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ރައްޔިތުްނގެ  ،ފަހު ަގިއާވ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށް 5.1 ޑާ އައިޓަމުމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ެއޖެން -4.2

ން އެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީ 75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ން.އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަްށގެންިދއުމަށް ޓަކައި ވޯޓަކަށް ދަންަނވައިލާނަ

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފްކުރަންޖެހޭ ބިލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ޢުދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ( އަމާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު)ދައުލަުތެގ  2006/3ނަންބަރު 

ލި ކުރިންވެސް ދަންނަވާ .ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( އަމާލިއްޔަުތގެ ގާނޫނު)ަދއުލަތުގެ  2006/3ގާނޫނު ނަންބަރު 

ްށ ( އަމާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު)ދައުލަތުެގ  2006/3ބަރު ގާނޫނު ނަން، ދެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މި އިއްވި ،ފަދައިން

ން ބިލުެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީ 75ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ، އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު 

ތިދާޢީ ބަހުސް ެއއް މަރުޙަލާާއ ވިިދގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ެއ ބިލުގެ އިބް ،މަރުޙަލާތައް

ބިުލ  ،ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި  ،މިއަދުގެ މި ޖަލްސާަގއި ކުިރއަށް ގެްނގޮސް

ނޑު ވޯޓަށް ދަންަނވައިލާނަން.  ،ނަމަ  ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ އެ ބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުުވމަށް. މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ން އޮންނާނީ. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. މި ބަހުސަކާ ނުލައި މިކަ

 މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަްއކާ ބެހޭ  ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބައެއް ބަދަލުތައް ދަންނަަވއިލާނަން.

 ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް ޢަލީ ނިޒާުރގެ ތެރި މެންބަރުިއްއޒަތް ދާއިާރގެހިތަދޫ ދެކުނު ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

 އެމް.ޑީ.ީޕގެހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އިމްތިޔާޒު ފަުހމީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު 

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

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

 107ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015ބަރު ޮނވެން 23އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ  އާއްމު މަތީން އެކަން އެގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު  ބަަދލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަޙްމަދު މަރުޒޫގުގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެފެލިދޫ 

ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ.  އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑިއގެންޢަލީ ނިޒާރު މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  107މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން
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 2015ބަރު ނޮވެން 24ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައުކން 

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

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެވިލިނގިލީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާ  އާއްމު  އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކުަރން.

ޢަލީ ފަޒާދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފުވައްމުަލކު މެދު  އި އެ ކޮމިޓީއަށްބަދަލުގަ ސަޢުދު ޙުސައިންގެ

 ،ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 

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

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ބަރު ޮނވެން  24ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތްއ  ަލންވޯޓަށް ދަންނަވާ )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ކުރަން.އިޢުލާން

 2006/3އަުރވަން. މިއަދު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ވަނަ މާއްާދެގ  75ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ބިލު ށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ( އަދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ ގާނޫނު )

ން ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކަިއ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީ

ން ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ބަހުސް ނިމުމު ،އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާަގއި ކުިރައށް ގެންގޮސް 

މެދު އިްއޒަތްތެރި  އެ ިބލު ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވުމަށް. ިމ ހުށަހެޅުމާ ،ނަމަ ބިލު ބަލަިއގަުތމަށް ފާސްވެއްޖެ ،ވޯޓަށް އަހައި

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޘްމާން ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ  މެންބަރު: ހުށަހެޅުއްވި

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަ

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 12      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަނީ ދެންމެ ނެގުމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 27މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 4ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މ1ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .22ލަ؛ . ޖުމ12ު. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 22ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ ދަށުން މިއަދު 5.1 މިގޮތަށް ފާްސވުމާ ގުިޅގެން އެޖެންޑާ ައިއޓަމު)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.

ޘްމާން ޢުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އިދާއިރާގެ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށީ ،ތަމަ ކިޔުން އިއްވުނުފުރަ

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ  (ނޫނުގާދައުލަުތެގ މާލިއްޔަތުގެ ) 2006/3ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

އްޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ  މަށް. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ގެަމނަފުށީބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަްށގެންދަން ކަ ޢީއިބްތިދާ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިޘްމާން. ޢުމެންބަރު ޖަމީލް 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

އަޅުަގނޑު ބިުލގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށގެންދިއުމުގެ ކުރީަގއި އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ އި  ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕީ.ޕީ.އެާމ ގުިޅވަޑަިއގެންެނވި 

ނޑު هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު އަޙްމަދު މުބީނަށާއި ތިނަދޫ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ  އަޙްމަދަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ނުގުޅި ތިބި މެންބަރުން  ،ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ބާކީ ތިބި މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ހެޔޮ ވިސްނިަވޑަިއގެްނ ވީހާ ައވަހަކަށް ައޅުަގނުޑމެންނާ ގުޅިގެން މަސަްއކަްތ ރައްޔިތުންނަށް ކުިރއަށް 

ނޑުމެންގެ އެދޭއެދުްނ. އާދެ! ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯ ނޑުމެްނގެ މިއަދު ިމ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިަދއިދިނުމަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙެއް. މި ގެެނޭވ ( އަދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު) 2006/3ހުށަހެޅޭ ގާނޫނަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިލާއިރު މީަގއި މިއަދު އައިއިޞްލާޙުގެ މަސްދަރަށް ވިްސނަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން  ،އަންނަނީ ުޅގަ

ނޫނީ ހިލޭ އެީހގެ ގޮުތަގއި ލިބޭ ފައިސާ ެވސް ޕަބްލިކު އެަކއުންެޓއްަގއި  ،މި ލިބޭ ހުރިހާ ލޯނުތަކުގެ ފައިސާ ވެސް

ން ވަރަށް ގިނަ ދަތި ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ތަން. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުގެ ބަހައްޓަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އުސޫެލއް

ނޑުމެން މިއަދު މި .އްޒަތްތެރި ރައީސްއި ޤީޤަތުގައި އުފަލަން އެބަޖެހޭ. އުނދަގޫ ތަކުލީފުތަެކއް ޙަ ދަނީ ބިޔަ  އަުޅގަ
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ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންަތްއ ހަދައިގެން ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަްއ  .މަޝްރޫޢުތަކާ ދިމާއަށް

ފައިސާ ބެހެއްޓިގެން  އިަގިއ މި ކަމަށް ޚާއްޞަ އެކަުއންޓެއް ނުވަތަ އެކައުންޓުަތެކއްގަ އްވަރެ ކުރެވެމުންދާ ދުވަސް

އަދި  ،ޕްރޮޖެކްޓް ވައިސްކޮށް މި ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާ ބަޔަކަށް ވެސް 

މެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ލިބިގެންދާނެ ގޮތް. އެކު މަޢުލޫމާތުތައް އޭގެ އެން ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފަޭސހަކަމާ

ވަނަ އަހަރުެގ ގާނޫނަަކށް ވެފައި އަދި މި ގާނޫނަށް  2006މި ގާނޫނަކީ  ،އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

މު ބަދަލުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ގެންނަން ނިންމެވި އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަީކ އްމިފަދަ މުހި

ދެ ފުށް ސާފު  ؛ފެންނަން މި ލިބޭ އާމްދަނީތައް ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި ގޮތުަގއި ށް ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ދައުލަތަ

 ،ވެސް ފައިސާތައް ލިބޭ އަންނަނީ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ގޮތެްއގައި ފެންނަން ހުރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ދަރަނި  ވެރިަކމުގެ ތެރޭގައި ގެޑީ.ޕީއެމް. ޏާމިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަން

ލާފައި ޙަޤީޤަުތގައި ވެރިކަން ނިންމިގެން އެ އިލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ރައްޔިތުން ދަރުވަ ބޮލެއްގެ މަްއޗަށް އެއް

ނޑުމެންނަށް  އެކިެއކި ކޮމިޝަންތަކުްނ  ،ޓުތަކުންއަދި އެކިެއކި ރިޕޯތަފާސްހިސާބުތަކުން ދިޔައީ. ޭއގެއިތުރަްށ، އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ނޭނގި އެބަހުރި.  ވީުނވީ ގޮެތއް ،ން ރުފިޔާ އެބަހުރިއަިބލި 2.5ނެރެފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު ގާްތގަ

ނޑިވަަޅީކ އްމުހިމު އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެ އްމިފަދަ މުހި ،ުއޅޭ ވާހަަކއަކީމި ދަންނަވަން އެހެންވީމާ،  މު ދަ

 ،ެގއިންގެ ދުވަްސކޮޅެްއެގ ތެރޭގައި އޭނަ މަށް ފަހުގައި ކުޑައުމަތީ މަޤާމަކަށް ބޭފުޅަކު ގެނަ މިއީއޭ. ދައުލަތުގެ

ހޯދަންޖެހުމަކީ ން ރުފިޔާެއއް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފޮނުވައިގެން އަނޫނީ ފުރާޅުމަތިން އެތައް މިލި ން،ސިޓިންގ ރޫމު

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަހުތުރު ގޮެތއް އެހެންވީއެއީ ވަރަށް ހަޑި ޖެހޭނީ ޚާއްޞަ އި މި ލިބޭ ފަިއާސތައް ހުންނަންމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށް އެބަ ލިބޭ މިސްކިތްތައް ތަރައްޤީ އެަކއުންޓެްއގައި. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ބޭ. ބަނދަރުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ފަންޑު އެބަ ކުރުމަށް ޓަކައި ފަންޑު އެބަ ލިންޑު އެބަ ލިބޭ. ސްޫކލްތައް ބިނާޓަކައި ފަ

ތަކެްއގަިއ ބަހައްޓަިއގެން ެމނޭޖުކުރުމަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެއ އެަކއުންޓެްއަގއި ނޫނީ ެއކަްނޓު ލިބޭ. މި ލިބޭ ފަންޑުތައް ވަކި 

ންނަށް ކުެރޭވ ކުރެވޭ ޚަރަދުތަަކކީ އޭެގ އެންމެ އެދެޭވ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެ ެއ ފަންޑުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ،ލިބޭ

މުކަން. ދެން މި ގާނޫނަށް ބަލާއިރު މީގައި އެބައޮތް ތިން ވައްތަެރއްެގ އްއް ކަމުަގއި ޔަޤީންުކރުމުގެ މުހިޚަރަދުތަކެ

ގެ )ހ(ވަނަ މާއްާދގެ  12މި ގާނޫނުެގ  ،ކަމަކީ އެއް ންގޮތަކަށް އެބައޮތް ފާހަަގކޮށްފަ. ޭއގެތެރޭ އެަކއުންޓެއް ހުުޅވޭ 

ވެސް ނެތް  ވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެްއ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ އެަކއުންެޓއް އޮތް ބޭންކެއްމޯލްޑި ،އޮތީ ަގއި މ1ި

ކަން ކުރެވޭީނ ކައި އެަކއުންޓެއް ހުޅުވުން. މިރަށެއްަގއި ހިނގާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ޓަ

ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ވެްސ ނޭންސް މިނިސްޓަރުފި ،ގެ ހުއްަދ ލިބިގެން ކަމަށް ެވސްސީދާ މިނިސްޓަރު

އޮތީ ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ަވކި މަޝްރޫޢަކާ ގުޅޭ ފައިސާ ަވިކ  ަގއި މި 2ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް. އަދި 

ނޑަެއޅުން.  ތެެރއިން ހިލޭ ދައުަލތުގެ ފައިސާގެ  ،އޮތީ ގައި މި 3އެަކއުންޓެްއގައި ބެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
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ްއބަސްވުމެްއގެ ދަށުން ނުވަަތ ބެހެއްޓުމަށް އެ  ްއގައި ަވކި އެަކއުންޓެ ،ނުވަތަ ލޯނު އެީހގެ ގޮތުަގިއ ލިބޭ ފައިސާާއއި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ އެނޫން ވެސް ގޮަތކުން އެ ފައިސާ ދޭ ފަރާތުން އެދުން. ދެން މީގައި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އަޅުގަ

ގައި )ނ( ،އޮތީ މި ؛މިކަން ކުރަން ވާނީ ،އޮތީ ބަޔާންޮކށްފައި މި ،އޮތީ ުޅުވމަށް ޓަކައި މިމި އެކައުންޓު ހު ،ބޭނުންވޭ

މޯލްޑިްވްސ  ްނވާނީޓަކައި އެަކއުންޓެްއ ހުޅުއްވަ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާަލތެއްަގއި ދައުލަުތގެ ފައިސާ ެބހެއްޓުމަށް ،އޮތީ މި

އި އަދި ފާހަގަކޮށްލަްނ އްޞަ ޮގތެއްގަ ޚާ. ދެން ހަމައެއާއެކު ކަން އިނގޭތޯަގއި. ެއމް.އެމް.އޭގައިކަންމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ވާނީ އްކަންެޖހޭ ގޮތަށް ޚަރަދުކުރަންފައިސާ ދަ  ،ން ހުޅުވާ އެަކުއންޓުތައްމަތީ ކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެބަޔާން ،ބޭނުންވޭ

 .ންނަށް ދިމާވާ ކަމެއްވެސް އަޅުަގނޑުމެ ން. މިއިތުރުނުވާނެ ގޮެތއްގެ މަތީ ލައިއުންޓުަގއި ފައިސާހުރި ަވރެއް ބައެކަ 

ހުރި އާމްދަނީއާ ެއކަށީގެންުނވާ ވަރަކަްށ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފައިނޭންސް ކެރެވެމުންދާއިުރގަިއ ޕްރޮޖެކްުޓގަިއ ލިބިފައި

މު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން އްެގ ެތރެއިން ރަްއޔިތުންނަށް މުހިގޮްސ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީތަކުތައް އިތުުރވެގެން ސްޓުކޮ

ކޮށް ވެސް ވަރަށް ސާފު ހެން ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓޭ ހިސާބަކަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މި އެކައުންުޓގައި ހުންނަ އެ

ރަންވާނީ. ކުއެ ޕްރޮޖެކްޓަށޭ ޚަރަދު ،އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ލިބިފައި ހުރި ފައިސާއޭ ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް ޚަރަދުކުރަންވާނީ

ނޑު ެއދެނީ މި މަސައްކަތް ވެްސ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަ. ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

ނުޑ ބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ކުރިއަށް މެން 7ކުރިންެވސް ކުރެވިފަިއވާ ގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ގެންދަން. އަޅުގަ

ދެްއވާނެ ކަމަށް. އިނަންތަކެއް ުހށަހަޅުއްވަ  އިތާއީދުކުރަްއވަ  ކަމަށް ން ބޭފުޅަކު މިއުއްމީދުކުރަން ކޮންެމވެސް ެއހެ

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިހފައި ވަނީ އާްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް އިޝުކުރިއްޔާ  ަގޑިއިުރެގ  2އްމު ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ކަ

. ޖުމްހޫީރ ސިކުންތު 47މިނެޓު  29އަށް ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 34މިނެޓު  59ށް އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ .ބަހުސްގެ ަވގުތު

. ވަކި މިނެޓު 3އަށް ިސކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީ 46ިމނެޓު  6އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 53މިނެޓު  14އަށް ޕާޓީ

ނުޑ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  6ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ  އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.އި ދާއިރާގެ ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭމިހާ

 

 އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލެ

ޔަތުގެ ގާނޫނަށް ދައުަލތުގެ މާލިއްއަށް،  2006/3ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އި `. ޝުކުރިއްޔާ 

އެ  ޘްމާންޢު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލްއިައޅުަގނޑުމެްނނާ ހަމައަށް  ޙުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މިއަދު ފަށައިގަންނަމުން  ިނކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުންއެ މަ .ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީ
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ްއޒަތްތެރި ެދ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ އިއަލަށް ގުިޅަވޑަިއގެންނެވި  ށްގްރޫޕަ ންޓްރީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕާލިމެ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މުީބން އަދި  އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ  .ދަންނަވަން

މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ  ،ބިލަށް މި ،އެ ެދ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރި ުޝކުެރއް ދަންނަވަމުންهللا. ޢަބްދު

ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިންގެ މި މަަސއްކަުތގައި ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެ .ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 އަދި ފުޅާވަމުން މި  އިއަދި ޚާްއޞަކޮށް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިުކ ޒޯނާ ،ދައުލަތުގެ ެއކިެއިކ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ،ފަދައިން

ގެންދިއުމުަގއި ޕަބްލިކު އެކައުންުޓގެ ގޮުތގައި އެންެމ ރިއަށް ނަ އިޤްތިޞާދުގެ ތެރޭަގިއ ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުއަން

ތަކެއް ކުރިމަުތވަމުން އަންނަކަން ސަުރކާރުްނ ދަތި ކުރުމުގެ ަސބަބުންުނވަތަ ވަކި ިދމާލަކަށް ޖަމާކުރާއެަކއުންޓަކަށް 

ނުޑމެން ހަމަ ރަނގަޅަވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ. ެއކަމުެގ  އްޙަ ގޮތުަގއި ސަހޯދާލުމުން ވަރަށް  ށްބައެއް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 ،ގޮތުަގއި ދެންމެ ވިދާޅުވެެދއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަހުރި. ހަމަ މިސާލެއް

ންނަ ފައިާސ ަވކިުކރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ކުރިއަްށ މިސްކިތްތަކުެގ ވާހަަކ. ބަެއއް ދިމަދިމާލުން ވަކި ކަހަލަ ފަްނޑަކަށް އަ

ގޮުތގަިއ އޮްނނަ އެަކއުންޓަކަށް ޖަމާވުުމގެ  ގެލަ ދައުލަތުގެ ޕްބަލިުކ އެަކއުންޓުުމޅި ޖުމު ،ކަމުަގއި ވާނަމައްިސ ގޮ

ވަަތ ންކުރާ ނުޑޯނުވަތަ އެ  ،ހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތައް ،ސަބަބުން އެހެން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށް

ލެވޭ ހިސާބަށް ކަންަތއް އިއެނޫންވެސް ކަމަކުން ސެުޓުކރެވޭ މި ފައިާސއަށް އެހެން މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވި ނިްނމަ

ނޑުމެްނގެ ތަރައްީޤއަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ،ކަމުަގއި ވާނަމަ ގޮއްސި ފަިއސާ  ،ކަުމގައި ެވެގންދާނެ. އެގޮތުން ެއީއ އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ބެހެއްޓުަމށް ހުއްދަކުރުމުގެ ނުކުތާ ިމ  އި ން އެހެން އެަކއުންޓެްއގަޕްބަލިކު ބޭންކު އެަކއުންުޓގެ ިއތުރު

ވެސް ނެތް   އަންނަނީ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒު ނުަވތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ ެއކައުންެޓްއ އޮތް ބޭންކެއް

ޓުމަށް ޓަކަިއ އެަކއުންޓެއް ހުުޅވަން އެދުން. ިމ ރަށެއްަގއި ހިނގާ ަދއުލަތުެގ އޮފީހަކުން ދައުލަތުގެ ަފިއސާ ބެހެއް

ގައި ބެހެއްޓުމަްށ އް ފައިސާ ވަިކ އެކައުންޓެ  ގުޅޭ ކާޢަފައިސާގެ ތެެރއިން ވަކި ަމޝްރޫނުކުތާގެ އަީލގައި ަދއުލަތުގެ 

ނޑަށް ހީވަނީ ުމޅި މައިަގނޑު ުނކުތާގެ އެންެމ މުހިއްމު އެއް އަ ސާސް މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނަޑެއޅުން. އަުޅގަ

ނުކުތާެގ ، އިއަދި އެއާ ވިިދގެން ހަމަ ތިނެއްގަ ،ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދެވަނަ ނުކުތާ 12އަންނަނީހެން. އެއީ 

ަގިއ އްެއކައުންޓެ  ދައުލަުތގެ ފައިާސގެ ތެރެއިން ހިލޭ ނުވަތަ ލޯނު އެހީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ަފއިސާ ަވކި އި،ތިނެއްގަ 

އެދުން. އެއީ ެއ  އިކުން އެ ފައިސާ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަގެ ދަށުން އް ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަްސވުމެ

މުޅިން އެހެން ކަމަކަްށ  ،ަފއިސާ ހޯދާފައި  އިކަމަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެ ަކމަކަށް ބޭނުންކުރުން. އެހެން ކަމެއްގަ 

އެ ވަނީ ލޯނު ދޭ  ،ކަުމގަިއ ވާނަމަ ވެސް ނުވެ ދަިތވެއްޖެ ކުރެ ކަމެއް ކަމުން ދެ ޕްރޮޖެކްޓު ނުަވތަ އެ ދެ ،ޚަރަދުކޮށް

ކަމުގައި ކަށް ންނަށް ލިބިގެްނދާނެ ތުރާލައެދިވަަޑިއގެން ތިްއބެވި ރައްޔިތުއި އަދި އެ މަސަްއަކތްކުރަން ފަރާތާ

ނޑުމެްނގެ މި ގާނޫނުގެ  ،ވެގެންދާނެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި   ގެ،ވަނަ ނަންބަރު 3ވަނަ ާމއްދާގެ  12އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަ  ތިރިއަްށ މިހިރަ ނުކުތާގެ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  އިމި މާއްާދގެ )ހ(ގަ  ،ލާނަން. )ރ( ގައި އި އަުކރުތަކުން އަުޅގަ
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މަތީން ހުޅުވާ އެކައުްނޓަކުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ އެަކއުންޓުަގއި ފައިސާ ހުރި  ގޮތުގެ

ނޑުެމންގެ މި ޤައުމުގެ މިދިޔަ  އްމުއާ. މިއީ މަތީންނޭ ވުރެ އިތުރުުނވާނެ ގޮތެްއގެ ވަރަށް ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ކަުމގަިއ ވާނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު  ދިަޔ ގޮތަްށ ބަލާއިހިނގަ ކަން  ،ވަަރަކށް އަހަރުެގ ވިސްނުމަށް ދިހަބާރަގާތްަގނޑަކަްށ 

 އީ އްތައް ނިންމުން. އެށްގެން ަކންތަޖެހޭ. އެއީ ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން ޚަރަދުކޮކަމުަގއި ދެކެން އެބަ  ފާލެއް

ހަމަ ޚަރަދުކޮށް ދަރަންޏަށް  އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ހަމަވާަވރަށް ފައިސާ ނެތް ނަމަވެސް  އިފަހުގަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުޅުވާލުމަށް

 ިވއްކަިއ ދިއުމުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ ޤައުމު  ނުވަތ ކޮންމެވެްސ ގޮތަކުން ޓީބީލު ިއ،ނަގަ

ން ައރައިގަތުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހަަމ ވަނީ. އެކަމުދަރަނިވެރި

ލާގައި ޙަފަހަުރގެ ބަޖެޓުެގ މަރު މި ،ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އެއްބަސްެވގެން  މަށްކަ މި މިގޮތަށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވި ެއންމެ ދަތި އެއް ކަމެއް ަކމަށް ވެގެންދިޔަ

ވެސް ވަރަށް  އެ ބޭފުޅުން ،ވެސް  މެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ މެންބަރުންބެންޖެހުން. ޚުދު ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިއަޅުަގނޑުމެން ތި

 އި ރައްޔިތުން އެދިަވޑަިއގަންނަަވނީ ބަޖެޓު ކަރުދާހުގެ ފޮތުގައި ހަމަ ކޮންމެ ދިމާލެއްގަ  .ކުެރްއވި ހަމަމަސައްކަތްޕުޅު

ޓުތައް ހުންނަ މަންޒަރު ނުވަތަ އަތޮޅަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކް ފެނުން. ވެސް ރަށަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ިގނައިން ހުންނަ މަންޒަރު

ލިޔުން ެއީއ  ،ކަމުގައި ވާނަމަ ދިއުން. ނަމަވެސް، ބަޖެޓު ކަރުދާހުގައި ލިޔެިލޔުމަކުން އަދި ެއކަން ނުވާފެނިގެން

ކަމަކަްށ  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ނުލިުޔން އެއީ ރަނަގޅު، ނެ. އެހެންވީމާންދާވުރެ ރަނގަޅު ކަަމކަށް ެވގެ ނުލިޔުމަށް

އެކި ކަންަތއްތަކަށް މި  އިދައުލަތުގެ ޕަބްލިކު ެއކައުންުޓގަ ؛ފައިސާ މިގޮަތށް އެކައުންޓުަތކުަގއި ، ވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ

ސީދާ ެއ މަސަްއަކތް ނިންމުމަށް އެޅިގެންދާނެ  ދިއުން ެވގެންދާނީެވގެންޞަ އިސާަތއް އެ ޕްރޮޖެްކޓަކަށް ޚާއްދެވޭ ފަ

ެއގޮތުން މި ިއޞްލާޙަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ، ލަމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓަކަށް. ވަަރށް ބޮޑު ފާ

ވަްނ މި އިޞްާލޙަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަ ،ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ވާީތވެ

ޓަވަމުްނ ވެސް މިއަދު އަވަހަށް ގޮްސ އްމި ފުރުޞަތުގައި މަނިކުފާނު ފަ އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްލީ. އަދި

ނޑު ހަމަ މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހިތަށްއަރާ އަޅުަގނުޑމެންގެ ޕާލި މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ޓަކަިއ މި ހުށަހެޅުއްވީތީވެ އަުޅގަ

ޖެންޑާގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މިއަދު އެ އޭލެްއވީމައިއަށް ތާއީދުކޮށްފައި ނިންމަގޮތެއްގަިއ މި ލަވެސް ހަމަ ޖުމު

 . ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއގެން ުކރިއަށްދެވޭނީބާކީ ހުރި މަސައްކަތަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުޑ   އްޔަތު ގާނޫނަށް މިކަހަލަ އިޞްލާޙެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުއްލިައކަށް މާލިއް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ނަޑކަށް ެމއް. ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަ ނުކުެރވޭ މިއީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަން އެންމެ މުނާސަބު  ބޫލެއްގައަުޅގަ

ނޑުމެން މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެސް ،ވަގުތު ކަމަކަށް. މިހެން މި ދަންނަވަނީ ދައުލަުތގެ ފައިާސ  ،އަުޅގަ

 ވެސް ަރއްކާތެރިކަމާ ވުރެ ވިްއޔާ ޖަހަންޖެހޭނީ މިހާރަށް  ކަމަށް ވަނީ ފުށަށް ޖަހާ ފުށުްނ މި ގެންގުޅުުމގެ ނިޒާމު އެ

ހެން މި ދަންނަވަނީ ކޮްށެގން. މިންއެކީ ަދއުލަތުގެ ފަިއސާ ބެެލހެއްޓޭނެ ގޮތަށް މާލީ ނިޒާުމ ހަރުދަނާކޮށް ޓައިޓު

ނޑުމެންނަށް ޓީވީެގ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ަޙޤީޤަތެއްގަމިހާރުވެސް  ދައުލަުތގެ  ،ޭވ ައޑަކީއި ދުވާުލ މިާޔއިއިްނ ރެޛަރީޢާއަުޅގަ

ަބއެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކގެ ެއކައުންޓަށް ދާ ވާހަކަ. މިފަދަ  ،ބައެއް އިދާރާތަކަށް ލިބޭ ަފިއސާއަށް ވާނުާވއެއް ނޭނގި

ނޑު ނޑަްށ މެން މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ބަދަލުފުރުޞަތުތައް ބަންދުވާނެ ޮގތަކަށް އަުޅގަ ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަދި ނުވިޔަސް ައޅުަގނޑަށް މިއަްށ  ،ންވެގެން މިއީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވިޔަސް ފެންނަނީ. އެހެ

ދައްަކވަމުން ވިދާޅުވި ފަދައިން ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ފައިސާ ަވިކ ފުޅުތާއީދުކުރެވެން ނެތީ. ބައެއް ޭބފުޅުން މިތާނގައި ވާހަކަ

ކަމަކަށް ވާނެ.  ހިންގަވާ ފަރާތްތަަކށް ފަސޭހަ ،ަރްއވާ ފަރާތްތަކަށްއެަކއުންޓަކަށް ލިބިގެން ޚަރަުދކުރުމަކީ އެކަން ކު

ވެސް ވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ،  ންޓު ނިޒާމަކަށްުވރެ އެފިޝެ ވެދާނެ. އަދި އެީއ ދައުލަުތެގ ޚަރަދުކުރުމަށް މިހާރަށް

އެ  ،ފަސޭހަ ގޮތަކަށްދައުލަތުގެ ފައިާސގެ ނިާޒމު ބަލަހައްޓަންވާނީ އެންމެ ލުއި ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ

 ،ކަމުަގއި ދެންނެޭވކަށެްއ ނެތް. ކިތަންމެ ބުރަޔަސް ށްގޮތަ ޚަރަދުކުރައްވަން ތިބޭ ބޭފުޅުްނނަށް އެންމެ ހައްޓަށް ފަސޭހަ

ދައުލަުތގެ ފައިސާ  ،ދުގުލަސް އަުޅަގނޑުމެން ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިުމުކރަންވާނީނކިތަންމެ އު

އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ބެލެެހއްޓޭނެ ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. ތެދުފުޅެއް. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަުށގަިއ  އިމާ ރައްކާތެރިކަ

 އި ގާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކުގަ ބޭންކުތަކުގެ ބްރާްނޗުތަެކއް ެނތް. އެ ތަންތަނުަގއި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިން

އޮތް ގޮތަށް  ފައިސާ ެދވޭނެ ނިޒާެމއް ެވސް ނެތް. އަދި އެހެން ތަނެްއގަިއ މީަގއި މިން މަސަްތކުރާ ފަރާތްތަަކށް ތުވަގު

ނޑަށް އެނގޭ މީގަ ކަމަށް ވިަޔސް އެކަން  ފަސޭހަެވގެނެއް ނުދާނެ އެަކއުންޓު ހުޅުވި ންނަން ގެބަދަލު އި. މިހާރު އަޅުގަ

ކުން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޚަރަދުކުރަން މިއުޅޭ ސަބަބު ވެސް. އެީއ މިހާރު މި އޮންނަނީ ހުރިހާ، ކޮންމެ އިދާރާއަ

ިމނިސްޓްރީ ތެރެއިން ފައިސާ  ،ނަގަިއގެން، ުމގެ ހުއްަދ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެގެންބޭނުންވިޔަސް އެކަ

ބަހެއް ުނވަން. ންޓުވާނެ. އެކަމާ އަޅުަގނޑު ދެރެ ކުީރގައި އޮތް ނިޒާުމ އެފިޝެދޫކުރެވޭ އިންތިޒާމެއް. އެއަްށވު

. ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ ދެން ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަށް އަތުވެދާނެ މައްސަލައަކަށް ށްމި ނިޒާމަ ،ބޮުޑވަނީއަޅުަގނޑު ކަން

ލަ ލިބޭ އެއްޗެްއގެ ތެރެއިން އި ޕަބްލިކު އެކައުންޓުްސގެ ޖުމުިވޔަސް އާޚިރު ނަތީޖާގައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮންމެޮގތެއް

ވަިކ  ،އަދި ވަކި މުައއްސަާސއަކަށް ކުެރޭވ ޚަރަދު ކަމަށް ވިޔަސް ،ލާފައި ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކަމަށް ވިޔަސް

ވުރެ ހަލުވިވާނެ  ެވްސ ކުރެވެންވާނީ. އެހެންކަމުން، މިހާރަށް ށް ކުރެވޭ ޚަރަދުކަނުވަތަ މަޝްޫރޢަ ކަށްޕްރޮޖެކްޓަ
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ކަމަށް ވިަޔސް  ުކގައި ނުހުުޅވިވަކި އެަކުއންޓުތަކެއް ވަިކވަކި އިދާރާތަ ،ގޮތަކަށް ސަުރކާރުގެ އިންތިޒާުމތައް ކުެރވިދާނެ

ގޮތާ ދޭތެރޭގައި އެކައުންޓަްށ ޖަމާކުރެވޭ  ގެތަންތާ އަދި މިހާރު ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަކުން މި ލިބޭ އާމްދަނީ އެ .ވެސް

ތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ  އެ އިތިއްަބވާ ވެރިން ެއ ބޭފުޅުން އެންޑޯސްކުރަްއވާފަ  އިގަ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އެތާ

 .ކަމެއް. ވަރަށް ގޯސްކަެމއް ހެން އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާުމ އޮތުމަކީ ވަރަށް ސަކަރާތްއެހެނި

 މާލީ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ ފައިސާކަމެއް ނޫން. ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ނެ ކަމެއް. އެއީ ކުެރިވގެންވާ

މާކުރެވޭެނ ކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެްއވެސް މީހަކު ެއންޑޯސްކޮށްގެން ޖަތަނުގެ އެކައުްނޓަށް ޖަމާނު އެ ،ލިބުނީމާ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ނޯޓިސް ުނވާނެ. މި މައްސަލަ މިހާރު މިނިޒާމެއް ޮއވެގެން ވެސް  އަށްއޮތީ އަޅުގަ

ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެެނވޭއިުރަގއި  ޖެހޭ މި ގާނޫނު ެތރެއިން ބަދަލުކުރަން. މިއެކަން އެބަ ވަންޏާ. އެހެންކަމަށްއްސައައި 

މީހެްއގެ  ޕްރަިއވެޓް ،ހޭނެ. މިއީކީ އަމިއްލަޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ ެއަކން ހަމަޖެހެންޖެ  ؛ެއކަން ،މިދެންނެވި ގޮތަށް

