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 9:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:43: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 24ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/19އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ާއއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ގަިއ  10:30. 3ގަިއ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30. 2ޓިޝަން ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޕެ 9:30. 1

ަގއި ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11:00. 1ސުލޫކު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 
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ަގއި ޤައުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11:15. 2ގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15. 1ކޮޓަރި 

 . 3ަގއި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  2:00. މެންދުރުފަހު 3

 ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ  -4.2

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކުބަދަުލގައި އެ ޮކމިޓީއަށް  ގެޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ  ފަޒާދު ޢަލީ

ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އެްޕރީލް  20ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީއިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

 هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުިއއްޒަތްތެިރ ކުރެންޫދ ދާއިރާެގ ބަދަުލގަިއ ެއ ކޮމިޓީއަްށ ގެ އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ

ން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ހަމަޖައްސަވައިެދއްވު

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

ަގއި އަންގާފަ.  2015އެޕްީރލް  20ްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެ

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

 ޢަލީ  ރުމެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހިތަދޫއިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ 

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ  ނަޞީރު އިބްރާހީމް މެންބަރު އިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މުލަކުބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް  ގެނިޒާރު

އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ  ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 107

 ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ 2015އެްޕރީލް  20ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

ން ެއގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. ޤައުީމ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ެއކަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ބަދަލުގައި އެ  ގެމުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

މްހޫރީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން އެދިަވޑަިއގެން ޖު ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ޮތއްޑޫކޮމިޓީއަށް 

ވަނަ ާމއްދާެގ  107ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. ެއ ލިުޔން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ  )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ

ވަަނ  107ަގވާއިުދގެ  ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ 2015ރީލް އެޕް  20އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ފެލިދޫމާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މުލަކުަގއި ެއ ކޮމިީޓއަށް ބަދަލުގެ ޤު މަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ
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ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. ެއ  ނަޞީރު އިބްރާހީމް

ޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަ 107ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އެްޕރީލް  20ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް އިއްޒަތްތެިރ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ން. އާއްމު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިޢުލާންކުރަ

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ  ދާއޫދު ޖަޢުފަރު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް  ގެهللاޢަބްދު

އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ  ޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ.އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ  107

 މުން، ަރއްޔިތުްނގެގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަ 2015އެްޕރީލް  16ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. ާއއްމު  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަްށ  ގެރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ގައްދޫކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  އަސްޢަދު މަދުއަޙް މެންބަރު ޒަތްތެރިއިއް  ދާއިރާގެ ދާންދޫ

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

ލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާ

ވަަނ  107މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ 2015އެްޕރީލް  16އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ނަާވ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަން

 ާދއިރާގެ  ނައިފަރުބަދަުލގަިއ ެއ ޮކމިޓީއަށް  ގެޝާހް ޢަލީ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ  ޝިޔާމް އަޙްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

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

 2015އެޕްރީލް  16ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ

 އަޙްމަދު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފެލިދޫއެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

 މް ނާޡި  މުޙައްމަދު ެމންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީއަށް  ގެޤުމަރުޒޫ

އެ ލިޔުން ލިބުމުން،  ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ.

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

ަގއި އަންގާފަ.  2015އެޕްީރލް  16އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ
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 ރޮޒައިނާ  މެންބަރުޒަތްތެރި ިއއް  ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫއިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީައށް  ގެއާދަމް

އެ ިލޔުން ލިުބމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ  107

 ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ 2015އެްޕރީލް  16ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

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

ބަދަލުގަިއ ެއ ކޮމިޓީއަްށ ގެ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ކެލާ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދިވަ ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

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

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

ވަަނ  107މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ 2015އެްޕރީލް  19 އެސް.އެމް.އެްސއަކުން

މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތީން އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާްނކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަުތގެ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ގެ ލީލްޚަهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން ެއދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ  މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު

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

 2015އެޕްރީލް  21ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫގޮތަށް އިޢުލާންކުަރން. ސުލޫކު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެކަން އެ

 ޙަސަން އިބްރާހީމް ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޮތއްޑޫ ބަދަުލގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގެ ޝަހުދީ ޙުސައިން

އެ ލިޔުްނ  ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ.ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ  107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އަްނގާފަ. ަގއި  2015އެްޕރީލް  21ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ާދއިރާގެ ތޮއްޑޫއިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން  މުބީން އަޙްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫކޮިމޓީއަށް ބަދަލުގައި އެ ގެ ޙަސަން

އެ ިލޔުން ލިުބމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ.

ގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހު 107
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 ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ 2015އެްޕރީލް  21ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އެްއގަުމ ، 2009/5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  މަނިކުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  -5.1

ެއއްގަުމ ، 2009/5ނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫ

 ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. 

، 2009/5ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ -5.2

، 2009/5ތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު އެްއގަމު ދަ

 އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. 

 ،2014/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  ރިޟާ އިބްރާހީމް  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ -5.3

 ،2014/9ޤޫބާަތށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު

 ޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ޤާނޫނުލްޢު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،6އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ 

މުޅި  ،ޕޯޓް ގާނޫނަށް ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯްޓ އިމް، 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ގައި އިްއޒަތްތެރި  2015އޭޕްރީލް  20މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓް 

ވަނީ  ލިބިަފއިޭވ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި މި އިޞްލާޙު 1ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް  ންބަރުންނަށްމެ

މަތީން އަޅުަގނޑު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ އެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ ވާޖިބު  ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ

ވަނަ ...ޕޯޓް ގާނޫނަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމް، 79/31ނަންބަރު  ގާނޫނު .އަދާކުރުމަށް ޓަކަިއ. `
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ުމޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ،އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު

މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުެލއްވުްނ ހުށަހަޅަން. މި ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވުމުގައި އިްއޒަތްތެރި 

ނޑު މި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓާ  މިހާރު  .ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ގުިޅގެން އެ ބިލަށް އެްއ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ގުަރއިދޫ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއަށް، އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ގެ 87ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ މި ގާނޫނުގަިއ ބަޔާންކުރާ ޗެޕްޓަރު 

ނަޑއަޅާނީ މި ގާނޫނުަގއި  1ެއޕްރީލް މަހު  2015)ރ( ަގއިާވ މުދަލާއި ތަކެީތެގ ޑިއުީޓގެ މިްނވަރު،  އިން ފެިށގެން ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަދެވެ. ައދި  އެޕްރީލް މަހު އެްއވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި  2015އެ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ ކަމުަގއި ކަ

ދު އެއްވެސް ފަާރތެއްގެ ކިބައިން ިޑއުީޓގެ ގޮތުގައި އިްސވެ ބަޔާންކުެރވުުނ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ދެމެ

ނަޑއަޅާ މިންވަުރގެ ިއތުރުން އެްއވެސް ފައިާސެއްއ  މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުަގއި މި ގާނޫުނން ކަ

 ެއވެ. ނެގިފަިއވާ ނަމަ، އެ ފައިސާ ދައުލަތުން އަނބުރާ އެ ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންވާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، މި އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުަޅކަށް؛ އާދެ، ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަ

ނޑު  އާދެ، ދެންމެ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ދެންމެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ދެން މި އޮތީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާއަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ އެއް ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއގޮތުން، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ސިކުންތު.  40މިނެޓު  27ޖުމްލަ ކަ

 18މިނެޓު  3އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 54މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  9މިނެޓު  15އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

މިނެޓު. އަުޅަގނުޑ  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް 
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މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

 ރު މޫސާމަނިކަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެން 

ޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުެރޭވ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ ފައިދާާޔއި މަންފާއަށް ބަާލއިރުަގއި އަ 

މުދަލުން ކަސްޓަމުން ޑިއުޓީ ނެގުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުަތްއ މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރަންޖެހެއޭ. މިފަދަ ބިލަކާ ގުޅިގެން 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާ ދިމާކުރެވިފަިއވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކުީރެގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވަރަށް ރަނަގޅު ވާަހކަެއްއ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ތަނުން މަރާލެވިފައިވާ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ހުރިހާ  އިހަށްރެޔަކު ވިދާުޅވެއްޖެ. އަުޅގަ

ނޑު ިމ ޙަޤީޤަތެއް ވަރަ ށް ރަނގަޅަށް އަމިއްލަފުޅަށް އެނިގވަަޑއިގެްނ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، އެކަން ތަުޙޤީޤުކުރުމަށް އަުޅގަ

ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ެއކިެއިކ ދައުރުތަކުަގއި ފުލުހުންގެ 

ހުގައި އަމިއްލައަށް ފޮހެިވގެން ައިއސް މި ތަންތަނަށް ވަދެ، ވެރިންގެ ގޮތުަގއި ތިބެގެން ކަންކަން ހިންގުމަށްފަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން  އަމިއްލައަށް ތިމާ ތަޢުބާވީ ކަމަށް ހެދިގެން، ބޮޑު ފަޅިއަށް އަރާ ތިބެގެން ވާހަކަދެއްިކޔަްސ އަޅުގަ

ވަްސވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އޭރުެގ ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާަސން ކަމުގައި ހުެރގެން ދިޔަ ދު

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަމާޒުކުރެވިގެންދިޔަ ކަމެްއ، އެމް.ޑީ.ީޕާއ ދިމާލަށް އަފްރާޝީމް މަރާލުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، 

ރިޔާޟް ވަނީ ވިާދޅުވެފަ. هللا ިރޔާޟަށް އެނގޭ ކަމަށް ޢަބްދުهللا އަފްރާޝީމްގެ ޙަޤީޤީ ގާތިަލކީ ކޮބައިކަން ސީދާ ޢަބްދު

ރިޔާޟާ އެކަީށެގންވާ ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްގެން މި ކަމުގައި ގޮތެއް ހޯދުމަށް. އަދި هللا ޅުަގނޑު އެދެން، މި ކަމުަގއި ޢަބްދުއަ

ނޑިޔާަރކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ބެލުނު ވީިޑޯއއެްއގެ މަްއސަލަިއގަިއ  ނުޑ ޭބނުންވޭ އޮޅުންފިުލވައިލަން، ފަ ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ؟ ކިހިނެއްތޯ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ ނޑިޔާުރގެ މައްސަަލިއގަިއ ވީިޑޯއގެ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތް ވެސް އަުޅގަ ފަ

ބޭނުންވޭ އޮޅުންފިލުވާލަން. މިއަދު ބައެއް މީހުން ސާފުވެ، ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް ެވެގންގޮސް ނުކުމެ ރައްޔިތުްނ 

ނޑު މިއީ ދިރިހުރި މި ރިޔާޟްެގ هللا ސާލެއް ސީދާ ޢަބްދުކުރިމަތީގައި ބޭނުންހާ ވާހަކައެއް ދައްާކއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަނިޔާދީ، އެތަްއ ބަޔަުކ މަރައި ސުންނާފަތިކޮށްފައި ތިބި. މިއަުދ  ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރުކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން.  ހަމަ އެ ޢިމްރާނާއި އެ ބާޣީން ނުކުމެ އެހެން ވާހަަކއެއް ަދއްކަން ފެށީމަ ހައިރާންވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ހިރާއްޖެ މި ދަނީ މުޅިން އެހެން ދިމާލަކަށް. މި ރާއްޖޭގައި އަނިާޔވެރިން އަރައި އެ މީހުންނަކީ ސާފު ހުދު ދިވެ

ފޮތިކޮޅެއްހެން ތިބޭ މީހުން ކަމުގައި އަމިއްަލއަށް ރޭިވގެްނ އުޅޭއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެްނ އެކަން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑު ިދވެހި ކިތަންމެ ހެޔޮއެދުނަސް މިއަުދ އެ މީހުން ެއ ކު ރާ މަަސްއކަތާއި އެ މީހުންގެ ބޭނުން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ
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ނަޑއެިޅގެްނ  ދައުލަތަށް ގޮވާލަން، ވީ އަަވހަކަށް ބާޣީ ޢިމްރާން ހައްޔަރުކުރުމަށް. އަދި ބާޣީ ޢިމްރާނާ ދޭތެރޭގައި ކަ

. ބާޣީ ޢިމްރާން ދޫކޮށްފައި ބަޣާވާތްކުރި މީހެއްގެ ގޮުތގަިއ އޭނާގެ މައްޗަށް ސަރިޔަތްޮކށް އޭނަ ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް

ނޑު ޢަބްދު  ޔާމީނަށް ގޮވާލަްނ، ބާޣީ هللا ބަހައްޓަިއގެން މި ޤައުމެއް ނުވާނެ. އެހެންނޫންކަމަށްވަީނ ވިއްޔާ އަުޅގަ

 ޢިމްރާނަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްކަން ހަވާލުކުރުމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯޓް  79/31ެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދަނީ ނިންމުމަށް. އާދެ،  އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެެނވިދިޔަ އިޞްލާޙުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފަހުގައި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި

އިތުރުން ގެ އަދި އޭ އެއް އެބަ ހިމެނޭ. ެއއީ ފޭރާމާވަރަށް މުހިއްމު ދެ ނުކުތާ މީގައި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

 ،ގޮތުން ގެެނވުނު ބަދަލު ެބހޭ ުފރޮޅުލީ ސައިކަުލގެ ޑިއުީޓއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުްއވާ ތަެކތީގެ ގޮުތަގއި މި ބެލެވޭ ދެ

ނޑުލަ ގޮތެއްގަ މަ ޖުމުއަލުން ރުޖޫޢަކުރުމުގެ މަސަްއކަތް މި ކުރިއަށްދަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލަން ހަ  އި އަުޅގަ

ނޫން އެހެން ބައެއް ކަންަތއް އެބަހުރި  ލަން މިވާއިތުރުން ައޅުަގނޑު ދަްނނަމިއަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މީގެ

ނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެޭދންޖެހޭ. މީގެއަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަން ޚާއްަޞކޮށް  ؛ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ؛ޕްރޮގްރެސިްވ ޕާޓީގެ   ުޅ އެބަ ކުރަްއވާގެ ޕާީޓގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ މެންބަރުން ވަރަށް ަމސައްކަތްޕުއަުޅގަ

ގުިޅގެން ކުިރއަށް ގެންދެވޭތޯ. އެ މަަސއްކަްތ  ށް ސަރުކާރާޑިއުީޓގެ ގޮތުަގއި ކުަޑކުރެވެްނ އޮތް ހުރިހާ މިންވަަރކަ

ްއވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދެ  މި ކޮމިޓީގައި ،މިހާރުވެސް ހިނގާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަދިެވސް ދަންނަވާލަން. ޚާްއޞަ ގޮތެްއގަިއ މި ގާނޫނާއި ީމގެިއތުރުން ވެސް އަދިެވސް ހަމަ 

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިއްޔެ ވެސް، އަދި  ޚިޔާލުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކޮށް މަަސއްކަތްކުެރިވގެންދިޔަ ކޮންސްްޓރަކްޝަން މަސައްކަތަށް ގެނެޭވ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކުން ިޑއުީޓ 

އަނެއްާކވެސް ކުަޑކުރެވޭތޯ ކުެރވެންހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުުރމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ަތްއޔާރުވަމޭ. އެ ވާހަަކ ވެސް 

ކާރާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ޙައްލެއް ެގނެވޭތޯ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަްށގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، ހަމަ ދަންނަވާލަން. ސަރު

 މި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ަހނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފު

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީއަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ

އަށް، މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު މިއަދު ފާސްވެގެން  79/31ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ަވރަށް މިކަމާ މެދު ވަރަށް އުފާކުރަން. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ކިރިޔާ ވެސް ލިބިގެންދާ އަންނަ އިރު އަުޅގަ

ބުރައެއް ލުިއވެގެންިދޔުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ނުހަނު އުފާކުރާ ކަމެއް. ޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްާވ 

ނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާ ސިމް ިއބްރާހީމަކީ، އަުޅގަ

ހެޔޮއެދިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅަަކށް ވާތީ، ައޅުަގނޑުމެން ެއ މަނިކުފާނުގެ މާލިމީކަމުެގ ދަށުގައި ިމ ކުރާ ދަތުުރގައި 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ  މިފަދަ ބިލެއް އިޞްލާޙުވެގެްނ، މިފަދަ ގާނޫނެއް އިޞްލާޙުވެގެން ައއިްސ، މިފަދަ ލުޔެއް

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަުރ  ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ހަމަ އެގޮތުން އަޅުގަ ތަން ފެނުމަކީ އަޅުގަ

ޤާސިމް އިބްރާހީމަކީ، ިދވެހި އެތައް ިނކަމެތި ރައްޔިތުންެންއގެ ބައްޕަ. އަދި ިމއަދު ެވްސ އެ މަނިކުފާނުެގ ޚަރަދުގައި 

ނަޑކަްށ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދޭ. ދިވެ ހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަާޔއި އަދި ރާއްޖޭގެ ގާްތގަ

ނޑުމެން  އަހަރެްއގެ މައްޗަށް އެތައް ާހސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ހޯދަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮުތގައި ެއ މަނިކުފާނުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުގައި ތިެބގެން، މިފަދަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީައކީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކަ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ަފއިދާުކރަނިވި ކޮންމެ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ންަކމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިއަދު މި އިޞްލާޙުވެގެން މި އައި ކަ

ނޑު ސަރުކާރަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ދެއްވި ވަރަށް ބޮުޑ ލުޔެއް ކަމުަގއި ގަބޫުލކުރެޭވތީ، އަުޅގަ

 .والس الم عليكمވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ުޝުކރުދަންނަވާލަމުން، ނިންމާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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ނޑުމެން ާރއްޖެ އިޤްިތޞާދީ އާ ުއސޫލުތަކަކަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު  ތަޢާރުފުވަމުންދާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ެއބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަ

ސަލާމަތްކުރަން. ރައްޔިތުންނަްށ ލިބޭ ބުރަ ކުޑަކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ިޑއުޓީައީކ ވަރަށް ބޮޑަށް ރެގްެރސިވް 

ޑުމެްނގެ ާރއްޖެ މިހާރު އަމާޒުކުރަްނވާނީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް ސީާދ ޓެކުހެއް. އަުޅގަނ

ނޑުމެން މި އެދޭ ތަރައްޤީ، އަދި ރަްއޔިތުްނެގ  ނޑުމެންނަކަށް އަުޅގަ ޓެކުހަށް. ެއގޮތަށް ގޮްސގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަުރވަން މި އެދޭއެދުން ހާސި ލެއް ނުކުރެވޭނެ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން ތަނަވަސްކަން އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ފެންނަމުންދާ އިހުތިޖާޖަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ސަރުކާާރއި އިދިކޮުޅ 

ނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިކަހަަލ  ފަރާތްތަކާ މެދު ވާހަކަދެްއކުމަކީ ެވސް މުހިއްމު ކަމެްއ ަކމުގައި އަުޅގަ

ކޮންމެ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލައެްއގައި ސަުރކާރާއި ަރއްޔިުތން ވާހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިތާގަިއ 

އަމާންކަމެއް، ޞުލްަޙވެރިކަެމއް ނޯންނާނެ. ޤައުމުގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމާންކަމަީކ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންެގ 

ީޤއަށް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. ެއްއވެސް ޤަުއމެއްަގއި މަގުމަތީގެ އަމާންކަްނ ނެތިއްޖެ ނަމަ، އެ ޤައުމުެގ ކުރިއެރުމާއި ތަރައް

ނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ބިލުތަކުން ެވސް މި އެދެނީ، ރައްޔިތުންނަްށ  ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެން ދަތިވާނެ. އަުޅގަ

ށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙުން ައނެއްކާެވސް ކުރިްނ ނެގެްނ ތަނަވަސްކަމާިއ ތިާޔގިކަން ެގނެސްދިނުމަށް. އާދެ، މި ބިލަ 

ނޑިގެން މި ދިޔަީއ. މިކަމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރެްއވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  ނަޑއެޅިފައި އޮތް ނުސީދާ ޓެކުހެއް ކެ ކަ

ޅޭ ކޮންެމ އަޅުަގނުޑ ޝުކުރު ދަންނަަވން. އާދެ، ރަނގަޅަށް އެޅޭ ކޮންމެ ފިޔަވަަޅކީ ރަނަގޅު ަކމެއް. ަކއްޗަށް އެ

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި އުފެދޭ ދެބަސްވުންތަްއ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަ   މު ކައި ވާހަކަެދއްކުމަކީ މުހިއްފިޔަވަަޅކީ ގޯހެއް. އަުޅގަ

ނޑު ކަމެއް. މި ބިލު ވެސް  ދުގައި ގޮުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ަތފާތު މެންބަރުން މެ ބޫލުކުރާގައަުޅގަ

ރާތްތަކުގައި ަޝކުވާ ެދންނެވި، އަދި ވަރަށް ގިަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބެޭހ ފަ ކުެރވި، ކަމާމަޝްވަރާ

ޚާއްޞަކޮށް މި ؛ ކުެރއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިސާބަށް އައުމުން، އެ މަސައްކަތް މަސައްކަތުން މި ބިލު މި

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާެދ،މަޖިލީހު ނޑުމެންގެ ަރއީސް  ގައި ެއކަމުަގއި ޝާިމލުވި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނަޝީދު ބަންދުގައި ހުރުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަލައެއް. އެކަްނ 

އަދި ިދވެހި ސަުރކާރުން ވެސް ކޮންފްރޮންޓޭޝަނަކަށް  ،ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ވެސް 

ގައި ބަދަލުހިފުމާއި ހަސަދައާއި ނަފުރަތުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މިއީ ަރއްޔިތުްނެގ ދިއުމުގެ ބަދަލު

ހުިރ  ބޫލުކޮށް، ަރއީސް ނަޝީދު ޖަލުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވެންގިނަ ބަަޔކު އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް ގަތެރެއިން 

ނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކޮށްެދއްަވއި، އެކަމަށް ޢަމަލީ ސި ފައެއް ވީހާ ައވަހަކަށް ގެަނއުމަކީ އަުޅގަ

ދާނެ ކަމުަގއި ދިރިއުޅުމަށް ފަހިވެގެންމި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އަމާން އަދި ،އެދޭ ކަމެއް. ެއއީ މި ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތު

ްނގެ ޕާޓީއެްއ. ރައްޔިތުްނގެ ައކީ ވަަރށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަްއޔިތުއެމް.ޑީ.ޕީބޫލުކުރަން. މަގެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ގަ 
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ނޑުމެން  ސަޕޯޓު އޮތް ޕާޓީއެްއ. އެހެންވީމާ، އެ ޕާީޓގެ ރައީސް ަބންދުގައި ހުރުމަކީ އެ ބޭފުުޅންނަށް އަދި އަޅުގަ

ބެހޭ  ކަުމގެ މަްއޗަށް ދައުލަތުގެ ކަމާމި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފުން ހިތާމައެއް. އެހެންވީމާ،

ނޑު އި ފަރާތްތަކުން، މުއައްަސސާތަކުން ފުންކޮށް ިވސްނާވަަޑއިގަތުމަކީ އައެންމެހަ ނުޑ އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަ ުޅގަ

ކަމަށް. އަދި ދެ ކޯޓު މަރުޙަލާ އެަބ އޮތް. ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓަށް  ވާނެނީ ަރއީސް ނަޝީުދ ސަލާމަތްބޫލުކުރަގަ

ނޑު ދެކެން. ީކ ވެސް މުހިއްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އިސްތިޢުނާފުކުރުމަވެސް އެ މައް މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއއީ ޓެކްސް ކަމަށް ވިޔަްސ، ސިޔާސީ އެހެން ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ވިޔަްސ، ދެ ފަރާތުން 

ުރގަިއ ވާހަކަދަްއކަިއގެން މެނުވީ ކަމެއް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި އެިކއެކި ސިޔާސީ ފިކު

ދާލަތު ޕާޓީަގިއ ސް ތިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. އަގައި ވެއެމް.ީޑ.ޕީތިބޭއިރުަގއި ވެސް މި ތިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. 

ތިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި ވެސް ިމ މި ރީ ޕާޓީގައި ވެސް ން. ޖުމްހޫވެސް ތިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތު 

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ހުރިހާ އެންމެން ޞުލްޙަވެރިކޮށް އުެޅވޭތިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން.  ނެ މަެގްއ ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އެދޭ ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިއް ނޑުމެން މިކަން ނުކޮށެއް އަޅުަގނޑުމެންނަަކށް އަޅުގަ މު ކަމެއް. އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެފާވެރި، ފާގައު ރޭގަިއ މި އޮންނަ ޒާތީ ތަޢައްޞުބާއި ހަސަަދވެރިކަްނ ތި ދިިރއުޅުމެްއ ނޫޅެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެއެކި މީހުން ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި ެއކިެއކި ިއލްޒާމު ޖެހޭ. އެބަ އެްއކިބާކުރަން ބޮލުަގއި އެުޅވުން އަުޅގަ

ންމެން ެއކު އުޅެވޭނެ ަމގެްއ ހޯދުމަށް ހުރިހާ އެަޙވެރިކަމާޖެހޭ ޞުލް ޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ އެބަ ދޫކޮށްލަން

ނޑުމެންނަަކށް އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ ތަރައްޤީ ައޅުަގނޑުމެން މި ، މަސައްކަތްކުރަން. އެ މަސައްަކތް ނުކޮށެއް އަުޅގަ

ނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން މި އުޅޭ ޙައްޤުތަެކއް ހޯދަެއއްއެދޭ ފާގަ ނުދެވޭނެ. ެއއީ ފުންކޮްށ  ތިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހާސިލުކަމާިއ ނަފުރަތުން ރުިޅވެރިމެއް. ންޖެހޭ ކަަގނޑުމެން ވިސްނާއަޅު ކުރެވޭނެ ކާމިޔާެބއް ނޯންނާނެ. އަުޅގަ

ގޮތެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލ ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރީ ކޮންންވީ މީހުން ވެސް ވިސްނާ އެންމެން ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ

ކުރިއަށް އެބަ ނެރެންޖެހޭ. ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު  ޒާތީ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ ަރްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަކަށް ެއއް ޖެހޭ. އެހެންނޫން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ނެެރން އެބަ ނޑުމެން ަނމަ އަުޅގަ ގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން މަސައްކަތް އުޅެނީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެދިޭއ، މެ ވަރަކަށް އަޅުަގނުޑމެން މި ކިތަން ރަނީ މި ކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އެދެނީ ރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނ  ފާގަތި މުސްތަޤުބަލް ހޯދައިދޭށޭ ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ހޯދާށޭ، އަޅުގަ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ެލވޭނީ. ްތ އޮޅުަވއިކަމަކު ެއކަމެއް ެއގޮތަކަށް ުނވާނެ. ެއީއ ޙަޤީޤަތެއް. ކާކަށްތޯ ޙަޤީޤަ ދުލުކުރިން ބުންޏެއް

ނުޑމެންޖެހޭ. އިއްޒަތް އެބަ ރިޢާޔަތްކުރަން ކަމުގެ މައްޗަށްމި ކަން ނެގުން ޓެކްސްސީދާ  ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޖެހޭ. ނޫނިއްޔާ ކުރިން  ެއބަ ތަޢާރުފުކޮށް، މާ ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ޑިއުޓީ ފަދަ ތަކެތި ނެގުން އެްއކިބާވާން

ޖެހޭ.  ތި ެނގުްނ ދޫކޮށްލަން އެބަޖީ.އެސް.ީޓާއއި އެނޫން ތަކެ ރެީޖމަކަށް ގޮްއސާއޮތް ގޮތަށް ޑިއުީޓގެ 

ބޮޑު  ކުާރ މީހެއް ައޅުަގނޑަކީ ވެސް. ކުދި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވަރަށް އަގު  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ކުދި ވިޔަފާރި
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ބޮޑެތި  ،އެއީ ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް  ،ކަެމއް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެްއކުމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑު ރަދުޚަ، އެްއޗެއް 

މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ކަންމަތީ ފިހާރައާއި ރަށްފުށުގެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ  ކުންފުނިތަކަށް

ކުދިކުދި ފިހާރަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ފޯމް ފުރުމާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމުގެ މަްއސަލަައކީ ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީެފއް. 

