

 ނިންމައިދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްެތިރ  މިޓީގެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަށާއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ

ނޑައެޅިަފއި ނައިބު ރައީސަށާއި ލަ ވަނީ ޖުމު ިއއްޒަތްތެިރ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ކަ

ކުންތު. ސި  29ޓު މިނެ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ  59ޓު މިނެ 28ގުތު. އެީއ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަ  1

ޓު. ވަކި މިނެ 3. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ކުންތުސި 18ޓު މިނެ 3 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް 15ޓު މިނެ 7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ބަހުސްެގ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ 3ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ އި

ވެްސ  ގެ ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކ1:30ަގުޅޭގޮތުން ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  ޙަލާ ނިމުނީ. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާމަރު

އެ މާއްާދގެ  ،ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ  75އަިދ ގަާވއިދުގެ  ދަންނަވަން؛ދަންނަވަން. 

ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ  ޚަލީލްهللا ޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްގޮތުގެ މަތީ ވާ)ށ(ގައި 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ( އަނޫނުގާޒީ އުޫސލުން ހިންގުމުގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ) 2010/7
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ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯަޓށް އެހުން. މި މަސައްކަތް  ،8ިއއްވަން. ެއޖެންޑާ އައިޓަމު  ވަނަ ިކޔުން 3

 .الّسالم عليكمو. އިގަ 1:30ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިއަދު މެްނދުރުފަހު 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:02ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 .މަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ . 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ، 8 ންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމުގެކުިރައށް މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ގެ ޖަލްސާ .الّسالم عليكم

ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( . މަށް ވޯޓަްށ އެހުންކަންކަހުރި 

އަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެްކކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.

މައުމޫން  ސްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިލާނަން. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ދިއްގަރު ާދއިާރގެ ިއއް އިނަވަދަން

މެދު ިއްއޒަތްތެރި  ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ށް ފިޔަވަުޅެއޅުމާމާޔަތްކުރުމަހިށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޯޒޯން ފަަށލަ ހު

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މައުމޫން  ސްދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 61. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ61ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާޔަތްކުރުމަށް ހިށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޯއޒޯން ފަށަލަ މައުމޫން ހު ސްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު ދާއިާރގެ އިއް 

ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ފިޔަވަުޅއެޅުމާ

 ،ސްގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިހުން ބަޓީއަކަށް ފޮނުވުމާ ގުޭޅގޮތުމަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ކޮމި

ދާއިރާެގ  ގެމަނަފުށީ ،މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުވުމަށް 7ރުމަށް ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ. ެއއީ ބިލު ދިރާސާކު

ޚަލީލް هللا ިނލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު އިރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ލާނީ. އިަނވަތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމެްއ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ދެން އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  އި،ރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ލާނަން. ގެަމނަފުށީއިވޯޓަށް ދަންނަވަ

 ވަޅުއެޅުމާ މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަހިހުށަހެޅުއްވުން. ޯއޒޯން ފަށަލަ  ޚަލީލް ތާއީދުކުރަްއވާهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

މެދު އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް. މި ހުށަހެޅުމާ 7ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވ50ި. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ 16މެންބަރުންގެ އަދަދު 

. އެހެންކަމުން، 66ލަ؛ . ޖުމ34ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 66ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީައކަށް  7ބެހޭ ބިުލ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  މާޔަތްކުރުމަްށ ފިޔަވަުޅއެޅުމާހިއޯޒޯން ފަށަލަ 

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގައި ިތއްބަވާނެ  7ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މި 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއި  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ގެމަނަފުށީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމުގެ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ޓަކައި  ބެހޭ ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް މަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާމާޔަތްުކރުހިލަ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އޯޒޯން ފަށަޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 މައުމޫން، ވިލުފުށީ ސްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިނަންތަކަކީ؛ ިދއްގަރު ާދއިރާގެ ިއއް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ފޭދޫ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްދީދީ، ގައްދޫ ދާއިާރގެ 

ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއި
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އަދި މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ޝުކުރިއްާޔ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ. ތާއީދުކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުުކރަން.   ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއަގންނަވާތޯ ބަލައިލާނަން. އާދެ! އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާތީ މި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި .ޖެވޯޓަށް ަދންނަވާލަން މިހާރު ރެޑީވެއް ހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

މެންބަރު ޖަމީލް ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ. ވޯޓަށް ދަންނަވާަލންއާދެ،  ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު() .ދަންނަވާލަން

އި ކޮމިޓީގަ  ،ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އަޙްމަދު ރަޝީދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ަގްއދޫ ދާއިރާގެ، އިހުށަހަޅުއްވަ ޢުޘްމާން