ެއ ޖަހާފައި ޗެކު ިއޝޫ މި ކުރަނީ ބޭނުމެއް އޮެވގެން. އުސޫެލއްގެ ގޮތުން  ޕޭ ންޏެއް ނޫން. މީހުން އެކައުންޓްކުންފު

ވަރަށް ދޯދިޔާ ، ެއއީ ވަަރށް ބަލިކަށި ޔަސް.ންުނވާނެ އެންޑޯސްކުރި ށް ޖަމާވެގެން އެހެން މީހެއްގެ ެއކައުންޓަކަންކަ

ނޑަްށ ދަންނަވަންޖެހެއުސޫ ަދއުލަތުެގ  މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނަިއރުގައި އެްއވެސް، . އެހެންވީމާނީލެކޭ އަުޅގަ

ސީދާ އެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރަން މީހަކު އިޝޫކުރާ ެޗކެއް އެްނޑޯްޒކޮށްގެން އެހެން ގެ އެތާ ،ލިބޭ ލާރިއެއް ކުންފުންޏަކަށް

ޖެހޭނެ  މީހެއްގެ ެއކައުންޓަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ެއކައުންަޓަކށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް އޮެވެގނެއް ނުވާނެ. ެއކަން

ޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިީޓެގ ނުޑ ހުށަހަޅަން އިއް ގެންނަން އަުޅގަ އިޞްލާޙުއެ މި ގާނޫނަށް ، ބަންދުކުރަން. އެހެންވީމާ

ލާގައި އެ އިޞްލާޙު ެގންނަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ލާރި، ސީދާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވެން ޙަމަރު

ްށ އެ ކުންފުނި ފިޔަަވއި އެއިން އެްއވެްސ ފަރާތަކަ ،ހުންނަ ލާރި އެންޑޯސްކޮްށގެްނ ެއއްވެްސ އޮފިޝަލަކަްށ ެއނޫން

އޮތުމުގެ ސަބަބުްނ  އިނަންޖެހޭ. މިއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިކަން ނުކުރެވިފަންނުދެވޭނެ ގޮތަކަށް މި އިޞްާލޙު ގެ

 ،ގޮތުގައި މީހުންނަށް ނަހަމަ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލީ ނިޒާމުގައި ހުރި ލޯވަޅުތަުކގެ ސަބަބުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި 

. މިހާރުވެސް ސަރުކާރު ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ނީށް ލިބޭ ފައިސާ ނަގަފުނިތަކަަދއުލަތުގެ ކުން ،ދައުލަތަށް ،ސަރުކާރަށް

 ނުޑމެން ބަލަންވާ މިންވަރަށް...ހިންގުމުގައި ވެސް ައޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލް ނަސީމަށް. ޞައިފަ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 
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ނޑުމެން ގާނޫނަކަށް ނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ބޫލުކުރަނީ ގަ އިޞްލާޙު ގެންނައިުރ އަޅުގަ

ނޑުމެން ައޅާ ފިޔަވަަޅކީ ކުރިއަށްއަބަ ނ ކަށް ވާންޖެހޭނެވުރެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަ ދުވެސް އަުޅގަ ޑުމެންެގ ކަމަށް. އަޅުގަ

ީނ ޮއވޭ ެއ ލިބޭ ފައިސާއަށް ވެގެންދަވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް އެބައޭ ުބނެފި ކަމަށް ވަންޏާ ތެރޭގައި މިހާރު ފައިސާ

ނުޑ  ްއ ބޫލުކުރަނީ މިއަދު މި ެގންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ވެސް ކުރިއަްށވުރެ ކަންތައްތަ ގަކިހިނެއްތޯ. ދެން އަުޅގަ

ޮބޑަްށ  ވަރަށް، ވަސްތަުކަގއި ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިަޔ ދުޅުެވގެން ދާންޖެހޭނޭރަނގަ

ންވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ދާ މަންަޒރު. މިއީ އެްއވެސް ރަްއޔިތަުކ ބޭނުެގއްލިގެން ،އަށް ވާުނާވ ނޭނގިދައުލަތުގެ ފައިސާ 

 ،ބޫލުކުރަނީ ގައިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑު  މިހާރު މި ގެންނަ ،ބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާގައަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ  ،ކަންތައްތައް ހަރުދަނާވެ އިްއޒަތްތެރި  ،ރަނގަުޅވެގެން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން މީގައި އަޅުގަ

ްނ އެބަ ބަލަންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ވަކި ކަމަކަށް ލިބޭ ހިލޭ ފައިސާ، ނުވަތަ ހިލޭ ެއހީއަށް ވިަޔސް ައޅުަގނޑުމެ .ރައީސް

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ،ރެވޭތޯ. މިހެން މި ދެންނެވީމަޝްރޫޢުތަކަށް އެ ބޭނުންކު  ފަހަރަށް ހަމަ  އަުޅގަ

މިވެނި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ަވކި ތަނަކުން ެއހީ ވެސް ލިބިއްޖެ ކަމަށް.  ،މިވެނި ަމޝްރޫޢަކަށް ،އަުޑއިިވގެންދޭ

ހިނަގއިދިޔަ ގޮތެްއ.  ުނވޭ އެ ކަންތައްތައް ތަކެއް ވާއިރު ވެސް ރަނަގޅަކަށް ސާފެއްއެހެންނަމަވެސް، އެތައް އަހަރު

ނޑު މިައދު ، އެހެންވީމާ . ކުިރއަށް ދޯދިޔާެވގެން ޮގސްގެނެއް ނުވާނޭ ގޮތަކަށް ބޫލުކުރަނީ އެްއވެސް ގައަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށްގެން ގައިއްތަކެއް ވަކި ކަހަަލ ކަންތަ ،ފަސޭހަކުރުމަކީ މެްއ ވެސް ނޫން. ތަންކޮޅެއް ވާނެ ކައަުޅގަ

ނޑު  ސަލަެއއް ނޫން ްއގައި ވަކި ކަހަލަ ކަންތަްއތަކެްއގައި ަމއްަތކެބޫލުކުރަނީ ވަކި ހާލަތްގައުނދަގޫކޮށް އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  ކުީރގައި ވެސް، ކަމަށް. އެހެންވީމާ މި ކަންތަްއ  ؛ބޫުލކުރަނީ މީގެ ސަަބބުން ރަނގަޅުގަމި ދެންނެވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 . ުޝކުރިްއޔާ.ގޮތަށޭ ގެދާނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ިފޔަވަެޅއް ގެންވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާ

ށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ( އަދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ގާޫނނު) 2006/3ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނުޑ ބޭނުންވޭ ިމ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ފަރާތް  އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން، ހަމަ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް  7ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން އެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ ،ކަމަށްވާ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި  ،ނެގުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. ދެންހަމަ އެއަށްފަހު އަޅުގަ
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ނޑު  ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިއަދަކީ މިއީ އަުޅަގނުޑ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް،  ،އަުޅގަ

 އުޅެނީ. މުޅި ައތޮޅުގައި ފެންބޮުޑވެ، ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމަވެރި ކަެމއް ދިމާވެގެން މި ޚާއްޞަކޮށް އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ވަރަށް

މާލުކަމަށް ެވސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސާއި ، ންތަކެއް ވެފަިއ ވަނީ. އެހެްނވީމާބޮޑެތި ެގއްލު

ނުޑ ގެަނއީ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކަމަްށ ހަމަ ދެވެން އޮ ދާ ވާހަަކ ތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންއެކަން އަުޅގަ

ެއަކމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ، އިރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އަޅާލަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ކަާމ ބެހޭ ހުރިހާ ފަ

ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ  ދަންނަވާލީ ހަމަ. އެހެންވެ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ހަމަ ޝުކުރުފޯރުކޮށްދޭ ވާހަކަ ވެސް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާރި މެންއިްއޒަތްތެ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ވާ އިޞްާލޙަކީ ދައުލަތުގެ ަޚޒާނާއިން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ޙެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މީރާ އުވާުލމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިާވ ވަްއކަންކުރުމަށް ޓަކައި ހުަށހެޅިފައިވާ ިއޞްލާ

ތަކަށް އެކި މިިނސްޓްރީތަކުގެ އެަކއުންޓުއިޞްލާޙެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި އިޞްލާޙަކީ. ދުނިޭޔގެ ކޮން ޤައުމެްއގައިތޯ 

 2000ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ  ؟ރަދުކުރަނީޚަޖަމާކޮށްގެން ދައުލަުތެގ ފައިސާ ފައިސާ 

ނުންވާ ތަނެްއގައި ޖަމާކޮށްގެްނ ަފިއސާ އޮޑިޓް އޮފީހުން ބޭ ؛ގައި އޮިޑޓް އޮފީހުގެ ެއކައުންޓްވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައިރަދުކުރަމުންދިޔަޚަ އޮތް  ސަރުާކރުން މާލިއްޔަތު ގާނޫނު ،މާ ނުކުްތ މައްސަލަތައް. އަުޅގަ

ކޮށްގެން ކަންަތއް .ސީ ކިޔާ ތަނަކަށް އެ ަފއިސާ ޖަމާއެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު، ނުކުރެވޭތީރަދުޚަ އުލަތުގެ ފަިއސާ ގޮތުން ދަ

މާ ނުކުތް މަްއސަލަތައް. މިއީ ފާްސކުރަްނ ހެޔޮާވވަރުެގ އިޞްލާެޙއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިކުރަމުންދިޔަ

ރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސ ހޫ. ިދވެހި ުޖމްއިރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ހުންނަންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓް

އެ މަނިކުފާނަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެްއގައި ިމ  ،ރިއްޔާއަށް ހޫކުރަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށާއި ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްލާޒިމް

ެވސް  އުމަށް ވާނުވާލީމާ ދެން މި ޤައިހާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ފައިސާ ބަހަފައިސާ ބަހައްޓަން. ސަރުކާުރގެ ހުރި

ން ހިސާބުން އެބަ އެނގޭތާ ވަްއކަންކުރިކަން ވެސް. ދެޭގނެ. މިހާރުވާ ވައްކަންކުރީާމ ނޭނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެވަރު ވެސް. މިއީީކެއއް ފާސްކުރަން ހެޔޮވާވަުރގެ ިއޞްލާޙެއް ނޫން އިއްޒަތްތެިރ  ނޭނގޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެންނަކަށް ފަ ކު މި ދަނީ ފަހަތަށް. ހަތަކަށް ދެވޭކަށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމަރައީސް. އަުޅގަ
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ކުރާނެ ފައިސާ ނެތީމަ އިއްޒަތްތެިރ ރަދުޚަފައިސާ ނުދެވި ލަސްވަނީ  ކަށާއި އެހެން ކަން ކަމަށް ބޭނުންވާތަޕްރޮޖެކްޓު

އި ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރު އެ ފައިސާ ހާލެްއގަ ރައީސް. ެއވަރަށް އާމްދަނީ ުނވަންނާތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއވެސް

ދޫނުކުރައްވާީތކީ ނޫން. ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރަށް ެވސް ދޫުކރެވޭނީ ވަތްަގނޑަށް ވަންނަަވރަކަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ނަޑއެިޅގެން ހިތް ނުވަންނަންޏަކާ ދުލެއް  ،ނުބައި ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ ކަ

ނޑުކޮްށލުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފަިއާވ  ތްނިޔަ ނޑުފު ގޯްސ އިޞްލާެޙއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ިމ ޤަުއމުގެ މާލިއްާޔ ފު

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުން މި ދަނީ އެމް.އެމް.ޭއ ތެރެއިން ލާިރ ގެއްިލގެން އުޅޭ ޚަބަރު.  އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

އުޭޅ ޚަބަރު. އަދި އޭެގއިތުަރށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހުގަިއ  .ސީ ތެރެއިްނ ލާރި ގެއްިލގެންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު

ވަތްަގނޑުތަުކަގއި ހުންނަ ލާރި ވެސް ެގއްލެމުންދާ ޚަބަރު އަޅުގނޑުމެންނަށް ލިބެމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ުކގަިއ ތަދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުުމގެ މިހާރު އޮތް ނިޒާމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

މާ އޭރުން އަެނއްާކވެްސ އިޒާމެކޭ. މި ނިޒާމުން ބޭރުވެގެންދިޔަ. އެއީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ނިވެސް ެއކަން ކުރާ ނިޒާމޭ

އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަާނިއ ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަުކގެ  ާދނެ. މިަޤއުމުަގއި އިތުރަށް އުފެދިގެން ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ މި

މި ކަންކަން އިތުރު  . މިކަން މިހެން އޮތްިއރުގައިއިމި ޤައުމުގަ ރި ރަީއސްނުލެވިގެން ިއއްޒަތްތެސަބަބުން ނޭވާ

ނޑުމެންނަށް އެ ކުރެވުީނ  ،ދާނެ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުން މިއަދު މިކަން ނިންމައިފި ނަމަފުޅާވެގެން އަނެއްކާެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިޔާނުދާ ވަރަށް ގޯސް ކަެމްއ އިއް  ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާއަްށ  ،ންޖެހޭނެބޫލުކުރަގަޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ިޚޔާނާތްތެރިވާން ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަކީ މި މަޖިލީހުން  މެން ޚިޔާނާތްތެރިެވެގންނުވާނެކަން. އޭެގއިތުރަށްއަޅުަގނޑު

 ،ހާެލްއގަިއ ވިދާުޅވެފަެއއް ނެތް އެްއވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ން އުނދަގުލޭ. ބެލެހެއްޓުން ުއނދަގުލޭ. ތިމަންމަނިކުފާނަށް ފައިސާ ދޫކުރަ ތައްނިކުފާނަށް ދައުލަތުގެ އެަކއުންޓުމަމަންތި

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ  ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއެއްގެ ވާހަަކ. މި އާބާދީގައި  50ލައްަކ  3އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ށް މި ޤައުމު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ދައްެޗއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސް މިނިސްޓްރީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަފިނޭން

ތައް ބަލަހައްޓާކަށް ވެްސ ދައްޗެއް ުނވާނެ. އެކަން ިމހާރުވެސް އެ ދަނީ ެއގޮތަށް ނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކައުންޓުފި

ނޑުމެން ުއފަލާއެކު ފާހަަގކުރަންޖެހެނީ ތެެރއިން މިހާތަނަށް އެްއވެްސ  ގެޓްރީފިނޭންސް މިނިސް ،ކުރެވެމުން. އަުޅގަ

ވަްއކަމުގެ ޢަމަލެްއ ހިނގާފަެއއް ނެތް. މީރާެގ ތެރެއިން ެއއްވެްސ ަވއްކަުމގެ ޢަމަލެއް ިހނގާފައެްއ ނެތް ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. ެއއީ ައޅުަގނޑުެމން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަންެޖހޭ ކަމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މީރާ އުވާލަިއ، މީރާއަށް 

މާ، މުިޅ އިތަކަށް ދިޔަްސ، ސަރުކާރުގެ އެކި ޑިޕާޓްަމންޓުނަންޖެހޭ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ގޮވަން

ނޑުމެން ދާނެ. މިއީކީއެ ޅި ދައުަލތް ހިންގަން ދަތިެވގެންދައުލަތުގެ ތެޭރގައި ކޮރަްޕޝަން އާލާެވ، މު އް އަުޅގަ

ނޑު އެދެގައެމް.ޑީ.ޕީން  ން މި ސަރުކާރަށް ވެސް މި ހުަށހެޅުން އަނބުރާ ގެންޮގސް، ބޫުލކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ

މިހާރު އޮތް ދައުލަތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި މިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލަކުން މިކަން ކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓް 
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ލަތު. ހާނުންވޭ މި ޤައުމުގެ މާލިްއޔާގެ ައޅުަގނޑުމެން ާސފުކުރަން ބޭ ށަހަޅާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހު

ދާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނަށް އަަރިއގެންއަބިލި 36ނި މި އަހަރު ނިމޭއިރު އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަުތގެ ދަރަ

 ގެރެންޓީތަުކގެ އަަދދު. މި މަޖިލީހަކަށް ނޭނގޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެަތއް ންރިވެބައިތޯ ދައުލަތުން ދީފައިވާ ސޮކޮ

ދާއިރު، ދިވެހި ދައުަލތް އެކަމަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ޓީ ސަރުކާރުން ދެމުންގެރެން ންރި ވެން ޑޮލަރެްއގެ ސޮއަމިލި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހަށް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ، މި 

ދެމުން. އާޚިރުގައި އެ ރިން ގެަރންޓީ ސޮވެރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އެ ދަނީ އެތައް ފަމަޖިލީހަށް ވެސް ނޭނގި 

ދިވެހި ަދއުލަުތން އެ ފަިއސާ ދަްއކަންޖެހޭނީ. އެީއ، ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ  ،ނަމަ ފިއިން އެ ފަިއސާ ނުަދއްކަ ތަކުފަރާތް

މި ފަިއާސ  .ފައިސާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ، ިދވެހި ރަްއޔިތުންެގ އަތުން ނަާގ ޓެކްސަށް ލިބޭ ފައިސާ

ކަންކަން  ތުން ބުނާ ގޮތަކަށް. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް. އެނޫން ގޮތެއްަގއި މިޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ ރައްޔި

ބަދަލުކުރުމުން މީގެ ނަތީޖާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ހިތިވާނެ. ވަރަށް ގޯްސވާނެ. މި ޤައުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާިއ 

ނޑަކަްށ  ފަސާދަ މި ކަމަކަށް އެއްބަސްެވޭވކަްށ  ސް ގޮތަކަށް މިއެއްވެހަމަ އޮތީ އިންތިހާއަށް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

 ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ފަހުމީއަށް. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ވާނީ ސީދާ ރައީްސ  ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްއަ . عليكمالس الم ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އެ ޒާތުެގ ބިލެްއ  ިއ،ގޮެތއް ހަްއދަވަ ގެ ޕާސަނަލް ެއކައުްނޓަށް ދައުލަތުގެ ަފއިސާތަްއ ޖަމާކުރެވޭނެޔާމީން

ނޫނިއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ ަދއުރު ެއ  ،. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންަނނީ ރައްޔިތުްނގެ ބާރުހުށަހެޅުއްވިްއޔާ ކަންނޭނގެ

ފަހުން ފުރާނަ  އެންމެ ،ނަްނގަވަުމން ،ޙައްޤުަތއް ެވސް ނަންގަވަމުން ،ހަނިކުރައްވަމުން ،މަނިކުފާނު ނަންގަވަމުން

ނޑުެމންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ ސް ރައްޔިތުްނގެ ފުރާނަ ވެސް ނަގާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ މިއަދު މިވެ  ،ވަނީ. އަޅުގަ

 ާއއިޑިމޮކްރަސީ ،ނަމަ ވަނީކަމަށް  ވަނީ ޙައްޤުަތކާ ްއގެ ވާހަކަތަާކއި ުގޅިފައިއެ ވެރިކަމަށް އަންނައިުރަގއި ެއ ބަބަޔަކު 

ފަހުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު  ބަޔަކު ވެރިކަމަށް ައއުމަށް އެ ،ނަމަހީ ށް ވަނީކަމަ ކަންކަމާ މި  ،ހަމަހަމަކަމާ

ވެގެންދާނީ ޝައްެކއް ނެތް ގޮތުަގއި އެ މަސައްކަތް. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބަޔަކު ވެިރކަމަށް އައުމުެގ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް

 ވަނީ  މި ޒާތުގެ ކަންކަމަށް ،ަރގުަވުގ ވިޔަފާރި، ަވއްކަން، ޑު ބަހުގެ ލަފުޒުތަކަކީބަޔަކާ ގުޅިފަިއވާ ދިވެހި ކުރިން އެ
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ނޑުމެންނަށް  ފަހުގައި ވެސް އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެރިކަމަށް އައުމަށް ،ނަމަ ވެގެންދާނީ މި ޒާތުގެ ކަންކަން. އަުޅގަ

ލާ އިތަން. ކުޑަކުޑަ މިސާލުތަކަށް ބަލަ މުންދާތަން. މި ސަރުކާރު ހިނގަ ހަމަ މިއަދު މި ފެންނަނީ މި ދައުލަތު ހިންގާ

ްއވެގެންތޯ މި ދައުުރ ޭގަގއި، ގެކޮުޅަގއި އެ ހުންނަވަީނ ކީ، ކޮޅު އަމިއްލަ ގެ ރަީއސް ޔާމީން ،ނަމަ މަށް ވަނީކަ

ބޯހިާޔވެހިކަމެއް ލިބިފައިނުވާ ާރއްޖޭެގ  ،ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ޚަރަދުގައި  ،ސީދާ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ؟ނިމެންދެން

ނޑުމެން ބަލަން  ނިންމާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެ އިހައްދަވަ ދުަގއި އަިމްއލަ ގެކޮުޅ ރައްޔިތުންެގ ޚަރަ އޮތް ހަްއދަވަނީ. އަުޅގަ

އޮތް  މާރާތް އެއިއޮތް ބަހައްަޓަވނީ. މުޅި އެ ހައްދަވަނީ. ބޮޑެތި ބޮޑެތި އަގުހުރި ލިފްޓުތައް ވެސް ގެންގޮސް  ތިއްބާ

ކުރަްއވާ ކަންތައްތައް މި ފެންނަނީ. ކަމާއެކު . ހީލަތްތެރިއަށްހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ލާރި ސީދާ ދިވެ ބޮޑުކުރަްއވަނީ

ގެްނ އި ނު އަމިއްލަ ގެކޮުޅގައި ހުންނަވަމަނިކުފާއެ އުޅެނީ ބޯހިޔާވެހިކަމެއް ނުލިބިގެން.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި

ނޑުހީެގކޮުޅ މި ހައްދަވަނީ. ހާދަހާ  ދައުލަތުގެ ޚަރަުދގައި މެންނަށް ލަތްތެރިއޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 .ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރަކުންެނއް ނޫން ؛އަލްޤީންهللا ދިޔައީ ޖަޕާނުގެ ސަުރކާރުން ޢަބްދު އިހަކަށްދުވަހަކު ފެިނގެން މި

 ދެ ،ޓަކައި ާރއްޖޭގެ ސަުރކާރަށް ދިން އެހީއެއް ކަންތައްތަކަށް ގެމަންޓުންޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކުން ކުރީގައި އެންަވޔަރަ

ށް ެއކައުންޓަްށ ނަ ފައިސާގެ އެހީެއއް އަިމްއލަ އެަކއުންޓަށް ދިޔަީއ އިނގޭތޯ. އަިމއްލަވުރެ ގި  ރުފިޔާއަށް މިލިއަން

ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، ނެތެއް އަމިއްލަ އެކައުންޓަަކށް ނުފޮނުވޭނެ ކަމަކަށެއް  ދެން ،މަ ކޯޓުން މި ބުނަނީއިދިޔަ

 ،މި ދިޔައީ  .ށް ފޯރުކޮށްދިްނ ފައިސާތަކެއް ިދވެހި ސަރުކާރަ މަތްީވ އިނގޭތޯ. އެކަމަުކ، މިއީޚިޔާނާތެއް ނޫން. ސަލާ

 އޭގައި ނެތެއް ، ޖަކު ަދއްކަމުން ވެސް މި ބުނަނީއިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީގެ ކުއް ންޖަމާވީ އަމިއްލަ އެަކއުންޓަށް. ދެ

އަމިއްލަ ނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ އެކައުްނޓަކަށް ނުދެވޭނެ ކަމަކަށް. ކޯޓުން މި ނިންމަ ،އަމިއްލަ އެކައުންަޓަކށް އޭނޫންތޯ

ނޫނިްއާޔ  ،އްޖަތު ަދއްކާ ސަރުކާރެއް ހުގެ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. އެހެންީވމާ، މި ޒާތު  އެަކއުންޓަށް ދިޔަަކސް އެއީ

ނުޑ މި ކަންބޮޑުވަނީ .ކޯޓުތަކެއް މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ ވެސް ތީ. އެއީ، މިގޮތަށް މި ދައުލަތު ހިނގާ ،އަޅުގަ

ގެ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުްނހުރި ފައިސާތަކެްއގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. މީގެ ކުީރަގިއ ިދވެހިރާއްޖޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަފއިސާ

 އި،ލޯނު ނެގޭ ގޮތަށް އޮންނަޮއތުން ވެސް ބަދަލުކުަރއްވަ  ،މަޖިލިސް މެދުވެރިވެގެން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަްށ ފައިސާ 

ވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތަކަްށ  . މިހާރު މިގޮތް ވެސް ަބދަލުކުރައްވާފަ ވަނީ އެ ފަހުން މިހާރު މި މި ސަރުކާރު އައި

ނުޑ ހިތަށްނު އަރާ ކީްއެވގެންތޯ ލޯުނ ނެގުމާއި މިކަހަލަ ކަންަތއްަތކަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވެސް އެނގޭނެ، އަުޅގަ

ރަްށ އޮތީ މަޖިލީހުގައި. ވަ ބޭފުޅުން އަޣުލަބިއްޔަުތ މި ވެްސ ތި  އިމުއެހާ ބިރުފުޅު މި ަގންނަނީ. ހަމަގަވެސް 

 އި . އެހެންނަމަވެސް، މީގަގެން ފާސްކޮށްެލވޭއިށް، ބޭނުން އެއްެޗއް ހުށަހަޅުއްވަ އެކު ބޭނުން ގޮތަކަ ފަސޭހަކަމާ

 ތަނުގައި ބަހުސެއް ހިނާގއިުރަގއި ވެސް އަުޑއިވިދާނެ ކަމަށް ކަންބޮޑުވާ ތަންޮކޅަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި

މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ،މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މުޤައްރިރުންނާއި ނަިއބުންނާ ޓަކައި އެ ދޮރު ވެސް ބަންދުކޮށްލީ.

ޒީބުތަުކަގއި ސީދާ މިގޮތަށް ެއކަން ހުއެއްުނވޭ ުދނިޔޭގެ އެހެން ތަންނަނީ. އަޅުަގނަޑކަށް ހިސަރުކާރަށް މި އޮ
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 އެއާެއކުަގއި، ސަުރކާރު އަދި ހަމަ އި މި ހުރިހާ ކަމެއް.އްރިރުކަމާ ޤަރުކާރަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުސަ ؛އޮންނަހެން

ތޯ އޮންނަނީ ސީދާ ސަރުކާރަށް. ދެން، ކިހިނެއް ކަން ެވސް މިއްރިރާއި ނައިބުޤަޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ކޮމިޓީގެ މު

ދިމާ އިދިކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޭޖ  އެހެންވީމާ، މުިޅ ދުނިޔެ ިހނގާ ގޮތާ  ؟ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުެރވޭނީ

 އޮތް ެގއްލިދަނީ. މިލިއަން، މިލިއަން، މިލިއަން ޑޮލަރުން ފެންނަނީ. މުޅި ދައުލަތުގެ ފައިސާަތއް މިހިނގާ ތަން މި 

ރިޕޯުޓ  އިގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހާމަކުރައްވަކަންކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކުރީ މި ން،ރާއްޖޭގެ ފައިސާ. ރައީސް ާޔމީ

ބޭފުޅާ ވަކިކުަރްއވަން. ސީދާ މި ގެއްލޭ ހުރިހާ އެ  އިފި އަމުރުކުރަްއވަ ންރުއްވީމަ ަވގުތުން ރައީްސ ޔާމީނެ

ނަންގަވަންޖެހޭނެ. ރެކިަވޑައިުނގަނެވޭނެ ިއއްޒަތްތެިރ  ންމީ ފައިސާތަކެްއ، ހުރިހާ ފައިސާތަކެްއގެ ޒިންމާ ރައީސް ޔާ

ނޑީަގއި ދައުރުން. ވަނީ ޔާމީ ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ފައިާސއަށް ޚިޔާނާތް އެ ުނޭވ އެ ބޭފުާޅެގ ސިކު

ނޑުމެްނ އިނޫނިްއޔާ. ެއކަމާ ސީދާ ހިތްޕަވަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަފއިސާ ލާފައި މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭނުން ގޮތަކަްށ އެ ފައިސާަތކާ ކުެޅވޭނެ ގޮްތ  ،މި ާޒތްޒާތާ ކުޅެ  ށްހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއަދިވެ ،ކަންބޮޑުވަނީ 

 .ގެން މިއާ ުކެޅވޭނެ ގޮތްތައް ހައްަދވާތީވެ އިބޭނުންވާ އެކައުންަޓކަށް ގެންދަވަ ޔާ ެއ ބޭފުޅުން އަދި ނޫނިއް ިއ،ހައްދަވަ

އިދިކޮުޅ  ެއ މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުެމންގެ އަޣުލިިބއްޔަތު .ލާތީއިޔިތުްނގެ ބާުރވެރިކަން ގެއްުލވަ ރާއްޖޭގެ ަރއް

ކުރަމުންދާތީވެ މިތާ އެތެރޭގައި މި ވާހަކަ ދެެކވޭތީވެ ެއ ނެތް ނަމަވެސް، އެކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހާމަ ފަރާތްތަކުގެ

 ތަން މި ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދޮރު ވެސް ބަންދުކުރާ މަސަްއކަތްކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރާގެއަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ނޑު، ައޅުގަ ވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

އާއި މަރަދޫ މުން، ރޭގައި ައްއޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫވާ އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރަފައިުތގެ ގާނޫަނށް މި ހުށަހެޅިދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންެގ  އި،ހިނގަ  ފޭދޫގައި ފެންބޮޑުވުުމގެ ހާދިސާއެއް ެއކަމުަގއި ެގްއލުންވި ހުރިހާ ޢާއިލާތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދާއިރާގެ ލޮުބވެތިޔާމެންބަރުންގެ ނަމުގަ 85މަޖިލީހުގެ  އެ ފަރާތްތަކަށް ެއ ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި  އި އަދި އަުޅގަ

ން ަގއި ަބއިވެިރވާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅަގނޑު އެދެނީ ިދވެހި ދައުލަތުއިދިމާވި ހިތާމަ

ށް އެ ފަރާތްތަ، ރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެއްލުންވި ޢާއިލާތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެ އި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ެއކަމުގަ 

އެކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް. އާދެ! 
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ނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާގެ ގާނޫުނގެ މިއަދު އަުޅގަ

 ،ގޮތުން ދަންނަވާލަން އޮތީިއާވ އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން. އާދެ! މި އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ށް ހުށަހެޅިފަކުރިމައްޗަ

ކްޓުތަކަށް ަޙޤީޤަތުގައި ބޭުރގެ ަޤއުމުތަުކން އެިކއެިކ ޕްރޮޖެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިްޞލާޙު މި ގަބޫލުކުެރވެނީ

ނޑުމެންގެ ވަ  ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ ފައިސާ ބޭސްކޮށް، މިސާލަކަށް ހައިން ކިަވކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފަސޭއަުޅގަ

ގޮތުަގއި  ގެއޮތް ިއޞްލާޙެއް  އިއާެދ! ދައުލަތެްއ ހިންގަން ފަސޭަހކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅިފަ ،ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް

 އްޖަތެއް ދެއްކުުމގެ ގޮތުން ހުވެސް އިިދކޮޅު  މިއަށް އިގަކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެްސ، މީގައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ، އި އޮތް ވާހަަކއާ އިކޮށްފަ ދައްކަނީ މީގެ ކުރިން ބަޔަކު ވަްއކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން މި އަޅުގަ

ެވސް އޮވެދާނެ. އެަކއުންޓެްއ  އިރަނގަޅަށް ކުެރވޭ ކަމެއްަގއި ގޯހެއް ހިނގާފަ  ،ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ނިޔަތެްއގައި 

 ގައި ހަަގކުރައްވާ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީގެ ވާހަކަ އެބަ ފާ އެަކއުްނޓެއްގެ ތެރޭން ،ހުޅުވުމުގެ ސަބަބުން

 ،ނަގަން ބޭނުންކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ ެއއްނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ބަޔަކު ފައިދާންނަ އެަކއުންޓަުކން ވެސް އި އޮހުޅުވާފަ

ނ  ،އުޅޭ މަަސއްކަތަކީ  ޑުމެން ކުރަުމން މިއެކަން އެހެން ހިނގައިފާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދީން ނުވަތަ އެިކއެިކ ޢޫޮގއްސަ އެބަހުރި މިސްކިތް އަަޅން ސަރީެގ ސަރުކާރުތަުކގައި ފެިނގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކު

ޤައުމުތަކުން ދީފައި ހުންނަ ފައިސާ ގެންޮގއްސަ އެބަ ޭބނުންކުރޭ މުޅިން އެހެން ތަާފތު އެހެން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަްށ 

ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ މަދު  އި،ެއހެންވީމާ، އެކަންކަން ހުްއޓުވަ  ބޭނުންކުރަމުން އައިއްސަ އެަބހުރި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ އެކައުންޓުަތކެްއ  މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކަށަަވރުކަމާ

ހުރެގެން އެކަްނ  ޖެހެނީ. ދެން، މި ހުޅުވާ ެއކައުންެޓްއގައި ޭބވަފާތެރި ބޭފުޅަކު ައދު މިއަޅުަގނޑުމެން ހުޅުވަން މި

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ރަނގަުޅ ގޮތުަގއި ،ވެސް ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކައިެއއީ އަޅުަގނޑުެމން އެްއގޮތަކަށް  ،ކުރުމަކީ

ނޑުމެން ހަމަ ސަބަބެއް ކަަމކަށް  ފޯރުކޮށްނުދީ ަބހައްޓަންޖެހޭ އްށް ފޯރުވާންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަފަރާތްތަކަ އަުޅގަ