ނޫނިްއޔާ ޖީ.އެްސ.ޓީ ނަންަގވާ ކަމަށް ވަންޏާ  ؛ިވއްާޔ ޑިއުޓީ  އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން ަނންގަާވ ކަމަށް ވަނީ

ނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ޖީ.އެސް.ޓީައކީ ވެސް މު. އެގޮތެްއ ޚިޔާުރކުރުން ވަރަްށ މުހިއްިމ ދެ ގޮތުން ުކރެ  ،ޖީ.އެސް.ޓީ

ކުން ހެއް. ބަެއއް ފަރާތްތަޓީައކީ ވެސް ެރގްރެސިވް ޓެކުހެއް. ިޑއުެވސް ރެގްރެސިވް ެޓކު ހެއް ނޫން. އެސީދާ ޓެކު

ަޑިއރެކްޓު ޓެކުހެއް ކަމުަގިއ  ނުވަތަ އޮުޅވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޖީ.އެސް.ީޓއަކީ ،ވަރަށް ބޮޑަށް އޮިޅގެން

ްއ. ހެސީާދ ޓެކުއަީކ ވެްސ ރެްގރެސިވް ނުއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޖީ.އެސް.ޓީ  ވާހަކަދަްއކަމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް

ޓެކްހެއް. އެހެންވީމާ، މި ދޭތި ނެގީމާ ދެ ތަކުލީފު  އަކީ ެވސް ނުސީދާ ރެގްރެސިވްހަމައެހެންމެ، ޑިއުޓީ

ޓީ ނެގުން ޑިއު ، އަދި ިޑއުޓީނެގުން. ެއހެންވީމާ، . ޖީ.އެސް.ޓީ ދެްއކުމުގެ ަތުކލީފުވޭވިޔަފާިރވެރިންނަށް ކުރިމަތި

ްއެޗްއ ވެސް ެއކަކޮންމެހެންވީމާ، ރެގްެރސިވް ޓެކުހެއް ަނގާ ކަމުަގއި ވާނަމަ، ވުރެ ފަސޭހވާނެ. އެޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް 

ބެހޭ  ުމ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ދެކޭ ވާަހކަ ެވސް ދަންނަވަން. ސަރުކާުރގެ ކަމާމި ދޭތިން ނެގުމަކީ މުހިއް

ވިްއޔާ މިިއން ކޮންމެވެސް އެަކއްަޗކަްށ  އެކު މަަސއްކަްތކުރަްއވާ ކަމަށް ވަނީތެރިކަމާއިޚްލާޞް އެންމެ ފަރާތްތަކުން 

ނޑު ވެސް ގައިއްޖެހޭ.  ރުޖޫޢަވާން އެބަ ބޫުލކުރަން ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރޭަގއި ބަެއއް ފަރާތްތަކުން އެވެނި ކަެމއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ރައްޔިތުން އަުތން ނެގޭ އެްއޗަކުންކަން. އަުޅގަ

ޔޮފުޅުކަމުންނޭ ވިދާޅުވިެއއް ކަމަުކ، ޙަޤީޤަތަކީ ކުރަނީ މިވެނި މީހެކޭ، ނޫނީ އެވެނި ކަމެއް ކުރަނީ މިވެނި މީހެއްގެ ހެ

ދިވެހި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް މި ދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރާ މަސައްކަތުން. އެ 

ރިހާ ރާއްޭޖގެ ހުމަސައްކަތްކުާރ ބަެއއްެގ އަުތން ނެގޭ އެްއޗަކުން. އަުޅަގނޑެްއ ނުދަންނަވަން ފަހަރެްއގަިއ ވެްސ 

ރައްޔިތުން ކުރާ މަސަްއކަތުްނނެކޭ. އެހެންވީމާ، މަަސއްކަްތކުރާ މީހުންގެ އަތުން، ނުވަަތ ޓެކްސް ޕޭޔަރުންގެ އަތުން 

ނެގޭ އެްއޗަކުން ބާކީ ތިބި މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް މި ދެވެނީ. އާދެ، މިހުރިހާ ކަންކަމެއްގެ މައްޗަްށ 

ނޑުމެްނ ދައްކާ ވާހަކަައކީ އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކީއަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ ޤައުމަށް ޓަކައި  . އަޅުގަ

ދެކެވޭ ވާހަކަަތއް ކަމަށް ވާްނ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޢަމަލުތައް ސީދާކުރަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ 

ފަސްުނޖެހި. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ  އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާތުކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ، ޙައްޤުބަްސ ބުނުމުގައި، އެކަމަށް

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަަކައކާއި ޢަމަލަކާ ދިމައެއް ުނާވނެ. މިކަންކަން މިގޮތަށް މި ހުންނަނީ ޤައުމުގެ ތެރޭގަިއ 

ން އިތުބާރު ގެއްލުމުން. އިތުބާރަީކ ވަރަށް ކުޑަ، ކުރެވޭ ވަރަްށ ކުޑަ މަސައްކަތަކުން ނުވަަތ ހެދޭ ވަރަށް ކުޑަ ގޯހަކު

ވެސް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަެއއް. ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި ިއތުބާރު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ، ެއްއ ބައެްއގެ ގޮުތގަިއ، ެއއް 

ނުޑމެންނަށް އުޅެން ވަރަށް ދަތިވާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޑިުއޓީ ގާނޫނު ފާސްކުރި ކަމަށް  ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ މުޅި ޤައުމު، ޤައުމެްއގެ ސިފައިަގއި އޮތުމަށް  ވިޔަްސ، ޖީ.އެސް.ޓީ ގާނޫނު ފާސްކުރި ކަމަށް ވިޔަސް، ައުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ބައިަބއިވުާމއި ފިތުނަ އުފެދިގެންގޮސް މުިޅ  ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ. އަުޅގަ

ވެސް ެއކަުކ ލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޤައުމުަގއި އުޅޭ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި، އަދި ީކއްކުރަންތޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖި

އަނެކަކަށް މޫނު ދިއްކުެރވޭ ހިސާބަށް ބޭރަށް ދެވިއްޖެ ނަމަ، އެ ލައިންތައް ކުރޮްސކޮށް، ހުރަސްކޮށް ދެވިއްޖެ ނަމަ، 

ގޮްތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ދުރުނޫން މާޒީަގިއ ފެންނާން އެބަހުރި ޙަޤީޤަތްތަކެއް. ުރވާންޑާއަށް ވީ

ބައްލަަވއިލަްއވާ! ރުމޭނިޔާއަށް ވީ ގޮތް ަބއްލަަވއިލަްއވާ! ހޫޫޗންއާއި ޓުޓްސީންނާ ދެމެދުަގިއ އުފެދުނު ފިތުނައިން ނިކުތް 

އަހަރު ފަހުން ވެްސ އެ ުއޅެނީ ެއކަމުން އަަރއިނުގަެނވިގެން. އެހެންވީމާ،  20ނަތީޖާތައް ބައްލަަވއިލަްއވާ! 

ނޑުމެންނަށް ުއޅެޭވނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެއް ޤަ  އުމެްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އުފެދޭ ޚިލާފުތަކާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ވާހަކަދަްއކަިއގެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ޒަތްތެިރ ރައީސް، ތި މަޤާމުަގިއ ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު ަޙއްލެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން. ިއއް

އިންނަާވއިރު ތިއީ ދައުލަުތގެ އެއް ބާުރގެ އިސް ވެރިާޔ. ެއހެންކަމުން، މަނިކުފާނުގެ ިއސްތަށިފުޅުގައި ވެސް ވަރަށް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި އުޅޭ ބޮޑު ފިތުނަޔާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އެއްގޮްތކޮށް،  މުހިއްމު ޒިންމާއެއް އެބައޮތް. އަޅުގަ

ކަދަްއކަިއގެން ައޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ދިމާެވގެން މި އުޅޭ މައްސަލަަތކަްށ އަަވސް ޙައްެލއް ހޯދޭތޯ ވާހަ

މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާ! ަދއުލަުތގެ އިސް ވެިރއެްއގެ ހައިިސްއޔަތުން މަނިކުފާނަށް ވެސް ުކރެވޭނެ ކަންތައްަތއް ހުންނާނެ 

ނޑަކަށް ޣަރަޤުވަމުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން.  ނޑުެމންގެ ޤައުމު މި ދަނީ ފިތުނައިގެ ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައވައްޓެރި ބަެއއް ޤައުމުތަކުަގއި ވީހެން ބޮޑު  ނޑުމެންނަށް މިންޖުނުވެވިއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަ މިކަންކަމުން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ޤައުމު ވެްއޓިގެންހިނަގއިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ސް. މިކަުމެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުންގަ

މަނިކުފާނު، ދައުލަތުެގ އިްސ އެްއ ބާރުެގ ވެިރެއއްެގ ހައިސިްއޔަތުން މިކަމަށް މަަސއްކަތެްއ ކުަރއްވާެނ ކަމަްށ 

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް  އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން އަޅުގަ

 އްާޔ.ރިޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިތުރު މެންބަރަކަށް ުފރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުީރަގއި ިމއަދުގެ ޖަލްާސގަިއ ރިޔާސަުތ 

ބަލަހައްޓަވައިެދްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސް، ހުުޅހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ދަޢުވަތުއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(  `. އަޅުގަ

 ޚަލީލަށް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވާނީ `. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ވަރަށް ބޮ ޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަުޅގަ

މިއަދަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ައދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ުޒާވނުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު 

ން ވަރަށް ދުވަހަކަށް، ވަރަށް އުާފވެރި ދުވަހަކަށް ެވގެންދާނެ ދުވަހެއް ކަމުގައި ފާހަަގކުރެވޭ. ދިވެހި ޒުވާނުްނގެ ތެރެއި

ގިނަ ބަޔަކު މި ސަރުކާުރަގިއ އެދުނު ފަދައިން، އަދި ިމ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގައި އެދުނު 

ފަދައިން، އެ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑިއުީޓގެ ކަންތައް މޮޓޯ ސައިކަލުން ހަމަޖެހި، އަދި އެހެންވެސް ޑިއުޓީތަެކއް 

ރިޕޯޓެްއގެ ސިފައިަގއި އަޅުަގނޑުމެންާނ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ ބިލެއް މިއަދު ކުޑަެވގެންދިޔަ މަްނޒަރު އަުޅގަ

ނޑަށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުން މިއީ ހިސާބަށް އަިއއްސަ ިމ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަ ހަމަ ަވރަށް އުފާވެިރ ދުވަހެްއ މުޅި  ުޅގަ

ރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނައިލާއިުރަގއި ދިވެހި ޤައުމަށް ވެސް. ިދވެހި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ވެސް. އިްއޒަތްތެ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ޤައުމުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ނޫން، އާމްދަނީއަށްވުރެން ބޮޑަށް މި އަދުގެ 

ށްދެވޭތޯ. ސަރުކާރުން ވިސްނަމުން މި ގެންދަނީ މިއަދުގެ ޒުވާނުންަނށް، މި ޤައުމަށް ރަނގަޅު ިޚދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮ

ނޑު ހިތާމަކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ، މި ޤަުއމުގައި ރަނަގޅު ސިސްޓަމެްއ  އެހެންނަމަވެސް ެއއާިއއެކު ައޅުގަ

ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަމުންގެންދާއިރު ވެްސ މި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅަށް 

ވަަޑއިގެން ކޮންމެ ރެޔެްއގައި ވެސް މަގުމަތިތައް ހަލަބޮލިކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންތަެކއް ނިކުމެ

ނޑުެމންގެ އަޚުންގެ ގޮުތަގއި، އުޚުުތންގެ ގޮތުަގއިމިތާ ތިއްބެިވ  ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް. އަދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

ޓުވާލުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަތްތަަކކީ ވެސް ވަރަްށ ބޭފުޅުންތަކެއް ނިކުމެަވޑަިއގެްނ މި ދައުލަތުގެ ެއއް ބާރު ހުއް 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި އޭެގއިތުރުން، މި ދައުލަތުގެ ރައްޔިތުްނގެ އަޚުލާޤު  ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ދެރަވެ، ެއކަމާ ހިތާމަކުރާ ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވެސް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަީކ އަޅުަގނޑު މިއަދު ހަމަ ވަަރށް 

ނޑުމެންގެ ފަހަތުން މި  ކަމެއް ކަމުގަިއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަން. މިއީ ވަަރށް ދެރަ މަންޒަރެއް. މިއަދު ައޅުގަ

ފެންނަ މަންޒަރަކީ ވެސް ިތ ބޭފުޅުން ބައްލަވައިަލއްާވ! ޓީވީތަކުން ފެނިަވޑަިއގަންނަާވނެ، ބައްލަަވއިލަްއވާ! ދިވެިހ 

ުޒވާނުންގެ، އަިދ ޭއގެއިތުރުން އަރަމުންއަްނނަ ކުދިންގެ އަޚުލާޤު ަހލާކުކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރާ  ޤައުމުގެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން މިފަދަ ބޭފުޅުން މިފަދަ  މަސައްކަތްތަެކއްގެ ނަތީޖާ އަުޅގަ

ަޒތްތެރި ރައީސް ކޮން ބައެއްޯތ މި ޤައުމު ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ، މި ޤައުމުަގއި ކޮންބަެއއްތޯ، ިއއް

ނޑުމެން އެންމެންނަކީ މި ޤައުމުގެ ހިމާޔަތުގައި، މި ޤައުމުގެ އަޚުލާޤު ރަނގަޅުކުރުމަށް  ނުކުންނާނީ؟ މިއަދު އަޅުގަ

ތިބި މީހުން. މިހެން ޓަކައި، މި ޤައުމުެގ، އަދި ޭއގެއިތުރުން މި ޤައުުމގެ ެއކިެއކި ކަންކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑުެމން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް މި ކަމަކީ. އިއްޒަތްތެިރ  މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ، ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ! މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު މި ޤައުމަށް އަންނަ ތަރައްޤީ. މިއީ އަުޅގަ ރައީސް. އަުޅގަ
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އް. މި ތަރައްޤީއާ ެއއްކޮށް ނޫންތޯ މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ފަހަތަށް ނުކުމެވަޑައިގެން މި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ

ސަރުކާރާ ެއއްކޮށް ހިންަގވަްނވީ. ބައްަލވައިަލއްާވ! އަުޅަގނޑުމެން ލޯހިނގާ ސަރަހަްއދުގައި މި އޮތީ ބޮުޑސިންގާ 

އުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ަޓކައި ހިްއކާފަ. އިްއޒަތްތެރި ހެކްޓަުރ ުޒވާނުންނަށް ޓަކަިއ، ހިްއކާފަ. މި ޤަ 244ހުޅުމާލެއެއް. 