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ވުން ިއއްަވިއދެއްވުމަށް އަމީންހުށަހެޅުއް އެ  ްއޒަތްތެރި؛ނަވާ އި ހިމެނިވަޑަިއގަން

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ަގއްދޫ ދާިއރާގެ، އިހުށަހަޅުއްވަ  މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ްއޒަތްެތރި އި ދާއިރާގެ ފުށީގެމަނ

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ -1 ؛ވާަފއިވާ ލިސްުޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީތާއީދުކުރައް އަޙްމަދު ރަޝީދު

 -3. ޚަލީލްهللا ެމންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ -2 .ސް މައުމޫންފާރި މެންބަރު އަޙްމަދު ްއޒަތްތެރި އި

 -5. ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުްއޒަތްތެރި އި ަގއްދޫ ދާއިާރގެ -4. އިބްރާހީމްދީދީ ެމންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ފޭދޫ ދާއިރާގެ

މޫސާ ނިޒާުރ  މެންބަރުއްޒަތްެތރި އި  ެކޔޮދޫ ދާއިާރގެ.  މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްްއޒަތްތެރި އި  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ

 . މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްްއޒަތްތެރި އި މަރަދޫ ދާއިރާގެ -6. އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެއިމެދު  ދެންމެ އެ އިްއވެވި ހުށަހެޅުމާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އަޙްަމދު ރަޝީދު ާދއިރާގެ ގައްދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 09    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު: . ަވކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 9އަދަދު: 

އެހެންކަމުން، މި  .57ލަ؛ . ޖުމ29ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 57ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގަިއ ެމންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީ  7ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި  އެޅުމާމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު ހިއޯޒޯން ފަށަލަ 

ަގއްދޫ ދާއިާރެގ  އި،ހުށަހަޅުއްވަ  ޘްމާންޢުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ވޯޓުން ފާސްވެއްޖެ.  7ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރެްއވި އި

ދެންމެ  ،ބެހޭ ބިުލ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އެޅުމާމާޔަތްުކރުމަށް ފިޔަވަޅު ހިށަލަ ޯއޒޯން ފައެހެންކަުމން،  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ަކނޑަައޅަން.މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީ 7މިދެންނެވި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ލީލްޚަهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ .ލާނަންއިދެން އޮތް ވޯޓަށް ދަންނަވަ

ށް އިޞްލާުޙ ( އަންގުުމގެ ގާނޫނުކަޒީ އުސޫލުން ހިިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ލާމަރު) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިމެދު  ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުމު 

 ދެއްވުން އެދެން. ކަށް ޯވޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޚަލީލްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ . ފެނ61ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 2. ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54އަދަދު؛ 

 ،. އެހެންކަމުނ54ްލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޚަލީލް هللاމެންބަރު ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

ިއ ގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމު( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ގާނޫނުއިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރު

 ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ގޮތަށް ފާހެއްނުވި. ިމގޮތަށް ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން ައދި އިތުރު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާަލންޖެހޭ.ނިންމެވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޚަލީލް هللا މެންބަރު ޢަބްދު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ނިލަންދޫލާނަން. އިފަހު ވޯަޓށް ދަންނަވަ މިއަދުގެ އެންމެ

ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާަމރު) 2010/7ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ގެ ދަށުން އަނބުރާ ވަނަ މާްއދާގެ )މ( 85ށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ( އަގާނޫނު

 ެދއްުވން އެދެން.މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        :ޖުމްލަ

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 46. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60އަދަދު؛ މެންބަރުންގެ 
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. ވޯުޓގަިއ 1. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 3މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ،. އެހެންކަމުނ49ްލަ؛ . ޖުމ25ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވު 49ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޚަލީލް هللاމެންބަރު ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

ގެ މަޖިލީހުގެ ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުން( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު

ތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެްނ ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން އަނބުރާ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މިގޮ 85ގަާވއިދުެގ 

 އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ަކނޑަައޅަން.ޤަމި ބިލު 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ދަންނަވަން. މާދަމާއަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއް. މާދަމާއަކީ ށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަ

ލާ ފެށުމާއި ފަހުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަ ވަނަ އަހަރަށް ަކނަޑއަޅާަފއިވާ ބަޖެޓާ ގުޭޅ އެންމެ 2016ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު 

ވޭ ދުަވސް. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ކުރެހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެޖެންޑާގޮތުން މަޖިލީއަދި އެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ 

ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015 ބަރުންނޮވެ 23ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދެން މަޖިލީހުދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ގަިއ. 9:00
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