މެސެޖެއް ދޭންެވއްޖެ  އިަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް ނުބަ އި،. ަކމެއް ގޯްސކޮށް މާނަ އޮުޅވާލަ ވެސް ނުދެކެންއެްއގޮތަކަށް 

ނޑު  ކަ ގިނަ ވާހަކަ. ެއހެންނަމަވެސްދެއްކިދާެނ ލައް ،ކަމަށް ވާނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަން މި ،ލަންޖެހޭ ކަމަކީފާހަގަކޮށް އުޅޭ މަސައްކަތަކީ ރަްއޔިތުން މިއަދު އެތިބި ހިސާބުން އަނެއް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ެގންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް އަުޅަގނުޑމެން ކުރަމުން މި ދަނީ.  ދަރަޖައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެ ން ފަސޭހަކުރަންޖެހޭ ލައްކަ ގިަނ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އެ އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަްތކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މީގެ ، ހަގަކުރައްަވއިފި ވަރަށް ބޮޑަށްގެންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާ ކަންކަން މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ ކުރަމުން މި 

ނޑު ރނެގުމަށް ޓަަކއި އޮންނަ ޕްރޮސީޖަ ކުރީަގއި ދިވެިހ ދައުލަތުން ޯލނު  ރކޮށްފިއޭ. ެއ ޕްރޮސީޖަމެން ަބދަލުއަުޅގަ

ެއއްކޮށް  ވެސް އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާރިން ތި ބޭފުޅުން. ެއްއގޮތަކަށް ވެސް ބަދަލުކުެރއްީވ ހަމަ މީގެ ކު

ކުރަމުން އަިއ ކަމެއް ނޫން މީގެކުރިައކުން. އެހެންނަމަެވސް، ތި ބޭފުޅުން މިދިޔަ ަދއުރުގެ ތެޭރަގއި ތި ބޭފުޅުްނ 
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އުދަނގޫަތކެއް ހުިރކަން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް  ވެގެންދިަޔއީ. އޭރު ލާަޙކާ ގުިޅެގން އެކަން އެހެންގެންނެވި އިޞް

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިއްޒަތްތެރި  ގަބޫލުކުެރވޭތީ އެ އިޞްލާޙު ވެސް ގެންނަންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންރައީސް، މި އަންނަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލަބަޔާއި މަންފާ  ަރމުން މިކު ދައުލަތުން ،ފަދަ ކަްނކަމަކީ ައޅުގަ

އަވަހަށް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި.  އިތައް ހިންގަ ކްޓުރަނގަޅު ގޮުތގައި ޕްރޮޖެ ،ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި

ކިތައް  ؟ފައިސާ އަިއއްސަ ހުރި ކި ދިމާލުންގެންވާ މިންވަރަށް ބޭރުގެ ެއހީއާއި ެއކިއެ އެަކށީހުރީ ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓުތޯ 

ފައިާސ ދާންޖެހޭ ދިމާލަށް ނުގޮސްގެން މަސަްއަކތްތައް ނުކުެރވި ހުރީ ކިތަްއ  ަގއިޕްރޮޖެކްޓުތޯ ހުރީ އަވަހަށް ސްޕީޑު

ނޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މިގައިދިމާލު ކަންކަން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ރަްއޔިތުންާނ  ތޯ؟ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު  ތެރިކަމާޞްލާމަސައްކަތް. މިީއ، ވަރަށް އިޚްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ހަމައަށް އެކު ކުެރވޭ މަަސއްކަތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ަރއްިޔތުންނަށް މި މެސެޖު އޮުޅާވލުމަށް ޓަކައި ަލއްަކ ގިަނ ދެން  ،އާ ގުޭޅގޮތުންގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި

ނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނެ. އެހެ ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ މިވާހަކަތަެކއް އަުޅގަ ކުރެވޭ  ންނަމަެވސް، މީގައި އަުޅގަ

އެކު ވީހާވެސް  ތެރިކާމަޞްލާ ނަށް އިޚްއަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަަސްއކަތަކީ ރަްއޔިތުން ،ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ވެސް 

އަނެއް ހާލަތަށް އަވަހަކަށް ތަަރއްޤީގެ މަްޝރުޢޫތައް ކުރިއަށް ގެންގޮްސ، ރައްޔިތުން މިއަދު އެތިިބ ހާލަތުން 

 ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ކުެރވޭ ފުރުޞަތެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ތްތެރި އިްއޒަ އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ނިޒާރަށް. މެންބަރު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކީ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙައަށް  2006/3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަެއޅިގެން އޮުޅވާުލމަ ަވއްކަންކުރުމަށް  އި،ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަ  ،ށް ޓަކައިވަރަށް ނުރައްކާތެރި މަޤްޞަެދއްަގއި ކަ

ވެސް ހަރުދަާނ ނީ މިހާރުވަ ޓަކައި ހުށަހެިޅގެންދާ އިްޞލާޙެކޭ. ރާއްޭޖގެ މާލިއްޔަުތެގ އުސޫލުތަްއ ހަމަޖެހިފައި

ނޑައެޅި ،ކުރުމުންދާ އުސޫލުތަކަކީ ާރއްޖޭަގއި ލިޔެވިމެއިންޓެއިންމި ގޮތްތަެކއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ  ޭއގައި  ކަ

މުން އައި އުސޫލުތަކެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ޚިުދމަތް ލިބެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް

މިލިއަން  އަށް ސަތޭކަ ެވސް ކީ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންެނވިއިރުބިފައި މި ހުންނެވި ރައީސައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ލި

ވަޑަިއގެންނެވީ. ެއ  ކަމަށްއެޅުިވގެން އެ މަނިކުފާނު ރައީސްމަތު ބޮލުގައި ހުމަތު، ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުރުފިޔާގެ ަވގު ތު

ނަޑއެޅިގެްނ ރާއްޭޖެގ ގާނޫނުތަކަށާިއ ގަ   މި ރާއްޖޭގެ ،ގަނެއި ާވއިދުތަކަްށ އަރަމަނިކުފާނު ވަަޑއިގެންެނވި ަފހުން ކަ
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ނއްއާ ގެ އަމިއްަލ އުސޫލުތަކަްށ މި ރާއްެޖ އެ ބޭފުޅާ  އި،ޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ބޭރުކުަރއްވަ މު އުސޫލުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ،ގަންނަނީރައިފަހުން މި އަ ދަނީ. އެންމެ ހިންގަމުން މި ނޑުމެްނގެ ާއމްދަނީއަށާއި އަުޅގަ ިމ ރާއްޖޭގެ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން މަސައްަކތް މި ކުާރ  ގެނެވިގެން މިގާނޫނަށް ބަދަލު .ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ަބއިތުލްމާލާ ކުޅެން ކަ

ނޑަެއޅިގެން ަވއްަކން ،ސައްކަތްތައް މި ކުރެވެނީ މަ ހަމަ  .ކޮށްލާނަންން. އިތުރަށް ައޅުަގނުޑ މި ރިޕޯޓުކުރަހަމަ ކަ

ނަޑެއޅިގެން ރައީސް ވަްއކަން މިހާރުވެސް މި ރާއްޖޭގެ  ިއރުމަަސއްަކތްކުރަްއވަނީ. މިކަން ކުރެވޭ މި ކުރަން ހަމަ ކަ

ަގއި. ރިޓީ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި. ސަރުކާުރގެ ކޮންްޓރޯލްގައި ހުރިހާ ތަނެއްހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ ސަރުކާރުގެ މެޖޯ

ޚިދުމަތްތެއް ނުލިބިގެންތޯ ނުލިބިގެން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންކޮން އެަކއުންޓެްއަގއި ފައިާސ  ،ދެން، ކޮން މިނިސްޓަރެްއގެ

ނަޑއެިޅގެން އަމިއްލަ އުސޫލުަތކެްއގެ މަްއޗަށް މި އުޅެނީ؟ މި  އެހެން .ކުރަްނވެގެންަވއްކަން ގެނެވެނީ ހަމަ ކަ

ށްލަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި ޞަދެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ފާހަަގކޮޤްއެްއވެސް، އެހެން އެްއވެސް މަ 

ނޑަެއޅިގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ،ވެސް މި ހިނގާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއގައި މިހާރު ވަަޑއިގަންަނާވ ވެނިސްބަތްކަ

ގަމާރުންނޭ. މި ބޭފުޅުންގެ  އީ ންގެ މިނިސްޓަރު މި ވިދާޅުވަނީ މިމި ބޭފުޅު އަށްމި ބޭފުޅުން ައމިއްލަ ؛ޕީ.އެމްގެޕީ.

މިކަމަށް ެއކަށީގެންުނވާ  އީްނެގ މެންބަރުން މި ވިދާޅުވަނީ މިންނޭ. މި ބޭފުޅުންބަރުން މި ވިދާޅުވަނީ ީމ ސެއްޅީމެ

ކުެރވޭ  މި، ގެނެޭވ މަސައްކަތެއް  މިތާ ތެރޭން މި ،ޅުވަމުންދާއިރު ބައެކޭ. މި ބޭފުޅުން އަމިއްަލށް މިހެން ވިދާ

 ކޮންމެ އިޞްލާޙަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި .ދޭތެރޭ މި މެންބަރުން އަމިއްލަށް ވިސްނަްނ އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ

ެއއްވެްސ ގޯެހްއ  އިމީގަ .މެކޭރަނަގޅު ކަ  އީބޭފުޅާއަށް ހަމަ މި ގެން ކުިރއަށްގެންަދވާއިރު ހަމަ އެ އި ތަނަށް ހުށަހަޅުއްވަ

އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ިވސްނަން މިކަމާ ދޭތެރޭ. މި ގެނެޭވ  އިރު ދަްއކާގެން ވާހަކައިސްކުަރްއވަ ނީކުރު އި ނެތޭ ކިޔަ

 އް ހުރިހާ ބާރުތަކެ ،ދައުލަތުގެ ާބރުތައް ،އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު އަުޅަގނޑު ކުރިންެވސް މި ދެންނެވިހެން

ވެސް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް  ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން އި،އަތްުޕޅުގައި އޮންނަވަ  ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ށް ބޭނުން ގޮތަކަްށ އްޔާ އެ ެއކައުންޓުން މި އެަކއުންޓަގައި ހުރި ލާރިެއއް ެވއްޖެެއކައުންޓު  ،މުންްއވަކަންތައްތައް ކުރަ

ތަނަކުން އަިއ ކޮން ދުނިޔޭގެ އުޅެނީ؟  ހުޅުވަން މި ްއތޯން އިތުރު އެކައުންޓުަތކެއޮންނައިރު، ކޮ ވެންބަދަލުކުރެ

ނޫންތޯ  ބޭނުންނުކުރެވެނީ؟ ހެކި ދައްކަންވީ ތޯގޮތަކަށްއުޅެނީ؟ ކޮން ނުކުރެިވެގންތޯ މިފައިސާެއއް ބޭނުން

ރުަގއި އަިއއިރައްޔިތުންނަށް؟ މީގެ ެއްއެވސް ކަމެއް ނުކުަރއްވާ. އަިދ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން 

ނޑު ދަންނަވާނީއްއާ ގެވެސް މަޖިލީހު  މި  ،މު އުސޫލުން ވެސް ބޭރުވަޑަިއގެްނނެވި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ އަޅުގަ

ނޫންތޯ.  ދަނީ ަރނގަޅަކަށް ނޫެނއް މަގަށް އަުޅވަން މަސަްއކަްތކުރަން އެބަޖެހޭ. މިމި ދައުލަތް ަހމަ ،ކަންތައްތައް 

 ޖެހިއްޖެހިތާމަކުރަން އިމާ މިއިއީސަށް ނަސޭހަތްދޭ ހިސާބަށް ދިޔަ ހުން ރައަޅުަގނޑުމެން ތަޖުރިބާ މަދު ސިޔާސީ މީ

ފަހުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ،  މި ހިނގަނީކީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އެންމެ  ދައުލަތް ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި

 ބޭރުން ލިބޭހާ ޑޮލަރުތަކާ  ގެން އިއްޔިތުްނެގ ފައިސާއިން ަވއްކަންކުރަްނ އެކައުންޓުަތއް ހުޅުވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަ
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ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ނީލާންއުޅެ ތަކަށްއަމިއްަލ ެއކައުންޓު  އެްއޗެހި ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ައޅުގަ . އަުޅގަ

ެގ ންބުނު ފައިސާތަކަށް ރަީއސް ޔާމީވެސް ހަމަ މި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިކުރިން ،މެންބަރު އިންތި ފާހަގަކުރެއްިވހެން

ުތގަިއ ކޯޓުްނ ގޮ ގެވެްސ ރަނަގޅު ގޮެތއް އެ  ؛ން ެއ މައްސަލަ ބެލޭ ގޮތެއް ވެސް އެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރެިވގެ ގެކޮއްކޯފުޅު 

ނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް އޮންނައިރު ހެންވީމާ،ނިންމެވީ. އެ ނޑުމެންެގ މިހެން މިހާ ،ހާލަުތގައި އަުޅގަ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ތަްނ  އިރު ވިްސނަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުގެ ގޮުތގައި މިދައުލަުތގެ ކަންތައްަތއް ދާ ،ސަރުކާރުގެ ކަންަތއް

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން މިއޮެވގެން މިތާ ހިނގާ ކަންކަން ބަލަްނ  ގައިތަނު މި ،ތަން ބަލަން ތިބޭއިރު ަގއި އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ މިހެން  ިމތާ މި އި،އި ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް އިންނަވަ ތަނުެގ ބާރުެގ ވެރިެއްއގެ ގޮތުގަ  މި ،އިރުތިބޭ

ތެރިކަމެއް އޮެވގެން ޞްއިޚްލާ މިއީ  ކިތަންމެ މޮޅަްށ ވާހަކަދެްއކިެއއް ކަމަކުންނަވާ. ާދއިރު މިކަމާ ވިސްާނަވޑަިއގަވެގެން

 އިމީގެ ކޮންމެ ކަމަކީ ނުބަ ،މި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫން މިއީކީ. މީގެ ކޮންމެ ކަމަކީ

ކޮށްފިއްާޔ  ހުރި ކަމެއްްއޞަ ގޮެތއްަގއި ަފއިސާާއ ުގޅުންގައި ނޫީނ މިތާ ކަމެއް ުނކުރޭ. ޚާ ކޮންމެވެސް އެދުމެއް 

ނަޑއެިޅގެން ހަމަ ޔަ  ން؛ތަކެްއ ހުށަހަޅައެަކއުންޓު އީވަްއކަންކުަރން ހުށަހެޅޭ ކަމެއްކަން. މި ާނގާާތ އެނގެންޖެހޭ މީޤީކަ

ަތކަށް ލިބުނު އެ އެކައުންޓު ،ހުރި އެކައުންޓުތަކުން މަދުެވގެންކޮންތާކު ؟ މި އުޅެނީ މަދުެވެގންތޯ ކޮންތާކުން އެކައުންޓު

ނަޑއެިޅގެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ނުކުރެވިގެންތޯ މި ލާރި ބޭނުން ކޯރުވުމަށް ންރަްއޔިތުންނަށް ހަރާ ،އުޅެނީ؟ ހަމަ ކަ

 ން ގެން ރައީސް ޔާމީއިޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްވަ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަ މިހާރު މި އިޓަކައި މި ރާއްޖޭގަ

 ހަމަ ތަރުތީބުކުރެިވގެން  ،ޓްޮކށްަރްއވަމުންގެންދިޔަ ވަްއކަން ރިޕީވެސް ކުރެްއވިހެން ދަުއލަތުގެ ފައިާސއިން ކުކުރިން

ނޑުމެން ޅޭ ކަމެކޭ މީ. މިއީ، އެްއގޮަތކަށްއުވަްއކަންކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން  ވެސް ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑައެިޅެގން ހަރާކުރެވޭ ކަންތައްތަަކކީ މި ރަ މި ތިބެނީ ބަލަން. މިތާ މި  ރައްޔިތުން ކޯރުވުމަށް ޓަކައި ންއްޔިތުންނަށް ކަ

 ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާރިފަށް. ވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރު

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކީ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަ ހިތްވަނީ މިއަދުރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާްއަޒތްތެއި`. ޝުކުރިްއޔާ 

ލުން ހިންގުމަށް ވެސް ަވރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ. ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާެޙކޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫ

ނުޑ  އެމް.ޑީ.ީޕގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ،އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިއްޒަތްެތރި ރިޢާޔަތްކޮށް ހަމަ އަޅުގަ

ހުރި ފައިސާތައް ެވްސ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ރ.ކ.އ ކޮމިޓީތަުކގައި  .އަރުވަން ބޭނުންބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެ
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ކޮންމެވެސް އެކައުންަޓކަށް ގެންދާށޭ ކިޔާފައި އެ ެއއްޗެހި ފްރީޒްކޮށްފަިއ، ހަމަ  ނެހެދިއެއް ނޭނގޭ. އެ ބޭފުޅުންދިހެ

ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތން ވެސް ދަންނާނެ ކަންކަން. ރާއްޖޭަގއި ަރއްޔިތުން ގިނަީއ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަުށަގިއ  އީމި

ެއ  ،ވެްސ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ވުރެ. އެހެންވީމާ، އެ ރަށްރަުށގެ ރައްޔިތުންނަށް ގައިމު މާެލއަށްދިރިއުޅޭލެއް 

ނޑުމެން .ކ.ބޭފުޅުންގެ ރ އ ކޮމިޓީަތކުގެ ހުރި ފައިސާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހެއްދެވި ގޮތް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްަކތްކުރާ ވާހަކަ. މި ކިޔަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގަން އަޅު އަބަދުވެސް މި ނޫނު ގާގަ

ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ްޕރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ވެސް.  ،ނަމަ ނޫނަކަށް ެވއްޖެގާނަމަ،  ފާސްވުމުން، މި ބިލު ފާސްެވއްޖެ

ނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮށްދެން މި  ވަން މިއަެނއްާކ މި އެކައުންޓު ހުޅު ؛އެއް އެަކއުންޓެްއަގއި .ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އަޅުގަ

. މި ބިލުގައި ތަނެއްގައި ހުުޅވާ ެއކައުްނޓެއް ނޫން މީ . އެެހންއި އިނގޭތޯއެމް.އެމް.ޭއގަ  ،އުޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ލަތުގަިއ ހާލަތު ިފޔަަވއި އަެނއް ދެ ހާނަންބަރުގައި އޮތް  1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  12ގޮތުން ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ  ބުނާ

 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ  140 ގެ. ދެން ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައާސސީއިްސ އެމް.އެމް.ޭއގަ އެަކއުންޓު މި ހުޅުވަނީ ވެ 

 މިކަން ވެސް މި ،ގޮތުން ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ކޮްނމެ އިދާރާއަކަށް ޒިންާމވާނެ ަވޒީރަކު ހުންނަންވާނޭ ބުނާ ުއސޫލުން

ނޑު  މަށްކަ މައްސަލަެއއް އޮތް އެްއޗެއްއެްއވެސް  އީކުރަނީ ހަމަ ވަޒީރެއްގެ ޒިންާމގެ ތެރޭން. އެހެންވީމާ، މި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބޫލެއް ނުކުރަން. ދެން މިގަ ނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން ބޭނުން ސާްކ ސަމިޓަށް އަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ޔާއަށް މިލިއަން ރުފި 900މިލިއަްނ ރުފިޔާ ފާސްކުރީ. އެކަމަކު އާޚިރުަގއި ނިމިގެންދިަޔއިރުަގިއ  231މި މަޖިލީހުން 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ަވކި  ވުރެ ބޮޑަށް އެރިކަން ހަމަ އެއީ އަުޅގަ

އެަކއުންޓަކަށް، މިސާަލކަށް ޭއރުގެ ސަރުކާރުން ހަމަ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރި މަސަްއކަތެއް އެ ކުެރއްވީ. އެ މަަސއްކަްތ 

ނަޑއެޅިފައި ުހރި ފައިސާއޭ ވިދާުޅވެ އީމި ،އި ކުރުމުގައި ވެސް ވަކި އެަކއުންޓެްއގަ ވަިކ  ،ާސކް ސަމިޓަށް ކަ

ބޭފުޅުންނަށް  ބިލުަތއް ައންނަންވާއިރަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ،ނަމަ އެަކއުންޓެްއގަިއ ބަހައްޓަިއގެްނ ކުރެްއވި

ނޭނގުނު. އާޚިުރގައި ބިލުތަްއ  ބޭފުޅުންނަށް ވާުނވާެއއް ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ކަންނޭނެގ. އޭރު އެ ވާނުވާ އެނގުނީސް

 ،އެހެންވީމާ  .ރައީސް ވަޙީުދގެ ސަރުކާުރަގއި ވެސް އަންނަމުންދިޔަ ހަމަ ހުއްޓުމެއް ނެތި. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ ަވކި އެަކއުންޓެްއގަިއ ބަހައްަޓއިގެްނ މިކަން ކުރަންޏާ ވަރަށް ރަނގަުޅވާނޭ. ެއްއގޮތަކަްށވެސް، 

ފަސްަހ  ،ބޭފުޅުްނގެ ވެރިކަމުަގިއ ވެސް ތިންހަތަރު ކަންކުރާނެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކޮންތާކު ުހއްޓަސް. އެދެން ވައް 

މިނިސްޓްރީއެްއގެ ޮއޑިޓު ރިޯޕޓު ނުކުތް. އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ުނކުތްއިުރގައި ދެންމެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި 

ތަނުން އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުކުރި އޮޑިޓަރ  ހަމަ މި  ،ރ ޖެނެރަލްފަދައިން އޭރުގެ ޮއޑިޓަ މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި

މަނިކުފާނު ނެރުއްވާފައި ހުރި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަުކަގއި އެބަހުިރ  ނިޔާޒުގެ ވާހަކަ. އެ މި ދައްަކނީ. ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަ

ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއެްއ ހަ ވުޒާާރއެްއގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު ނުކުތްއިރުަގއި އެަތއް ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ހަތަރުފަސް

ގޮުތަގއި އިނގޭތޯ. ވަގަްށ ކަމަށް  ދަންނަަވނީ ވަަގކަށޭ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަނީކީ ނޫން. ނަހަމަ ގޮތުގަިއ، މި ނަހަމަ
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ވެސް ވެދާނެ. ނޫނިއްޔާ ހަމަ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޫން ހަމަ ތުހުމަތުގެ އިނިގއްެޔއް ެއްއވެްސ މީހަކާ ދިމާއަކަށް ދިއްކުރާކަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭނުމެއް 

ރައީްސ  ،ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ދެންމެ ފާހަގަކުރައްަވއިފި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މިލިއަން ރުފިޔާއޭ  800ބޭފުޅާ ވިދާުޅވީ  އޭރު އެ އިފި.ޅުނޭ ިކޔަ ޮބެޑތި ތުހުމަތުތަކެއް އެ ގެ ބޮލުަގއި ވަރަށްޔާމީން

ނޑު ރަނގަުޅކޮށްލާނަން. އޭުރ އެ ،މިއަދު ވާހަކަފުުޅގަިއ ވިދާުޅީވ. އެހެންނަމަވެސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުްނ  އަުޅގަ

 3އެއް ހޯދުނު. ބޭފުޅުންގެ ވެިރކަމުގައި ނު  މިލިއަން ޑޮަލރު ވެސް އެ 800މިިލއަން ޮޑލަރޭ. އެ  800ގެންދިޔައީ 

އަހަރު ހަމަ އެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެްއގެ މަތީަގއި އިށީނެދވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ. ކޮމިަޝނެއް ވެސް ަހއްދަަވއިގެްނ، 

 ،އިންކުއަީރ ކޮމިޝަނެއް ަހއްަދވަިއގެން އެތައް ުދވަހަކު އުުޅއްވި. އެހެންވީމާ، ެއކި ދުވަުހ އެކި ވާހަކަ ވިދާޅުުނވެ

 މިިލއަން ޑޮލަރޭ. މިހެްނ މީހުންގެ ބޮލުަގއި ތުހުމަތު 800ރުފިާޔެގ ބަދަލު އޭރު ކިޔަމުންދިަޔއީ  މިލިއަން 800މިއަދު 

ަލންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކޮންމެ ދުވަހަުކ އިއެޅުވުމަށް މިކަހަލަ ފާޑުފާޑު ވާހަކަދަްއކާއިރު އެބަ ބަލަ

ނޫީނ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ކުރެވޭނެ ވެސް އެަކއްެޗއް ިކޔަން ުފރަތަމަ ކަމަކަށް. އެހެން

ބޭފުޅުންެގ  ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ކަންތަކާއި ނުކުަރްއވާ ަކންތަކާ ވެސް. އެ ކަންތަކާއި ނުކުެރވޭނެ ކަންތަކާ ވެސް. އެ

ރަނގަުޅ، ހަމަ އެހެން ތެރޭގައި ިތއްބެވީ ވެސް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން. އޭަގއި ެވސް އުޅޭނެ ހެާވއި ނުބަިއ، ޯގހާއި 

ނޑުމެން މި .ފަދަިއން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތަންތާގައި ެވސް ހެވާއި ނުަބިއ، ގޯހާއި ރަނގަޅު އުޅޭ ދަންނަވަނީ،  ައުޅގަ

ލާަފއޭ. ހަމަ ހިނާގ ޙަޤީޤަތަށް ޖެހިލަމާ ހިންގަވާ. އިްއޒަތްތެރި އިދެން ވާހަކަފުުޅގަިއ ވިދާުޅެވްއޖެ މުޅި ދައުލަތް ދަުރވަ

ބިިލއަން ރުފިޔާއަްށ ދަރާފައި އެކި ކަންކަމަްށ  32އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަން ނިމުނުއިރު މި ދައުލަތް ޮއތީ  .ރައީސް

އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިސާ ހޯދަން ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި ހަމަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެްއވި އިނގޭތޯ. 

ޫނން ގޮތްގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓު  ގޮތަށް. ރަނގަޅު ގޮްތގޮތަށާއި ހަމައޭގެތެރޭން ލިބުނު ފައިސާ ޭހދަކުރެއްވީ އެކި ގޮތް 

ބޭފުޅުން ވައްކަންކުީރއެކޭ ވެސް.  ރިޕޯޓުގައި ބުނާބުނުމެއް ވެްސ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ނުދަންނަވަން އެ

 އަހަރާއި، މިހާރު މި  ފަހުން މިއައި ރައީްސ ވަޙީުދގެ ދެ އޭުރގެ ދަރަނި އޮްތ ވަރޭ. ޭއގެވީ ންނެދެ އަޅުަގނުޑ މި

ކަމަށް މި  ވަނަ އަހަރު ދައުލަުތެގ ދަރަނި ހުންނާނެ  2016އަހަރުދުވަސް ނިމިގެން އަންނައިރު  4ހިނގާ ދެ އަހަރާއި 

ވަރަކަށް ބިިލއަން ރުފިާޔ  17މި ރާއްޖެއަށް ލިބެނީ  .ބިލިއަން ރުފިޔާގެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 36ލަފާކުރެވެނީ 

ވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިކަރަންޓު  16ކަމަށް އަންދާޒާކުެރވެނީ.  ބޭނެއާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލި

ނޑު މި  .ތަން ވެސް އާދޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ ހިނގާ. އެހެންވީމާ، ޑެފިސިޓު ޮބޑުެވގެންދާ   އަުޅގަ

ހިއްމު އިޞްލާޙެކޭ. މިސާލަކަށް ބޮޑެތި ދަންނަވަނީ މިއަދުގެ މި އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް މު

 ޕްރޮޖެކްޓުތައް...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަށް.ޡިމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޡިމްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ނޑަށް  ނޫނަށް މިގާމާލިއްޔަތު  2006/3ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ ފާހަގަކޮްށލަން ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ވެސް ާތއީދުކުރެވެން ނެތް ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނުޑ ހަމައެކަނި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެފާހަގަކު ތަންކޮޅު. ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން  ރަްއވައިިފ، އަުޅގަ

ކޮންމެ ރައްޔިެތްއގެ ބޮލަށް އެތައް ަބިއވަރު ރުފިޔާ ދަރަނިވެރިކުިރ ވާހަކަ.  ،ފައިބާވަަޑިއގެންނެިވއިރުަގއި ެއތައް

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަާމ  އި،ވެރިކަމުން ފައިބަ ުއމޫންލާނަން. ރައީސް މައިއަޅުަގނޑު އޭގެ ހިސާބު ދަންނަވަ

ލިއަން ރުފިާޔއަށް އަރާފަ. ރައީސް ނަީޝެގ ބި 10.5ންނަނީ އޮވާލުެވވަަޑއިގެންެނވިއިުރގައި ދައުލަތުގެ މުޅި ދަރަނި ހަ

ޔިތުންނަށް ކޮންފަދަ ބިލިއަން ދެރިއިުރގައި ަރއް 8.5ބިލިއަނަށް އެިރިއރުގައި  19ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާިލއިރުަގއި 

މަންފާއެއްތޯ ކުރީ. އާސަންަދ ތަޢާރަފުވެގެންދިޔަ. މުޅި ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ލިބިގެންދިަޔ. ފްލެޓު 

ދޮންބެގެ ފްލެޓުތަކުން ރައްޔިތުން ފައި އަޅައިގަެނގެން ރައްޔިތުން ެވއްޓޭ ހިސާބަށް ފްލެޓުތައް ގިނަވެގެންދިަޔ. 

ނާޔަތް ލިބިގެންދިޔަ. މިހުރިހާ އި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް  ،ނަށް ފައިާސ ލިބިގެންދިޔަ. މުސްކުޅިއެކަނިވެރި މައިން

ނުޑ  ދެރުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި އިން ރުފިޔާ ދެރުމަކީ މިބިލިއަ 8.5ޚިދުމަތަކަށް  ވެރިކަން، އަޅުގަ

 17އަހަރުގެ ވެރިކަމަށް ައިއއިރުަގއި  7.އެމުގެ ވެރިކަން ފަހު ޕީ.ޕީ މާނަމިކުރަނީ ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަން ަވއްޓާލުމަށް

ނޑަ ލާއިރުަގިއ އިއަހަރުގެ ަބޖެޓު ރިޕޯޓަށް ބަލަ ބޭފުޅުންގެ މި ހިސާބުތަކުން ދައްާކއިރު މި ށްބިލިއަން ދަރާފައިވޭ. އަުޅގަ

 މި  އިލަ ކުން ވެރިކަން ވައްޓާއަހަރުގެ ވެިރކަން، ބަޣާވާތަ  7އަހަރުެގ، ޕީ.ޕީ.އެުމގެ  7މި ވެރިކަން ނިމިގެންދާއިުރގަިއ 

 27 އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމިގެްނދާއިރުަގއި މުޅި ޤައުމު 5ގެ މި ހަުރގެ ވެރިަކމާއި، ރައީސް ޔާމީން އަ 2ބޭފުޅުންގެ 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން ައއި، މި  މުޅި ޤައުމުގެ ކޮންމެ ރައްޔިެތއްގެ ބޮލަށް އެްއކަލަ ތި، ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަރައި

ބުނުން، އަލަތު ަކއިެވނީގެ ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިެއްއެގ ަކިއވެންޏަށް ފްލެޓު ދޭން ބުނި އަލަތު ،ން ވިދާުޅވަމުން ައއިޕީ.ޕީ.އެމު

ނުޑ މިއިފްލެޓުގެ ދަރަނި އަޅުވަ  3ލުގައި ބޮ ނޑު  ލާފައި މި ޤައުމު ދަރަނިވެރިކޮށްލާ ވާހަކަ އަުޅގަ ދަންނަވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ބައެއް .ފާހަގަކޮށްލަން ޚަރަދުގެ ވާހަކަ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ގެކޮުޅގެ ،މެންބަރުން ފާހަގަުކރައްަވއިފި އަުޅގަ

 ،ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭއިރު 60ވިއްޔާ ދުވާލެްއގެ މައްޗަށް  ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ

 5ގޮސް ގެން މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި 22މިލިައން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިގެންދާިއރު، އަހަރަކު  1.8މަހެއްގެ މައްޗަށް 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަުދވުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެަތއް ބައިވަުރ ރައްޔިތުންނަށް ތިން  111އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު 
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ނޑުމެން މާނަ މި މި .ޅާހާ ލާރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްސަތޭކަެއއްހާ ފްލެޓު އަ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ ،ކުރަނީ އަޅުގަ

 ގެ ކުރެވޭ ަޚރަދަކީ ދުއިަސއްތަ އެަތއް މީހުންގެ ބޯހިޔާވަިހކަމުގެ ޚަރަދު  ކޮޅަށް މިސް އެ ގެޮކޅު. އެހެންނަމަވެ އުޅުްއވާ ގެ

ނޑުމެންނަށް މިދަންނަަވނީ.  ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ކުރެވެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު.  ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ަބއެްއ  ނުންވަނީ ހަމައެކަނި މިއަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ  ނޑުމެން ީމގެކުިރން އަުޅގަ ތަްނކޮޅު. އަުޅގަ

ވި އްދެ ހިލޭ ެއހީގެ ލިބޭ ފައިސާ ވެ  ؛ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ އަމިއްލަ އެަކއުންޓަށް ފައިސާ ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި

ނޑު ވެސް ާފހަގަ ންކު ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ކޯޓަކަްށ ޮގއްސަ ބޭ އީކޮށްލަން ބޭނުންވި ތަްނޮކޅެއް. މި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ިދއުމަކީ މިކަްނ ސާބިތުނުވެގެންދިޔަ ،ެއކައުންޓު ފައިސާ ވަން މަާގއި ހުިރހާ އެއްެޗއް ބެލި މެންޓާއިސްޓޭޓް

ލަތަކަށް ހާނޑުމެން ވެްސ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ލަތަށް ބަާލއިރުަގއި އަުޅގަހާއޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ުޖިޑޝަރީ މި

ޚާއްޞަކޮށް  ،ޑިޝަރީ އޮތީ ޮގއްސަ. ަހމަ މިގޮތަށް މިފަދަ އެކައުްނޓުތައް ހުޅުަވިއގެން މީރާގެ ބޭނުން ނެތިޖު

ތަނުގަިއ  ކުރިއަށް އޮތްންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤަުއމު ކުރެވޭ ކަމަށް ވަނެތި މިގޮތަށް ޚަރަދު އެމް.އެމް.ޭއގެ ބަހެއް

. ނީ ނޑަށް ފާހަަގކުރެވެކަމަށް އަޅުގަ  ދާނެއަދަދަކުން ދަރައިގެންމާ މަތީ  ވުރެ ދެއްކި ައދަދަށް އަޅުަގނޑުމެން މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަޙްމަދަށް.هللا ރު ޢަބްދުމެންބަ

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ފުރިހަމައަްށ ގާތެރި ރަީއސް. މިއަދު މާލިްއޔަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތް

ާވިއރު ބައެއް ާމއްދާތަކަށް ައޅުަގނޑު ވެސް އިޞްލާޙުތަކެްއ ނޫނު ހުށަހަޅާފައިގާމި  ،ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

ނަ މާއްދާގެ ދައުލަުތެގ ވަ 11ނޫނުގެ ގާ)ހ(. މި  -12ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ގެންނަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ެއގޮތުން

 ށް ބަޔާންކޮށްަފއިވީ ބޭންކު އެަކއުންުޓގައި ކަމަ ދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޕަބްލިކުފައިސާ ބަހައްޓަންާވނީ އެ މާއް އިއެންމެހަ

ބޭންުކ އެަކއުންޓުެގ އިތުރުން އިތުރު ެއކައުންެޓއް ނުވަަތ  ތަކުަގއި ޕަބްލިކުަލތްހާންނަނިވި އަ ،ނަމަވެސް

. މީަގއި ކޮން އޭޚްތިޔާުރ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެ އެަކއުންޓުތަކެްއ ހުޅުަވއި ަދއުލަތުގެ ަފއިސާ ބެހެްއޓުމުެގ އި

ނޑު ހުށަހަޅަން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ މިނިސްޓަރެއް ކަމެްއ ބަޔާންކޮ  ށްފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ އެކައުންޓުތަްއ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ )ބ( އަށް 3އެކު ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަްށ. ހަމައެއާ

ކުރަްނވާނޭ. ވެހި ސަރުކާުރގެ ެގެޒޓުގަިއ ޝާއިޢުަކނަޑައޅައި ދި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މިނިސްޓަރު
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ބޫުލކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ގައޮންނަްނޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ވެސް ވަކި ުމއްދަތެްއ ނެތީމަ މުއްދަތެއް އިމީގަ

 ،ންނަވާނީ ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރން. އަޅުަގނޑު ދަ ކަށްކަންތައްތަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި މި

ނޑު ދަންނަވާީނ ވަްއކަންކުރާ ވާަހކަވަްއކަން ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވާހަަކދައްކަމު ކުރީ ކޮންބައެއްޯތ . އަުޅގަ

އަހަުރވީ ވެރިކަމެްއެގ ތެރޭގަިއ މުޅި ަޤއުމު ެއކީަގއި ދަރުވާަލއި، މުޅި ޤައުުމ  3އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެއޭ. 