ރައީސް. އިހަށްުދވަހު، ރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރުން ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް ދާއިާރ 

ނޑު 8ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި،  މެންނަށް ސްކޮލަރޝިޕެއް ިދވެހި ސަުރކާރުން ެއވޯުޑކުރެިވގެންދިޔަ މަންޒަރު އަުޅގަ

ސްކޮލަރޝިޕެްއގެ ވާަހކަ ިއޢުލާނުކުރެވިގެންދިޔަ މަންޒަުރ  100ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އަދި އޭެގއިތުރުން، އިތުރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤައުމު އެކި 

އެިކއެކި ދަރާއިރާަތަކށް، އެިކއެކި ދާއިރާަތކަށް ތަރައްޤީ ގެނެވޭ މަންޒަރު. ، ގޮތްގޮތުން ކަްނކަން ތަރައްީޤކުރެވި

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުެރވޭ މަންޒަުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ! މި ސަރުކާރު އައިއިުރގައި، ިމ ސަރުކާރު އައި އިުރގައި ައުޅގަ

ދަނީ، މި ޤައުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ިޞއްޙީ ާދއިރާައށް ބަލައިލި ކަމުަގއި ވިޔަްސ 

 ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރުަމށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތް. މި ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ސަރުކާރު

ނިމިގެންދިޔައިުރގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާުމ 

އޮތް ހާލަތު. އެންމެ މިންވަަރކަށް ވެްސ އާބާތުރަފިލުވުުމެގ ގޮތުން ެއްއވެސް މަަސއްކަެތއް ކުެރވިފަެއއް ނުޭވ. އަިދ، 

ހުަގއި ކުރެްއވި ކޮން މަސައްކަތްަތކެއްތޯ؟ މުޅިން އާ ފެށުމަކުން، ާއ އެހެންނަމަވެސް މި ސަުރކާުރ އައުމަށްފަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ މިއަދު. ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުަތކުަގިއ  ސަފުހާއަކުން ފަށަންޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގަިއ، ކޮންމެ ޞިއްޙީ މަރުކަެޒއްަގއި، ކޮންމެ ހެލްތު  ޕޯސްޓެްއަގއި އަުޅގަ

ފެނޭ ޑޮކްޓަރުން ތިބި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީ ނޫންތޯ 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ކަަމކީ. މި ބޭފުޅުން މިގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ ަކމުގައި ވިޔަްސ މި ސަރުކާރު 

ޓުަވއިނުލެވޭނެކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ މި ސަރުކާރުގެ ފަހަތުަގއިކަން ހުއް

ިވ ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އަދި މި ބޭފުޅުްނ ނިކުމެވަަޑިއގެން މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުެރއް

ވިޔަްސ، އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ތިތާ އިންެނވިހާ ހިނދަކު މަނިކުފާނުގެ މަަސއްކަްތޕުޅުން މި މަޖިލިސް ވެްސ 

ނުހުއްޓުވޭނެކަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުގެ ތި ހިތްވަރަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު 

ނޑުގެ ވާ ހަަކކޮޅު ނިްނމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ހަމަ ސާބަސްއަރުވަމުން ައޅުގަ

 ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންބަރުން ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި އެ މެންބަރުންނަށް އުނދަޫގވާ ގޮތަށް ކަންކަން 

ކަމަކަށް ވާތީެވ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް ކުިރއަްށގެންދިއުމަށް ދަންނަވާލަން. ކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ިޚލާފު 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ކުިރއަށް އޮތް ތާަގއި ފިަޔވަުޅއަޅަމުން 

 ފައިޞަލް  މެންބަރު ާދއިރާގެ  ކާށިދޫއަުރވަނީ  ގެންދާނެ ވާހަަކ ެވސް ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ނަސީމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަްށ 

ދަންނަވާލަން. ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، މީގައި ަރއްޔިތުންނަްށ  އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ

ނުޑމެން ބަލައިގަންނަށްޖެހޭނެ ކަމެކޭ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަުކ  އެްއވެސް ުލޔެްއ ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ އަުޅގަ

ނޑު މީަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ، މި ވާހަކަތަަކކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް  ވެސް. ދެން އަޅުގަ

ކޮމިޓީގައި ވެސް ދެެކިވގެންދިޔަ ވާހަކަތަެކއް. މީގެތެޭރގަިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ތަންކޮޅަކީ، 

އްޖެހުން އޭރު ވާހަކަދެެކިވގެންދިަޔއީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ތަކެތީގެ، ުއަޅނދުތަކުގެ ިޑއުޓީ ބޮޑުކުެރިވެގންދަނީ މާލޭގައި ތޮ

ކުޑަކުރަން ކަމަށް. ކޮންޓްރޯެލއްގެ ގޮތުަގއި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ދެކެވުނު ވާަހކަތަކުގެ މަްއޗަށް، ފިނޭންސް 

މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވެަފިއ އޮތް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ތަކެތި ތަފާތުވެެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ ގެންނަްނ  އަޅުަގނުޑ މިއަދު ހަމަ ސުާވލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ނުވަަތ ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ، ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެން އަތޮޅުތަކަށް ގެންާދ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އެއްޗެހީގެ ޑިއުޑީ ުކޑަެވގެންދާނީ 

ތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، ކިހާހިސާބަކުންތޯ؟ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ެއއީ ވަރަްށ ގިނަ ރައްޔިތުން

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ެދން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މީގައި ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެްއ 

ނޑުމެން އެްއޗެްއގެ ައގު ބޮޑުކުރިޔަްސ ކޮންޓްރޯލްގެގެނެއް ނުދާނޭ.  ތަންކޮޅަކީ، ކޮންޓްރޯލްކުރުުމެގ ނިޔަތުގައި އަުޅގަ

ލަކަށް ޑިއުޓީ ޮބޑުކުރަީނ ތަކެތި އިމްޕޯޓުކުާރވަރު ަމދުކުރަން، ނޫނީ ސިނގިރެުޓެގ ޑިއުޓީ ޮބޑުކުރަނީ ބުއިން މިސާ

މަދުކުރަން. މީކީ އެ ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ެއ 

ރުކޮށް ވެސް އެެދން އޮތީ، މި ކަންތައްތަކަށް ައވަސް ޙައްެލއް ހޯދައިދެްއވާށޭ. ވާހަކަ ދަންނަވައިލާަފއި އަުޅަގނޑު ތަކުރާ

ނޑަްށ އަޑުިއިވގެންދިޔަ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ފަރާތުން ވެސް ސަރުކާާރ  ދެންމެގައި ވެސް އަުޅގަ

ލުއިތައް ހޯދައިދެްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންވެ،  މަޝްވަރާކޮްށގެން، ވާހަކަދަްއކަިއގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަްށ ހޯދެން ހުރި 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮވާލަނީ ިމައދު ވެސް، އެ ކަންަތއްތައް ައވަސްކޮށްެދއްވާށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު އިތުރަށް 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަ ނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެްއަގއި؛ ހަމަަގއިމު ވެސް އަުޅގަ ށް އުފާޭވ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅގަ
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ދިވެހި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްެދއްަގިއ އެއްވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް، ރަނގަުޅ 

ނޑުމެން އެންމެ އެދޭ ގޮތް.  ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދެްއވާ ކަަމށް ވަންޏާ އެއީ ައޅުަގނޑުެމން ހަމަ ގަބޫލުކުރާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭބނުންވޭ ގިނަ ދާއިރާަތކަށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަށް ނުވިޔަސް  އަުޅގަ

ނޑަށް މި ދިޔަ ހަފްތާގައި ެވސް އަުޑިއވިގެންދިަޔ، މިނިސްޓަރެްއެގ  ކަންތައްތަެކއް ލިބިގެންދިއުން. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަ ނޑު ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ވިދާުޅވި، ތިމަންނާމެންނަށް އެއްބާރުލުން؛ އަޅުގަ ންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަ

ސުވާލުކޮށްލަން އޮތީ، ކޮންޮގތަކަށް ެއއްބާރުލުންދޭ ވާހަަކތޯއޭ؟ ައޅުަގނޑަީކ ހަމަަގިއމު ވެސް މި މަޖިލީހުެގ 

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް  ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ައޅުގަ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން، އަުޅގަ

ދުމަތްތަކުަގއި، ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުާކރުންކޮށްދޭ މަސައްކަތްތަުކގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބާރުލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚި

ނޑު ހަމަަގއިމު ެވްސ  ނޑުމެން އެކަމަށް ހުރަސްއަާޅ ބަޔަކަްށ ވެގެން ވެސް ުނވާނެ. ައޅުގަ އެބަ ދެން. އަުޅގަ

ނޑު އެނގެން ެއބަ ބޭނު ންވޭ ކޮބައިތޯއޭ އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރެގ؛ ގާފަރު އަދި ހުރަސްއަޅާފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކާށިދޫގަިއ ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެޭރގަިއ އެބަހުރި ވަަރށް މުހިއްމު ކަންތައްތައް. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިަނ 

ގާފަުރެގ  އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވަމުން ެއބަ ދޭ. ނަރުދަމާ ނިޒާމު ނެތުމުގެ ސަބަބުންނާއި، އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް

ނޑުމެްނ  ފަޅު، ބަނދަރު ނެހެދިފައި އޮތުމުން ހަލާކުވެފައި އޮތުމުން، ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތި އެބަ ވޭ. އަުޅގަ

ކޮންކަހަލަ އެއްބާރުލުެމއް ދީެގންތޯއޭ؛ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މަޖިލިސް ފެށިގެން މިައދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ވެްސ 

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން މަސަްއކަތެްއ  ދަނީ. އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ސަރުކާރުން ކުާރ ެއއްެވސް މަސައްކަތެްއ ހުއްުޓވާކަން ައޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުަގނޑު ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެ ނޑުމެން އެދެނީ އަޅުގަ ންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ ޒުވާނުްނނަށް ޓަކައި، އަދި އުމުރުން މުޅި ޤައުމަށް ވެސް ތަރައްޤީ ގެންނަށް.  އަުޅގަ

މަ ގޮތެްއގަިއ ދުވަސްީވ ބޭފުޅުންނަށް ޓަކަިއ، ކަންތައްަތކެއް ސަރުކާރުްނ ކޮށްދެްއވަމުންގެންދަވާ. އެެހންވީމާ، ހަމަހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަށް ވެސް، ހުރިހާ ރަށްތަކަށް މި ކަންތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. ވަކި 

ތަރުތީބެއް މީގައި ހަމަޖެހިގެންދާންޖެހޭ. އެއްވެސް ރަްއޔިތުންތަކެއް ނިކަމެތިކޮށްލަިއގެނެއް ނުވާނެ. ވަކި ަރއްޔިތުންތަެކްއ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ކަމެްއ  ހިތުގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރުން، ޯއގާތެރި ސަރުކާރަކުން ކުރާނެކަން އެީއ އަޅުގަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، ިމ ކަންަތއް އަޅުަގނުޑ ހަމަ ސަމާލުަކމަށް މި ދެންނެވީ މިގޮތަށް ިމ ވާހަކަަތއް އަުޑއިވެމުންދާތީ. 

 އްޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އިދާރީ މޭޒުަގއި ތިއްަބވާ ކުިދންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަޫގވާކަން ފާހަގަކުރަން. 

ނޑިޮކޅުތަކުަގއި އިށީނދެަވޑަިއގެން، އެ ހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތަށް ފުރަގަސްނުދެއްަވއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޮ

ހުރިހާ هللا ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް ކުިރއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް އިްއޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ނަސޭހަތްއަރުވަން. މާތް 

ޔޮ ގޮތުގައި މިކަން ުކރިއަށްގެންދިއުުމގެ ތައުފީޤު ދެއްވާށި! ައޅުަގނޑު މިހާރު މެންބަރުންނަށް ތެދުމަގުދައްކަަވއި ހެ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ހިއްމު ގާނޫނެއް މި އޮީތ ހުށަހެޅިފަ. ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ! މިއަދު ވަރަްށ މު

ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ގާނޫެނއްކަން ހަމަ ޔަޤީންކުރެވޭ ގާޫނނެއް މީ. ދެން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީގަުތގައި 

ދުވެސް މި ދަނީ ދެންމެ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، ރަނގަޅު ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އަބަ

ނޑު ވެސް މިހާރު މި މަޖިލިސް  އެއްބާރުލުންދެމުން، ަރއްޔިތުްނނަށް ލުއިާވ ކަންތައްަތކުަގއި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި ކަންތަްއތަކާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ކުަޑކޮށް ހިއްސާކޮށްަލން ބޭނުންވާތީ. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ކަންކަން އެންމެ ހުެގ ރައީސް އަދި ނައިބު ަރއީްސގެ ދައުރު ވެސް ވަރަށް ޮބުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީ

 މު ކަމެއް ވާހަކަދެްއކުން މިއީ ވަރަށް މުހިއް ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު ގެންދިއުަމށް. އެގޮތުން ،ގޮތަށް ތު ހުރިމަޞްލަޙަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ދެ ފަ މަތިން ވެްސ  ފަހަރު އްލުނުިވއްާޔ އެކިހަރުން ޙަރާތުން ވެސް. އަދި އެއްފަކަމުގައި އަުޅގަ

ދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭނޭ ފަ ،އްލުކޮށްހަކަދަްއކަިއގެން ކަންތައްަތްއ ޙަވާ

ރި މެންބަރު ިދއުން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ އެދޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ދެންމެ ހަމަ އިްއޒަތްތެވެގެން

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެެތރޭގެ ރަށްރަށުެގ ދާއިރާަތކުަގއި  ،ފައިޞަލް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދަިއން ނުޑގެ  ،އަުޅގަ ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

 އެއީ ވަރަށް .ދިއުންރޮޖެކްޓުތައް އަވަހަށް ފެށިގެންއަހަރަށް ހިމެނިފައި ހުރި ޕް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް އެދޭ މި

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ވެސް ދަންނަވަން، އެހެންވީމާ  ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި  މި އަހަރު  .އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ައވަހަށް ފައްަޓވައިެދއްވާށޭ. ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެކޭ. ހަމަ އެގޮތަށް 

އަދި ގިނަ  ،މަތީން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ގެމަްޝވަރާއަޑުައއްަސވައި،  ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންަތއް 

ނޑުމެން އެންމެ އެދޭ ގޮތް ނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ ެވގެން ރައްޔިތުންތަެކއް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުަގއި  ދިއުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި  ރު ކަމުގައި ބާ 1ބާުރެގ ތެރެއިން  3ވެސް އަުޅގަ

އުމަށް ކޮށްދެވޭނެ ފައިދާހުރި ކަންތައްަތކަީކ ކޮބައިތޯ ހުރިހާ މެންބަރުން ޔިތުންގެ މަޖިލިްސ މެދުވެރިކޮށް ޤަރައް  ،ވާއިރު 
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ަރއްޔިތުންނަްށ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮަތކަްށ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރައްވާެނ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ވަރަށް  ،ވެސް ބަލައި 

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދާ އިސްލާުޙގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ބަާލއިރުަގިއ  `. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ްއ . އާދެ! ހެޔޮ ވެރިކަމެ ރިއަށް ިދއުމަށް ޖާގަ ހުުޅވިފައޮީތ ައބަދުވެސް ިއސްލާޙުތަކަަކިއގެން ކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހުގަިއ ައހަރު  3ިދެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަިނޔާެވރި ވެރިކަމެްއގެ ގޮުތގައި  ،ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ

ޓަކަިއ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާަލިއގެން އެ ޮއޅުވާިލ  އާއި އެިކ ގޮތްގޮތް ހަދާލުމަށްޓެކްސްާއއި ރޯޔަލްޓީ 

ކްސްތައް ނަގަމުްނގެންދާކަމީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ރައީްސ ނަޝީދުގެ އަނިާޔވެރިކަްނ އޮޅުވާލުންަތކުގެ ތެެރއިން ޓެ

ލަ ލަތުގައި ތިބެގެން އެކަން ެއގޮތަށް ޖުމުއެ ސިފަކޮށްދޭ ހާ ،އެ ސިފައިން، ސިފަކޮށްދޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ހާމަކޮށްދޭ

މެ ދެނެއް ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކަތަެކއް ހުންނާނެ ހުރެ އެގޮތަށް އަނިާޔވެިރވެފަިއ ހުރެ ،ގޮތެްއގައި އަނިާޔވެރިވެަފއި

ކުރަން. އާދެ! ދެން ބަލައިލާނީ ޤައުމެއްގެ ތެޭރގައި ފިތުަނފަސާދައާއި މީހުން މެރުމާއި ނު  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް

ަގނޑުމެންނަށް ދިނުމަކީ އެީއ ކިހާވަެރއްެގ ކަމެއްތޯ. އާދެ! މިއަދު އަޅު އަނިޔާކުރުާމއި މީހުންނަށް ނުޙައްޤުން އަދަބު

އެހެން  ،ލަތުގައި މަރާލި މީހުން މިއަދު ނުކުމެ މި ކިޔަނީޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލެވުނު ހާގޮތަކީ  ދާ  ފެނިގެން މި

ގޮުތގައި ަރއީްސ  އެނގޭ ރަމުން މި ދަނީ. އާދެ! ތަޙްޤީޤަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް ކު މީހުންގެ ބޮލުގައި އެުޅވުމަށް

 ރާވަިއގެން ޑރ.އަފްރާޝީމް... ނަޝީދުގެ ބޮޑު ރޭވުންތަެކއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތުމަށް ދަންނަވަން.ންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ސް ިމ ކަމުަގއި ވީނަމަވެ ލުމަށް މަޖިލިސް ތެރޭަގއި އަދި ކޮންމެ ވާހަަކއެްއ ދެްއކިޝަހީދުކޮށްލުމަށްފަހުގައި އެކަްނ އޮުޅވާ

ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަޅުަގނޑުމެން މާތްވެގެްނާވ  ހިމާރުގެ އަޑުން އަދި ހަޅޭއްލެވިހަޅޭއްލަވާ ހަޅޭއްެލވުމަކީ 
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ުރގެ ައޑުން އަޑުެލްއވުމަކީ ވެސް ހިމާ، ގަިއ ވަނީ ހިާމރުގެ ައޑުން ައޑުނުލެްއވުމަްށ. އެހެންވީމާއިސްލާމްދީނު

إِنَّ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ދީން މަނާކުރާ ކަމެއް. ހިމާރުގެ ައޑަކީ ައސްލުަގއި އެންެމ ނުބައިެވގެންވާ އަޑު. "

َحِميرِ  ُت الأ َواِت َلَصوأ َصأ ނޑުމެންގެ ފަހަތުން މަޖިލީހަށް ބަأَنَكَر اْلأ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ ޔަކު ". އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢައްޔަންކޮށްފައި އެ ޢަްއޔަންުކރުމުގެ ފައިދާ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވި ހިނދުގައި، ިމއަދު ހިމާރުގެ އަޑުން މިތާ ތެޭރގަިއ 

ހިމާރުގެ އަޑުން އަޑުަލއްވަމުްނ ގެންދާކަމީ ހައިރާންވެގެްނވާ ކަމެއް. މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ފައިދާހުރި އެއްވެސް ކަމެްއ 

އި މި ތާ ކޮޅަށް މިތިބަ މީހުންނެްއ އަދި މިކަމަށް ަފއިދާކުރާެނ އެްއވެްސ ކަމެްއ ނުކުރޭ. މި މަޖިލީހަށް ވަދެފަ

ރައްޔިތުންނޭ! ރައްޔިތުން ވަަރށް ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަން ެއބަ ޖެހޭ. މިތާ ތެރޭގައި ހިމާރުގެ އަޑުން އަޑުެލްއވުމާއި، 

َواتِ  أَنأَكرَ  إِنَّ  "ވަޙީކުރައްވާަފއި މި ވަނީ  ތަޢާލާهللا އިސްލާން ދީނުގައި ަކނަޑއެިޅގެން ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި  َصأ  اْلأ

تُ  ". ހިމާރުެގ އަޑުން ވާހަކަަދއްަކއި ައޑުލަްއވަިއ؛ ބައްލަަވއިަލއްވާ! އަޅުަގނޑުމެންގެ އަންހެން الأَحِميرِ  لََصوأ

ނޑުމެންގެ  ވަރަށް އިޙްތިރާމުލިބިގެންާވ އަންހެން ކަނބަލަކު ނިކަން ވިސްނާލަބައްލަވާ. މިތާަގއި  ކަނބަލަކު؛ އަުޅގަ

ހިމާރުގެ އަޑުން ވާހަކަދަްއކަިއ، ހިމާރުގެ އަޑު ނެރެ، މި ފާުޑގެ ވާހަކަަދއްކަމުން ގެންދާކަމީ މިފަދަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި 

ޤީޤީ ހިމާރަކީ ކޮބައިކަމާއި، މިއަދު ޙަޤީޤި އަނިޔާވެިރޔަީކ ކަރާމާތް ގެއްިލގެންދާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ޙަ

ކޮބައިކަާމއި، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަމާިއ، މިއަދު ޤުރުއާނާިއ ސުންނަތް ނޫން އެހެން 

ތްކުރާ މީހުންނަކީ އެްއޗަކަށް ޮގވާލި މީހަކީ ކޮބައިކަމާިއ، މިއަދު އިސްލާން ދީނަށް ގޮންޖެއްސުމަށް ޓަކައި މަސައްކަ

ކޮބައިކަާމއި، ިމއަދު ޤުރުާއނާއި ސުންނަތް ނޫން އެެހން އެްއޗެއް ބޭނުްނވެ ދީަނށް ގޮންޖެއްސުމަށް ޓަަކއި 

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލިސް ތެރޭގެ ކަރާމާތް ނަގާލަން މަސައްކަތްކުރަމުން  މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަމާިއ، އަުޅގަ

ްނގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެހެރަ ގެންަދވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ގެންދާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެ

ފައިދާހުރި އެތައް މަަސއްކަެތއް ކުރަމުން. އަނިޔާދިނުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ ޖީބުގައި އޮތް ފައިސާފޮތި ޓެްކސްެގ 

ލީހުން ފާސްކޮށްގެން މިއަދު ޓެކްސް ނެގި، އެިކ ނަމުގައި ނެގުމަށް ޓަކައި ަރީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ތެރެއިން މަޖި

ނޑުމެން މި ދަނީ އެކަން ހުއްުޓވަމުން.  އަހަރުތަކުން، އެކި މަސްތަުކން މި ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ނަގަމުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަމުން، އިޞްލާޙުކުރަމުން. އަޅުގަ

މިއަދު ވެސް މި ހުއްޓުވާލަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުގެ ގޮުތގައި އެ މީހުންނަށް ލިބިގަނެވޭ ފައިދާ ނުވަތަ ފައިސާކޮޅު 

ވެސް ރައްކާތެިރކަމާއެކު އެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ގެންދެވޭނެ މަގެއް ތަނަަވސްކުެރވޭތޯ. އާދެ! 

ނޑުމެން ކަމެއް ކުރާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ގެ މި މަޖިލީހުން މަޝްވަރާކުރުުމގެ އުސޫލުން ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ ތިބޭނީ. އެންމެ ރަނގަޅުތާ! މިފަދަ ބޮޑެތި ބިލުތަކެއް  ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަ

ށް ޓަަކއި ފާސްކުރެިވގެންދާއިުރގައި ތިާމމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކިއ ތިމާމެން ބުނާ ބަހަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލުމަ

ވަރަށް ތަފާތު ގޮަތކަްށ  ،އަސްލުަގއި ކޮންެމވެސް ބަހެްއ ވިދާޅުވާން. އެހެންނަމަވެސް، އަސްލު މި ތަނުަގއި މި ތިބެނީ

http://www.alro7.net/ayaq.php?aya=19&sourid=31
http://www.alro7.net/ayaq.php?aya=19&sourid=31
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މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އެ  .ޢަމަލުކުރަްއވަމުން މި ގެންދަވަނީ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން މި ގެްނދަވަނީ. ތަފާތު ގޮތަކަށް

ދަވަމުން. މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ބިން ހިއްކަވަމުން. މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ބަނދަރު ހައް

ގެންދަވަނީ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރަުމން. މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފަިއާވ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ރިާޒވް 

ަރއްޔިތުން ހިތްތައް އުފާއުފަލުްނ ފޮޅުވަމުން. މިއަދު ރަީއސް ވަރުގަަދކުރަމުން. މިއަދު ރަީއސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ 

ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމާންކަން ޤާިއމުކުރަމުން. މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ މި 

ހެންނަމަވެސް ރަީއސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޚުންާނއި ުއޚުތުންނަށް އަމާންވެއްެޓއް ޤާިއމުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރަމުްނ. އެ

 3އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގައި ބިނާކުެރއްވިބިނާކުރުން ަރއީސް ނަޝީދު ބަރާބަރު  30އަލްއުސްާތޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤަޔޫމް 

އަހަރު ތެރޭގައި ފަނާކޮށްލަިއފި. ފަނާކޮށްފައި އޭގެފަހުން ރައީސް ޔާމީނަށް މި ޖެހުނީ މިއަދު އެކަން އަލުން 

 ބިނާކުރުމަށް... 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެން ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއި އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެްސ 

މިނެޓު.  1އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދަނިކޮށް ފުރުޞަތެއް އެރުޭވކަށް ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން. ބާކީ އޮތީ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި އިށީނދެވަަޑއިތުމަށް ދަންނަވަން ހުރިހާ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ،  މެންބަރުން ވެސް. އެހެންނޫނިއްޔާ ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން ރިޔާސަތަކުން. އަުޅގަ

 ޙިލްމީއަށް.هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ގާނޫނުން ނަންބަރު  ، 79/31ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަ

ނ ުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުުކާރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަކަށް ަވނީ، މި އިޞްލާޙުގެ ސަަބބުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުިވގެންދާ، ނޫނީ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ުކޑަ ދުވަްސކޮެޅއް ކުރިން އަުޅގަ ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ލިބިގެްނދާކަން. އަުޅގަ

ނަށް އިޞްލާޙެްއ ގެެނވުނުއިުރ ސައިކަލުން ވެސް އަދި އުުނފޭރާމުން ވެސް ިޑއުޓީތަެކއް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫ

ނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުގެ  ބޮޑުކުރެވިަފއިވަިނކޮށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް އެދުމާ އެީކަގއި، ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ައުޅގަ

ކުޑަކުރަން ނިންމާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މެންބަރުންގެ އެދުމުގެ މަތީން މިހާރު ސަރުކާރުން މި ވަނީ މި ޑިއުޓީ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަންޖެހޭ އެހެން އެްއޗަކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަްށ އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު 
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޖީ.އެްސ.ޓީ ތަޢާރަފުކުރަން. އާދެ! ޖީ.އެސް.ޓީ ތަޢާރަފުކު ރަން އެަބ ގެންނަން ވިސްަނއިލާއިރު އަުޅގަ

 މަސައްކަތް؛ ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރު ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މަޖިލިސް ކުިރއަށްގެންެދވަމުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްގެ ކެތްތެރިކަމާިއ 

މަޖިލީހަށް މި  ޙިކުމަތު ޢަމަލީއަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ޝުކުރު ދަންަނވަން. އާދެ! މިއަދު

ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އާދެ! މި އިޞްލާޙަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯްޓ 

އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙަކީ، ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަކާއި އަދި ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ޙައްޤުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑު ފާހަގަކުރަްނ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގުޅުންހުރި  އިޞްލާ ޙެއްކަން، އަދި ގާނޫނެއްކަްނ އަޅުގަ

އިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރި ޑިއުީޓ މި ވަނީ ނަގަން ފަށާފަ.  1އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދަިއން މި އެޕްރީލް މަހު 

އަނބުރާ އޭގެ ޙައްޤުެވިރ ނެގުނު ފައިސާ  އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަށް މި ގެނޭ އިޞްލާޙާ އެކީަގއި މި ދައުލަތަށް

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ .. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަނީ ހަމަޖައްސަާވފަ ސަރުކާރުން މިލިބޭ ގޮތަށް ފަރާތްތަކަށް   އަުޅގަ

ނެގޭ ިޑއުޓީ ޙަީޤޤަތުގައި އެ  ަގއި،ެނގިގެންދާއިރު  ޑިުއީޓއެއްއަދި  ަގއި،ކަމަކީ ދައުލަތަށް ޓެކްސް ެނގިގެންާދއިރު

ނޑާެލވޭ ހިސާ މާ، އަޅުަގނޑު . އެހެންވީަކންދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުަޑވެގެންދާނެ ބުންކަ

ސަުރކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެގެންދާއިުރަގިއ މި އާމްދަނީ ސަރުކާރުގެ  ،ކުރަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުއްމީދު

 ަގއިކަަމށް. އާދެ! ހަމަެއއާެއކީ ދާނެޖެހިގެންއިންތިޒާމުަތކެއް ހަމަކޮންމެވެސް އެހެން ވަސީަލތަކުން ލިބޭނެ 

ނޑުމެްނގެ މި ޕީ.ޖީ  ނޫަނށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ،ގެ ގާމި އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯޓު، ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނއެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްތަކާ ެއކީަގއި  ،ގްރޫޕުން  ޙެއް.ގެންދިޔަ އިޞްލާހުށަހެޅިއަުޅގަ

 ... އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަޖިލީހުނަވަން. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން، ނުދިނުމަށް ދަން ތަކެއްޗަށް ެގއްލުން މަޖިލީހުގެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އެ  ،ނަމަ ކުރަމުން ގެންދާހުތިޖާޖުއި މަޖިލީހުގައި އެއްެވސް ޕާޓީއަކުންހިތުމަށް ދަންނަވަން. ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
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ދަްނނަވަނީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު  އެީކަގއި މި ވަރަށް ސާބިތުކަމާ .ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަކަށް ފުުރޞަތެއް ނާރުވާނަން

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެީކގައި ިތއްބެވުމަށް ަދންނަވަން. ކެތްތެރިކަމާ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ؛އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި

 މާނަށް. ރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްއަ ޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންނަށް މި ގެ ވާ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭހުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 ޓް ގާނޫނަށް މިިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްްސޕޯޓް އިމްޕޯ، 79/31 ުމ ބިލެއް. ގާނޫނު ނަންބަރުންނަށް ވަރަށް މުހިއްރައްޔިތު

ާރއްޖޭެގ  ޚާއްޞަކޮށް މި ،ޓަަކއި ގޮތްަތކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ މިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި

ގެ ބާވަތްތަކުން ިޑއުޓީ ސުމެްއ ގާމެންޓު ޓަކައި ައދި ޚާއްޞަކޮށް ދިނުމަށްގޮތްތަްއ ފޯރުކޮށް ޒުވާނުންނަށް ހެޔޮ

 .. ދިޔަިދއުމަކީ ރައްޔިތުން.ޕަސެންޓަށް ކުޑަެވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ރު ތުރު ާދއިރާެގ މެންބައަރުވަީނ ފުަވއްމުލަކު އު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަލީ ޝާހަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ޔާކުރާ ގެ ހާލަތު ނިމިއަދު އިނޭގތޯ އިނދެގެންދައްކަން ބޭނުންަވނީ އިށީނދެޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ވާަހކައް އި

 ރަްއޔިތުންނަށް ޖެހޭ މިއަދު ދިވެހި ރަން އެބަބޫލުކުެވސް ގަ ގޮތުން. އަުޅަގނޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން

 އެކަން ހުއްޓުވާލުމަށް ،ހިނދު ކުރަމުންދާތް ޓަކައި މަސައްކަ އިމުކުރުމަށްސަރުކާރުން ލުިއ ފަސޭހަކަމެއް ޤާ ޓަކައި ދިވެހި

ނޑުމެންނަށް ދަނީ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. އެހެްނވީމާ، މިއަދު ގުންޑާއިންަނކީ ކޮބައިކަން އަޅު  ޓަކައި ބަަޔކު އެ ގަ

ނޑުމެންނަށް. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަޣާވާްތކުރި މީހުންނާއި  ފެނޭ. ގުންޑާއިންނަކީ ޮކބައިކަން އެބަ އެބަ ފެނޭ އަުޅގަ

ޓަކަިއ މިއަުދ  ގުންާޑއިންނާއި ގުންާޑއިންެގ ދަރީންނާއި މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް

ނންމަސައްކަތްކުރަމު ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ދިވެިހ  ޑުމެންނަށް އެބަދާކަން އަުޅގަ

ނުވަތަ ކޮންމެ ގާނޫނެއް  ޓަަކއި  އިމުކުރުމަށްޤާ އި މަންފާ ލިބޭ ފަދަ ކޮންެމ ބިލެއް ިއ ލާބަޔާ ެހވާ ،ރައްޔިތުންނަށް

ަޓކައި ބަަޔކު މަސަްއކަތްތަެކއް  ބަދަލުކުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު  ،ކުރަމުންދާ ހިނދުޓަކަިއ މަސައްަކތް ކުރުމަށްވުޖޫދު

މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރާ  ަޓަކއި މިއަދު ގުންާޑއިންނަކީ އެެހން ދޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަމުން އެބަ

. މިއަުދ ކުރާ މީހުން. އެހެންމީހުންނަށް އަނިޔާކުރާ މީހުންންނަށް ޖެއްސުންމީހުން. ގުންޑާއިންނަކީ އެެހން މީހު
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ނޑު ަމސައްކަތް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާެގ ރައްޔިތުްނގެ އަޑު ިއއްުވމަށް ހިނދު،  ކުރަމުންދާޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުވާލުަމށް ދަނީ ހަމަ ބޮޑު ގުންޑާއިްނ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ކުރަމުން މިމަސައްކަތް  ޓަކައި އަޅުަގނުޑގެ ައޑު ކަ

ރައްޔިތުންނަށް  ޓް ގާނޫނަށް ގެނިވިފަިއވާ ބަދަލުތަކަކީ ދިވެހިއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯ  ޖޭގެދިވެހިާރއް ،ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

ޑރ.  ކަމާއި ލާނެމަރައި މްފްރާޝީކުރާ ީމހުންނޭ. ޑރ. އަޓަކައި މަަސއްކަތް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށް

ނޑުމެން ކު ނާއި އަނިޔާކުރި މީހުންނާކުރި މީހުންޖެއްސުން މަށްއަފްރާޝީ  ކުރަމުން މި ގައި މަަސއްކަތްރިމަތީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީ ކުރަުމން މިސުންަދނީ. އެކަމަށް ޖެއް  ދަނީ. އަުޑގަދަކުރަމުން މި  ،ދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ޑޭ ވެސް ފާހަގަކުރާނެ ކަމެއް މޭ ަގއިދިވެހިރާއްޖޭ  ގެދިވެހި ރައްޔިތުން ،ނެތޭ. އަޅުގަ

ޖެހޭ  ބޫލުކުރަން އެބަން އެންމެން ވެްސ ގަހަމައަށް ދެވޭނީ. ައޅުގަނަޑުމެ އެހެން ބަޔަކާ ފައޭލާފޫވައްޓައި މޭ

ކުރާ ަމސައްކަތްަތއް ައޅުަގނޑުމެްނ  ަޓކަިއ މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ،ޓަކައި ުކރުމަށްރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަދަލުދިވެހި

، ތިބީ . ުފވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުތަކުގަިއ އެ ފައޮތީ ިބން ހިއްކާ ިއ އެގެންދަން. ހުޅުމާލޭގަޖެހޭ ކުިރއަށް އެބަ

މްގެ ގާތިލުންވީ ޖަލުަގއި. މަރަން ޓަކައި. ޑރ. އަފްރާޝީ ދަނީ އިތުރު ތަރައްޤީ ގެަނއުމަށް ކުރަމުން އެކަތްމަސައް

ޓަކައި ތިމަންނަމެން  ބަދަލުކުރުމަށްގޭ ބަަޔކު މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު ން ނޭނޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ. އެހެންވީާމ، އެކަ

ޓަަކއި ކުާރ  ރައްޔިތުންނަށް ތަނުގައި ތިބެ މަަސއްކަްތކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ދިވެހި އިން ނެއްޓިގެން މިހަމަހެ

ނޑުމެންގެ ރިޔާސަތުން ތި ޖެއްސުމެކޭ. އެހެންވީމާ، މި ހަމަ ދަރުސަކީ ދެއްވާ ފުރި ޖެއްސުން ކުރާ މީހުންނަށް އަޅުގަ

 ލާނީ ަވރަށް ރީތި މިސާލެކޭ. އެފަދަ މީހުންނަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެންޅުަގނޑު ދަންނަަވއިއަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ތި އުޅޭ ކަމެއް ނެތް.  ކުރަން އުޅޭނެވަކާލާތު ގުންޑާ ސްަޓިއލަށް އުޅުނީމަ ހަމަ ނިމުނީ. އަޅުގަ

ކަމެއް ނެތޭ. ީތއޭ  ޙައްޭޤ ކިޔާފައި އެކަހަލަ ގުންާޑއިްނ އުޅޭނެ ،ްއޔިތުންނޭތަުނގަިއ ރަ އިތުރަށް މި ،ވާހަކަައކީ

ނޑުެމން ހިސޯގުންާޑއިންނަ ނޑުވާލަްނ އުޅުނަކަސް އަޅުަގނޑުމެން ކީ. އަުޅގަ ނޑުމެންގެ ައޑު ކަ ރުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑުހަތަކަށްނުޖެހެމޭފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ ބޭފުޅުންނަކަށް  ލާފައި ނޫީނ ތިމެންގެ މޭ ފޫއަޅުވައި. އަޅުގަ

އަދި ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުަގއި މަސަްއކަްތކުރާ ސަރުކާރަކުން ކުރަމުންާދ މަސައްކަތްތަެކއް ހުއްޓަެއއް  ،ސަރުކާރުން މި

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ދިވެހިޔަހަޭޅއްލެވި  ،ކަސްވިޔަ ލެ ތިހެން އަޑުނުލެވޭނެ.  ޓަަކއި ުކާރ  ރައްޔިތުންނަށް ކަްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަފްރާޝީމަށް ވެސް އަ ސައްކަތްތަުކގަިއ؛މަ އަނިޔާކުީރ ވެސް  ހެން މީހުންނަށްދި އެއަުޅގަ

ކާކުކަާމއި، އެކަން ކުރި މީހަީކ އަންނިކަން. އޭނަެގ ކާފަާއއި މާފައާއި، އޭަނގެ ބޮުޑ ބޭބެއިްނނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކިތަްއ 

ހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. އެހެްނވީމާ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ މީހުން މަރައިލާފައި ތިބި މީހުންކަން ދިވެ

ނުޑމެން  ނުޑވާލުމަްށ ޓަކަިއ ތިހެން ކުާރ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހުންގެ ައޑު ކަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ނޑުވޭނެ. އަުޅގަ ނޑުމެން އަެޑއް ވެސް ުނކެ ރަްއޔިތުންގެ ވާހަކަ.  ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނަން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ހިއްާސކުަރނީ ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު. ެއހެންވީމާ، ގުންާޑއިންެގ ގޮުތަގއި މި ތަނުަގއި ތިބޭ މީހުން 
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ނޑުމެން ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނެ ވާހަކަ އަދިވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިންމަތީަގިއ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަޅޭއްލެިވޔަސް އަުޅގަ

ންނަވާލަން. ެއމް.ޑީ.ޕީއަކީ ިމއަދު ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގައި ިތބި ގުންާޑއިން ިއސްވެތިެބ އެއްފަހަރު ދަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ ާޕޓީއެއް. އެ ޕާީޓަގއި ތިބި ހެޮޔވިސްނޭ، ހެޮޔވިސްިނވަަޑިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ 

ަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ފަހަތުން ވަަޑިއގަތުމަށް ޙައްޤު މަގަށް ރުޖޫޢަެވ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ަޙއްޤުގެ ގޮތު 

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަން. ޖަލުގައިީވ؛ އަުޅގަ

ވިދާޅުވާ ހުރިހާ ގާތިލުންެގ ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްަކތްކުރަމުންދިޔަ މީހާ މިއަދު ވަނީ ޖަލުގައި. ެއއީ ހުރިހާ؛ ިތ 

ފަހަތުގައި ވެސް ވާ ސިއްރަީކ އެއީ. ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ެއީއ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކީ. ެއީއ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ހަލަބޮލިކޮށްލި ބަޔަކީ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަންތަނުގެ ހުޅު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުން އެއްވެސް ޕާީޓއަކުން ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާއިރު އެ ާޕޓީގެ މެންބަރަކު ފުރުޞަތުދިީނމަ އެ މެންބަރުން ޮގސް އަެނއްކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ނުކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އޮތީ ބާކީ އެއް މިނެޓު.  ޕާޓީގެ މެންބަރަށް ވެސް އުނދަގޫކުރާތީ އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ އެކަން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތެއް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހުރިހާ މެންބަރުން ކެތްތެރިކަމާއެީކ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރު ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އަުޅގަ ވަނީ ޮތއްޫޑ އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުެމންގެ ތެރެއަްށ ހުށަހެޅިފައިމިާވ އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯުޓގެ ޤާޫނނުގެ ިއޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ  އާދެ! އިމްޕޯުޓ، އަުޅގަ

ންނަވަން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ކޮންމެ ލުޔެއް، ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަށް ލިބެމުންދާ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ ކަންކަން. ާޚއްޞަކޮށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނެގ  ކޮންމެ ލުޔަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ޙައްޤުަގއި މި ތަނަށް ވެއްޭދ ކޮންމެ ބިލަކަށް ތާއީދުކުރާ ނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން هللا ދަންނަވަން. މި ޤައުމުގެ ަޙްއޤުގައި ޚުދު ަރއީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނާއެކު މަްޝވަރާެގ މޭޒަށް ައއުމަށް  ނޑު އެންމެންނާ، ދިވެހި އުއްމަުތެގ ޙައްޤުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ހުރިހާ އުއްމީދެއް ގުޅިަފއިވާ ބޭފުޅުްނ  ގޮވާލަން. އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަ

ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަާޔިއ އަސަރާެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ކަެމއް  ނުޑ ދަންނަވަން. އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހެނީ ސީދާ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ޙައްލުކުރުމުގެ ހު
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އަމުރުކުރެވޭ ަބޔަކީ ހަމައެކަިނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ަސރުކާރުގެ މުައއްސަސާތަކަށް ައމުރުކުރެވޭ ބަޔަކީ ހަމަެއކަނި 

އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުެގ  ،މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ރަްއޔިތުންެގ 

ިމ  ،ލުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ. ެއގޮތުން ދަންނަވާނީުދ މި ޤައުމު ވެގެންދާ ިނކަމެތި ހާރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ މިއަ

ތަނަށް ވެއްދިަފއިާވ  ަރއްޔިތުްނނަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަުތގައި މި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ޓެްކސްތައް ބިލަކީ

ނޑުމެން މިއަށް އެްއޗަކަށް ޖެހެނީ. ޚާއްޞަކޮށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބާުރ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން ވާތީ އަުޅގަ