ަދއްކަނީ.  ވާހަކަެއއްތޯ މިޮކން ،ނާތްތެރިވެ ދައުލަތުެގ ހުރި ފައިސާއަށް ިޚޔާ ހުރި، ށްިވއްކާަލއި، މުިޅ ޤަުއމަ އެީކގައި 

ނޑުެމން ލަދުގަންނަންޖެހޭ. ފައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭބޭފުުޅން ވާހަކަދައުލަތުގެ ފައިާސއަށް ޚިޔާނާްތތެރިވެ  800ދެއްކީމަ އަުޅގަ

ދިވެހި  އީމީ މިއްގެ ތެރޭން ޚިޔާނާތްެތރިވެފަިއވާކައަހަރުވީ ެވރިކަމެ 3ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ  މިލިއަނަށް

ަސރުކާރަށް އަޅުަގނޑު މިއަދު  .ބޫލުކުާރނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންގަރައްޔިތުން މިއަދު 

އެަބ ތަނެއް ހޯދައި ދައުލަތަށް އެަބ ވައްދަންޖެހޭ. މިކަން  މިލިއަން ރުފިޔާ ވީުނވީ 800މި  ،ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ 

ހިންގާފައި ހުިރ ން. އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމުގަިއ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ަވއްަކންކުރި ވާހަކަ ަދއްކަން މާ ރީއްެޗއް ނޫ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތައް ދެްއކިދާނެ. އެހެންވީމާ، މީކީ މިއަދު  ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަްނޏާ އަޅުގަ

ނޑު ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ މިއީ ބޭބޭފުޅުން ދައްކަން ހަކަ މިސަރުކާރުން ކަންތައްތަެކއް ުކރާ ވާ

މަސައްކަތް  . އަޅުަގނޑުެމން މި ސަރުކާރުންެވސް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދެއްކޭނެ ާވހަކަތަކެއް ނޫނޭދަންނަވާނީ މީ އެއްގޮތަކަށް

ޓަކައޭ. ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިާޞދީ އި މަންފާ ގެނެސްދިނުމަށް ޔާ ރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަކު މި

މި ވާހަކަތަްއ ދިނުމަށް ޓަކަޭއ. އެހެންވީމާ، ފުދުންތެރިކަމާއި، ރައްޔިތުންަނށް ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުާނއި ތަހުޒީބު ގެނެސް

ނޑުމެން ބަަލއި  އިކަންަތއްތައް ކުރަން މަަސއްކަތްކުާރިއރު މި އެމް.ޑީ.ޕީން އޮުޅވާލައި ކެްއ ނޫން. ގަންނާނެ ވާހަކަތަ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ަދންވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް  ލަޖުމު ގޮތެއްަގއި މި ހުށަހަާޅފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ އަރުވަނީ މައްޗަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަށް.ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާ މައްޗަންޮގޅީ

ްސ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުުމގެ ދުވަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ަމްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާ މިތިބީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިާޔ  ކަމަށް ވީހިނދު، އެމް.ޑީ.ޕީާއިއ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންެގ  ހުއްޓުވުމަށް އަުތކުރި އޮޅާަލިއގެންކަން މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވަން. އެ
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ގަިއ ގެަނއި ބަާޣާވތުގެ ސަރުކާރުްނ، އަދި ެއއީ  2012ފެބްރުައރީ  7ބޭނުންވޭ. އަިދ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން  ފަރާތުން މި

ށް، ދިވެހި ވީހިނދު، އެ ސަރުކާރުން އަންހެނުންނަ ގޮތަށް އޮތް ސަރުކާރަކަށް މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރު ވެސް ހިމެނޭ 

އެ އަިނޔާތައް  ،ނިޔާތަްއ ހަނދާންކޮށްކުރި އަ ގޮތަށް އެ ދުވާލު މާލޭގައި އެންމެންނަށް ފެންނައަންހެނުންނަށް ރޯމާ

ލުވެރި ބަދަލު އެއްވެްސ ވީއިރު ެވސް ޭއގެ ޢަދު ހަމައަށް ން ކުށްވެރިކުރަން. އަދި މިއަދާބާރާތުއިރުކަށި އެންމެ ހަ

. ވެސް މިއަދު ފާހަގަކުރަން އެކީ ޝަރީޢަތަކުން ބެލިފަިއނުވާކަން ައޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ޢަދުލުވެރިކަމާ ނުވަތަ ، މީހަކަށް

މަނިކުފާުނގެ  އެ ،ރަީއްސ މައުމޫން އީަދއްކަނީ މިއަދު. މި  ގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މ2006/3ިނޫނު ނަންބަރު ގާ

ނިކުފާނު ނެންގެިވ މަ މަނިކުފާނަށް ކޮަރޕްޝަނުގެ ވާހަަކ ގިަނވެގެްނ އެ ދުަވހުގައި އެއަހަރު 30 ،ޒަޢާމަތުގައި 

ބޭފުޅުްނެގ  އެ ،ލްްޑ ބޭންކު އައިްސގެންޖޫުދގަިއ އޮތްއިުރ ވޯމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާުރ ވު ްއަގއި އެއިނީޝިއޭިޓވެ

 އޮތްންކުްނ ދައްކަމުންދިަޔއީ އޭުރ ލްްޑ ބޭދައްކަނީ. ވޯ ހެދި ބިލެއްެގ ވާަހަކ މިތަނަށް ައއިސްގެްނ  އިންވިޓޭޝަނަށް މި

. އަޅުަގނޑު މިއަދު ވެްސ ގޮތަށް ހުރިހާ ތަނެއްގެ ެއކަުއންޓުތައް ބެހެއްޓިފައި އޮތީމާ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަން

 ،ކޮށް އެއްކޮށް މަސަްއކަތް ލްޑް ބޭންުކގެ ޓީމާއޮފީހުގައި ހުރެ ލޯ ޮކމިޝަނުން އވޯބަންޑާރަ ނައިބު  ،ހަނދާން އެބަހުރި

އްހެން ހުރެ މި ބިލަށް މަރުޙަބާކީ ހަނދާން. އަދި އޭރު ދެއްކިގެންިދޔަ ވާހަކަަތކާިއ އަޮތޅުގެ ެމންބަރެ ގައި މާލެއަދި މިތާ

ނޑުމެން ެއންމެން ވެސް ތެދުވެ ެދއްކި އެއް  އެަކއުންޓެްއގެ އޮތީމަ ަދއުލަތަށް ލިބޭނެ ފައިދާތަުކގެ ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްެޖ ެއަކއުންޓެްއގައި އެ ފަިއސާ ހުރުމަކީ  ކޮންސޮލިޑޭެޓޑް ؛ނދާން. އަދި އެ ގެަނއި ިއޞްލާޙުހަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ގެނައި އިޞްލާޙެްއ.  ލްޑް ބޭންުކން ވެސް ބުނާވޯ އި،މަރުޙަބާކިޔަ ގޮތަށް ަކންކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އެީއ ރައީސް  ނޫނުގާލާމަރުަކޒީ  ،އަޅުަގނޑުމެން ޭރގައި ކޮމިީޓގައި ވާހަކަެދއްިކއިރު ކޮމިީޓެގ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި 

ން ކޮރަޕްޝަްނ މަނިކުފާނު ދެްއވި ހަދިޔާއެކޭ. ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިެވހި ދައުލަތު ަފހު އެ އަހަރަށް 30މައުމޫނުގެ 

ގެނެވުނު އިޞްލާޙުން ނޫނަށް އޭރު ގާެއކަމެއް މާލިއްޔަތު  ،ކަމަށް ވާނަމަ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ކަމެއް ކުރެވުނު

މަނިކުފާނު  ލިބިގެންދިޔަކަން އަުޅަގނުޑ އެބަ ފާހަގަކުރަން. ނަމަވެސް މިއަދު މި ފެންނަނީ ހަމަ އެ

ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ނިގުަޅއިގަުތމަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަތަްއ  ގެނައިވާ ޕާީޓގެ ފަރާތުން އެ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަ

 ންެނވި އިޞްލާޙު، ަރއީސް މައުމޫންލްޑް ބޭންާކއި ތަންތަނުން ގެންނަަވއިގެން އެ ގެވޯ ؛ގޮތް  ދައްކަިއ، އޭރު އެ އޮތް

ނިގުޅަިއގަތުމަށް ޓަކައި އެ  ކޮރަޕްޝަން މި ރާއްޖޭން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ކުރެްއވި ަމސައްކަތްޕުެޅއް ިވއްޔާ ެއކަން 

ެގ ރައީސް ޔާމީން ،ގެ ކޮްއކޯފުޅުނބުރާލުމަށް ޓަކައި ރައީސް މައުމޫންގޮތަށް އަ އެނޫން މަސައްކަތް  ކުރެވުނު

ދައްަކވަުމން ވެސް ދަނީ އެގޮތަްށކަން އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުކުރަމުންދާ ތަން. ސަރުކާރުން މަސަްއކަތް

ވުނު . އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވެްސ އޭރުގެ މަޖިލީހުގެ ޔައުިމއްޔާތަާކއި، އޭރު ކުރެ ހަަގކުެރވޭފާއަޅުަގނޑަށް 

 ،ލަންޖެހޭ. ސީދާ ބުނެފައި ވަނީއިއްކުނު ވާހަަކތައް ވެސް އެބަ ބަލަްލޑް ބޭންކުން ދެމަސައްކަތްތަާކއި، އޭރު ވޯ

އްޔާ ކަންކަން ނުކުރެވޭެނ ގޮތަށް ނޫނި މަގުފަހިވާ ެއކައުންެޓްއަގއި ހުރެގެން ނޫނިއްޔާ ކޮރަޕްޝަނަށް ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް
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މިއަދު އެތައް ބައިވަރު  ންކަން ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް.ކަ އަދި ދައުލަތުގެ ިއސް ވެރިޔަކަށް ހުރެގެން މި ށް.ކަމަ

ކަައކީ އުޅޭ ވާހަ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ ބޮުލގައި އަޅުވަމުންދާއިުރ، ދަންނަވަން މި

ކާިއ ދެން ހުރި އެކައުންޓަކާިއ އެތާ ހުރި އެކައުންޓަ  ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީައކީ ވެްސ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ވެަފއި

 ކަންަކން އަނެއްާކވެސް ަމގުފަހިވާ  އަމިއްލަ މީހުންގެ ެއކައުންޓަްށ އެްއޗެއް ިދޔަ ވާހަކަ ަދއްާކ ދުވަސްވަެރްއގައި އެ

ނޑު ަހމަގައިމު އި،ހުށަހަޅުއްވަ  މަޖިލީހުން ބިލެއް ގޮތަށް މި ެވސް ހިތާމަކުރަން.  އެކަން ކުިރއަށްގެންަދވާތީ އަުޅގަ

ނޑު އަުޑއެހީމޭ ޞްއަޅުަގނަޑކަށް މި އި ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ލާޙަަކށް ތާއީދުކުރެވޭކަށް ނެތޭ. ެއީއ ޚުދު އަޅުގަ

 ،ގޮތަށް ކަން ކުރީމާ  ލާޙުގަިއ އޮތްޞްމި ހުށަހަޅާ އިއެނޫން ވެސް ފަރާތްތަކުން ިމގޮތަށް މިހާރު އަދި ވޯލްޑް ބޭންާކއި 

ެއ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ގެަނިއ އި، ތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކަ ވީ ޚިޔާނާ ށް އަހަރު އެގޮތަށް އެަކން ކުރީމާތިރީހަކަ

ްށ ނެތޭ. ޝުކުިރއްޔާ ލާޙަށް ތާއީުދކުރެވޭކަޞްއުޭޅއިރު ައޅުަގނޑަކަށް މި އި އަނެްއކާ އަނެއް ކޮަޅށް ގެންދަންބަދަލެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 ޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަ

ވާ  ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ! ިދވެހި ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތު ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި .`

ވަނަ މާއްާދގެ  12ގާނޫނުގެ  މި ،ެވސް ހަމަ ފާހަގަކުރެވެނީ ށްާލއިރު ައޅުަގނޑައިގޮތުން ވާހަަކދައްކަ ބެހޭ ލާޙާޞްއި

ބޭންކު އެކައުންުޓގައި ޖަމާކުރަމުންދާ ފައިސާ ވަކިަވކި އެަކއުންޓުތަކަްށ  ޕަބްލިކުހ( ގައިވާ ގޮތުން މިހާރު )

އަިދ  ،ލާޙު އޮތްކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުންޞްގޮތަށް މި އި ޖަމާކުރެވޭނެ އުސޫލަކަށް ަމުގފަހިވާ

ށް އޮތްކަން ވެސް އަުޅަގނޑަްށ ގޮތަ ތައް ގެންދާެގ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ އެކައުންޓުކޮށް މިނިސްޓަރެއް ޞައްޚާ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް އަުޑިއެވމުން މި ދަނީ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުުމގެ ދަށުން  ފާހަގަކުރެވޭ. އަުޅގަ

އެމް.އެ.މް.ޕީ.އާުރ.ސީން ވަރަްށ ގިނަ ފައިސާތަކެއް ެގއްލިެގން އުޅޭ ވާހަކަ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ވަރަށް ގިނަ 

ނޑިަވޅެްއގައި މިފަދަ އިއުޅޭީތ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފަ  ފައިސާތަކެއް ގެއްިލގެން ލާޙެއް އައުން ޙަޤީޤަތުަގއި ޞް އިވާ ދަ

ނޑުމެން އިތުރަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުަރން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި  މިއީ އަުޅގަ

ގެ ފަރާތްތަކުްނ ލިބޭ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯުނގެ ންނަށް ބޭރުދައްކަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާގެ ވާހަކަ. ހުރިހާ ރަްއޔިތު

ނުޑ ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ، ވާހަކަ. ެއގޮތުން އަުޅގަ
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މިފަދަ ބޮޑެތި  ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ބޮުލގައި ވެސް ޒިންމާތަެކއް އެޅިަފއިވޭ

ނޑުމެން ޭބނުންވަނީ ރަްއޔިތުންެގ އެުދމަކަށް ވަނީ ވީހާވެްސ ދެފުށް  ،ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ވިަފއި އޮތުން. މިހާރުކުރެއިމު ޤާއުމުގައި ޤަމި  ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ،ފެންނަ ނިޒާމުތަކެއް ވެސް އަޅުގަ

ހަތަރު ފަރާތުން ބެލޭނެ  ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ިނޒާމުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިހާރު

ނޑައެޅިަފއި އޮތީ. ޮއއްވާއުސޫލުތަ  ،ަތކެއް ހުުޅވިޓުކެއް ގެނައުމުން ިއތުރު އެކައުންލާޙުތަޞްމިހާރު މިފަދަ އި ެކއް ކަ

ނުޑމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީ ،ހި ޖަމާކުެރވުންޓުަތކަށް ލިބޭ ެއހީތަކާއި ެއއްޗެތަފާތު އެކައުން ޤަތުގައި މިީއ އަުޅގަ

އިާސ އެއް އެަކއުންޓެްއގައި އެ ފަ ،ކަމެއް. ދެންމެ ހަމަ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރ މާރިޔާ ވެސް އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން

ނޑަނަ ގޮތުުވރެ ގި ށްދައުރުވުން އެއީ އެްއގޮތަ ސް ފާހަގަކުެރވޭ. ށް ވެ ން ަދއުލަތަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަ، އެހެންވީމާ  ލާޙެއްޞްވާނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެވސް އިއަުޅގަ

ޔަތުެގ ދައުލަތުގެ މާލިއް  ،މު ކަމެކޭ މިފަދަ ބޮޑުއްލާޙުކުރުން މިއީ ވަަރށް މުހިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިޞްއި

 ރު. ުޝކުރިްއޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ލާޙެއް ގެންނައިޞްގާނޫނަށް މިފަދަ ބޮޑު އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ކެުވން:ދާޢިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއް ގެމަނަފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ަމއްސަލަެއއް. ވަރަށް ސާުފކޮށް އެނގެން އޮތް ކަމެއް. މުޅިްނ 

މިހާރު  ،ވަރަށް ސާުފކޮށް އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ .ދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޮޅުވާލުެމއްގެ ތެެރއިން ވާހަަކ މި

ތަކެއްގެ ފައިސާ ެއކި ދިމަދިމާލުން ވަންނައިރުަގއި ޭއގެ ބަދަލުގަިއ ކަްށ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުއެަކއުންޓަމި އުޅެނީ އެއް 

ތަކަކަށް ކުާރ ޚަރަދުތައް ަވކި ެއކައުންެޓްއގެ ތެރެއިން ޚަރަުދކުރެވޭެނ ޓަކަށް ނޫނިއްާޔ އެްއ ޕްރޮޖެކްޓުކޮންމެ ޕްރޮޖެކް

ނޑަައޅަން. ވަރަްށ ސާފުކޮށް އޮްތ ކަމެްއ މިއީ ކަމަށް ަވންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  . މިސާލަކަށް ދަންނަވާއުސޫލެއް ކަ

 .މި އިންނެވި ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު މި އިންނެވީ !ބައްަލވާ ،ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ 

ަކއި. ދީ ފަންޑެއްެގ ދަށުން މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ޓަޢޫއި ފައިާސ ލިބުނީ ސަގދ.ވާޫދގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީ ަސރުކާރުގަ 

އެހެންނަމަވެސް، ވެިރކަން ދިަޔއިރުަގއި އެ ފަިއސާއަށް ވީ ޮގތެއް، އޮތް އެަކއުންޓެްއ، ވީުނވީ ގޮެތއް ނޭނގިފައި އޮތީ. 

ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަސައްކަތުން މިއަދު އެ ވަނީ އެ ކަންތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެއްޓިފައި އެ އޮތީ. 

އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިސާލަކަށް  ންަތއްތައް ެއބަ ހުރި ދިމާވެފައިކަ އިރަށްރަށުގަހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ މި
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ައޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރަގއި ދެްއވަޫދގައި ބަނދަުރގެ  ،ނަޫދގަިއ ހަދަން އޮތް މިްސކިތެއް ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ ތި

މާލަކަށް ދި އްކު ހުރިހާ ފައިސާތަކެއް އެފައިސާަތކެއް މިއީ. ެއކަމަ އޮތް ލިބިފައި އިންބޭރުގެ ފަންޑިްނގ، ލަމައްސަ

ވީނުވީ ގޮެތއް ނޭނގި ަކންތައްތައް ެވގެން މި ދިޔަީއ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ  ށްަތކަވަދެގެން އެ ޕްރޮޖެކްޓު

ދިރާގު  !ގައިތޯ ވީ ސުވާލުކޮށްލަ ބައްަލވާލާފައި ލިބުނު ލާރި ކޮންތަނެއްއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެއަރޕޯްޓ ވިއްކަ 

 ،ބުނު ފައިސާ ވީ ކޮންތަނެއްަގއިތޯ ފެން ކުންފުނި ވިއްކާލަިއގެން ލި ،ބުނު ފައިސާ ވީ ކޮންތަނެއްަގއިތޯގެން ލިވިްއކާލައި 

ން ރުފިޔާގެ ފައިސާ ވީ އަމިލި 800ކަމަށް މި ވާހަކަދެކެވޭ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ގެއްިލގެން އުޅޭ

ނޑުމެންގެ މި ަކންތައްތަކުގެ ތެރޭ ދިމާވާން މި ޖެހެތޯ؟ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ކޮންތަނެއްަގއި  ގައި ހުރިނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އުސޫލުަތއް ހަރުދަނާއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅު  ހަޅި ކަންތައްތަކެްއގެ ތެެރިއންދޯ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގަ

ރަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ޓަކައި ސަުރކާރުން މަސައްކަްތ މި ކު އްލުކުރުމަށްޙަ  މައްސަލަތައް މި ހުންނަނީ. މި ކަންތައްތައް

ނޑު ދެ ބޭނުމެއް ންނެވިްނ ނުވޭ މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން އެތައް ބިލިޔަްނ ރުފިޔާއަކަށް ދަރާފަިއ ތިބޭކަށް. އަުޅގަ

 150000ރުފިާޔއިން،  150000ދިޔައިުރ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ަރއްިޔތެއް، ކޮންމެ ަރއްޔިެތއް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުން

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކެއް ނެްތ ބޮލަކަށް ދަ އިންރުފިޔާ ނޑުމެން ބެލިއިރު. ދުނިޔޭގައި އަުޅގަ ރާފަިއ އޮތީ އަުޅގަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ ފަރާތުން  ،ނުކުރޭ. ައއި.ެއމް.އެފް ހިސާބަށް. ދުނިޔޭގެ ބޭްނކަުކން ގަބޫލެއް 

ނުކުޭރ. މި  ކުތަކުން ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލެއްއްދުގެ ެއކިއެކި ބޭން ހަނުުކރޭ. އޭޝިޔާ ސަރަ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލެއް

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ްއެގ ދިަޔއިރު ދިމާވި ކަންތައްތަކެ ެތރޭގަިއ ވެިރކަން ނިމިގެން ދިމާެވގެން މި ދިޔައީ އަުޅގަ

ކަށް ދިމާލަށް ދާއިރު އެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަ ނޑުމެން ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކާއްލުކޮށް އަުޅގަޙަސަބަބުން. މި ކަންތައްތައް 

ލެްއގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްަދނީ ވަކި އެަކއުންޓެްއގަިއ ބަހައްޓަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޚަދަރުކުރެވޭނެ ުއސޫ

ލަ ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޖުމު

އަކީ އަބަދުވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކާ ހުރިާހ ވާހަކަތަކަްށ އިދިޮކޅުހަދާ އެމް.ޑީ.ޕީ  ކި. އެހެންނަމަވެސް،ވާހަކަދެއް 

ނާޅާ.  ފަރާތެއްގެ އުސޫލުން މި ކަންތައްތަކަށް ވެސް އިިދކޮޅުހެދީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބަޖެޓަށް ވެސް ހަމަ ވޯޓެއް

ދޭކަށް އްޖޭގެ ަކުއންސިލަރަކަށް މުސާރަމި ރާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ެއބަ އެނގޭ. 

ނުދޭ. ބަނދަރެްއ  ރީ ދޭކަްށ ވޯެޓއްފުންގެ ސެލެނުދޭ. ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީައކުން ޯވޓެއް 

ނޑުމެން ގަބޫލުުކރާ ، ނުދޭ. އެހެްނވީމާ ހަދާކަށް، ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދާކަށް، އެްއވެސް ކަމެއް ކުާރކަށް ވޯޓެއް  މިއީ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތް. އަޅުަގނޑުމެން ކުާރ ކޮންމެ ކަމަކަށް އިދިޮކޅުހަދާ އުސޫލުން ކުރާ ކަެމއް ކަަމށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ 

ރައްޔިތުންނަށް ވާުނވާ އެނގޭ ނަން ހުރި ކަމެއް މިއީ. މިއީ އެނގޭ މިއީ. ވަރަށް ސާފުކޮްށ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެން

ތްކުެރވޭެނ ކޮށް ޮއޑިޓަރުންނަށް ވެސް މަަސއްކަޞަ ޚާއް ،ކުރުމަށް ޓަަކއި ގޮތަކަށް މުޅި އެަކއުންޓިންގ ނިޒާމު ބައްޓަން

ދާއިާރގެ ގެމަނަފުށީގެ ބަނދަރަށް ީވ ކިާހ  ންނަވާ ކަމަށް ވަންާޏ ގެމަނަފުށީމިސާަލކަށް ދަ ؛ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން
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އް ހާވަން މި ޖެހެނީ. ތަެކްއެގ ހުރިހާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއިލާއިުރަގިއ ހުރިހާ އެކައުންޓުޚަރަދުތަކެއްތޯ ބަލަ

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އަރާ ކޮސްޓް ަވކި ެއކައުންެޓއްެގ ތެރެއިްނ  އި،މަނަފުށީ ދާއިރާގެ ބަނދަެރއް ހަދައެހެންނަމަވެސް، ގެ

 ...ންބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް ވަންޏާ ވަަރށް ސާފުކޮށް މިކަން އޮންނާނެ ފެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިކުންތު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  12މިނެޓު  3މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.  އަރުވަނީ އަލިފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

ލާޙަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޞް ގާނޫަނށް މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ އި ަރީއސް. އާދެ! މާލިްއޔަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށް ވާނުވާ ނޭނގިތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެްކޓު ރަށްރަށުގެ، ށްއުފާފާގަތިކަމަ އެ ފައިާސ  ،ތައް އަުޅގަ

 ރައީސް މި .. އާދެ! ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކުރަނީގެއްލުމަށް މަގުފަހިެވގެންދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑ ގަބޫލު

ގޮތަކަށް  ގޮތަކަްށ ައވަސްއަުރވާލަްއަވއިގެން. ޭރގަިއ ވެްސ ުކއްލި ބާވަތުެގ ކޮންމެ ކަެމއް ކުަރްއވަނީ ވަރަށް ުކއްލި

ން ްސކުރަހުގޮތަށް މިއަށް ބަ ލިބޭ މިނެޓު 14އިިދކޮޅު ފަރާްތތަކަށް  މު ކޮމިޓީ ބާްއަވވާފައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އާއް

އުމުގެ، ޤައިްއަޒތްތެރި ރައީސަކީ  ؟އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ންކުރަން މަސައްކަތްކުެރއްވީބައްޓަ

ބާރު ގުުޅވާލަދޭ ވަސީލަތެްއގެ ގޮތުަގއި އިންނަ މައި ބާރު. ތި ާބރުގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  3ދައުލަތުގެ 

ކޮށް ިއްއޒަތްތެިރ ޞަޚާއް ،ދެްއވުމަކީ ރަްއޔިތުންނަށްޖާގަ އް ހިންގަންނިންނަވައިގެން ސަުރކާރުން ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ

ރައީސް އިންތިޚާބުކުެރްއވި ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވވޭ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާެފއް، ހަރާންކޯރުވުމެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ގިނަ އަތުަގއި އުނގުޅެންޏާ  ގިނަ ދަތުަގއި އުނުގޅޭނޭ  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަ

ގެންދާ ކަެމއް. އިތުރުވެ  ،އެކައުންޓުަތއް ިގނަވުމަކީ ެއއީ މީަގއި ޖަރީމާ ހިންގަން ފުރުޞަތުތައް ފުޅާވެ ،ބުނާހެން

ފަިއސާގެ ކޯޅުން.  މައިަގނޑު ަމއްސަލަައީކ ވެސް އުމަށް ިމ ވަގުުތ ދިމާެވގެން މި ުއޅޭޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ 

އުޅޭ މަިއަގނުޑ  ދިމާވެގެން މި އި ުކރީގެ ނައިބު ރަީއސް އަދީބާަރއީސް ޔާމީނާ ،ޖުްމހޫރިއްޔާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލް

ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި ކުރީެގ ނައިުބ  ،މައްސަލައަީކ ެވސް ފައިާސގެ މައްސަލަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް

މައަށް މައްސަލަތައް ދަނީ ހަ ސް، ޝަރީޢަތާހެންނަމަވެރައީސް ހައްޔަުރކުރީ ެއްއޗެްއ ގޮްއވާލި މައްސަަލއެްއަގއި. އެ

ނޑުމެން އަުޑއަހަ ،ހުރި ކަންކަމުގައި. މިއިން އެނގެނީފައިސާއާ ުގޅުން ކުރީގައި ދެ ބުޅަުލެގ  މު،އުޅެ އި ައޅުގަ

ރު ެއ ދިޔައިފޮތިފޮއްޗަްށ ބައި އެޅެމުން ،އަރައިރުން، ރާމާމަކުނު ބޯިކބާ ބެހި ވާހަކަ. އެގޮތަްށ ބަހާ ނިމުނުއިރު

ފިަޔވަޅުތަެކްއ  ދެން އެ ފައިސާ ޖެހުނު ބަޔަކާ ޭދތެރޭގައި އެޅޭ ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ނުލިބުނީމާލިބެންވާވަރަށް ރައީ 
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މި ބާވަތުގެ ކަެމއް  .އޮތީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި މުޅި ޤައުމު މި، ދަނީ. އެހެންވީމާ ޤައުމުން ފެނިގެން މި 

 .ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ކުރަން ޖާގަދިނުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު

ހިންގާ ، ޓަކައި . މި ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކުރުމަށްހަރޭބޫލުކުރާ ވާހަކަ މިތާ ދައްަކވަގައަމިއްލަ ނަފުސާއި ހިތުގެ އަިޑން 

ޞަކޮށް ދުވަސްވީ ގިަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ޚާއްހަރޭ ޓަކައި ބަިއވެރިނުވަ ޖަރީމާތަކުގައި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤަށް

ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރައީސް ޔާމީނަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ،ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި ަޤއުމުގެ ވެރިކަްނކޮށްދެްއވުމަށް. އެކަން ނުކުަރްއވައިފި ނަމަ ަހރޭނަސޭހަތްތެރިވެވަަޑިއގަންނަވަ

މިންޖުވުމަށް  ،.އެމްގެ އިންސާފަށް ލޯބިުކރައްވާ މެންބަރުން ވެސް މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކިބަިއން ސަލާމަތްވެޕީ.ޕީ

 . ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ހަރޭމަސައްކަތްކުަރއްވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ވަނީ ރުއަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް. 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. ތިން

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަލޮޅު

ވާ އިޞްލާޙަީކ ދެންމެ މިތާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެްނބަރުން އެ ފާހަގަކުެރއްވިހެން  މި އްސަދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ގާނޫނަްށ ގެނެ

 ން ުހށަހެޅިގެން ދިޔަ އިޞްލާެޙއްބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ހަމަ އިތުރަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުގައަޅުަގނޑު 

ނޑު  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުްނ  ،ތަނުގައި ައޅުަގނުޑ ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ބޫލުކުަރން. މިގަކަމަށް އަުޅގަ

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ދަަރންޏެއް ރައްޔިތުްނގެ ބޮލުަގއި ،ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު ައޅުަގނޑަށް އަުޑިއވުނު

ނޑަ ދިޔަ އަޅުވާަފއި  ލި ފަހުން ދެން މި އިއެއްލަ އި ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއ މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމުން ކަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ އެބަ  އީމި ،ސާފުކުރާއިރު އި ކަންކަން ރަނަގޅަށް ބަލަ ނޑައެިޅގެން މިހާރު ދޮުގކަން ައޅުގަ ހަމަ ކަ

ގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިހައެްއ ލީމަ. އެއީ ރައީސް މައުމޫން އިހިސާބު ބަލަ އެއްޗެހި ހުރި ނގޭ މިހާރު ދަރަންޏާއެ



32 

 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއިރު ،ޕޮއިންޓު ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ދަރަންޏެއް އެ ިދޔަ  ،ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ދަރަންޏެއް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަން ނިމުނުއިުރ  ،ކީބިލިއަން ރުފިޔާ. މާނައަ 9ތެރޭގައި އޮތީ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތިން އަހަރު ،އަހަރު 3

ނޑުމެން ބަލައޭބިިލއަން ރުފިޔާ 19އޮތީ   ގެ ވަނަ އަހަރު  2018 .ބިލިއަން 38ލާއިރު އި. މި އަހަރު ެއކަނި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތިލާއިރު  ބާޚާއިންތި ދެ ، މި ދައްކަނީ މިހާރުގެ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު ދެ އަހަރު .ބިިލއަން 48އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ، ހުގެ ރުފިާޔގެ ދަރަނި އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުްނގެ ބޮލުގައި އެޅޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާދުވައަހަރު އަުޅގަ

ދިޔަ  އިޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަން ނިމިގެންދިޔައިރު ރަްއިޔތުންގެ ބޮލުގައި މާ ބޮޑު ދަރަންޏެއް އަޅުވާފަ 

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތޭ ފެންނަ .އަންބިލި  9ރު އޮީތ ވާހަކަައކީ ޙަޤީޤަތެްއ ނޫން. އޭ  38 ންމި އަހަރު ެއކަނި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިގޮތަށް ވަކިްނ ، ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި. އެހެންވީމާ ެއއީކީ ރަނގަުޅ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރު  1ށް ވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެހެން އިހަކަށްދުވަހު ވެސް ޔާމީންގެ އެަކއުްނޓަކަ އެަކއުންޓެއް ހުޅުވުމަށް

ރަބިއްޔާގެ ކޮންމެ ވެްސ އިސް ވިޔަފާިރވެރިަޔކު ރާްއޖެއިން ކޮންމެވެސް ރަށްތަކެްއ ޢަދީ ދެއްތޯ ޖަމާކޮށްފި. އެއީ ސަޢޫ 

މިލިއަްނ ޑޮލަރު. ޭއގެތެރެއިން އަދީބު ޖަލަށް ލީމަ އެކަމުން  5އޭނައަށް ދީގެން އަދީބު މެދުވެރިކޮށް ގެނައި 

ޭއގެން ެއއް  ،ކަމެއް ނޭނގެ ށްނޫންނަމަ ޔާމީން ވެސް މިކަމުގަިއ ބައިވެރިާވކަން ދައްާކކަ ،ސަލާމަތްވާން ކަމެއް

މާ ރަނގަޅެއް  ،ޔާމީން ހުޅުވާފަިއވާ އެަކއުންޓަކަށް ވަނީ ޖަމާކޮށްފަ. އެހެންވީމާ ގައިޭބންކު ބިލިއަން ޑޮލަރު އިސްލާމިކު

 .ެޒޑްއީއެސް. އިަތއް ހުުޅވާފަންގެ ނަންނަމުގަިއ ެއކައުންޓުމީސްމީހު  މި، ނޫންތޯ ޔާމީނާއި ފާތުންާއއި ެދންހުރި މީހަކާއި

ވެސް އެަކއުންޓެްއ  އިނަމުގަ ޙްށް ވެސް މަސީޙަމަސީ ،ހަމަ ރަނގަޅު  ،އެހެން އެްއެޗއް ތްރޫކޮށް ވެސް ،ވިޔަސް 

މެްއ ނޫންތޯ ަތކަށް ޖަމާކުރަން. އެހެން އެަކން ހިނގަނީ. ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރިން ދެްއކީެއ ެއކައުންޓު ފައި ލާއިހުޅުވަ

ޔާމީން ައޅުއްާވ ގަޑިޮކޅުތަުކގެ ވާހަކަ  ،އިއާ އަނގޮިޓ ކޮުޅގެ ވާހަކަ ،ބީ.އެމް.ޑަްބލިއު ކާުރ ވާހަަކއާއި  .ޙަޤީޤަތެއް ނޫންތޯ

 ންލެްއވީ. މިހާރު ގޯްސވެގެން އިނގިލިކޮޅުއިޙަޤީޤަތެއް ނޫންތޯ. މިހާރު ކާރުކޮޅު ގޯްސެވގެން އަނބުރާ ފޮނުވަ އިމި

ނުކޮށް މާ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ  ކަންއެހެން ކަން، ލަްއވާފަ. ެއހެންވީމާއިެއ އޮތީ ފޮނުއްވަ އިވާފައް އިލައަނގޮޓި ނައްޓަ 

މި ފަހުން  .ެއކައުންޓަށޭ ގެ.ޒެޑުން ލިބޭ ހުރިާހ ލާރިއެއް ލިބެނީ ތިމަންނައީއެސް. ،ރައްޔިތުންނަށް ދެއްިކއްޔާ 

ވެްސ  ގޮތަށް އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަރުތަކެއް ޖަމާކުރީމާވެސް އެކަންުއޓަަކށް އެ ޤުމެލޭޝިޔާގެ ބޮުޑވަޒީރު ނަޒީުބ ރައްޒާ

ގެ ޮކއްކޯފުުޅެގ ޔާމީން އެއީ ހަމަ ބަރާބަރޭ. އެކަހަލަ ކަމެއް ،ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުން ބުނިހެން އެންޓިއެ ތަނުގެ 

ވަނީ.  އިޝަރުޢީ ދާއިާރިއން ވެސް ނިންމާފަ ،ކޮރަޕްޝަުނން ވެސް އެަކއުންޓަށް ލާރި ޖަމާވީމަ ިމ ރާއްޖޭެގ އެންޓި

 .ސް އެބައޮތް. ޖުޑީޝަރީ އެަބއޮތްެއއީކީ މައްސަަލެއއް ނޫން. ހުރިހާ ބާރެއް ސަރުކާރުަގއި އެބައޮތް. މަޖިލި، އެހެންވީމާ

، ނުބުނާނެ. އެހެންވީމާ ކަމަކަްށ ެވސް އިންޑިޕެންޑެންޓު ކޮމިޝަންތައް އެަބއޮތް. މި ހުރިހާ ތާުކން އެީއކީ ޯގސް

 ޙް މަސީ ،ެއކައުންެޓއް އިނަމުގަގެ މްދީދީހީމަތު އިބްރާޠިފާ، މުގައި އެަކއުންޓެއް ނަ ގެޔާމީން ،އަޅުަގނޑު ގޮވާލަނީ 

ނޑިޔާރުސުޕްރީ ،އެަކއުންޓެއް  އިނަމުގަ  ،މި ހުރިހާ ފައިސާއެއް އިގެ ނަމުގައި އެަކއުންޓެއް ހައްަދާވފަންމް ކޯޓުގެ ފަ
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ރުން ާމ . އޭނެތް މިކަމާ އުޅޭެނ ކަމެއް ކާއިހުރިހާ ފައިސާއެްއ ހިއްަޕވަިއގެން ަވޑަިއގަންަނވާށޭ. ރަްއޔިތުންނަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. .މުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެގުރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް މި ޤައުމު ހިންރަނގަޅުވާނެ. އޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ތުރު ާދއިާރެގ ުފވައްމުލަުކ އުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

` ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިްއޔަތު ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު ިއްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ 

ނޑު ދަންނަވާަލން. އަޅުގަނ ޑުމެން މި ދައްކަނީ ދެ ފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތެއްގެ ވާހަކަ. ހަރުދަނާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ގެ ވާހަަކ. އަުޅަގނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުނބުރިއެއް ދޮންކުރަން އުުޅނަސް އެ އަނބަކަށް ނުވާނެ. ސިޔާސަތުތަކު 

ނޑުމެންނަށް މި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. އަުޅގަ ނޑުމެންެގ  އަުޅގަ ފެންނަނީ އަޅުގަ

ކަންަތއްތަްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ  އެ ،ވިޔަސް ތެރެއިން ކިތަންމެ ރަނގަޅު ަކންތައްތަކެއް ކުރަން އުޅުނު ަކމަށް

މަނިކުފާނާ ބެހޭ ގޮތުން . ބޫލުނުުކރާ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަަވިކ ފިކުރެއްގެ ބަަޔކު  ،ތިބި ވަކި ިވސްނުމެއްގެ 

ނޑުމެންނަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް މަނިކުފާނުެގ މި މަ ޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެިކ ވަކި މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަާވއިރު އުޅގަ

ެއ ، ދާއިރާާއއި މަނިކުފާނުގެ ާދއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި މަނިކުފާނާ ޮއންނަ ގުޅުން އެނގޭނެ ބަަޔކު ނުތިއްބަވާނެ. އެހެންވީމާ

ނޑަެއޅިގެން ަބއެްއގެ އަ އްުމ އާތަުނގައި ެދކެވޭ ާވހަކަތައް. ެއ ވާހަކަަތއް  ޓަކައި މި ލުމަށްއިބުރު ކަތިލަވާހަކަތަަކކީ ކަ

ނޑުމެން ދަރަނީގެ ވާހަކަ ަވކި ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކޮްށ  .ބޫލެއް ުނކުރާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްގަރައްޔިތުން  މިއަުދ އަުޅގަ

ކަމުންދާ މެންބަރުން އިހަށް ދުވަހާ ޖެހެންދެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ދައް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ފްލޯގެ ތެރޭގައި 

ރައްޔިތުން އަރިހުަގއި ެއއް  ؟ަރއްޔިތުންނަށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ކޮން އިތުބާެރއްތޯ ކުެރވޭނީ ؟ދެއްކެިވ ވާަހކަ ކޮަބއިތޯ

އެބަޮއޅޭ. ދިސް  އަެނއް ދުވަހު އެހެްނ ގޮތަކަށް ވާހަކަެދއްެކވީމަ ރައްޔިތުންނަށް އި،ގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާފަ ދުވަހު އެކި

ނޑު ދަންނަވާލަން އުޅޭ ވާހަަކއަކީ، އިޒް ޓޫ މަޗް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ފުަވއްމުލަކުެގ ހުރިހާ  ،އަުޅގަ

ައިއ.ޑީ.ޕީން ކިަތއް މިލިއަން ޑޮަލރުގެ ލޯނެއްޯތ ފުަވއްމުލަކު  .ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ެވްސ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

، އް ައޅުަގނޑުމެންަނކަށް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ ނެތަ އެ ފައިސާ ވީ ؟މަށްޓަކައި ލިބުނީފެނާއި ނަރުދަމާ ހެދު

ބޭރު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  ށްއަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވަކިން އެބަ އެނގެންޖެހޭ ދައުލަތަ

ކުރާ ފަރާްތތަކަށާއި ދައުލަުތގެ ކަްނކަން އޮޑިޓު  އީއެަކއުންޓަކަްށކަން ވަނީ. މި . ކޮންަކންއި ފައިސާ ވަނީ ކޮންތަނެްއގަ

ނގޭނެ ަރނގަޅު އިންިތޒާމެއް އެބަެޖހޭ ހަމަޖެހެން. މިއަދުގެ ބަލާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ކަންކަން އެ
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. ވަރަށް ގިނަ ފައިސާަތކެްއ ވެސް ަވރަށް ގިނަ އިްލޒާމުތަކެްއ އެުޅވި  އިކުީރގަ  އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިސްަތށިފުޅުގަ

 ،އެންމެ ނަފްރަތުކުރާާފނަށް ކަމަށް ވާަހކަދެއްކި. ެއކަުމން ނުނެއްޓިގެން އެ މަނިކު މަނިކުފާނު އަތްުޕޅުަގއި ުހރި އެ

ބެލިބެިލހެން ފާހަގަވެގެންދިަޔއީ އެ  އިލި.ަލއިގެން ޮބޑު ކޮިމޝަނެއް ެއކުލަވަ އިއެންމެ ހަސަދަވެރި މީސްމީހުން އެކުަލވަ

ހުރި ކަންކަން ހިންގަވާަފއި ހުީރ  އެ މަނިކުފާނު ހިންގަވާފައި. ދުވެރިކަންއިޚްލާޞްތެރިަކން، ތެ މަނިކުފާނުގެ

އެ ދޭންޖެހޭ އެންމެ  ،ވަނީ ކަން. ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްފަިއ ހުރި ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ދީފައިެއކު ރޭވުންތެރިކަމާ

ނޑުެމންނަށް އެބަ ޔަޤީންކު ެރވޭ މި މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް މި ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއކަން. އެެހންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ގޮެތްއގައި ބޭުރގެ އެހީތައް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ެވސް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ިމދެންނެވި ފަދައިން ހާމަކަން ޮބޑު 

 އްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާއި ނަން އޮންނާނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަްނކުރުމަށް ޓަކައި މި ލިބުން ސާފުކޮށް ފެންލިބޭ

ނޑުެގ އަޚް ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން  ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފަސް  ،ނުދީމިއަދު ބަޖެޓަށް ވޯޓު ،އިޞްލާޙެްއކަން. އަުޅގަ

 ..ރުފިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި. ދެ ހާސްެއކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބޭ  ،ހާސް ރުފިޔާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިްއޒައިޝުކުރިއްޔާ  ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ  ތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް އެންމެ ފަހު ބަސް އިއްވެވުމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ވަނީ  ލުކުާރ ގޮތުަގއި ވަރަށް ގިނަ ެމންބަރުން މިއަދު މިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ގަބޫއި ޝުކުރިއްޔާ 

. ނަ މެންބަރުން ވަނީ ދައްަކވާފަވެްސ ވަރަްށ ގި އަދި ވަރަްށ ބިނާކުރަނިވި ވާަހކަތަކެއް  .ނިންމަވާފަ އިވާހަކަދަްއކަވަ 

ނޑުމެން ބިލަށް މަސައްކަ  7ތާއީުދކުރި  ،ކުރުމަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅިތްދެން އަޅުަގނޑު ކުރިން ހުށަހެޅިހެން އަޅުގަ

ވެސް މި ބިލުގެ ތެރޭގައި  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ އެކުލެިވެގންދާއިރު އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުުކރަނީ އެ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި އަދި މި ކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ،ހިމެނިގެން

ަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހުރިހާ ކަންތައްތައް އެލުިވގެން ބިލު އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން . އަޅުށްނިމިގެންދާނެ ކަމަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިންފާ ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ނިމިގެންދާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް މި ބިލުގެ ޙަޤީޤީ ލާބަޔާއި މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ ،ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މެންބަރު. މި ްއޒަތްތެރިއިޝުކުރިއްޔާ 

ށް އިޞްލާޙު ( އަދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ގާނޫނު) 2006/3ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޖަމީލް
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ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ ންނަވަން. މި ބިލާ ުގޅޭކަމުގައި ދަ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ ޢީގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާ

 ވޯުޓގެ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  ގ1:30ެމިއަދުގެ 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮ، 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަަނ  1ގެ ަނ މާއްދާގެ )ހ(ވަ 56ގެ (ނޫނުގާބެހޭ އިދާރީ  ެޓކްސް ނެގުމާ) 2010/3ނޫނު ނަންބަރު ގާ -6.1

ން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިބިއުަނލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މަތީ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ 

ގޮުތގެ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ

ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިއިަގއި  2015ބަރު ންޮނވެ 24ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ތެިރ އްޒަތްއި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ، ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި މެންބަރައި. މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޓެްކސް އެޕީލް ްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ދެންމެ ރިޔާސަތުން ިތ ވިދާުޅވި އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތައް މި ކުރެްއވުމަށް ޓަކަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންބިއުނަލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަޓްރައި

ކޮމިޓީން މި ނަންފުޅުތަކާ  ތަޅުމުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްެވީވމާ، ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައުމުންއި

ރުންނަށް އްޒަތްތެރި މެންބައިހާރު ވާނީ މަޖިލީހުގެ ރިޕޯޓު މި ެލއްވި. އެއިރިޕޯޓެއް އެކުަލވަ އިގުޭޅގޮތުން ދިރާސާކުރައްވަ 

ނޑު މި ކަމަށް ކުރިމަތިލައްާވ ފޮނުވިފަ ވަިކވަކިްނ  .ވޭއްސަ ށް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ކޮމިީޓައށް އައި ތޭވީަހކަ. އަުޅގަ

މި  ންއި ކޮމިޓީވެސް ުކރުމަށް ފަހުގަ އަދި އިންަޓވިއު ،ކުރެއްވުމަށް ފަހުަގއިބޭފުޅަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮންމެ 

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން މިހާރު ވާނީ މެމައްސަލައާ ުގޅޭ . ންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފަގޮތުން ެއކުލަާވލި ރިޕޯޓު އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވަްއޒަފުން ކުރެްއވި މަަސއްކަްތ އި ބުރަ މަަސއްަކތުގައި ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމާ، މި

ނޑު އިހުރިާހ  ،ގަކޮށްއަޅުަގނޑު ފާހަ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި އިދާރީ މުަވއްަޒފުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. .ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމުގައި ދަންަނވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:
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ތްތެރި މުަޤއްރިރަށާިއ އްޒައި މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިީޓެގ ަވން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުަގއި މިނިއި ޝުކުރިއްާޔ 

އެުކ ޝުކުރު  އްޒަތްތެިރ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި އިބު މުަޤއްިރރަށާއި ްއޒަތްތެރި ނައި

މިނެޓު.  5 ށްެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ .މިނެޓުގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު 30ލަ ވަނީ ޖުމު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ަކނޑައެޅިަފއި

. ވަކި މިނެޓު 5އަށް މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީ 5އަށް . އެމް.ޑީ.އޭ މިނެޓު 5އަށް ޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީމިނެ 5އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ  5ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 

 ނެތުމާއެކު. ސް ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި ެގ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެއްވެ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ބަހުސް 

ވަނަ މާއްދާއާއި ގާނޫނު  181ނޫނުއަސާީސގެ ޤާވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދި، 6.2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު -{6.2}

ރުގެ ދަށުން ސިވިްލ ަވނަ ނަންބަ 1ވަނަ މާއްާދގެ  16ގެ (ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު) 2007/5ނަންބަރު 

 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2010/9ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވާތީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ  13ގެ (ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ގާނޫނުދެ އަށް  (ނޫނުގާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ )

ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އިދާރާއިން ކުެރްއިވ  ޓަކައި ޢައްޔަންކުރުމަށް ން އެ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކުމަތީ ގޮތުގެ

ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ  އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވި ފަރާތުގެ ނަންފުޅު، މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ

ންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު އްޒަތްތެރި މެއި ގައި  2015ބަރު ންނޮވެ 22ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ނިންމެވި

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ،ބެހޭ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ެދްއާވނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާށަހަޅުއްވައިމަޖިލީހަށް ހު

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި. ޢަލީ ސަލީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ނުޑ ކޮމިީޓގެ ރިޕޯުޓގައި ފާހަަގކުރިހެން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އި ޝުކުރިއްާޔ  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ އަުޅގަ

އަށް ވަޑަިއގެްނ ކުރައްވާ ބުރަ މަަސއްކަްތ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކޮމިޓީއި އްކަތްތައް ކުރުުމގަިއ ކޮމިޓީގެ މި މަސަ

ކުެރއްވުުމގަިއ ދިރާސާ ،މާތުތައް އެްއކުުރމުގައިފާހަގަކުރަން. ހަަމ އިދާރީ މުަވްއޒަފުން ވެްސ ހަމަ މި މަޢުލޫ އަޅުަގނޑު 

ެއ ހުރިހާ  .ން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ރިޯޕޓު ހުށަހެޅުމުގައިަރ މަސައްކަްތ ވެްސ ފާހަގަކުރަ ގޮތުްނ ކުަރއްާވ ބު އިދާރީ

ނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ދެންމެ ތި ްއޒަތްތެރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކޮމިޓީގެ މުއި ޤައްރިރުގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ  ،ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސެގ މަޤާމެއް ހުސްވާީތވެ ،ދެންނެވި ގާނޫނުތަުކގެ ދަށުން

 ަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާލެއްވި ފަރާތް މިނިވަން ުމއައްކުރިަމތި އިއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިޢުލާންކުރަްއވަމަޤާމަށް ރަ

އެންމެ  ،އެންމެ ނަމެއް ؛ކުރެްއވުމަްށ ފަހުގައި ނިންމި ގޮުތގެ ރިޯޕޓުދިރާސާ ،އަށް އެ ނަންފުޅު ފޮނުވުމުންބެހޭ ކޮމިޓީ

ނޑު އިންޓަވިއު  ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައްވާަފއި ަވނީ. އެ ފަރާތާ ުކރުމަށް ފަހުގައި ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހަޅަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރަށާިއ އި ަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިީޓެގ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުަގއި މިނިއި ޝުކުރިއްާޔ 

ކުރު އެުކ ޝު އްޒަތްތެިރ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި އިބު މުަޤއްިރރަށާއި ްއޒަތްތެރި ނައި

ނޑައެޅިަފއި  5މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ޮކންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް  30ލަ ވަނީ ޖުމު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

ނަޑއަޅަން.  5މިނެޓު. މިނިވަން މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

 ނުވާތީ. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއެގންފައި އްޒަތްތެރި މެންަބރަކުއި ވެސް މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެއް  ބަހުސްގެ

އަށް އިޞްލާުޙ (ނޫނުގާެބހޭ  މަސްތުވާތަެކއްޗާ) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު ، 6.3 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{6.3}

ގަިއ 2015 ބަރުންޮނވެ 22ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ކުރައްަވއި ނިންމެވިލު، އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީން ދިރާސާގެނައުުމގެ ބި

ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއް އިޞްލާޙު ލިބިަފއިވޭ. މި ރިއި

. މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެރިއި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ،ެދްއވާނީ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޮޅުދޫ

ނޑު ދަންނަވައިއްަޒތް`. ޝުކުރިްއޔާ އި  ލާނަން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޙު ގެނައުމުެގ ބިލު، އަށް އިޞްލާ( ނޫނުގާބެހޭ  މަސްުތވާަތކެްއޗާ) 2011/17ރިޕޯޓު. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވެސް މި ބިުލ  ގޮުތެގ ރިޕޯޓު. ދަންނަވާލާނަން ޙަޤީޤަތުގައި ނިންެމވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި އިޖުތިމާޢީ

އޭގެ  ،އަްށ ލިބުމާއެކު ވަނީ މި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްކޮމިޓީ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނައި ،މި ބިލު މިހާރު ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނެސް އަލީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވަނީ 

ކުރަމުން އައިސް ކޮމިީޓގެ މަސަްއަކތް ،ޓީގެ މަސައްކަތް ޮގސްލާނަން ކޮމިއިހަމައަށް ފޮނުވިފަ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަ

އަްށ (ނޫނުގާބެހޭ  މަސްުތވާތަެކއްޗާ) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު ދަންނަވާލަނީ.  މަސައްކަތްތަްއ ނިންމާލި ގޮްތ މި

ަގއި ބޭްއވި  2015ބަރު ންޮނވެ 21ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަްޝވަރާަގއި ޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލާ ުގޅޭ އި

 އަށް ފެނިވަޑަިއގެންމި ބިލު ވަނީ ކޮމިޓީ ،ވުމަށް ފަހުވަަނ ބައްދަލުވުމުގައި ބިލު ދިރާސާކުރެއް  30ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ 

މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް  ގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފަ. އަދި މި ބިލާވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުން

ެއކު ިމ ގާނޫނުގެ ބިުލގެ ކޮޕީެއއް  އަދި މި ރިޕޯޓާ  .ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނުޑ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވިން

ވެސް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ  ޤަތުގައި މި ބިލުެގ މަސައްކަތް ގެންދިއުުމގައި ވާނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެިވން. ޙަޤީ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަނީ އި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ްއޒަތްތެރި އިމެންބަރުންނާއި އަދި ކޮމިޓީގެ  ްއޒަތްތެރިއި
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ްއވާފައި ވަރަށް ބޮޑަށް. އެހެންކަމުން، ވަރަްށ ކޮށްދެ އެކު ަމސައްކަތް އަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެއްބާރުލުމާވަރަށް ފުރިހަމަ

ން މި މަށް ެވސް ޝުކުރު ދަންަނވަމުއްމަޖިލީހުގެ ރައީސަށާިއ އަމީންޢާ ،ބޮޑަށް ެއ ފަރާތްތަކަށް ޝުުކރު ދަންނަވަމުން

 ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.އި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި އްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި އި ޞަތުގައި އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެްނބަރު. މި ފުރުއްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްާޔ 

ެއުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި  އްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އިބު މުޤައްރިރަށާއި ނަ

ނޑައެޅިަފއި ވަީނ ޖުމު  59މިނެޓު  28ށް ތު. އެއީ  އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަަވގު ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ 1ލަ ރިޕޯޓަށް ކަ

 3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7އަށް ސިކުންތު. ޖުމްޫހރީ ޕާޓީ 29މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ

 3އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި . ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މިނެޓު 3އަށް ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީ 18މިނެޓު 

އާދެ، ިމ ބަހުސަށް ހުޅުވައިލުމުގެ ކުީރގައި އެއް ިއޞްލާޙު ލިބިފައި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ

ހޮޅުދޫ  ،ވަނީ  އެކު ފުރަތަމަ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ެއއީ އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތުމާ

 މުޙައްމަދު. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަަނ  5އެީއ ބިލުގެ  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ބިލަށް ވަީނ ވަރަްށ ކުަޑކުޑަ އިޞްލާޙެްއ ގެެނިވފަ

 .އްދަހުވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މަރުކަޒުތައް ހިންގުުމގެ  49ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ  .މާއްދާއަށް

މި  ،ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( އަދި )ރ(ގެ ދަށުން އުފައްާދ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަކީ  47މި ގާނޫނުގެ  -49

ން އެ އެޖެންސީން ދޫކުާރ ަގވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީ އެޖެންސީ ހަދާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ޑްރަގު

ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ. ހުލައިސަންސެްއގެ ދަށުން   އްދަ ލިބިގެން ހިންގޭ މަރުކަޒުތަަކކަށް ވާންޖެހޭނޭ. މިއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް ގެމަނަފުށީ ؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް

 ޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ
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އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދާދި ދެންމެައުކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ މުޙައްމަދު އެ ހުށަހެުޅއްވި 

ނޑު ތާއީުދކުރާ   ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ. އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ފެށުނީ. ކުރިން ދެންނެވި ވަގުތުަތއް ޕާޓީތަކަށާިއ މިނިވަން މެންބަރުންނަށް 

ނަޑއެޅިފައި ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ކަ ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑާލަދެއްވުން އެދެން. އޭރުން ފަހުން ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.  10:30ނިޒާރަށް.  ވީަމ ވާހަކަފުޅު މެދުކަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދަންަނވާނީ މީގަިއ  ،ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްތުވާތަކެީތގެ ގާނޫަނށް މި އަުޅގަ

 ،ނަމަ ދު ރަނގަޅު ޮގތުގައި ގެންގޮސްފިޤްޞައެބަހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ވެސް. މި ބަދަލުތައް ެގނެވޭ މަ

 ރޭދާ ދޭތެޤްޞައަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމއިން ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ ވެސް ރަނގަޅު ކަމެކޭ. އެހެންނަމަެވސް، މީގެ މަ

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ  އިވާތަކެތީގެ މައްސަަލައކީ ރާއްޖޭގަ ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ. މަސްތުއަޅުގަ 

ބޮޑު އެއް މަްއސަލަ. އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮަޑށް ކަންބޮޑުވާ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިކަމުން އަރައިނުގަ ެނވިގެްނ އުޅޭ ބޮޑު މުސީބާތެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަަލ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ގާނޫީނ  ސްތުވާތަކެީތގެ މަްއސަލައަީކ.ކުރިމަތިވެގެްނ އުޭޅ ކަމެްއ މަ

ނޑުމެން  ،ގޮތުން ވެސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ  ނަށްއިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން މަސްުތވާތަކެތީެގ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަްށ 

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ޓަކައި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ެއއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް 

ނޑުމެންނަށްލިބިގެންދާ ނޑުމެްނ މިކަމުން އަޅުގަ މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި ރަނަގޅު ސިގުނަެލއްެގ  ،ކަމީ އަުޅގަ

 ،ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ެއްއެވސް ސަރުކާރަކުން އެކަމަށް

ނަޑއެިޅގެން އެކަން ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން ނެތްަކން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިހާރު ންތައްތައް ކުެރވިފައިޖެހޭ ކަކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި މަސްތުވާަތކެތީގެ ަމއްަސލަ މި ނެގެނީ ބައްެޔއްެގ ގޮތުަގއި. މަސްުތވާތަކެިތ 

ނޑުެމންގެ އިސްލާމް ހިނދު ވެސް  ނގޭއެ އިވާ ުޙކުމްތައް އަުޅަގނޑުމެންދީނުަގއި ަކނޑައެޅިފަ  ބޭނުންކުރުމުގައި އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނޑުމެން މަސްތުވާަތކެިތ ބޭނުންކުރާ މީހުން އެއީ ބައްޔެްއގެ ގޮތުަގއި އެކަން ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ހަދައި

ނޑުމެން މިހާރު މުޖުތަމަޢުގެ ބައްޔެްއގެ ގޮ ހިސާބަށް ދާންޖެހުނީ އޮތީ. އެަކން އެހާ ނަގާފައި މިތުގައި އަުޅގަ
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ެއަކން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު މަސައްކަތްަތްއ  ،ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނޭޅި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަމަށް 

މުޖުތަމަޢުގެ ަވކި ބަެއއްެގ ގޮުތގަިއ  ،ހަމަޔަށް އައިމާ އެކަްނ ކުރާ މީހުން ގިނަވެ  މިއަދާ ،ވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދުނުކުރެ

ނ ،މީހުން ބެލި އެ އޮތީ. ބަްއޔެްއގެ ގޮތުަގިއ  ުޑމެން ބަލަން މަޖުބޫރުވެފައި މި އެއީ ޮބޑު ބައްޔެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ދައުލަތުން މިކަން  ނޫނިއްޔާ ،ލަންޖެހޭ ސަރުކާރުންއެއަށް އެކަީށގެންވާ ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ. ފާހަގަކޮށް ،ނަމަ ބަލައިފި

ނޑައެޅިަފއި ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ެއކަީށގެންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ނޑުމެން އެންމެން  ނެތްަކމީޓަކައި ތަންތަން ކަ އަޅުގަ

ަގިއ އްދުަގއި އެބަހުރި ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭހަރާ ކަމެއް. މާލޭގެ ސަރަވެސް ގަބޫލުކު

އްދުތަކުަގއި މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ އަދަދަކަށް އުޅޭއިރު ެވސް ހައެހެން ސަރަ ،އަތޮޅުތަުކގައި 

އަްއޑޫ ސިީޓއަކީ މަސްުތވާތަެކތީގެ މައްސަލަ ޮބޑު ތަނެއް.  ،ދެވޭނެ ަތނެއް ނެތް. ފާހަގަކޮށްލަންވާއެކަީށގެންވާ ފަރު 

ޭޅއިރު ވެްސ އެކަީށގެންވާ ފަުރވާދެވޭެނ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ އެތައް ަމއްސަލަތަެކއް ައްއޑޫ ސިޓީަގއި އު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އިުމވެފައިޤާ އައްޫޑގައި އްލަތެއް އައްޫޑގައި ނެތްކަމީ އަދި އެ ފަރުވާ ދެވޭނެ ތަނެހާ ނެތްަކން އަޅުގަ

ތަނުން  އެ  ،ފަރުވާ ލިބިގެން ނުންތަ ޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުރެގެން އެއަްއޑޫ ސިީޓގަިއ ތަންކޮެޅއް ކުރިން ރީހެބިލި

ނޑުމެންނަްށ ފަރުވާ ލިބުނު ކުދިންގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅަށް އުޅޭ ކުދިން ެވސް އެބައުޅޭ. އަދި އޭަގއި ރަނގަޅު އަ ުޅގަ

ދަނީ މި ދެންނެވިހެން  ދިޔަކަން ފާހަަގކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރު ފެނިގެން މިނގަޅު ނަތީޖާއެއް ވެސް ލިިބގެންރަ

ނޑުމެންނަށް ބައްޔެްއގެ ގޮުތަގއި ބަލަން.  ،އެކަީށގެންވާ ފަރުވާ ދެވޭނެ ތަނެއް ނެތި މިކަން ބޮއްސުންލައިގެން އަުޅގަ

ބަްއޔަަކށް ފަރުވާދޭ އުސޫލުްނ  ،ތުން ަޚރަދުކޮށްގެން މިކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަ ،ސަރުކާރުން