ވަނީ ނެިތގެން ޮގސްފައޭ ދެންެނވުން އެީއ ކުށަކަްށ ނުވާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވަރަްށ  މަޖިލީހުގައި މި

ނޑު ދަންަނވާނީ ެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއިޕީ.އެމުއަދަބުވެރިކަާމއެކު ޕީ. ކަެމއް  ،މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަށް އަުޅގަ

ނ މަރުގެފާނުގެ ޑުމެންނަށް އެީހތެރިވެދެްއވާށޭ! ޢުގޯްސވުމުގެ ކުރިއަށް އެކަެމްއ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ިތޔަ ބޭުފޅުން އަުޅގަ

ފާނަކީ ހާދަހާވާ މޮޅަށް ނުގެ އަރިހުަގއި، ަކލޭގެެއކަލޭގެފާ ،ޚިލާފަތުގެ އެއް ުދވަހު މީހަކު އަިއސް ދަންނަވަނީ

ންނަ މަގުފުރައްދަން ޭއ، ކަޭލގެާއއޭ! ތިމަ .ކުަރްއވާ ބޭފުޅެކޭ. ެއކަލޭގެފާނު ކޯފާ ިއސްކުަރއްާވފައި ދެންނެވިވެރިކަން

ދި ޮތއްޑޫ ކަމަށް ވިޔަސް އަ ޔާމީން هللا ހެްނީވމާ، ރައީސް ޢަބްދުނުކުރާށޭ! ތިމަންނަގެ ކުށެއް ަދއްކާށޭ! އެމަސައްކަތް

ކަމަށް ވަންޏާ މަޝްވަރާގެ މޭޒަްށ  ވިޔަސް އެ ޭބފުޅެއްގެ ކުެށއް އޮތް ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ކަމަށް

ދީނުގެ އަމުރުކުރައްވާފަިއވާ މަޝްވަރާގެ ރިވެިތ  ތި އުސޫލު. މާތްވެގެންވާ ިއސްލާންދެއްކުަމކީ ރިވެ ވާަހކަ އައިސް

ނޑުެމން އޮތީ  އެންމެ މަތިން ފެށިގެން އެންމެ ތިރިއަށް ޢަަމލުކުރުމަށް މިއަދު މި ،އެންމެން އުސޫލު. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ ވާޖިބުވެފަ. ލާޒިމުވެފަ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ތި ބޭފުޅާއަީކ ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގިއްޖެ. އެހެންވީމާ،  ބޭފުާޅގެ ވާހަަކތަކާއި، މިތާ މިއިން ދުވަސްކޮުޅގެ ތެރޭގައި ތި އެކަްނކަން އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ތަކާއި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ފާޅުގަިއ މިކަންކަމުގައި އިސްަނގަިއގެްނ މީޑިއާމި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.    ކޮށްެދއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ވަރަށް މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޕީ.ޕީ.އެްމ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަންޝުކު ފުރުޞަތު ދޭއިރު  .ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ކޮޅަށް ހުެރއްޖެއްޔާ ެއއްވެްސ މެންބަރަކަށް  ،އަޅުަގނުޑ ބަލާނަން ެއއްެވްސ މެންބަރަކު ެއ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވާ

ނޑު އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 .އިސްމާޢީލަށް މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މި ހުށަހަާޅ ނޫނަްށ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯުޓ އިމްޕޯޓު ޤާ 97/31ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުެމން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، ސަރުކާރުން މި ބިލު  އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ބިލުން  އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ،ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އުއްމީދުކޮށް ހަމަ  ،އަުޅގަ

 މަށް ކަ ލިބޭނެ ައވަހަށް ލިބެންޖެހޭ ފޮނިމީރުކަންރައްޔިތުންނަށް މި ބިުލން އެންމެ  ،ައވަހަްށ ނިމި މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ހާއަުޅަގނޑުމެން މިއަދުގެ  ރި ރަީއސް.އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. ިއއްޒަތްތެ ލަތަކީ، އަުޅގަ

 ،ބަހުްސކުެރވިގެްނ ވާހަކަެދކެިވގެންދާއިރު  މާބިލުތައް ހުށަހެޅިގެން މިކަ ރައްޔިތުންނާިއ ގުޅުންހުިރ މިފަދަ

ނެކޭ ެއއްަފދައިން ރައްޔިތުން ތަމްސީުލކުރުމަށް ޓަކައި މި ތަނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

އެ  ވަދެތިބި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެޭވ ގޮތަށް، ނުކުރާ ގޮތަށް

ނުޑ ވަރަްށ  ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރުމަީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށް ހިތާަމހުރި ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނެކޭ ެއއްފަދައިން ައޅުަގނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލްުކރައްވަން ވަަޑިއގެންތިއްބެިވ 

ެއއްގޮަތކަށްވެސް ަރއްޔިތުންނާ ުގޅުންހުރި އެްއެވސް ކަމަކާ ބަިއވެރިުނވެ، ިމ ؛ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންގެ

ތަނުގައި މަޞްލަޙަތު ނަގާލައި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިާތގައި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ކަންކަކުރަމުންދާއިރުަގއި މި 

ނޑުމެންނަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ ތަން. އިއްޒަތް ތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ވަރަްށ މަޖިލީހުން އެ ކަންކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަމްސީލުކުރަން މި ތަނަށް  ނޑުމެންނެކޭ ެއއްފަދައިން އަުޅގަ ނޑުމެންގެ، އަުޅގަ ހިތާމަކުރަން، އަޅުގަ

ވަދެތިއްެބވި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ވަދެތިބި މެންބަރުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ރައްިޔތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ނުކުަރއްަވިއ އެ ބޭފުޅުންގެ ވަިކ އެެޖންޑާއެްއ މި ތަނުގަިއ ހިފަިއގެން ތިބެ، އެ ކަންކަމަށް  މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ލިބެންޖެހޭ ފޮނިމީރުކަން  މަސައްލަތްކުރަމުންދާތީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދެއް ނުކުރަން. އަޅު ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ލިބިގެންނުދާނެ ކަމަކަށް އަޅގަ ގަ

 ލިބެންޖެހޭ އެންމެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ 

ނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ފަލާޙަށް.

 

 ވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނަށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާަޙކީ ިއއްޒަތްތެރި 

... )މެންބަރުން އަޑުގަދަކުެރއްވުން( ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި މި ކޮށްދެއްވާ ައގުހުރި ބުރަ iރައީސް މި ޤައުމުަގއ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.  މަސައްކަތަށް ޓަަކއި އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އަުޅގަ

އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ هللا ޔާމީން މަރާލީ ކާކުކަން އީވާ ޢަބްދުهللا ޢަބްދުއާދެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި 

ަރްށ އަށް ވަهللاއީވާ ޢަބްދު ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން .އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ލާފައި ގަސްތުަގއި ރައީްސ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ. މި ބޭފުޅުން މި ގެންދަވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ޖަލަށް 

 ޖަލުަގިއ ހުރި ބޭފުޅަކު އިތުރަށް ޖަލުގެ މުއްދަތު... .ރަްއވަމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށް އަނިޔާކުނަޝީދަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ދަންނަވަން. ހިތުމަށްގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކަށް ގަޔަށް އަތްލައި ގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު

ހިތުމަށް ގެ ގަވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްމަޖިލީހު ،ންނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނިޔާކުރުމަކީ ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް

މެންބަރުން އިބްރާހީމް  ރިތުއަރުވަނީ ިއނގުރާއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ ޞަން. އަޅުަގނޑު އަދިެވސް މި ފުރުދަންނަވަ

ތު މި އަރުވަނީ ޞަރު)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާތީ ައޅުަގނޑު ިމހާރު ފު ށް.ފަލާޙަ

 އަށް.ޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ގާނޫނުތަކަކަށް އިޞްލާުޙ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ަކމަށް ޓަކައި އުފާކޮށް  ،ވާތީވެ  ވަހަކަށްގެނެވެމުންދާ ދު ޝުކުުރކުރާ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ  ،މިއަދު އަުޅގަ

 ވެސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



29 

 

ނޑިކޮުޅަގއި އިށީމުޙައްމަދު ވަ ންބަރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ މަށް ނުޙީދު އިބްރާހީމް ގޮ

ނުޑ ފުރުވަން. އެހެންނޫދަންނަ ރާހީމްދީދީ ވާހަކަފުުޅ ތެއް ނާުރާވނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްޞަނީ އަުޅގަ

 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން.ކުރިއަށް 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ްނ ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އި

މި ހޯއްދަވައިދެްއވި ލުަޔކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ލުެޔއް. އެެހންވީމާ، މި ކަމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންގެ ނަުމގައި އެންމެ 

ނުޑ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ގެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ޒުވާން އަންހެން ދަންނަވަން. ރާއްޖޭ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ

 ކަނބަލުންނަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޖެހޭނީ ދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް އިށީ

ވެްސ އެްއވެސް ޕާީޓއަކުން ެއއް !ޒަތްތެރި މެންބަރުެދވަަޑއިގަންަނާވ ިއއްނުތ ބަންދުކުރަން. އިށީޞަޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފުރު

ނޑު އެ ޕާ ،ނަމަ ތިޖާޖުކުރަމުން ކޮޅަށް ތެދުވަޑަިއަގންނަވާހުޕާޓީއެްއގެ މެންބަރުން އި ޓީއެްއގެ މެންބަރުންނަކަށް އަޅުގަ

 ތްތެރި މެންބަރު. ތެއް ނާރުވާނަން. އިްބރާހީމްދީދީ ވާހަކަފުޅައިގެން ުކރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން އިއްޒަޞަފުރު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އަންހެން  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އެންމެ ޮބޑަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތަކީ  ކަނބަލުންނަށާއި ުޒވާން ފިިރހެން ކުދިންނަށް މިއަދު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި

އި ައޅުަގނޑު ހަމަ ތުގަޞަދެއްވީީތވެ ހަމަ މިއަދު މި ފުރުސައިކަލުން ވެސް ިޑއުޓީ ކުޑަކޮށް  ،ސައިކަލު ކަމަށް ވާތީވެ 

މި ބިލަށް ވަކާލާތުކޮށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރި އެންމެހައި  އިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށާ

ނޑު ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުމެ ނޑުމެންނަށް  ންބަރުންނަށް އަޅުގަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ފުރައްސާކުރާ މަންޒަރު.  މިއަދު މި ފެންނަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުަގއި ބަޔަކު ައޅުގަ

ނޑުވާަލއި ރަ  ނުޑމެންގެ އަުޑ ކަ ކަތްކުާރ މަންޒަރު. އްޔިތުންެގ ައޑު ަކނުޑވާލަން މަސައްއަޅުަގނޑުމެްނގެ، އަުޅގަ

ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ،  ،ކީ ރަްއޔިތުންެގ އަުޑއަހައިޑިމޮކްރަސީއަ 

ނޑުވާލަ  ނޑުމެންގެ ައޑު ކަ ިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ކަންކަމަށް ވަކާލާތުކުާރއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ނުދެްއކުމަީކ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މަްއަސލައެއް. އެހެންވީމާ، މިކަން 
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ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ތަރައްއަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން ެއ  ،އަށް ޓަކައި ދަޢުލަތުން މި ކުރާ ގިނަ ކަންތައްތައްޤީ . އަުޅގަ

ނޑު ކަމަށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު  ވާލައި އެއީ ނުވެވޭ ކަމެއްކަންތައްތަުކގެ އަޑު ރަްއޔިުތންނަށް ކަ

އެ މެންބަރެއްގެ ރައްޔިތުްނގެ  ،ންބަރެއްގެ ދާއިރާގެމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެ މެކޮން ފެންނަނީ. މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދަްއކާނެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވޭ މި މަޖިލީހުގައި. ޭއގެ ބަދަލުގައި އެހެން ދާއިރާަތކުެގ ރައްޔިތުންގެ ަގޔަށް ބޮލަށް  ވާހަކަ

 ޔާނުދާ ކަެމއް.ކަމަށް ަރއްޔިތުންނަށް ަދއްކަން މިގޮތަްށ އުޅުަމކީ މިީއ ވަރަށް ވި ތިމަންނާއަކީ ގުންާޑެއއް ،އަރައި 

ނޑި ދޫކޮށްލާފައި އައިސް އެހެން ދާއިރާތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބައެއް މެންބަރުން ދާއިރާގެ ގޮ

ނޑަެއިޅގެން ،ތަން. ިމއީ ހަމަ ަކނޑަެއޅިގެން  ވަދެގަންނަ ހުގެ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފަިއވާ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ ،ހަމަ ކަ

ނޑު ހަމަ މިކަމާ، ކަންތައް މި ކުރަނީ. އެހެންީވމާ ވެސް ޚިލާފަށް މި ގަާވއިދުތަކާ ކޮށް އެ މެންބަރުންނަށް ހިތާމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ އައްޫޑ  ،ން. ޚާއްޞަކޮްށ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނިޒާރު މި އުޅުއްވާ ގޮުތންތްތެރިވަހަނަސޭ

ތްތެރިވުމަށް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަވާތީވެ ލަދުގަނޭ. މި މެންބަރަށް ނަސޭ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކަށް

ނޑުމެންނާއަޅުަގނުޑ މިއަދު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން.  ޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ައޑު އިްއވުމަށް ަޓަކިއ ގުިޅގެން ާރއް އަުޅގަ

ނޑި  ،މަސައްކަތްކުރަން މަޖިލީހުެގ ރައީސް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ ވިާދޅުވޭ ާދިއރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ގޮ

ހުސްނުކުރައްވަން. ާދއިާރެގ ރައްޔިތުްނގެ ޮގނީޑަގިއ ނިޒާރު އިށީނެދވަަޑއިގަްނނަވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑި ހުހަ ައޅުަގނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަްއވާީތވެ ށް ރައީސަްށ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ ގޮ

 ،ނިޒާރަށް ލަންރު ގޮވާއަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް ެއއްފަހަ، ހިތާމަކުރަން. އެހެންވީމާ ހުންނާތީވެ އަޅުަގނޑު ެއކަމާ

ނުޑގެ ނުޑގެ ވާހަކަ ދެްއކުމަށް އަުޅގަ ނޑިއަށް ގޮްސ އަުޅގަ ށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް. އަ ވާހަކަ ނިޒާރުގެ ގޮ

ގެ މިއަުދގެ ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ގިަނގުނަ ކަންތައްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ނުޑވާ ކޮށްދެއްވާީތވެ ެއކަމުގެ ައޑު ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ. ޭއގެލަކަ ރާއްޭޖެގ  ،ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދަޫގވެގެން ބަޔަކު އުނ އެޅޭީތވެ އެކަމާ  ނަރުދަމާ ނަށް ބޭނުންވާ ފެާނއިންރައްޔިތު އުޅޭަކން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ިބން ހިއްކިގެންދާ މަންޒަރު. އަ  ،ފެނޭ ކުދިންނަށް ރާއްޖޭގެ ކިަޔވާ ،ޅުގަ

ނޑުްއވާފައި ދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގަ  މިހާރު އެ ކުދިންނަށް  ،ވަިނކޮށްއި ރައީްސ ނަޝީދު ކަ

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ ދެވޭ  މުސްކުޅިންނަށް އެކަނިވެރި މައިންނަށާއި، އެލަވަންސް ދެިވގެންދާ މަންޒަރު. އަުޅގަ

 ކަންކަމާ މިހާރު މި ފެންނަނީ އެ ންނަށް ާނަޔތްތައް ދެިވގެންދާ މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެއިއަދި  އެލަވަންސްަތކާ

ތިޖާޖުކޮށް އެ ކަންކަްނ ހުއްއްުޓވަން މަސައްކަްތުކރާ މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެނޭ ހުސްނުވާ ހުއި

އާސަންދަިއގެ ދަށުން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްކުރެވެުމންދާ މަންޒަރު. އެއީ ކުރީަގއި ހުސްވާ ާއސަންދައިަގިއ 

ނޑު މި އޮންނަ ބަޖެޓުން މިހާރު ހުސްނުވާ އާސަންދަ މު ޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްުކރެވޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

މިިހރީ މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާުރން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ަރއްޔިތުންނަށް ފެންނަމުންދާތީ ، އެހެންވީމާދަންނަވަނީ. 
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ނޑު ހަމަ އެކަމަށް ޓަކައި އަދި ވެސް ެއއްފަހަރު އަދި މި ކަންތައްތަކަށް ފަސްއަޅައި ފޮރުވަން މަސައްކަްތުކރާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަުޑ  ،ލަންގޮވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނާޅައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް އަޅުގަ

ރުކާރުން. އިްއވިޔަދޭން ފުރުޞަތު ދެްއާވށޭ. ކަރަންޓު ެވސް ދެްއވަނީ މި ސަރުކާރުން. ކަރަންޓު ެވސް ދެއްވަނީ މި ސަ

 ނަރުދަމާ... ފެނާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްެކުވމަށް ދަންނަވަން. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ވާަހކަފުޅު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑގެ ވާހަކަ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް މަނިކުފާނަށް އިޙްތިރާމު އަުޅަގނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށް އައަުޅގަ

ނޑު ޖެހޭ ފަދައިން އެކަމަށް ދިފާޢުވާން މަސައްކަތްކުރަން ވެސް. ހަމަ އެ ނެހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކުަރންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް ، ވީމާއެހެން ޖަނަރޭޓަރު ެއއްފަހަރާ ގެނެްސގެން ކަރަންުޓ  77އަުޅގަ

އައިިއރު ވެސް އައްޑޫ ސިީޓގައި ކަރަންޓު އޮތް. މިހާރުވެސް ވުޖޫދަށް  ވެސް މި ސަރުކާރުން. އެމް.ޑީ.ޕީ ދެއްވީ

ނޑު ދަންަނވާނީންނާނެ. ހުރަންޓު އޮތް. އަިދވެްސ ވެސް ކަކަރަންޓު އެބައޮތް. އޭގެ ކުރިން   ...އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. ބާކީ އޮތީ ތިން މިނެޓު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދުމި

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން މި ނުޑ ވެްސ މިއަދު އަުޅގަ އުޅޭ ގާނޫުނ  އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ށް އަމަައޅުަގނޑު ފުރިހަ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާަޙކީ 79/31ނަންބަރު 

ނޑު ގަ ކަމަށް ނޫނީ އިޞްލާޙެއް ،ކަމަށް ތާއީދުކުރާ ގާނޫނެއް މިއަދު  ،އާދެ .ބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްއަޅުގަ

އް ލިބެނިވި އިޞްލާޙުތަ  ރައްޔިތުންނަށް ލާބަާޔއި ަމންފާ ،ހުރިގުޅުން ންނާރައްޔިތު ،އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ މުހިްއމު

ނޑުމެން އެކަމަކަށް ަޓކައިގައި ބަހުސްކުެރވެމުންގެނެސްގެން މި މަޖިލިސް ފްލޯ  ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ދާއިރުަގިއ އަޅުގަ

ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން  ،ފުރުޞަުތ ނުލިބިކުން ލާބަާޔއި މަންފާ ލިބެނިވި ކަމެްއގައި އެކަމަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެފާޅުނުކުރެވި މިއަުދ  .ރި ރައީސްދިއުމަކީ އަުޅގަ
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 ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ކަްނަކން ،ރަްއޔިުތންނަށް ޓަކައި ،އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަްނ ކުރުމަށް ޓަަކއި

މިއަުދގެ ސަުރކާރުން ރައީސް ޔާމީން މި ކުރަްއާވ  ،ހިސާބަށް މި ލާަބޔާއި މަންފާ ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި ތުންނާރައްޔި

. މިީއ މި ކަންކަމުގައި ުއޅެވެނީ ،ހަޖަމުނުވެގެން ބޭފުޅުން މި ކަންކަމާ ކަންތައްތަކަށް ޓަަކއި މިއަދު މި ވާހަކައަކީ އެ

 ން އެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ކަންކަން އުޅޭ ގޮތަކީ އިނގޭތޯ. މީގައި އަްސލު އެ ބޭފުޅުއަސްލު މި ވެގެން

މިައދުގެ ސަރުކާރުން ރައީސް  ،ިވޔަސް ނުދިއުމަކީ އެ ބޭފުޅުން މިއަދު ބޭނުންފުޅުވެލަްއވާ ގޮތްކަުމގައިބައްޓަންެވގެން

ނޑުމެން މި ވަކާލާތުކުރާ ނޑުމެން  ،ޔާމީން މި ކަންކަން ދޫކޮށެއް ނުލައްވަވާނެ އިނގޭތޯ. މިައދު އަޅުގަ ނޫނީ އަޅުގަ

 ،އްތަކަކީ ކުރާ ކަންތަ މެން މިަގނޑު ފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުއި މަންޔާ ކައި ަރއްޔިތުންަނށް ލުޔާއި ލާބައެކަމަކަށް ޓަ 

ނޑުމެން ނޫނީ މި ހުށަހެޅޭ ބި ނޑުމެން މިއަދުެގ ، އިމަށަ އަދި ކޮށައި މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާލުތަކަކީ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަރުމާކުރަމުން މިހާ އަދި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް  ،ދަނީ މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢަށް ލަތަށް ބަލައި މި ކަންކަން ައޅުގަ

 .ރި ަރއީސްއޭގެ ނުހަނު ލާބަޔާިއ މަންފާ ލިބެނިވި ގޮތަކަށް އެ ކަްނކަން ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަަކއި އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެ

ިމއަދު މި ކުުޅްއވާ ޑްރާާމއަީކ އަޅުަގނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވޭނެ  ؛ކުުޅއްވާ  ،އަޅުަގނޑަްށ މިއަދު މި ބޭފުުޅން މި ދައްަކވާ

ނަށް މިވާ ގޮަތކީ ެއ ބޭފުޅުންގެ ަދއުރެްއގަިއ މި ކަންކަން އެ ހެދި އެ ބޭފުޅުން މެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މި ަކންކަމާކަ

މިއަދު ރައީސް  ،ސިލުކޮށްދެވިފައި ނުވުމުެގ ސަބަބުންހާގޮތަށް ނަތީޖާ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ 

ހެދި  ކާމަނިކުފާނުެގ ޒަޢާމަތުގައި މި ަޤއުމަށް ައންނަ ކުރިއެރުންތަ ނޫނީ އެ ،ޔާމީނުގެ ސަރުކާެރްއގައި އެ ބޭފުޅާ

ޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެގެން ެއ ބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ މިއަދު ައޅުަގނނުހިތަށް ކުޅަދާނަ

 އާދެ، ުޝުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި.  ؛ދީގެންފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ނަމަ އްކަވަން ބޭނުންވާދަން ވާހަކަފުޅު ބައޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީއެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ ެއއް މިނެޓު

ނޑު ފު ންަޑިއގަތުމުހުރިހާ ބޭފުޅުން އިށީނދެވަ ކުރައްވާ ތިޖާޖުހުއި ރުޞަތު ައރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ އިީށނދެވަޑަިއގަތީމަ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތު  ންތުމުއާދެ، އިީށނދެވަޑަިއގަ ؛އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަުރވާނެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ.  ންމެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގަތުމުއަރުވާނެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ހުރިހާ 

ނެޑއް ފުރުޞަތެއް ނާރުވާހުރިހާ މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައި  79/31ނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު ުނގަންނަވަންޏާ އަުޅގަ

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  ،ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު...ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯޓް ގާނޫނަށް 

ވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއެގންނެދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް ވާހަަކފުޅު

މާއްދާގެ )ށ(  އެ ،ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75އަރުަވއި ނިމުނީ. ގަވާއިުދގެ ފުރުޞަތު

ވަނަ އިޞްލާޙު ...ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް  79/31ން ގާނޫނު ނަންބަރު ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ
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ަގއި. އެ ގަީޑގަިއ  1:30ވަނަ ިކޔުން އިްއވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ  3ގެނައުުމގެ ބިލު 

ނޑާލަން. ހިސާބުން ޖަލް އޮންނާނީ ވޯޓަށް އެހުން. މި  ސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  10:15ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 7.1 އުމުގެ ޮގތުން. އެޖެންޑާ އައިޓަމުކުރިއަށް ގެންދި 7 ބައްދަލުކޮށްލީ އެޖެންޑާ އަިއަޓމުމި ގައި 1:30. الَسالم عليكم

ޯވޓު ނެުގމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެްއވުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަަމށް ވޯޓަށް އެހުން. 

 ގެންދަންއްކަތް ކުރިއަށް ެގ މަސ7.1ަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. އިދާރީ

ިމ ކަްނކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެެރއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްަފއިާވ  ކަމަށް.

ދާއިރާެގ  ގެމަނަފުށީ، އޮތް. ެއއީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންލަން އެބަ ދަންނަވާއައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު ދެ ވޯޓަކަށް 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓ  79/31ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު ޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

އަދި ެއ  ކާިއޞްލާޙަނިންމެވި ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި 

ދެްއވުމަށް ބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަބިލު ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވާ ވޯޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންދެން  ،އިޞްލާޙަށްފަހު

 79/31ރު ލަނީ އިޞްލާޙަށް. ގާނޫނު ނަންބަނުޑ ޯވޓަށް މިހާރު މި ދަންނަވާައުޅގަ އަރުވަން.ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ފައިވާ ގޮތަށް ގެނައުުމގެ ބިލު ޮކމިޓީން ނިންމަވާ ވަނަ ިއޞްލާޙު...ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯްޓ ިއމްޕޯޓް ގާނޫނަށް 

ތުލުސްދޫ  ،އެީއ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވައި  ؛ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު

އަންނަނިވި  ދާވަނަ މާއް 2ބިލުެގ  .ވާ އިޞްލާޙުބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްޙައްމަދު ވަޙީދު އިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު

، ރު ވަގެ )ރ( ގަިއވާ މުދަލާއި ތަކެތީގެ ިޑއުޓީގެ މިން 87ނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޗެޕްޓަރު ކުރުން. މި ގާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު

ނޑަައޅާނީ މި ގާނޫނުގައި އެ 1ލް މަހު ޕްރީއެ 2015 ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ތަކެީތގެ ިޑއުޓީ ިއން ފެށިގެން ކަ

ދެމެދު  ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ގާ 1ލް މަހު ޕްރީ އެ 2015ވެ. އަދި އަދަދެ

ނުވަތަ ތަކެތި ާރއްޖެ  ،މުދަަލށްއެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ކިަބިއން ޑިއުީޓގެ ގޮުތަގއި ިއސްވެ ބަޔާްނކުރެވުނު 

ނޑައެތެރެކުރުމުގަ  އެ ފައިސާ  ،ނަމަ ެއއް ނެގިފަިއވާއެއްވެސް ފައިސާ ައޅާ މިންވަރުގެ އިުތރުން އި މި ގާނޫނުން ކަ
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މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ދެންނެވި އިޞްލާޙާވެ. މި އެ ފަރާތަކަށް އަދާކުރަންވާެނއެ ދައުލަތުން އަނބުރާ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 85ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ 46. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުަގިއ 

އެހެންކަމުން،  .46ޖުމްލަ؛  .24. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މި ދަންނަވަނީ މިއަުދގެ އަރުވަން. މިހާރު ދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްބަރުން ކާުޑކޮޅުތަްއ ޗެުކކޮށްލައިްއޒަތްތެރި މެން

ފަިއވާ ހުށަހަޅުއްވާޘްމާން ޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ދާއިާރގެ ގެމަނަފުށީ ،އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން

ކޮމިޓީން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އެކު ފާސްކުރުމާގެންނެވި އިޞްލާޙާ ންމަޖިލީހުދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް 

 . އެދެން ދެއްވުންގޮތަކަށް ޯވޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ  .85ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 46. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

. އެހެންކަމުން، 46. ޖުމްލަ؛ 24. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46ރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަ

ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ޘްމާން ޢު ގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލްދާއިރާ ގެމަނަފުށީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ކޮމިޓީ ،މުެގ ބިލުއިްޞލާޙު ގެނައު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކްްސޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް 79/31
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ގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ނެގުނު ޯވޓުަގއި، ވޯޓު  ފާސްކުރުަމށްެއކު މަޖިލީހުން ގެންނެިވ އިޞްލާޙާގޮތަށް 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބިލު ފާސްވެއްޖެ. 

  
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުކަމާަގނޑު އިްޚލާޞްތެރިވެސް އަޅު ރުންނަށް މިއަދުބައިްއޒަތްތެރި މެން

 ަގއި. 9:00ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ  2015ލް ްޕރީއެ 27ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