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާއްމު ޞިްއޙީ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ރަނގަަޅށް ނުދެވި އޮންނައިރު މިކަމަށް ފަރުވާދޭން އަޅުގަ

ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  ،މިހެން ދިމާވަނީތެދުވާ ހިސާބަށް މި ދިޔައީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިކަަހލަ ކަންކަން 

ނޑުމެްނގެ މި މުސީބާތުން މާ ފަސްވެގެން ،ނޭޅި ިދއުމުންނޭ. އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

 . މިކަމަށް ރަނގަޅު ގޮތްަތކެއް މެުދވެރިެވގެންދިއުން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުަގނޑުމެން އަަރިއގަނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސް ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

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

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތަ  .`  އިގެން ކުރިއަށްާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލ، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ އަ 2011/17 ،ބެހޭ ާގނޫނު އޮތީ މަސްތުވާތަެކްއޗާ

ކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަ

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. ލޫފަށް. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ދޮޅުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ލޫގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ  ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަސްުތވާތަކެްއޗާ ، އާދެ

ނުޑ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ެވސް މިހެން ހުށަހެޅޭ  ޙަޤީޤަތުަގއި ،ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ހަމަމިއާއެކީ އަުޅގަ

 ،ލު ޙަޤީޤަތުގައި ލިބޭނީ އެ ސަރުކާރަކުްނ އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްއިޞްލާޙުތަކެްއގެ ސަބަބުން މި މައްސަލައަށް ޙައް

އެީކ މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ތެުދވެރި ިނޔަތެްއގަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ނޑާއި ވަރަށް ގާތްއިދަންނަވަ ނޑަށް ފެންނަ މަންޒަ ،ލާނަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަ ރެއް. މަސްތުވާތަކެީތެގ ހަމަ ގާތުން އަޅުގަ

ކުޑަުކޑަ ދަރީން ތިޭބއިރު ެއ ކުދިންނަށް އެ މީސްމީހުންެގ  އި،ހިސާބުގަ  ވަބާަގއި ޖެހިގެން އެކަމުން ަހމަ ސަލާމަތްނުވާ

ތަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެނޭ. އެކަަމކު، ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަކަށް  ފަރާތުން އެކި ގޮތް ގޮތުން ގޯނާކުރާ

އްކަތްކޮްށގެން އެކަމެއް ނުވޭ. އެއިން ުކްއޖަކަށް އަނިޔާެއއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބަލައި، އެ ކުދިން ފޮނުވަން މަސަ

އެކަމަށް ކުރާ މަސަްއަކތަކަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީެއއް ނެތް.  ،އެކަންކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަްށ ޓަކައި ބަންދެްއގައި ބެެހއްުޓމަށް

ނޑަކަށް ހަމަގައިމު  ކަމަށް ހުރި  އިޚްާލޞްތެރިކަމެއް މި ،ނޭ ސަރުކާރުގެ ތެދުވެރިކަެމއްވެސް ނުފެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުލެވި މިހެން ހުއްޓައި ކޮންމެވެސް އެހެން ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވާން. ކޮންމެވެްސ އިތަނެއް. ދެން ވީ މިކަން ކަމަށް އަޅަ

ނަނީ މާ ފަސްވެފަ. އެހެން އޮން އެހެން ބޮޑު އަނިޔާެއއް ލިބެން ބަޔަކަށް. އޭރުން ބޮޑު ހިތާމައެއް ލިބޭއިރުަގއި މި

ނޑު ޮގވާލަނީ.  ތެދުވެރި ނިޔަތެއްަގއި މި ،އެކަން ިވޔަނުދީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަްތުކރަން އަޅުގަ

އިލާއެއް ފިަޔވައި ކޮންމެ ޢާހަމަ މަދު  .އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި ހަަމ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޮދގަކަްށ ނުވާނެ ކަންނޭނގެ

ުޒވާނުން. މި މީހުން މިކަމުން  ބިައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަާބަގއި ޖެހިފައި ތި އިލާއެްއަގއިޢާ

ނޑުެމންގެ ދައުލަތަށް މި ލިބޭ ފައިސާއިން އެންމެ ބޮޑު  ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނޑުެމން  . އެކަމަކު، ޭއގެ ބަދަލުަގއި މި އެބަޖެހޭ ބޫލުކުރަންގަހަރަދެއްކުރަންޖެހޭ އެއް ކަެމްއ ކަމަށް މިއަދު އަުޅގަ

 އަދިވެސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިއއްޒަތްތެިރ، ފްލޯަގއި ތިްއބެވި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެްއުކމަށް އެދިވަަޑިއގެން މިތާ 

ވަނަ  75ިނމިގެން އެ ދިަޔއީ. އެހެންކަުމން، ަގވާއިުދގެ  އިރުވަތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަ

ދޫ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޮޅުއެ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  ،ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ބެޭހ  މަސްުތވާތަެކއްޗާ) 2011/17ފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ

ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. މި ބިލު ބަލަިއގަތުަމށް ޓަކަިއ ނެގޭ ވޯޓުެނގުން  3ށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ( އަގާނޫނު

 . )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިއޮންނާނީ މިއަދުގެ ޯވޓުނަގާ ަގޑީގަ 

ނޑު މި ދަނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -{6.4}  ވަނީ ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި 6.4ށް. އަ 6.4އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ުތގެ ރިޕޯޓު. ިމ ޤައުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮ ،ޖޭގެ ޓެިލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ބިލުދިވެހިރާއް

ލާެޙްއ ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓަށް ެއއްވެްސ އިޞް ަގއި ވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 2015 ބަރު ންނޮވެ 22ރިޕޯޓު 

 ދެްއވާނީ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރު.ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރި

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީން  ގެގެ ބިލު، ަޤއުމީ ސަލާމަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޓލިކޮމިއުނިކޭޝަން

ނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި  ޮގތުގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެިޅފައި ވަނީ  ،ގޮތަކީގަޑިއިުރގެ ަވގުތެއް. މި ވަގުުތތައް ހަމަޖެހިފައިވާ  1ލަ މުޅި ޖުމު އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ކަ

ދާލަތު އަމިނެޓު.  3ނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް މި 7ރީ ޕާޓީއަށް ހޫމިނެޓު. ޖުމް 14އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  މިނެޓު. 28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. އެހެންކަމުން،  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަްނނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3ޕާޓީއަށް 

ފުރުޞަތުއަރުވަން. އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަެދއްުކމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ނޑު މިހާރު  ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ިއގެންފަެއއް ނުވޭ. ެއހެންކަމުންއެދިަވޑަ މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުުފށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޮނުއްވީތީ  އަދި ،ލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީީތވެ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެލިކޮމިއުނިކޭޝަނާ

ނޑުމެންނަށް  ވެސް ސަރުކާރަށް ުޝކުރު ފަހުން މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލާ ބެހޭ  މިހާރު އެންމެދަންނަވަން. އަުޅގަ

ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވަނީ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެިލކޮމިއުނިކޭޝަނަކީ އަދި މުވާސަާލތީ ޚިދުމަތަކީ މިއީ ދިވެިހ 
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މުން، މި ބިލުން ދާ ޚިދުމަތެއް. އެހެންކައަުދ ބޭނުންކުރަމުންގޮުތަގއި މި ގެރައްޔިތުން އެންމެ ައސާސީ ޚިދުމަތެއް

 ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ބޫލުކުރާ ޚިދުމަތާގަލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި  ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ

ހުރި މާއްދާތަކަށް ބަލައިލާއިުރަގއި  އިކުރަން.)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( އާދެ! މި ބިލުގަތުސްގަދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު މިއަުދ 

ސަލާީތ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތް މޮނިޓަރކޮށް ވާކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި މު މި އޮތޯރިޓީން

ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ފަރާތުގެ ިޒންމާއެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ވުޒާރާ ައއުމާ ގުިޅގެން މިހާރު ޓެލެކޮމިއުކޭޝަން އޮތޯރިީޓ 

 ތަނުގެ  މި ،ށުން ވަކި މުައއްސަސާައކަށް ަބދަލުވެގެްނގޮސްމިހާރު އެ ހިނގަމުންދާ ތަން މި ގާނޫނުގެ ދަ މަ،ނަނޫން

ތަނުގެ  މިހާރު އޮތް ގޮތުން ދެން އެ އިމި ގާނޫުނގަ އިވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ. ހަމައެާއއެުކގަ ފުންއްޒަވަމުދަލާއި މު

މެއް ކަމަށް ފުންގެ ގޮުތގައި. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުްއޒަވަ ސަރވިސް މު ފުން ވެގެންދާނީ ިސވިލްްއޒަވަމު

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުަގއި ހުރި އެެހން ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭގަ

ނުޑ ކުރިން އިޝާރާްތކޮށްފިން ގައިތުރު ތަފްސީލުވާންޖެހޭ ކަްނތައްތަކެްއ ހުރި ކަމަށް އަުޅަގނޑު  ބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ނަޑއެުޅަގއި ެވސް މުހިއްމު ދައުެރއް  ،މަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން މި ދެމުންދާ ރޭޓުތައްސަލާތީ ޚިދުވާމިއަދު މު އަގުަތއް ކަ

ތެރެއިން  ގެބޫލުކުރެވޭ. އަދި އެކަން މޮނިޓަރކުރުމުގެ ބާރު މިހާރު މި ގާނޫނުގައޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ތަފްސީލުވާންޖެޭހ ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް ހުރި ިމއަށްުވރެ އިތުރަށް  ،ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ލިބުނު

ނޑަށް  ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެީއ ގަބޫުލކުެރވޭ. އަދި މި ނޫންވެސް ަބއެްއ ކަންތައްތަްއ މީަގއި ހުރި ަކމަށް ގަކަމަށް އަުޅގަ

 އާދެ! އެ ؛އަޅުަގނޑުމެން ފަހަކަށްައއިްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް މި ލިބިގެންިދޔަ ެގއްލުން

ފަހަކުން ހިންގި ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރަގއި ެވސް  މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްާވލުމަށް ޓަކައި ބަަޔކު ރާަވިއެގން ދާދި

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ވާމު ސަލާތީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ކަންތައްތަެކއް ކުރިކަން ައޅުގަ

މައެހެންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވެސް އެނގިފަ. އަދި ހައޮތީ ބެލިބެލުންތަކުން 

އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  ،ސަލާތީ ކަންތައްތައް މިއަްށވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މު

އިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެތެރެާއއި ބޭރުން އަންނަން ހުރި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެްއ ޤާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަާރކުރެވިފަ. އެހެންކަމުން، މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މި ބިލަށް 

ނޑު ހުށަހަޅަންގަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ފުރިހަމަ ބަދަލުތަކެއް ގެންަނންޖެހޭ މި ބިލު  ،ބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

އިތުުރ ތަފްސީލުތަކެއް  ،ކޮމިޓީއަށް މި ފޮުނވަނީ މި ދެންނެވި ކަންަތއްަތކަށްއަށް ފޮނުވަން. މިޓީ އަލުން އަނބުރާ ކޮ

ނޑަށް އިތުރު ބާެބއް މިއަްށ އަންނަންޖެހޭ ކަ ،މިއަށް ިއތުރު މާއްދާތަކެއް  ،މިއަށް ހިމަނަންޖެހޭ ބޫލުކުެރވޭ. ގަމަްށ އަުޅގަ

ނޑު ހު އަށް ފޮނުވަން. އަޅުަގނުޑ އުއްމީދުކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ރާ ކޮމިޓީށަހަޅަން މި ބިލު އަނބުއެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ައށް ފޮނުވަން އަޅުަގނޑު މި ނަަރކު ނަމަވެސް މި ބިލު ކޮމިޓީނޫންނަމަ އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޯލިޝަން ޕާޓު ،ބޭފުޅަކު

 އީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަށް. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން  ހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ރަޝީދު އެ ހުށަ ޟްއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ާތއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް.   މިހާރު އަޅުގަ

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަލޮޅު

 ވަންޏާ ކަމަށް ޭބފުޅުންނަށް ހަމަ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މީަގއި ދެން އެ

ްއ ކުރުމުގެ ބާރު ހަމަ ވަރަށް މިކަމުގައި އެ ހުރިހާ ކަމެ އެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ފޮުނވާލަންވީ. ދެން ބޭނުން ގޮތަަކށް  ހަމަ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންށް ެއ ބޭފުޅުންގެ އަުތގަިއ އެބަބޮޑަ ކޮމިއުނިކޭޝަންްސއާ ބެހޭ  ބޭނުންވަނީ  އޮތް. މީަގއި އަުޅގަ

އަބަދުވެްސ މި ތިބެނީ   ،ަޙޤީޤަތުގައި ިމއަދު އަޅުަގނޑުެމން އެންމެ ކަންބޮުޑވާ ެއއް ަކމަކީ ،ވާހަކަ ހަމަ މިތާ ދެެކވޭތީ

އިދިކޮޅު މީހުން ކުރަީނ  ،އިދިޮކޅު މީހުން ދައްކަނީ ކޮން ވާހަަކއެްއތޯ ްއސަިއގެން ައޑުއަހަން އިނގޭތޯޖަ އިކަންފަތުގަ

ނޑުމެން ޤައުމުގަ  މި ހިންާގ ޖިނާޢީ ކަންކަން، ބޮޑެިތ  އިކޮން މެސެޖެއްތޯ. މިހެން މިކަން ކުރަން ތިއްބާ އަުޅގަ

ެއ  ިއ،ތްތަކުގެ ހުރިހާ ފޯނެއް އަޑުއަހަވާނީ. ސިޔާސީ ފަރާތް، އިދިކޮޅު ފަރާ ޖަރީމާތައް  ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންތާ

މި ޤައުމުގައި ތިބި ބޮޑެތި މުޖުރިމުން، ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ  މެސެޖެއްތޯ ބަލަންޏާމީހުން ކުރަނީ ކޮން

، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ެއްއޗެްއ ޮގއްވާަލިއގެން މިެވސް  އި އަެޑއް ނޭހޭ. އެހެން ތިއްބާ ުކއްލިއަކަްށ ޙަޤީޤަތުަގއި ލޯންުޗގަ

ޖެހޭ. ލާޞްތެިރ މަސައްކަތަށްވާން އެބައިޚް ،ވެސް ތެދުވެރި އްމިހެން ހިންގާ ކޮންމެ ކަމެ ،އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން ބޭނުން

ނޑުގެ ފޭ ކާރަށް ނިކޭޝަންސް އޮތީިރޓީގައި ތިބި މި ސަރުއުބުކު އެަކއުންޓު ހެކު މި ކުރަނީ ކޮމިސް މި ފަހުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ފޯނަށް ފޭސްބުކުން ފޮނުާވ ކޯޑު އެ މީހުން ަވގަށް ނަަގއިގެން. މި މަ ހިސާބަށް ދިޔައި ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ. ިކހިނެއްތޯ އަޅުަގނުޑގެ ފޯނަށް އަންނަ މެސެޖު، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީަގއި 

ައޅުަގނޑު ފޯަނށް އަންނަ މެސެޖު. އެ ކޯުޑ  ،އަޅުަގނޑަށް ަޑއިރެކްޓުކޮށް  ؟ލިބެނީށް ހަކައިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ނޫން މީ

އިތުބާރެއް ނެތޭ.  ،ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ެއހެންވީމާކުިރ ނޑުގެ ފޭސްބުކު އެަކއުންޓު ހެކުބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ
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ޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދު ހުރިހާ ައޅުަގނ .ކުރިްނވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަޅުަގނޑު 

 ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެ މީހުން މި ރާވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ، ތިަމންނަގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ެއބަ އުޅޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ބިލަށް، މި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަ ތްތެިރ އްބެިވ ިއއްޒަތި  ވާފައިންނަދެއްކުމަށް އެިދވަަޑިއގައާދެ! މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

ަވަނ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ނިމިގެން އެ ދިަޔއީ. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ  އިމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

މަީތން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ   އެ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ ގޮތުގެ ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ތިންވަނަ ކިޔުްނ  ގެމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިުއކޭަޝންގެ ބިލުއަމީތު އަޙްމަދުބަރު މުޙައްމަދު މެން

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މި ރިޕޯޓު  ބަލަިއަގތުމަށް ޓަކައި ެނގޭ...އިްއވަން. މި ބިލު ބަލަިއގަުތމަށް ޓަކައި، ރިޕޯޓު 

 ގައި.  1:30ދުގެ ޯވޓު ނަގާ ަގޑީަގއި. ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯުޓ ނެގުން އޮންނާނީ މިއަ

އަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  6.5އެހާހިސާބުން ދެން އަޅުަގނޑު މި އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ނަންބަރު  -{6.5}

ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން  ،ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު ،ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މި ވަނ6.5ީ

ިއއްޒަްތތެރި  މެންބަރުންގެ އަރިހަށް  އިގަ 2015 ބަރުންނޮވެ 23ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮ 

ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ 

 އެހެންމެ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. އަދި ހަމަ ،އިްއޒަތްތެރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

 ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ކޮިމއުނިޭކޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބިލެްއ ސަުރކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި

ނޑަކަށް  ،ކޮމިޓީން ވަަރށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްތަެކއް ޮކށްގެން ވަރަށް ގިނަ  ގެއަޅުަގނޑުމެން  މަހެއްހާ ދުވަުހގެ  2ގާްތގަ

ނޑުމެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޮއތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ެއއްކޮށް  ނަށް،މަސައްކަތުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އޭ.ޖީއާއި އަުޅގަ

ނޑު  ބޫލުކުރާހިތް އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ވަރަށް ހައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވުނު މަސައްކަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮށް ކުެރވުުނ  ފުރިހަމަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީާއއި އަުޅގަ

ޅައިދެވުނީތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަ އިމަޝްވަރާގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު މިހާ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލެވިފަ

ނޑުމެން  ނުޑމެން މި ކޮމިޓީގައި މަަސްއކަތްކުރިއިރު އަުޅގަ އަޅުަގނޑު އެކަމާ ވަރަށް ޮބޑަށް އުފާކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ކޮމިޓީގައި އިދާރީ މުވައްޒަުފންނާއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑު ރިޕޯުޓ ހުށަހަ  ޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްރިރު. މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު މި ބިލުގެ ރިޕޯޓަްށ ބަހުސްކުރުމަށް އިްއޒަތްތެިރ ޤަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ނަިއބު މު

ނޑު ދަންަނވަ ެއއްަގޑި އިުރގެ ަވގުެތއް ިމ  .ނަންލާއިމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޭއގެ ކުީރގައި އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއި މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  28ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  ،ވަނީ. އެ ގަިޑ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮަތކީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

 މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް  3މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  3މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  7މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  14

އަޅުަގނުޑ  ،އޮތީ. އެހެންކަމުން ގޮތަށް މި ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތިން މިނެޓު އަރުވާ

ނޑު މި އަރުވަނީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް  ވިލުފުށީ ،ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް.

 

 ރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަ ވިލުފުށީ

ގޮތުން މައުލޫމާތު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ުގޅުން  ނޫންނަމަ މިއާ ބެހޭ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޑއަާހ މީހުންނަށް

ލޫމާތު ޢުއެންމެ ރަނގަޅު މަ ،ލޫމާތުޢުމިާއ ބެހޭ ރަނގަޅު މަ ،ނޫންނަމަ، ހުރި ދެ ބިލެއް އައުމާ ގުިޅގެން ޚިޔާލު

ކޮމިނިކޭޝަން  ކޮިމއުނިކޭޝަްނގެ ބިލާއި ޓެލެ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޓެލެ ،ނެތުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އިފަލިބި

އަޅުަގނުޑ ، މީގެން މި ުކރަނީ ވެސް ދެ ކަމެއް މި ކުަރނީ. އެހެންވީމާ، ދެ ބިލެއް މީ. އެހެންވީމާ ،އޮތޯރިޓީގެ ބިަލކީ

އޮންނަ ސިްސޓަމެއްގެ ތެރެއިން ވޯްކކުރާެނ  ،ގުިޅގެން ދާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އިއެކުގަ  ،ލާމެހިގެން އިބޫލުކުރަނީ މިގަ

ނުޑ ކުރިން ެދންނެވި ،ދެ ކަމަކަށް ވާީތވެ ގޮތަށް މި ބިލު ވެްސ އަލުން އަނބުރާ ކޮމިީޓއަށް  މި ބިުލ ވެސް އަުޅގަ

ގާނޫނަށް އެ އަންނަ  ކޮމިނިކޭަޝނާ ބެހޭ ލެމި ދެންނެވި ކުރިން ގެނައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެ ،ްއޔާވެއްޖެ ކަމަށް ފޮނުވާލައިފި

، އެ އަންަނ ބަދަލުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް އައުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ ،ބަދަލާ ގުޅިގެން

ނޑުމެންގެ ކޮން މެ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން މި ބިލު ވެްސ އަލުން އަނބުރާ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވަން. ުއއްމީދުކުަރން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  .ކަމަށް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިއަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ހޯރަފުށީ

 

 ޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މު  ހޯރަފުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ 

 ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެްނބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންަފއިނުުވމާ އެްއކޮށް ައޅުަގނޑަށް މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްކުރުމަްށ އެްއވެސް އިްއޒަތް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް  ،ވަގުތު ބަންދުކޮށްަލން. އެހެންކަމުން ެލވުނު ފުރުޞަތު ެޖހޭނީ މިއިހުޅުވަ

ނޑު މިއަދު ތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވައިފި. މިހާރު އިްއޒަތް ؛އެދިަވޑައިުނގަތުމާ އެްއކޮށް ައޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ގަޮލޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް. ،އެހެންކަމުން  އަުޅގަ

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ީހވަނީ އެބަޖެހޭހެން އާދެ! ޙަޤީޤަތު ވެސް އިނގޭޯތ މިހާރު މަޖި ނަޑށް މި ކުރާ އަނިޔާ ހަމަ އަުޅގަ ލީހުން އަޅުގަ

 ދޮޅު މިނެޓުން މި ޖެހެނީ. ން ދެން ދޮޅު މިނެޓު ،ން. މިހާރު މި ޖެހެނީ ޖެއްސުންކުރުމުެގ ކަހަލަ ޮގތަކަށްލަހުއްޓާ

ބުނީ  ،ދެވޭ. ަކލޭމެން ނަމާދުނުކުރާށޭތޯ މި ދަްއކަން އުޅޭ ވާހަކަ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްލަނުއްކިހިނެ އަޅުަގނޑު

ނޑާލީ. ދެން ޭއގެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ބުނަން އޮތް ަބއި ައޑު ނޑު، ވޭ. ެއ ހިސާބަށް މިހާރު. އެހެންވީމާނީކަ  އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޮގާވލަންތެރިކަމާ ެއކު ރަީއސަޞްއިޚުލާ ،ެއކު ހަމަ ވަރަށް އާދޭހާ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ިމ  .ށް އަުޅގަ

ނޑު ބޭުނންވާ ވާހަކަ ގަމަޖިލީހު ކޮންމެ ވެސް ގޮެތްއ ގުޅޭގޮތުން ދެްއކޭނެ  މި ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާ، އި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ހަމަ އެހަމަޖައްސާލަ އަިއސް ތިބި  ވެގެންބުޚާހުރިހާ ދާއިރާތަކުން އިންތި ދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑު ދަްއކާ ވާަހކައަަކށް ނިސްބަތްަވގުތު ވަކި ޕާޓީ ައޅުަގނުޑ މިއަދު މި، މީހުން. އެހެންވީމާ ނޫންނަަމ  ،ނުވާތީވެ އަުޅގަ

ހަމަ ބޭފުޅެއް. އެކަމަުކ  ތިރާމުުކރާޙްޙައްމަދަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިނޫން އިނގޭތޯ. ޢަލީ މު ޚާއްޞަކޮށް އަލިބެއެއް

ނޑަށް ދެުމން މިޤާހަމަ ސީދާ ތި މަ ޙްމަސީ ، ދަނީ. އެހެންވީމާ މުގައި އިންނަަވއިގެން މި ހުރިހާ އަނިޔާެއއް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ވެްސ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަިއ ހަމަ އެހެްނ މެންބަރުންނެކޭ އެްއގޮތަށް  ިއ،އެހެން އެކަންަތއް ނުކުަރްއވަ

ނޑަށް ނރުްނ ކަންނޭއޭ ؛ވަރަކަށް މިނެޓުފަސްވަަރަކށް އެންމެ މަދުވެގެން  ނޑަށް ވެސް ގެ އަުޅގަ އެ ހީވަނީ އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނު ،ޅުަގނުޑެގ ޚިޔާލު ފާުޅކޮށްގުޭޅގޮތުން އަ  ކަމަކާ ، މުެގ ުފރުޞަތު ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ތެދުވެފަ. އެންމެ ފަހުން  އި އިށީނދެފަ ިއ،ތެދުވެފަ އިއިށީނެދފަ ،ދެންނެވިހެން މިހެން ކަންތައް ކުރީމަ ހަމަ މި

ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް އެްއކޮށްލައިގެން އެއް ވާހަަކއެްއ އަޅުަގނޑަށް ޖެހިދާނެ މިސާލަކަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިހުރި 

ދައްކަނީ މި އިރުކޮޅަކުން މިހާރު ތި ވާހަކަ ،ޖެހެނީ އެއް މައުޟޫޢަކަށް. އެހެން ހެދީމަ ބުނާނެ އަޅުަގނޑު ދަްއކަން މި

ނޑަށް މަޖުބޫރު ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ ތައް ކުރީމަ ވެޭއ މިގޮތަށް ކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކަށް ނޫނޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

، ޢުަތކުަގއި ދަްއކަން. އެހެންވީމާ ނުގުޅޭ ހަމަ މައުޟޫ ވެސް ކަމާ ށްބިލަ، އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވާ ވާަހކަެއްއ ކަމާ ނުގުޅޭ 

ނޑު ޮގވާލަން އިެއކީގަ  ހާއަޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭ  ށް...ސް ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާ ޕީ.ޕީ.އެމަލިއަދި މިއަދު މި މަޖި .އަުޅގަ
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ހިސާބުން  އެއްކޮށް އަޅުަގނޑު މި ޖެހެނީ މި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއެގންފައިނެތުމާ އާދެ! އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 އެ ،ގެ ދަށުންވަނަ ނަންބަރުތިންގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ގަާވއިދުގެ  ދެ،އާ .މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލަން

ދާއިރާގެ އެްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  ސަރުކާރުން ފަރާތުން ވިލިގިނލީ ންަމތީމާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 

ވަނަ ކިޔުން އިްއަވން. ދެން އޮންނާނީ މިއަދުގެ ތިން ގެލުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކޮމިނިކޭަޝން އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސްގެ ބި

 ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓު.  ށްފާސްުކރުމަ ،ޓަަކއި ވޯޓު ނަގާ ގަީޑގައި މި ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުމަށް

ނުޑ އެނބުރިލަން މި  ،އެހެންކަމުން -{6.6} ްށ. އާދެ! ިމއަދުގެ އަ 6.6ޖެހެނީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑެގ  ދެްނ އަުޅގަ

 ،ލުާމއިއިކުރުމަށް ޮގވައްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ޮބއިކޮޓުިދެވހިރާ ،ވަނީ ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި މ6.6ިއެޖެންޑާގެ 

 އިތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ އިޤް ،ށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލުެއޅުމަމުެގ ފިޔަވަޅުއްޖެއަށް ދަތިކުރުދިވެހިރާ

ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި  ށްމެންބަރުންގެ އަރިހަަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2015 ބަރުންޮނވެ 23ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު 

ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ އެރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ލިބިފައެއް ނުޭވ.މި ރިޕޯޓު މަޖިލީ

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.  ހޯރަފުށީ ،މެންބަރު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

 އަށް ދިވެހިާރއްޖެ ،ކުރުން މަނާކުރަްނ ގޮވާަލއިބޮއިކޮޓު އްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަުޅއެޅުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލުމާ  ،ވީތީފޮނުއް ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑު ަވރަށް އިމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީ ދިވެިހ ސަރުކާރަ ނޑުމެން  ދާކުރަން.އަ އެކު ޝުުކރު ތިރާމާޙްށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ޓޫުކރުކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާ  ،ވެސް ވާހަކަފުޅު ރިޒަމް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

 . ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިންދެއްެކވިން. އަޅުަގނޑުމެން އޭ.ޖީއާ ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާގެނެސްގެން ވާަހކަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މަަސއްކަތްޓަކައި އަޅު  ރުމަށް ފަތުރުވެރިކަން ހަލާކުކު އުުޅއްވާ.  ކުރަމުންާދ ބަޔަކު އެބަގަ

ނުޑ ގަބޫުލުކރާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ދިވެހި އަިއޑީކާުޑަގއި ތިބި ިދވެހި ރަ  ނޑުމެން އަުޅގަ ،ހިތް އޮތީއްޔިތުން. އަުޅގަ

ކުރީަގއި މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް  ވުރެ އަށްއްޖޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިވެސް ވެ އުން ލަސްމި ބިލު މަޖިލީހަށް ގެނަ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިޒަމާތުްނ ޓޫދަތިކުރުމުގެ ގޮ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ،މި ކަންކަން ،ގެނެސްގެން މި ކަންކަން ފާސްކޮށް

ާރ ތިާޞދީ ގޮތުން ދަތިކުރަން ބައިވަރު މަސައްކަތްަތކެއް ކުދިވެހިރާއްޖެއަށް އިޤް ،އެިކއެކި އެހެން ކަންކަން 

ނޑިަވޅެްއގަިއ އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިފަ ިދއުމަކީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ބޭނުންވާ ދަ ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދަ

ިއުރ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވި ޮކށް،އީސް. އަޅުަގނުޑ މި ބިލު ދިރާސާކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަ 
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ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުިރ ހުރި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީައށް ދެއްވި އެއްބާރު އަދާކުރަން. ޝުކުރު  އިއެީކގަ ތިރާމާޙްެލއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިވެސް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ލާ ހުޅުވާލަން. އާދެ! ހުޅުވާލުޙަބަހުސްކުރުމުގެ މަރުހިސާބުން މި ބިލު، މި ރިޕޯޓަށް  އާދެ! މި މުގެ ކުީރގައި އަުޅގަ

ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެއް ގަިޑިއރުގެ ފުރުޞަތެއް.  އެ ވަގުތު  ކުރުމަށްމި ރިޕޯޓަށް ވެސް ބަހުސް .ލާނަންއިދަންނަވަ

އަށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭ  7ޕާީޓއަށް  މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ 14ައށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ 28ޕީ.ެއމަށް ޕީ. ،ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ 

ުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެިރ ކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިއެހެންމެ ވަމިނެޓު. އަދި ހަމަ 3ތު ޕާޓީއަށް މިނެޓު. އަދާލަ 3

ނުޑ ފުރުޞަތު  ،ރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުންޓު އަމެންބަރުންނަށް ތިން މިނެ އަރުވަނީ މި މިހާރު އަޅުގަ

 ދާއިާރގެ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.  ވިލުފުށީ ،އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް  މު ބިލެއްއްން ގޮވާލުމަށް މި ބިލަކީ މީ މުހިކުރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮއިޮކޓު  ުޝކުރިްއޔާ .الم عليكمالس  

ދަންނަވަން. އަދި  މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ،ބޫލުކުރަން. އެެހންކަމުންގައަޅުަގނުޑ 

މު ކަމެއް. އެއީ އްހެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިހުށަ މު ބިލުތައް މި ތަނަށްއްުތަގއި މިފަދަ މުހިގޮ ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

ނެގެހެއްޓުމުގެ ، ގެ ފަތުރުވެިރކަން ދެމެހެއްޓުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ކަންކަން ވިސްނިގެން ދިވެހިރާއްޖޭ

 ،ކަމުންއުފާކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. އެހެން މަސައްކަތް މި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރަްއާވކަމީ އެީއ  ވަރަށް

ކުރުމަކީ ޮބއިކޮޓު  ،ދަންނަވަން. އާދެ! ޮކންމެއަކަސް ހަމަ އަދިވެސް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ޝުކުރު

ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަްށ ވަރަށް ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަްނ  .ހިމާޔަތްކުރަން ތުޙަލަޞްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ މުޅި ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފޮނުވަނީ

އް މި ތްތަކެ ޓަކައި މަަސއްކަ ކުރުމަށްންނަ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމަށް އަ

ރިޒަމް ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ މި މަޖިލީހަށް މި އުެޅނީކީ މިއަދަކު ނޫން. މަޖިލީހުން ފަށައިގެން މި

 ،އެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުީރަގއި އެްއވެ  ،މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެްއެވއުޅުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މީގެ ކުރިންހި

ކުރަން ކުަގއި ބޮއިޮކޓުނޫނުއަސާސީގެ ޙައްެޤއްގެ ބޭނުންކޮްށގެން ބައެއް ިރސޯޓުތަޤާނޫންނަމަ އިހުތިޖާޖުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ކޮންެމވެްސ  އިނޫންނަމަ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަްށ އަލިއަުޅވާލަ އި،ގޮވާލަ 

ނޑު ދެކެން. އެގޮތުން ެއްއވެުއޅުމުގެ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖެ އްއެްއޗެއް ދެންނެވުމަކީ މުހި  އަށް ުމ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ



50 

 

ނޫންނަމަ މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް  ،ަގއި ބައެއް ރިޯސޓުތަކުަގއި މުޒާހަރާކޮށްއައުުމގެ ކުރީ

އެ ވާހަކަތައް ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން  ،އޭގެ ނުތަނަވަްސކަން ކުރިމަތިވެގެން ރިސޯޓުަތއް ހިންގަމުންދިޔަ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން

އްލެއް ހޯއްދަވަން މަސައްކަތްކުެރްއވި. އާދެ! އެ ޙަކަދައްކަަވިއގެން އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ވާހަ

ނޑުެމންނށް ވަނީ އެއްެވއުޅުުމެގ ގާނޫނުގައި ރިސޯޓުަތކުަގއި  ކުރެްއވި މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން އޭރުަގއި އަުޅގަ

ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފަ. އޭެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިްނ ޒިޔާރަތްކުރާ މި ތަންތަނުަގިއ މުޒާހަރާނުކުރެވޭނެ 

މިއަދު އެ އިންޑަްސޓްރީަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭބޭފުޅުން ެއަކމަށް ތަޢުރީފްކުރައްވާ މަޖިލީހަށް. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އްލުންވާެނ ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ޮބޑު އުފަލެއް. ދިވެހިާރއްޖެއަށް މިދެންނެިވ ކަންތައްތަްއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ގެ 

ކުރާ ބަަޔކު ތިެބއްޖެ ކަމަށް  ،އެްއވެސް ކަމެއް ެއއްވެްސ ަފރާތަކުން ކޮްށގެންނުވާނެ. އެަފދަ ކަންތައްތަްއ ކުރާނެ ަބޔަކު 

ނޑުމެން އަޅަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން، އެ ލިބުނު  ވަންޏާ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެްއ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ހިތްހަމަނުޖެހުމާ އެކުއެ ކުަގއިެހން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑމެން އަބަދު ވެސް މި ދަނީ  އިޤްތިޞާދު ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީން މި ކުރައްވާ މަސަްއކަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާ ތްތަކުން ވެސް މިގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްެދްއވުން. އެީއ ހިތްވަރުދެމުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބަޖެޓުގައި އެ ގޮްއސި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން  ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންާނ ތަްއ މަދުވީމަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮެވގެން ެއ ވާހަކަތައް އަދާއިރާތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓު ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާިއރާތަކުަގއި ނޑުމެން ، ހިއްސާކުރިއިުރަގއި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖައްސައެއް ނޑުމެންގެ އިޤްިތޞާދަށް ، ުނދެވޭނެ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން ކަންތައް އަުޅގަ ިމއީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އެބަޖެހޭ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ، މު ގާނޫނެއް. އެހެންވީމާއްމުހިމު ބިލެއް. އްވަރަށް މުހި އަުޅގަ

ާލ ފަރާތްތަކުން އެ ކުާރ ކަންތައްތައް ހުްއޓުވުމަްށ ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަން. އިޮގވަ އެ ކުރަން ބޮއިކޮޓު

ނޑުމެން ކުރަންވީ. ރިޒަމް އޮތް ކަމުަގއި އަދި ހަމަ މި ބިލުގައި ޓޫ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ޮއވެއްެޖްއޔާ އެކަމެއް އަުޅގަ

ލާޮގވާލުންތައް ހުއްޓާލަން ެވސް އިވީނަމަވެސް ވަިކވަކި ބޭބޭފުުޅން ވަކި މީހުންގެ ތަންތަނުން ވިޔަފާރިނުކުރަން ޮގވަ 

ނޑުމެން ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކީ އަެނއް މީހާެގ ދިރިއުޅުން ދުއް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ. ސިާޔސީ ވާލަންޖެހޭނެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުން ފެނިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ކުރީަގއި ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ  ކަމެއް ނޫން. މިއީ އަުޅގަ

ލަޙަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ދޭތެރޭގަިއ ޞްމެންބަރު މިތާގައި މާލިއްޔަުތ ގާނޫނަށް ވޯޓުދިނީމަ އެ މެންބަރުގެ މަ

މާއްދާގަިއ ަކނަޑއެޅިގެްނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޯވޓުދޭ ގޮަތކުން އޭނަާއ ވަނަ  90ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަށްޗަށް ހާޒިރުކޮްށގެންނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި  ،ދީ ނިކަމެތިކަމެއް ،ދޭތެރޭގައި ެއއްެވސް ދަތިކޮށް ފަ

.ޕީން އެކަން ކުރި އުސޫލުްނ ކަންތައްތަެކއް ދެން އަންނަ މާލިްއޔަތު ގާޫނނަށް ވޯޓުދިނުމާ ގުިޅގެން އެމް.ޑީ ،ެވސް އޮްއވާ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ސާބިތުކޮށްދެއްވައިފި މި  ށްސަރުކާރަކުން އެްއވެސް ީމހަކަ ކޮށްގެންނުވާނެ. އެަކން އަޅުގަ
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ެއ  ،ަމވެސްނަސަރުކާރުން. މި ސަރުކާރާ ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލަކަށް ވޯޓުނުދިން ކަމުގައި ވީ

ނޫންނަމަ ދަތިކުރުމަށް އެއްެވސް ފިޔަވަެޅއް ައޅާފައިނުާވކަން އެއީ މިއަުދ  އި،މީހެއްގެ ވިޔަފާރި ހިފަހައްޓަ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރެޯކޑަށް ޓަަކއި ވެސް މިތާ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ޓުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު މިައދު އެބައޮތް. މިއަދު ވޯޓު ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަބއެްއ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަްށ ވޯ

ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ުސވާލުއުެފއްދުމުގެ ޖާގަ އޮތް މިންވަރަށް ވެސް އެ ީމހުންގެ ވޯޓުގެ މިނިވަްނކަން  މެންބަރުން ދެއްވާ

 ،ކުރަނީ މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންބޫލު ގައަުޅަގނޑު  ،އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ

ކޮށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަންކަން ނިންމަވާއިރުަގއި އެ ކަންކަްނ ޞަޚާއް .އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވިްސނަންވާނެ

ލަޙަތަށް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއޤްތިޞާދަށް އޭގެ އެންމެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެންމެ ޞްއުމުގެ މަޤަނިންމަންވާނީ 

މި ބިލުގެ  ،މު ބިލެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަމުންއްރަނގަޅު ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ޮގތަށޭ. އެހެންކަމުން، މި ބިލަކީ މުހި

މަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި 

ނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. ކޮށް އެ ކޮމިޓީ ޞަޚާއް ،މެންބަރުންނަށް ގެ މުޤައްރިރަށް ުޝކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 عليكم موالس الދަންނަވަން.  ެއކު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވާހަކަ އަޑުެއއްެސވީީތވެ ޝުކުރު ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ

 .وبركاته هللا ورحمة

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ، ައޅުަގނުޑގެ މިސާލަކަށް ޔުނިވަރސިީޓެގ . عليكم الس المޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަުޅގަ

ނޑުެގ  ޔާ ފޭސްބުކް ރައްޓެްއސަކަށް ސަންްޓރެވަލް ސިޔާމުގެ ރިސޯަޓކަށް ނާންނާށޭ ބުނީމާ ނޫނިއް  ،ރައްޓެއްަސކަށް އަޅުގަ

ެއއީޯތ  ؟ގޮްތ ވުމަކީ އެއީތޯ ައޅުަގނުޑމެން މިއަދު މި ދެކެން ބޭނުންވާ ދުނިޔެއަކީ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލޭ

ނޑަްށ ޝަްއކެ އަޅު ؟ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ މި ބިލު މިގޮތަްށ  .ނެތްއް ގަ

ކުރަްނ މަ މި މަނާެވގެންދަނީ މިަކހަލަ ކޮންމެ ދޭދޭ ވާހަކަެއއް ވެސް އެީއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަުތރުވެރިކަމަށް ބޮިއކޮޓުއައި

ން. އަދި މި ނޫނިއްާޔ ބޮޑެތި ބޮޑެތި އަދަދުން ޖޫރިމަނާވެގެންދާ ތަ ،އަދި ބޮޑެތި ބޮޑެތި އަދަބު ،ކަާމއި ލާޮގވުމެއްއިގޮވަ 

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވުމާެއކު  ،ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ވެސް މީގައި ބިލުަގއި، ގާނޫނުަގއި ބަޔާންވެފައިުނވާކަން އަުޅގަ

ކަންކަމަށް  ،އުމެްއގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަސީލަތެއްޤަލަތު އޮންނަ ގޮތަކުން އެ ހާއުމެްއގެ ޤަފާހަގަކުރަން. 

ސަރުކާރަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިަޔވަޅުައޅަން ޮގވުމަކީ ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް  އަދި .ބޮއިކޮޓުކުރަން ޮގވުމަކީ ވެސް 
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ރުމަކަށް ުދވަހަކު ކުޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަަމށް ބޮއިކޮޓު ިދވެހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެިޓކް ޕާީޓން މި ރާއް .ސާފުކޮށް ދަންނަވަން

ނޑުމެން ނުގޮވާނަވެސް ޮގވާފައި ން. ނަމަވެސް، ސަުރާކރަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ުނވާނެ. އަދި މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

 ،ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ައސާސީ ޙައްޤުަތއް ފޭރިގަނެ  ،އެޅުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ގޮާވނަން. ގޮވާެނ ސަބަބަކީ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް ވާނިގުޅަިއގަންނަމުން ކަމެއް.  ޖިބުެވގެްނވާދާތީވެ މިަކން ހުއްޓުވުމަކީ އަުޅގަ

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު  ނަށްކަންކަމަކީ ރަްއިޔތުން މި ،ކުރުމާއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމާޕްރޮޓެސްޓު

ދަންނަ  ވަސީލަތް. މި ވަސީލަތް މަނާކުރުމަކަށް ގާނޫނު ހެދުމަކީ ވަރަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުތައް

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން މި ބޭނުންވަނީ، ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ިއސްލާމީ ، ަލތު އޮތް ގޮތަކީ ހާމިއަދުގެ  ،ައޅުގަ

ޙުކުމަކާ ީކއްތޯ؟  ކުެމއް އެ އަްނނަނީ. އަދިހުުދަވހުގެ ޖަލުގެ  10ހަކަށް ެވސް މަރުކަޒަށް ޮގސްފައި ދުޢާ ދަްނނަވާ މީ

ސަރުކާރު މި ހިންގާ ގޮތަކީ.  އުލަތް ޔާމީން ދުވަސް ވަންދެްނ އެހެރީ ބަހައްޓާފައި ޖަލުގައި. މިއީ މި ދަ 10ނުލައި 

 ،އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ަސބަބަކީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި ހިންާގތީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ

ށް ކުެރއޭ ތި ޕާޓީއަަގއި އެަބ ޓުވީޓުއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދާދި އިހަކަށްުދވަހު ފުލުސް އޮފީހުން އަިއ ސިޓީއަކީ ުޓވިޓާ

ައދި އޭގެތެޭރގައި ަބއެއް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން  ،ނޫނިްއޔާ ސަޕޯްޓކުރާ އެިކއެކި ފަރާތްަތއް ،ނިސްބަތްވާ

ނޭދެވޭ ވާހަކަދަްއކާތީވެ ސިަފއިން، ފުލުހުންނާ މެދުގައި ނޭދެވޭ ވާހަކަ. ނޭދެވޭ ވާހަަކއާއި އެދެޭވ  ،ވެސް އެބަ ހިމެނެއޭ

ނޑުމެން  ދަންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ގާނޫނުތައް ހުންނާނެ ކުށަކަށްވާ ކަންަތއްތަްއ ވާހަކައާ މިއީ އަުޅގަ

ގާނޫނުން ކުށަކަށްާވ ، ވިއްޔާ ެއ ކަންތައްތައް ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ ބަޔާންކޮށްފަ. އަބުރު ގެއްޭލ ކަމަށް ވަނީ

ށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް. އަބުރު ފުލުސް ކަންތައްތަުކގައި ގާނޫނުން ޕްރޮސެސް ހިންގުމަކީ އެއީ މިހާރުވެސް ފުލުސް އޮފީހަ

އެކަމުގެ ދަޢުވާކޮށްެގން އެ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަކީ ވެސް މިހާރު ވެސް  ،ނަމަ ކަުމގައި ވަނީ  އޮފީހުގެ ގެއްލޭ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ގާނޫނުަގއި އޮންނަ ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް، ނޭދެވޭ ވާހަަކ ނުދައްކާށޭ ބުނެ ވާހަކަދެއްީކމަ ވެދާނެ

، އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެދެވޭ ވާހަަކއަކީ ފުލުހުންނަށް އެންމެ ނޭދެވޭ ވާހަކަ ކަމުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ

ދެކޮޅުނުޖެހޭ މިކަހަލަ ބިރުދެއްކުމުގެ ކަންތައްަތއް މިއީ ކީްއކުރަން މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ ކަމެއްޯތއޭ ައޅުަގނޑުމެން 

ފަިއާވ ދީނޫނުއަސާސީަގއި ލިބިޤާ ރައްޔިތުންނަށް އަިނޔާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހޯދި ސުވާލު މި އުފެދެނީ. ރާއްޭޖގެ 

ފަދަ ތަންތަނުން ނިންމާ ބޮޑެތި ނިންމުންތަކަށް ބޯނުލަނބައި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ނިގުަޅއިަގނެ، އދ.

ރަތަމަ ޑިމޮކްެރޓިކް ުއސޫލުން އިންތިޚާބުވީ ވެރިަޔކު ފު ،އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ޯހއްދަަވއި ،އެންމެ ރައްޔިތުން އެންމެ ލޯިބވާ

ކޮްށ މެިޓކުޖަލުގައި ބައިންދަިއގެން އިްނނަހާ ހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަލަމައްޗެއް ރީްއޗެއް ުނާވނެ. އެއޮތީ އޮޓަ

ވެސް. ރާއްޖޭގެ  ދަނީ  ރިސްޓުން މަދުވަމުން މިވެފައި ދިވެހިރާއްޖެ. ެއހެންވެގެން ނޫންތޯ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫބޮއިކޮޓު 

ދަނީ. ސީދާ މިކަމުގެ ޒިންމާ  މި ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމެއް ެވގެން މި އަށްރާއްޖެ ވެރިކަން ހިންގާ ގޮތުން އިނޭގތޯ މި

މި  ؛އެްއގޮތަށް ،ނަންގަވަންެޖހޭނެ. އަދި މި ގަވާއިދުަގއި ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ނެތް ރައީސް ޔާމީން
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ނޑުމެން ބިލުަގއި ނެތް އެ  ،ގާނޫނުަގއި އްގޮަތކަށްވެސް ބަޔާްނކޮށްފައި ކިހާ އަދަދެއް ކަމެއް މި ނެެގނީކީ ވެސް. އަުޅގަ

އަިދ ބޮޑު  ،ުކރުމެއް ނޫންމި ސަބަބު. ޮބއިކޮޓު  ،ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. މިއަށް ާތއީދުނުކުރެޭވ ެއއް ސަބަބަީކ މިއީ

ކަމަށް މި  ދެއްކުަމީކ އެއީ ކުށެއް ކަމައްސަލައަކީ. ސަރުކާރަށް ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގއްލުންވާނެ ވާހަ

ނޑުމެން އިިދކޮުޅ  ،ެގއްލުންވާނެ ވާަހކަ، ބަޔާންކުރަނީ. އެހެންވީމާ ސަރުކާަރށް ގެއްލުްނވާނެ ވާހަކަ ެދއްުކމަކީ އަުޅގަ

މި ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރާނެ ކަމެއް ެއއީ ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް ފައިދާވަނިވި ކަމަަކށް ވާނަމަ. އެހެންވީމާ

ބާވަތުގެ ކަންކަން ކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ކަމަކަްށ  ހަކަތައް ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން މިވާ

ލާ އިައޅަ ނިޒާމު ހިނގާ ލިބަރަލް ޑިމޮކްރަސީއަކާ ތާރު ވެރިކަމަކާއި ޑިޮމކްރެޓިކުނުވާތީ މި ވާހަކަ ދައްކަނީ. ޚުދުމުޚް

ކުރުމުގެ ަޙއްޤު. މި ޙައްޤުތައް ނިުގޅަިއގަތުމަީކ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ޕްރޮޓެސްޓުރޮނގަކީ ެވސް މި ދެންނެވިހެން 

، ތާރު އަނިޔާވެރި ެވރިކަމަށް ދާކަމުގެ ހަމަ ރަނގަޅު މިސާލެއް. އެހެްނވީމާސް ހަމަ ރާއްޖެއަްށ ޚުދުމުޚްވެއަނެއްކާ 

ރިސްޓުން އަންނާނެ ގޮތްތަްއ ތި ރީތިކޮށް ޓޫރާއްޖޭގެ މަލަމަ މިކަހަލަ ބިލުތަކަކީ ވަރަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންތައްތައް. މި

މާޔަތްކޮށް، އދ.ގެ ނިންމުންތަކަށް ބޯލަނބައި، ހިއިމުކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޤާޑިމޮްކރަސީ  އިރާއްޖޭގަ ހެދުމަކީ މި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ލީަޑރުން ހައްޔަރުނުކޮށް، ާރއްޭޖގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ޯވޓުދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ާބވަތުެގ ކަންތައްަތއް  މި ،މިނިވަންކޮށް، މީހުން ަގޔަްށ ވަޅި ޖެހުން ހުއްޓާަލއި، ވަުގ ިވޔަފާރިކުރުން ހުއްޓާަލއި

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ހުއްޓައިލުމަކީ އެންމެ ރަނަގުޅ ގޮތަކަށް ވާނެ ގޮތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާ  މަޑުއްވަރީ

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:  މަޑުއްވަރީ

ިދވެހިރާއްޖެއަްށ  ،ރުމަށް ޮގވައިލުމާއި ކުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަން ޮބއިކޮޓު 

ނޑު ވެސް މި ބިލަްށ ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމުަގއި  ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު ެއޅުމަށް ގޮަވއިލުމަށް މަނާކުރާ ބިލަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ޖީ.ޑީ.ީޕެގ % .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއިލަން. ދަންނަވާ މި ހިއްސާކުރަީނ  33ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ތިޞާދަށް ބަލާއިުރގައި ގާތްަގނަޑކަށް ނުސީދާ ރުވެރިކަުމން. އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އިޤްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަތު

ނޑުމެންނަށް މި ލިޭބ އާމްދަނީން. މާނަ 90ގޮތުން % ިމ  ،ކީއައެބަ ހިްއސާުކރޭ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިާރއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނާޒުކު ސިނާޢަތަށް ދިމާވެާދނެ ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކީ މިީއ ސީދާ ގޮތުްނ ޭއގެ ނޭެދޭވ އަސަުރ އަުޅގަ

ިރޒަމުގެ ިސނާޢަތުގައި ނުވަތަ ާރއްޖޭެގ ޓޫ ،ޢާއިލާތަކަށް ކުރާނެ ގޮންޖެހުެމއް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މަދުވާނެ

ލާއެްއ ޓެްއގައި ަވޒީފާ އަދާނުުކރާ ދިވެއްސަކު ުނވަތަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތަކު ހުރި ޢާއިލާއެްއ، ނެތް ޢާއިސޯރި
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މަދުވާނެ އިނގޭތޯ. މިފަދަ ސިނާޢަތެއް ހުރިހާ ގޮތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ކަމެއް. 

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ،އޭގެތެޭރގައި އެބަ ހިމެނޭ  .ގާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަ

ޖެހުނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫން. މީގެ ކުރިްނ  މި މަޖިލީހަށް އަންނަން މި ކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއްފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު 

ލަ ގޮެތްއގަިއ އަދި ޖުމު ،ޓުތަކަށް ާޓގެޓުކުެރވިގެންނާ ސޯކުެރިވގެންނާއި ވަކި ރި ސީދާ ގޮތެްއގަިއ ޓާގެޓު ،އެބަހުރި

ކުުރމަށް ޓަކައި ދުނިޭޔގެ ބޮޑެިތ ކޮޓުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިަކމުގެ ނިޒާމަށް ާޓގެޓުކޮްށގެން މި ސިނާޢަތް ބޮއި

ރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ސޯޝަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮްށގެންނާ ތެމާކެޓުތަކުަގއި ވަރަށް ޮބޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަ. މީގެ 

އް ވެސް. ރަކާތްތަހައަދި ތަފާތު އެކިއެކި ވިުޒއަލް މީޑިޔާތައް މެދުވެރިކޮްށގެން ަވރަށް ޕްލޭންކުރެވިގެން ހިންގިފައި ހުރި 

ނުޑ ގަބޫެލއް ނުކުރަން މިފަދަ ، އެހެންވީމާ ނޑުމެން ިމފަދަ ގާނޫނެއް ނުގެނެސް އަުޅގަ ރަކާތްތައް ހުއްުޓވިދާނެ ހައަުޅގަ

ރަކާތްތަކަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ސީދާ ޤައުމަށް ގެއްލުން ހަކަމަކަށް. މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން. މިފަދަ 

ނޑުމެން އެބަ މާަނކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާދިނުމަށް ޓަކައި ޤައުމުގެ ޚާިއނު މި ، ން ހިންގާ ޖަރީމާއެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ބިލުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ރައްކާތެރިކޮށްދިނީ ރާއްޭޖގައި އޮތް އެންމެ ނާޒުކު ސިާނޢަތް. އަދި ހަމައެއާެއކީަގިއ 

ނޑު ތަނބު. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރައަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤް ންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިޞާދުެގ މައިގަ

ނޑު ދަންނަވަްނ އޮތީ އިޤްޖުމު، އެހެންވީމާ ތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ޓޫ ،ހައިސިއްޔަތުން  ވަގުތު ތިއްބެވި ފަންީނ  ރިޒަމް ދާއިާރގަިއ މިއަުޅގަ

އެ ޭބފުޅުންގެ ފަންނީ ލަފާފުޅު  ،ވަރާކުރިން. މަޓީގެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިެގން އެ ބޭފުޅުންބޭބޭފުޅުންނާ މަޝް

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްާސކުރެްއވި. މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެދެްއވި. އެ ބޭފުޅުން ވެސް 

ސް މުއްދަތެްއެގ ތެރޭގައި ފާސްކޮށްދިނުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަްއާވ މި ބިލު މަޖިލީހުން ވީހާވެސް ައވަ

ިރޒަމުގެ ސިާނޢަތުގައި މި ތިއްަބވާ ވަިކަވކި ިވޔަފާރިވެރިންނަކީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޓޫ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މާޔަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވިޔަފާރިވެރިން. އެ ބޭފުޅުން މި ހިއަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނެގ ވިޔަފާރިތަކަށް ގާނޫނީ 

މި ކޮށްދެްއވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޤައުމީ ޚިދުމަތެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާޢއިލާތަކަށް އެ ބޭފުޅުން މި  ،ފޯރުކޮށްދެއްވަނީ

މާޔަތް، ހިެޓއް ސޯރީޢާއިން ވަިކވަކި ރިޛަމިފަދަ ބިލެއްގެ ، ފޯރުކޮށްދެއްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މާލީ އެހީތެރިކަމެއް. އެހެންވީމަ 

ނޑުމެންގެ ހިަޓކަށް ސޯމާޔަތް، ވަކި ރިހިެޓއް ސޯވަކި ރި މާޔަތެްއ ލިބިގެންދިޔަ ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުޅި ޤައުމަްށ  ،މާޔަތްތެރިކަން ލިބިގެންދިޔަ ަކމުގައި ވީނަމަވެސްހިފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް  އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ  ލިބިގެންދާނެ ފައިދާއެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިގެންދާނެ ފައިދާއެއް. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެކޭ. ީވހާވެސް އަަވސް މުއްދަތެްއގެ  ،ލަން ބޭނުންވަނީދަންނަވާ މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް މީގެ މަންފާ ލިބިގެންދިއު މަކީ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްވެގެން އަުޅގަ
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ލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މި ފުރުޞަތުގައި އެ ވާހަކަ ދަންަނވާ ،ވާީތވެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަ އެއަށްފަހު ލޫފަށް. ޚްމިހާރު އަޅުގަ

 ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަްށ. މެންބަރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޚްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ

ދާ ފަރާތަކީ ސީދާ  މުން މި ކުރަރިޒަމް ބޮއިކޮޓު އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ

ވަކިކުރުމަށް ޓަަކއި ސްޓޭޓް  ދީބްއަރައީސް ާޔމީން. އޭގެ މިސާލަކީ، ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާމުން  .މިއަދުގެ ސަރުކާރު

ރިސްޓުންނެއް ޤައުމަކަށް ޓޫ އޮފް އިމަޖެންސީ އިޢުލާންކުރެއްވީ. ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ އިޢުލާންކުރެއްވީމަ މި 

އެަތއް ބައެްއގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެނެްސ  ،އުމުގައި އޮތް ޑިމޮކްރަސީޤަ ނާންނާނެ. މި 

ރާއްޖޭަގިއ ރޫލް އޮފް ލޯ ނެތިކޮށްލީމަ  ރިސްޓުްނނެއް ނާންނާނެ. މިޤައުމަކަށް ޓޫ އިމުކުރެވުނީމަ އޭތި ނެތިކޮްށލީމަ މިޤާ

ނާންނާނެ. މި ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ.  ރާއްޖެއަކަްށ މިހާރު ބޭރު ޤައުމުތަކަކުން ފަތުުރވެިރންނެއް މި

ތަނަށް  އެ ،ކުރުމަށް ހަދާފައި ހުރި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ޮއފީސް ވަށާލައިިރޒަމް ޕްރޮމޯޓުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ޓޫ

 ބޮުލގައި މި ތަނަކަށް ނާންނާނެ ނޫންތޯ. ދެން ކީއްކުރަންތޯ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީަމ މި

ްއޔާ މި ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ މި ކަންކަން ރަނގަުޅުކރަން ބޭނުން ކަމަށް ވެއްޖެ، އެހެންީވމާ ؟ކަމެއް މި އަުޅވަނީ

ަގއި.  30ޓުަތކުގެ ޮއކިއުޕަންސީ %ސޯ. ިމހާރު މިއީ ސީޒަން. ސީޒަްނ ތެރޭގައި ރިކުރަންވީމިކަން އިޞްލާޙު

މި ކަންކަން ޮކންމެހެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުެގ ބޮލުގައި މި އަުޅވާ ސަބަބަީކ ، ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ ލަދުގަންނަން އެބަޖެހޭ

ފަހުމީ އެ  ލެއްަގއި މި ދެންނެވިހެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނޫން. ދެންމެގައި އިމްތިާޔޒުހާއެްއވެސް 

ދުވަސް ޖަލަށް ލަނީ  10ދުވަސް.  10 ފާހަގަކުރެްއވިހެން ދުޢާކުރަން އަތް ނެގީމަ މިހާރު ގެންގޮސް ޖަލުގައި.

ޭއަގއި ޮއތީ. އެހެން ވާހަަކއެްއ ނެތް.  އޭއަނިާޔވެރި ވެރިްނގެ ކިަބއިން ައޅަމެން ސަލާމަތްކޮށް ދެްއވާފާނދޭ ،ދުޢާކުރަން

 ބޮޑު ބައްެޔއް ޖަްއސަވާށެކޭ އެައކު ނެތް. ޭއަގއި އޮތީ އަޅަމެންނަށް އަނިާޔވެރިވާ ފަރާތްތަުކގެ ކިަބއިން ށްޔާމީނަ

ނޑުމެން ދެކެ ލޯބިވާ ބަެއއް ކަުމގައި މި ވެރިން ހަދައިދޭށޭ. ެއ  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށޭ. ސަލާމަްތކޮށްދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނުޑވާ މި، ވެސް ޖަލުގައި. އެހެންވީމާ ވާހަކަ ޮގވީމަ އަޅުަގނޑުމެން ދުޢާކޮށްލި މީހާ  ލަން. އެްއވެްސ އުޅެނީ ައޑު ކަ

 އެހެން ކަމެއް ާވކަށް ނޫން. 
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ވެހިރާއްޖޭގެ ދި ،ދަނީ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަނެއްާކވެސް ައުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހުޖަނުންނާއި  އިނޫނުއަާސސީ ފަހަތަށް ޖައްސައި، އާއްމު ރަްއޔިތުންނާޤާޑިކޮމްރަސީާއއި 

 ަދއުލަތަށް ފާޑުކިާޔ މީހުންގެ.، ރާތްަތކާއި ސަުރކާރަށް ފާޑުިކޔާބޮޑުކޮށް، އިދިކޮޅު ފަ ގު މުއްސަނދިންނާއި އޮތް ފަރަ 

ނޑުމެން  އަޑު ަކނުޑވާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ހުށަހެިޅގެންދާ ތަން. އަނެއްާކވެސް ހިތާމަެވރި ދުވަހެއް. އަުޅގަ

މެދު ވެސް. އާދެ!  ވުރެ އަދި ހިތާމަވެރި ދުވަހަކަށް ވާނެކަމާ އަދި މާދަމާ މިއަށް، އަނެއްހެން ހައިރާންވާ ކަެމއް ނޫން

ދަްއކަވާ. އަުޅަގނޑުެގ ކުރިމަތީަގއި އެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ުކރިއަށް ނެރެ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ އެބަ ވާހަކަ

މު ކަމެއް އޮތީ ިދވެހި ަރއްޔިތުންެގ މިނިވަންކަާމއި ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިްނޞާފު ލިބިގެންދިއުން. އެކަން އްމުހި

ށް. ކުރުމަށް އިޤްތިޞާދަށް ހުރަސްއެޅެންޏާ ެއކަން ކުރަން ވެސް އަޅުަގނޑު މިހިރީ ަހމަގައިމު ެވސް ތަްއޔާރަ

އުޅެނީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި މަހުޖަނުން އެއިރެްއަގއި އޮންނަ ަސރުކާރަކާ ބަިއވެރިެވގެން އެ  އަޅުަގނޑުމެން މި

އްމު ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ނިގުަޅއިގަންަނއިރު ެއކަން އާ ،ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ  ،މާޔަތްޮކށްގެންހިމީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ތިބީކީ. އާދެ! އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ކުރާ ޢަމަލަކުންނެއް ނޫން  އަޅުަގނޑުމެން މި އެގޮތަށް ބާްއވަން ތިބޭކަށް ޫނން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމަްށ ލިބެމުންދާ ގެއްލުމެއް ލިބެނީ. ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

މުގައި ކުރެޭވ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ދެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި، ިހއުމަން ރައިޓްސްއާ އިދިޮކަޅށް މި ޤައު

އްމު ފަރުދުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މި އާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ މާކެޓު ކަުމގަިއވާ ޔޫރަިޕައން މާކެޓުގެ 

ނުޑ މާ ަހކަތަކެއް ގިނަ ވާ ތަނަށް ނާންނާތީވެ މި ޤައުމަްށ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމެްއ ލިބެނީ. އާދެ! ައުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަާށއި މި ަމޖިލީހުގެ ދިވެހި ސަރުކާރަށް  ،ދައްކާކަށް ނެތީމު. އަުޅގަ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުަގއި ސިނާޢަތުަގިއ  ،އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށާއިއި ނިސްބަތްވާ 

ތި ބޭފުޅުންނަށް ވީހާވެސް  .ޚާްއޞަކޮށް މަޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ،ންނަށްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުންދާ ބޮެޑތި ވިޔަފާރިވެރި

އަުޅަގނޑުމެންގެ މި އިޤްތިޞާުދ  ންއޮތް ހާލަތު ވިސްނިަވޑަިއގަތިްއޔާ ނޫނިްއޔާމު މި  އިއަވަހަކަްށ މި ޤައުުމގަ

ބާރުންނާއި މިކަހަލަ ގޮްށމުށުގެ  އޭކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ނެތޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިވަަޑއިގަންަނވަން އެބަޖެހެ

ނުޑމެން ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރަސީ ގާނޫނުތަކެއް ހަދަިއގެންނެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތްއ ނިގުޅަިއގަނެގެން އަ ުޅގަ

ނުޑކޮށްލަ ނޑުފު ނޑުވާލަްނ ތިކުރާ މަސަްއކަތެްއ ކާިމޔާބުނުވާނެކަން. ކޮންމެފަދަ ޤާ އިފު ނޫނުައސާސީގެ ބާުރ ކަ

 ކޮންމެފަދަ ގާނޫނެއް ިތ ބޭފުޅުން ފާސްކުރިކަމުގައި  ،ވިަޔސް ތި ބޭފުޅުން ހިންގިކަމުގައިއަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކެއް 
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މިތިބީ އެއަށް ދޫދޭކަށް ނޫން. އެކަްނ  ،ވިަޔސް ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއް އަދި އެ މީހުން މޮޔަކަމުަގއި ،ވިޔަސް 

ޅުތަެކއް އަޅުްއަވއިެގން ނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުގެ އެ ކަަމށް ފިޔަވަ ،ތި ބޭފުޅުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވިސްނި

ނޑު ދަންނަވާނީ ިތ  މި ަޤއުމުގެ އެްއވެސް  ،ވެސް  އިޤްތިޞާދެއް ކަމެްއ ރަނގަުޅވާކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،ތިކޮށްވިސްަނވާފައި ގޮށްމުށުގެ ބާރުން ވެިރކަންކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި އިދިޮކޅު ފަރާތްތައް ސުންނާފަ .ބޭފުޅުން ވިސްނަވާށޭ

ނުޑކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި  ނޑުފު ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅުކޮށްގެން ކުރިއަށް  އިވާހަކަދަްއކަިއގެން މިހިރަ ހުރި ނުބަ ،ފު

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާީޢ  .ގެންދަން މަސައްކަތ ކޮށްގެްނ ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނެތޭ

މެއް ނެތޭ. އެހެންވީާމ، ކުރިްނވެސް ދަންނަވާލިހެން ައޅުަގނޑު ހައިރާނެއް ުނވޭ މިފަދަ ކަންކަމަކަށް ވެސް ކުިރއެރު

ނޑުމެންގެ ިޚޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަްނކަން ހަމަ  .ބިލެއް ައއިމަ އަދި ކުިރއަްށ އޮތީ ވެސް މިފަދަ ބިލުތަްއ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލަށް ޖަހާނީ ރަތްއެްއކޮށް ބަންދުކޮށްލާ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން މިހިރީ. އަޅު އަދި މި  .ގަ

ނޑުމެން ކުރާނަން ވެސް މެ. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  ބިލުގައި މި ވާ ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ައޅުގަ

 އެއީ ސަރުކާރުން ސީދާ ޢަމަލުތަކާ ހެދި މި ޤައުމުގެ  .އޮތީ މި ބިލާ ެވސް ޚިލާފުެވފަ މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން މި

މި ބިލުގެ ދަށުްނ  ،ވަނީ. އެހެންވީމާ ނޫނިއްޔާ ފަުތރުވެރިން މި ޤައުމަށް ައއުން މަދުވެފައި މި ށް،އިޤްތިޞާދަ

ފުރަތަމައިނުން ވެސް ކުްށެވރިވެ ބަދަލު ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް ދޭންވާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ސަރުކާުރ ކަމަްށ 

 ޝުކުިރއްޔާ.ން. އިލާނަފާހަގަކޮށްލަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ހުއްޓަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން  7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އޮތީ  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. މިހާރު އަޅުގަ

 އަޙްމަދު މުބީނަށް. މެންބަރު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ

ނޑުމެން ކުރިމަްއަޗށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކޮމިޓީ ، 2015/12ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އާދެ! ައޅުަގނޑު މި  މިއަދު  ،އޮތީ  ގަބޫލުކުރާހިތްރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ގެ  ނެއްސަ މި އޮތް، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ މި އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަން ައޅުގަ

ރިޕޯޓަކީ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މިއީ އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ވަިކ ބަެއއްެގ ދޫ ތަުޅެއޅުވުމަށް ޓަަކއި، ނުވަަތ ަވކި 

އައި ކަެމއް ނޫްނ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަެތއް ހުއްުޓވާލުމުގެ ިނޔަތުަގއި ެއްއގޮތަކަްށވެސް ުކރަމުން 

ނޑުމެން  މިއީކީެއއް. ހާލަތަކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަބަދުވެސް ބަަދލުވަމުން އަންނަ އެއްެޗއް. މި ފިޔަވަޅު އަުޅގަ

މިއަދު ނާޅައިފި ކަމުަގއި ވާަނމަ، މާދަމާ މީގެ ގެއްލުން ހަމަ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް، ތިޔަ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް 
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ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އެންމެ މުހިއްމު ވެސް ހަމަ ކުރަމުންދާ ނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ، ޓޫރިޒަަމކީ މުޅި ދިެވހިރާއްޖެ އެ އިޤްތިޞާެދއްެގ  އެއް ނުކުާތެއއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކު ވިސްނާލަްނވީ މައްޗަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބިނާެވފައި އޮތް ެއއް ކަންތައް.  ީމގައި އަުޅގަ

ވަގުތު މިއީ ހަޤީޤަުތގައި. އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިލަންވީ މި ޤައުމަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މާ ގިނަ 

ނޑުމެންނަށް މުޅި ޤަުއމުގެ ވަރަްށ ބޮޑު ނިސްބަތުްނ ވަރަ ށް ޮބޑު ޕަސެންޓޭޖެްއ ވަސީލަތްތަެކއް ނެތް ަޤއުމެއް. އަުޅގަ

އެބަ ކެީރކުރޭ ފޮރިންގ ކަރަންސީ ލިބުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ެވްސ އެބަ ކެީރކުރޭ ޓޫިރޒަމުން 

ނޑަކަްށ ހަމަ ހިއެއްުނވޭ އެްއވެްސ  މި ލިބޭ ފައިސާ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވަިކ ަވކި ާޢއިލާތަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

އް ޓޫިރޒަމުން ނަފާ ނުލިބޭ ޢާއިލާއެއް މި ރާއްޭޖގެ ޮއންނާނެހެނެއް. އެހެންވީމާ، މިަވރު މުހިއްމު ކަމެއްގެ ވާހަަކ ޢާއިލާއެ

ނޑުމެން އޭރު ހާސިލުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ މަްޤޞަދަކަށް ޓަކަިއ، ުނވަތަ އަުޅގަ

ނިޑެއއް ހާސިލުކުރުމަށް  ނޑުދަ  ،ވަިކވަކި ފަރުދުންނާއި ،ވަިކވަކި ރަށްރަާށއި ޓަކައި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންވާ ލަ

ކުރަން ޮގވަމުންދިއުމަކީ އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވަިކވަކި ކުންފުނިތަކުެގ ވާހަަކތައް ބޮިއކޮޓު

ކަމެތި ީމހާއަށް ވެްސ ޭއގެ އަސަުރ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެ ނި ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށާއި  ،އިޤްތިޞާދަށާއި

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނީމަ މިއީ އް ކުރަމުންދާނެ ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މުހި  މު ކަމެއް އަޅުގަ

ވެސް ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދައިގެން އަުޅަގނޑުމެން އެ ާވހަކަ ދެއްކުމަކީ އެްއވެސް ޮގތަކަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަެމްއ 

ނޑުމެން  .ން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަްށުވރެ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭނޫ ނޑު ގަބޫުލކުރާ  ގެއަުޅގަ މެންބަރުންނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ ރައްޔިތުްނގެ ރުހުމާ ގޮތުަގއި މާ ލޯބީގަިއ މި ތަނަށް  އިބޮޑަްށ ވެްސ ަތޞައްރުފުފުދޭ ބޭފުޅުން. އަުޅގަ

ން އެ ދާއިރާތަަކށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން އައިސްަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުމެ

ކަމެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ނުކުރައްވާނެ. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އެފަދައިއަންނާނެ ކަމެއް 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މެންބަރުން ވެސް އަދި އިދިކޮޅު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަން ނުކުރައްވާނެ. އެހެްނވީ މާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ އެޮޕޒިޝަން .އެކު އެދެން ވަރަށް އާދޭހާ  ގެ މާދަމާ ތި ބޭފުޅުން ވެސް ވެރިކަމުގައި ތިބެދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް މި ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ޓަކައި  ގޮތުަގއި ތިބެންޖެހޭނެ ދުވަސް ވެސް ައއިސްފާނެ. އެ ދުވަހަުކން އަޅުގަ

ލު ކޮންމެހެންވެސް ފާސްކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ބިލަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ރުހުމާއި ލޯބި އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ތި ވެސް މި ބި

މުޅި ޤައުމުެގ  އީބޭފުޅުންގެ ތާއީދު މިއަށް އޮްނނަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރަމުން އަްނނަ ކަމެއް. މި

ސިޔާީސ  ،ބޫލެއް ނުކުރަން ގަކީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ައޅުަގނޑު އިޤްތިޞާދަށް ޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް މި ކަމަ

ކުއްލިައކަށް ހަމަ ސިޔާީސ ވާހަކަައކަށް ހަދާލައިގެން  ،ސިޔާީސ ފައިދާއެއް ެނގުމަށް ޓަކައި  ،މަންފާއަކަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ޓޫ މު ކަމެއްަގއިއްއިޤްތިޞާދީ މިހާ މުހި ކަންކަން ކުރީމަ  ލީމަ މިއިކުރަން ގޮވަ ރިޒަމް ބޮއިކޮޓުވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން.  މިވަރުގެ ެގއްލުންތަކެްއ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބޭ ކަމެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ކުރާނެ ކަމަކަްށ ައޅުގަ
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ތާއަބަުދ  ،އެމް.ޑީ.ޕީން ރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަުމން އަންނަ ޕާޓީއެއް ކަމަށް އަބަދާއި އަބަދު 

 ،ންނަ ޕާޓީެއއް މި ޕާީޓއަކީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުނުކުރާީތވެވަކާލާތުކުރަމުން އަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި.އިމި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ައރުވަން. 3އިސްމާޢީލަށް  މެންބަރު މުޙައްމަދުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއެކވުން: ހޯރަފުށީ

ކުރުުމގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިއުމަކީ ބޮއިކޮޓުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް 

ނުޑ މެްނގެ އަޅުަގނޑު މުޅި ޤައުމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ވަރަށް އުފާކުަރނިވި ކަމެްއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ގިަނ ގަ ބޫލުކުރަން. ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ފެތުރިފައި މި އޮތް ގޮތުން ައުޅގަ

އެިކއެކި ހިސާބުތަުކގައި އަދާކުރަމުން މި ދަނީ  ،ހިސާބުަތކެްއގައި ރައްޔިތުންނާއި ގިނަ ޒުވާނުްނ ވަޒީފާތަެކއް ގިނަ 

ސިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މަޤްޞަދުގައި. ައޅުަގނޑުމެްނ ހާޙަޤީޤަތުގައި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަުތން ލިބޭ މަންފާ އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ކައި މަސައްކަްތކުރަމުންގެންާދ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ދިނުމަށް ޓަ ،ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މިފަދަ ބޮޑު ،މިފަދަ ބޮޑު

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން މިފަދަ ާގނޫނެއްގެ ތެެރއިން މި ކަންަކން ކުރުމަކީ އަުޅގަ ބަޔަކު މި ޤައުުމގައި އުޭޅއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑު ވަ މުޅި މުޖްތަމަޢަށާއި މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރު  ބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެގަ ނިވި ކަމެްއކަން އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެުވމުގެ ތެރޭގައި ވިދާުޅެވއްޖެ.  ،ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލަށް ރަތްޖަހާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަުތެގ  ،އޮީތ އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބޫލުކުރާހިތްގައަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ވޯޓުދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް މަޖިލީހަށް އައިއިުރަގއި ،ޑަްށ ބޭނުންޖެހޭރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮ  ،އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދި މިފަދަ ، ޓަށް ވެސް ޖެހީ ރަތޭ. އެހެންވީމާވެސް އެ ބޭފުޅުން ބަޖެ އި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަިއއިުރގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް މާ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި هللا ުރތަކެއް ނެތް. ބޮޑު ފިކު ބިލަކަށް ރަތް ޖެހުމަކުން އަޅުގަ

ރަްއިޔތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މި  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރެގ މެޖޯރިޓީ އޮތަތީވެ

ން ކުރަމުން ސަރުކާރާ ގުިޅެގން މި ކަންކައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ؛ސަރުކާރުން ،މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުން

ނޑުމެންގެ ބަެއއް ނޑު ހިތާމަުކރަން އަޅުގަ  ގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ޔާމް މުޙައްމަދުެގ  ސިމެންގެ ޕާީޓގެ ލީޑަުރ އަްޙމަދު ދިަޔއިރު އަޅުަގނޑުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަދައްކަމުން

އަޑުފަތުރާފަ.  އިކުން ވަރަށް ޮބޑަށް ވާހަކަދަްއކަކުރިން ވަނީ ހަމަ އިިދކޮުޅ ފަރާތްތަ ީމގެ ރަށްރަށަށް ނޭރުމަށް ޓަކައި

ެދއްެކވި ބޭފުޅުންނަށް ވާކަން ވާހަކަގެ މަތީ ފަރާތެއް އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ެއއަށްވުރެهللا އެހެންނަމަވެސް 
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ނޑުމެްނގެ ދިވެހިާރްއޖޭގެ  ަވރެއްގެ ހީނަރުކަެމއް މިއަދާ ޓޫރިޒަމަށް ެއްއވެސް ނޭނގެނީ. އެ މަތީ ފަރާތުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ކުިރއަށް ފައިައއިސް ހަމައަށް އަުޅގަ ނެތްކަން އަުޅގަ

ޅު ގޮތްތަެކްއ އޮތް މުސްތަޤްބަލުގަިއ ވެްސ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި ަޤއުމަށް ފައިދާކުރަނިވި މޮ

 ވެގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު  . އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ރިފަށްޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ައރުވާނަން ކެލާ ދާއިރާމިހާރު އަޅުގަ

ރިފްގެ ޢާނިޒާރަށް. އެހެންކަމުން، ޢަލީ  ތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހި ،އަރުވާނީފުރުޞަތު

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވަރަްށ ސްކުރެވޭ ބިލަށް އަޅުގަހުިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ބަ `.ޝކުިރއްޔާ

ނޑަށް ޔަޤީން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެސް ދައުލަތަށް ދިވެިހރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ހުރިހާ  ،ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަ

ވެސް މިއަށް ތާއީދުުކރައްވާނެކަން. ސަބަަބކީ ެއ  އަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ މެންބަރުންއެމް.ޑީ.ޕީ  ؛ވެސް  ރައްޔިތުން

ނަމަ މިއަށް ތާއީދުކުަރްއވާނެ. ހެޔޮނޭދޭތީވެ ާތއީދުނުޮކށްފާނެ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީން  ބޭފުޅުން މި ޤައުމަށް ހެޔޮެއދޭ

ނޑުމެންަނށް އެބަ އެނގޭ. ެއ މީހުންގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ާހސިލުނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  ހެޔޮނޭދޭކަން އަުޅގަ

. ހުރި ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ  . އެއީ އެ މީހުން ކޮށްފައިންވީރާއްޖޭަގއި ހަމަ ނިކުމެ މުޅި ތާގައި ހުޅުޖަހަދިވެހި

ބަންދުކުރި.  ޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅުެއުޅވި. ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން ޖޭ.އެސް.ސީޖޭ.އެސް.ީސގައި ތަޅުެއޅުވި. ސު

ނުފުދޭހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މީހުން ކުރި. އެ މީހުންގެ ސިޔާސީ ބޭނުންތެރޭގައި ހިސޯރުއަޅުަގނޑުމެން މިތާ

ރަްނީވ މި ބިލަށް ވެސް ތާއީދުކު ،ނަމަ ސަކަރާތްޖަހާނެ. އެ މީހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭނިކުމެ މި ކަހަލަ 

ޒަމް. މިކަން ރިއިޤްތިޞާދުގެ މައިނާރެހަކީ ޓޫ ދިވެހިރާއްޖޭހެ ؟ޓުކުަރން މި ޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯރިޒަމް ބޮއިކޮނޫންތޯ. ޓޫ

މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެޭރގަިއ އެ ބޭފުޅުްނ  އި ގައެ ސިނާޢަތު އި،ދާއިރާގަ  ރިޒަމްގެ އެންމެން ދަނޭ. ޓޫ

ނަޑކަށް ނޭނގޭ. ޒާތީ ކަމެއް އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަޅުަގނަޑކަށް  ހަސަދުވެރިވާ ބަަޔކު ތިބެންޖެހޭ ސަބަބެއް އަުޅގަ

ޤާސިްމ  ،ނޭނގޭ. މި ބޭފުޅުންނަކީ މި ބޭފުޅުންނަށް ފަހިވާ ވަގުުތ އެކަނި ޑިމޮކްރަސީ ވެްސ އޮންނާނީ. އެއީ

ހައްޔަރުކުރި. އޭަރކު ގޮތުގައި ތިއްބާ  ގެމެންބަރުން މަޖިލިސް އިގަޔާމީނާ ދެ ބޭފުޅުން މިތާهللا ޢަބްދުއިބްރާހީމާއި 

 ،މެންބަރުން 77ެއއް ނެތް. މިތާ ތެރޭގައި އި ތަުޅއެުޅވިއިަރުކ ޑިމޮކްރަސީޕްރީމް ކޯޓުގަޑިމޮކްރަސީެއއް ނެތް. ސު

ހިސޯރުކުރީމަ ޑިމޮކްރަސީއެްއ  އި،ތަން ތަޅުއަޅުވަ  މެންބަރުން ތިއްބާ މި 77ވާފައި އްމު ރައްޔިުތން ހޮއާ ،ހޮވާފައި ތިބި
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ެއއް ނެތް. މި މީހުންނަށް ކަމުދާ ފަހަރަކު ެއކަނި ހުޅުޖެހިއިރަުކ ޑިޮމކްރަސީ އިފެްބރުއަރީގަ  8 އިނެތް. މުޅި ރާއްޖޭގަ 

ނޑަށް ދެންމެއަކު ހޯރަފުށީ ޑިމޮކްރަސީ މި އޮންނަނީ. މި މީހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮނޭ ދޭނެކަން އަޅުގަ

ވެރިކަން  ގެމި މީހުން ،ނަމަ ހެޔޮއެދޭ ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ިރކަމުަގއި ވެ އިއެމް.ޑީ.ޕީގަ  އި ގަންވީ ނޫްނތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާނެތްއިރުަގއި ބަޖެޓު، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭ

ނޑުމެން .ޑީ.ޕީދިނިން. އެއީ އެމްތިން އަހަރުދުވަހު ވެސް ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ވޯޓު އިއިދިކޮޅަށް ތިބިއިުރގަ  އަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ކޮށްދޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދިެވިހ  ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 ރަތަކާ މުސާ އިނާޔަތްތަކާ އިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނަށް އެ  ،ާށއިގޮތްގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭތް އެކި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ

ނަޑއަޅާފައި ހުންނަނީ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުގަ  އޮންނަ ސަރުކާަރްށ  އިބަޖެޓު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭރުގަ . އެ އިކަ

ތިމަންނަމެންގެ ދާއިރާގެ  ،ފުޅުން ވިދާޅުަވނީމި ބޭ އިގަދެން މިތާ ؟ޅުަގނޑުމެންނަީކ ކީއްކުރާ ބަެއއްނުދެވެންޏާ އަ

 އެ މީހުން ނުދޭ ؟ ސް ކުރާނެޯތއޭ، ކުރަންޖެހޭތޯއޭއޮތަކަ އި އޮތޭ. ބަޖެޓުގަ  އިމިވެނި ކަމެއް ނުެއއް ފަށައޭ. ބަޖެޓުގަ

ވެްސ ޤާޟީ هللا އެައކަށް ވޯެޓއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މީހުންނެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް ހެެވއް ނޭދޭނެ. ޢަބްދު

އޮތްއިރު މީިޑއާތަކަްށ  ުފޅުން އެބަ ވިދާުޅވާ ޑިމޮކްަރސީެއއް، އެ ބޭއެ ުބނާ ޑިމޮކްރަސީ އިހައްޔަރުކުރީ. އޭރުގަ 

ނޑާލީ. ރިޕޯޓަރުްނ ހައްޔަރުކުރީ. ރިޕޯޓަރުންނަށް އަނިޔާކުީރ. މިއީ ޭގގެއަްށ،  ،ގެއްލުންދީ ވީޓީ ަތޅާލީ. ިދ ޓީވީ ފު

ިތއްބާ.  އިހުރި ޕެޕަރ ސްޕްރޭއާއި ފާޑުާފޑުގެ ެއއްެޗހި ޖަހާފަ. ގޭގައެބަ ން ތިއްބަވަިނކޮްށ ގޭެގއަށްގޭަގއި މީހު

 ހުރި ފުލުހުން ތިއްބާ ގޮއްސަ އެބަ އިައމިއްލަ ވަޒަުނގަ އި،މަގުމައްަޗކު ނޫނޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޭގގަ 

ނުޑ ހަ، ންނަށް އަނިޔާކޮށްފަ. އެހެންވީމާމީހު އިޖަހަ ބޭނުންކޮށްގެން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އިރާނެއް ނުވޭ މުޙައްމަދު އަުޅގަ

 . އެއީ އެ ބޭފުޅުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަަކށް ހެވެއް ނޭދޭ. ފާނެތީއިހެން މި ބޭފުޅުން މިައށް ރަތްޖަހަވިދާޅުވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް  . މިހާރު އަޅުގަ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިލުތަކަކީ މިއީ ބޮޑު  އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހުށަހެޅިގެން މިދާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކާ

ތްތަކެްއ މިއީ. މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން ޖޯކުތަކެއް މިއީ. ރަްއޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަަރިއަގންނަން ކުރާ މަސައްކަ

ެއްއގޮތަކަށް ވެސް  އީމި  ،ެއއްށް ޖެއްސުންކުރަން. ިމއީކީ އޮތީ ވެސް މި ަކނަޑއެިޅގެން ބަަޔކަ މި އްސަތަނަށް އައި  މި

ނޑުމެން ޕާޓީ ؛ޓޫރިޒަމް  އަކުން މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަސަރުކުރާނެެއމް.ޑީ.ޕީ ،ގެ ގޮުތގައި އޮވެ އެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ؛އްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަސަރުކުރާ ރިޒަމް ބޮއިކޮުޓކުރަން ޮގވުމަީކ މި ރާސް ކަމެއް ނުކުރާނެ. ޓޫ އެްއވެ އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ިމ  އިމި ާރއްޖޭގަ  ،ޝަންސްތައްކްސެން ޑްމި ވާހަކަދައްކަނީ ާޓގެޓެ އަުޅގަ

ނުދޭށޭ ރާއްޖެއިްނ ޅަން. މި މީހުންނަށް ދަތުރުވިޔައަރުމުގެ ފިޔަވަޅު ހުންނަށް ދަތިކުއަރަިއގަންނަން މަސައްކަްތކުާރ މީ

ބޭރަށް. އޭގެތެޭރގައި ހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާނެ މި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތތެރި ަރއީސް ެވސް. އަދި މި މަޖިލީހަށް 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަ .ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތށް ޅުގަ

ޝަން އަޅާށޭ. މި މީހުން މި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޮގވަިއގެްނ ކްމި ބޭފުޅުންނަށް ދަތިކުރާ ގޮތަށް ސެން

މި ރާއްޖޭގަިއ ބަޣާޔާތްކުރުން މިއީކީ މި  ؟ޒުބާތުަގއި ޖެހިގެން މި ދައްކަނީކޮން މޮޅު ވާހަަކތަކެއްތޯ ޖަ .ބަޣާވާތްކުރީ

ނޑިޔާރުން ބައިތިއްަބއިގެން  ޒަމަށް އަސަރުުކރުމެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގައި އޮރިޔާންރާއްޖޭގެ ޓޫރި  އެ ފަ

މިއެއް ނޫންތޯ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރަނީ. މި ރާއްޖޭެގ  ،ދިފާޢުގައި މިތާ ވާހަކަދައްކާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ހުންމީ

މިެއއް ނޫންތޯ  .ޖަލަށް ލަިއގެން ވާހަކަދަްއކަނީ ،މީހުން ބަންދުކޮށްސިޔާސީ ފަރާތްތައް ބަންދުކުުރމަށް ވަކާލާތުކޮށް އެ 

ނޑުމެްނ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަަރިއގަތުން ންތޯ މިއަށް މިއެއް ނޫ ؛މި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމަކީ. އަުޅގަ

ީސ ހިންގުން، ކުއްލި ހާލަތު ރިޒަމަށް ައސަރުކުރާ ކަމަކީ. މި ރާއްޖޭަގއި ސްޓޭޓު އޮފް އެމަރޖެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓޫ

 2012މިއީ ؟ ނޑުމެން ކުާރ ކަމެއްތޯމިއީ އަުޅގަ .ރިޒަމަށް އަސަުރކުރުވަނީޢުލާންކޮށްގެން މި ރާއްޭޖެގ ޓޫއި

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް  ފެބްރުއަރީގެ ފަހުން މި ރާްއޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަުޙަގއި ހަމަޖެހުމެއް ނެތް. މި

ނޑުމެންތޯ މި އަރަިއގަންނަމުން ދަނީ. ހުޅުޖަހާ ވާހަކަ ދެްއކި. މް.ޑީ.ޕީންތޯ މިކަން ކުރަމުންއެ ؟ދަނީ. މިއީ އަުޅގަ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ،ދިޔަ ކަންތައްަތއް އިހިނގަ  އިފެބްރުއަރީގައި މި ރާއްޖޭގަ  7ހުޅުޖެހުނު ވާހަކަ ދެއްކިއިރު 

ގައި ތިބެގެން މި ރާއްޖޭ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ މީހުން ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ފަހަތު

ނޑުމެންތޯ އެކަން ކުރީ.  ގޮަވިއގެން ނިކުމެ މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ރައްޔިތުން ހޮވާފައި އޮތް ވެރިކަމެއް ބަދަލުކުރީ. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މި ؟މޮޅު ވާހަކަތަކެއްތޯ މި ދައްކަނީދެން  ށް ންނޭ. ޕީ.ޕީ.އެމަޕީ.ޕީ.އެމު ންތައްތައް ކުރަނީ ކަ އަުޅގަ

 ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ މެްނބަރުންނޭ. ރައީސް ޔާމީޭނ މިކަން ކުރަމުން މި ަދނީ. މި ރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމް

ނޑުމެްނ ހަލާކުކުރަްއވަނީ ރައީސް ާޔމީނޭ ނޑުމެންނެއް ނޫން. ބޮއިކޮޓުކުރަން ބަަޔކު ވާހަކަދަްއކާ. އަުޅގަ . އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ނުގޮވާނަން ބޮއިކޮުޓކުރާ ކަެށއް. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އަސަުރކުރާ ކަމެއް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މި ދަންނަ ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ނޑު ކަ މި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ވަނީ މި ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިއްބޭއަޅުގަ

 ،ޮގސްގެން ވާހަކަނުދެއްޭކ ފެންވަުރގެ ތަކަށާއި ަޤއުމުތަކަށާޖަމާޢަތް ދަތުރުނުކުރެވޭ ފެންވަުރގެ މީހުން. ބައިނަލްއަްޤވާމީ

އުޅޭ. ެއ މީހުންނަށް ދެވިގެންނުވާެނ ންނަ މީހުން މި ޤައުމުގައި އެބަ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްުޤތަކަށް އަރަިއގަ

ނޑު މި ދަން ނަވަނީ. އެއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. އެ މީހުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެބަ ޖެހެއޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުާރ ޖެއްސުން، ަރއްޔިތުންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ޮގވާނަމޭ. ނުއެއް ުހއްުޓވޭނެ. ދެން ައޅުގަ

އުޅެނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަނަށް ބިލު ހުށަހަޅައިގެން މި ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަކަށް އަަރިއގަންނަން މި ،ޖެއްސުންކޮށް
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އުޅެއޭ. މި މަރުމޯލުން މިތާ ގަމާރުން މިތާ އެބަ 58އަށް ނޫންތޯ މި ގޮވަމުން މި ދަނީ އްލައެބަ އެނގޭ. މި ބޭފުޅުން އަމި 

ެއ  ،ތަނަށް ބިލުތައް ހުށަހަޅަިއގެން މީހުން ބޭނުންޮކށްގެން ރައީްސ ޔާމީން ކުރާެނ ކަމެއް ނޭނގިގެން މި  އެބައުެޅއޭ. މި

ނޑުމެން ދަތިކުރަންލަ އެބަ ަމއްސަ އިބޭފުޅާގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރި ކަމެއް އެއީ. ވިސްނުުމގަ  ،އުޅޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުްނކުރަން މަސައްކަްތކުރަމުން މި ދަނީ. މި މަޖިލިސް ބޭނުންކުރަނީ މި ކަމަށް. ރައީްސ ޔާމީނަީކ 

އް. ދެން ބަޖެޓަށް ނުދެްއވާ ބޭފުޅެ ށް ހުށަހެޅި ތިން ބަޖެޓަށް ވޯޓުއެމް.ޑީ.ޕީން މިތަނަ ިއ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގަ

ވޯޓުދިނުމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަްނވީ ނޫންތޯ މި ބޭފުޅުން. ރައީސް ޔާމީން ނުދެއްވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބަޖެޓަކަށް ވޯޓެއް. ދެން 

ނޑުމެން ވޯުޓނުދިނީމަ ވާހަކަދެއްކެން އޮތީ މި ބޭފުޅުންނަށް ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ އަ ނޯންނާނެ ފުރުޞަތެއް. ؟ ުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ސާއަޅުަގނޑު ވޯެޓއް ނުދޭނަ ން ދެންވެސް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކަްށ ފުކޮްށ މި ދެންނެވީ ޕީ.ޕީ.އެމުން. އަުޅގަ

ެއްއ ދަން މަސައްކަތްނުކުރާ ޕާޓީއްވަޢުދު ފު ،ގެ ސަރުކާަރކީ ވަޢުުދ ނުފުއްދޭނެއަޅުަގނޑު ވޯެޓއް ނުދޭނަން. ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑު ނިސްބަތްާވ އަްއޑޫ ސިޓީ އެއީ. އަ ން އަޅުަގނޑު ކީްއކުރަންތޯ މިދިޔަ އަހަރު. ދެ އަށް ކަެމއް ނުކުރެވޭނެުޅގަ

 ،ނުޖެހޭނެ. ދެންވެސް ކަމެއް ނުވެސް ކުރެވޭނެ. ކުެރވޭނެވެސް ދޭކަށްނުޖެހޭނެ. އަދިދޭކަށް ؟ވޯޓުދޭންވީ މި އަހަރު

ނޫން ވިސްނުމެއް ހުރި ކަމެއް ނޫްނ. މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުްނކުރުމާއި ފުރައްސާރު 

 ރިޒަމް ވެސް ދަށަށް ދާނެ. މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުރިޒަމް ވެސް ދަށަށް ދާނެ. ޓޫއް މި ސަރުކާރަކުން ނުުކރެވޭ. ޓޫކަމެ

ރިޖުެގ ވާަހކަ ދަްއކާނީ. އަދި ބޭސްފިހާރަ އެިޅގެންދިޔަ ވާަހކަ އެކަނި ެދއްކޭނީ. ވެސް  ދަށަށް ދާނެ. ބްރިެޖއް. ބް

ދައްާކއިރު ަޗއިނާ ސަރުާކރާ ގުޅިގެން ަކނަޑއެިޅގެން ވެސް އަޅާ ވާަހކަ ބޭސްފިހާރައަކު ބޭހެއް ނެތް. ބުރިޖު

 200 ،ނަށް ކުެރެވން އޮތް މަސައްކަތްއަމިލި 100އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެ ހިންގަނީ.

ނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް މާ މިއީ ވިސްނަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ދަންއި ނަށް އަރައިގެން ދިޔަ އަމިލި

އެކު ކަމެއް ކުރަން އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫނޭ. އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް  ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ދިނުމަށްޚިދުމަތް

ބަޖެޓަށް  ،ައޅުަގނުޑމެން ވޯޓުދޭންޖެހޭ ،އޮތް ސަރުކާރެއް ނޫނޭ މިއީކީެއއް. ފަހަތަށް މިއޮތް ތިން އަހަރަކީ ވެސް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންވެސް ސަބަެބއް ނޯންނާނެ. ސަބަވޯޓުދޭންޖެހޭ އެއް ެމއް ނުދާނެ ތަރައްޤީއަށް ެއއްވެސް ކަބަކީ އަޅުގަ

ކުާރ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ބޮއިކޮޓު ، . މިއީކީ ޝައްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާއްމި ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމެ

އް ކޮށް، އަޅުަގނޑުމެންގެ އިޤްިތޞާދަށް ހުރިހާ ގެއްލުމެއް މި ލަތަށް ހުރިހާ ކަމެހާ ރާއްޖޭގެ މި ،ވާހަކަ ދައްާކއިރު

ނޑަ ފަހުން  ކޮށް، ބަޣާވާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގައި، ޭއގެއެިޅގެން މި ރާއްޖެއަށް ބަޣާވާތްދެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުންނޭ. ކަ

ިމ ، ޕީ.ޕީ.އެމުންނޭ. އެހެންވީމާ އްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުކުރީމި ރާ ،ގެ ސިާޔސީ މަޝްރަޙް ހަލަބޮލިކޮށްމި ރާއްޖޭ

ގެްޓކޮށް އެ ވާހަަކެއއް ނުދެއްކޭނެ. އެއް ޫނން. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޓާ ރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ހަލާކުކުަރމުންދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި  ތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަށް.އަރުވަނީ ދަނގެ އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑަށް މިނެޓު އެނގުނީމަ އަޅުަގނޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިސކުންތު. 14މިނެޓު  4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 

 ންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެ ދަނގެތީ

ނޑު ޖެހޭނީ  ނުވެއް ހުއްޓާނަން އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

 7 ޖޭ.ޕީއަށް ލިބެންޖެހޭ !ހުއްޓާނީ. ބައްަލވަން ތިއްަބވާތިމިނެޓު ހަމަކޮްށލާފައި މި ތަނުން އަޅުަގނުޑ  7އަޅުަގނޑު 

ނޑު މިނެޓު ލިބިގެ ށް ޝުކުރިްއޔާ. ބޮޑަ ަވރަށް .ބޫލުކުރަީނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު  ގެމު ގާޫނނެއްއްކުރުމުެގ ގާނޫނަކީ މިީއ މުހިުތގައި ޮބއިކޮޓު ގޮ ބޫުލކުރާ ގައަޅުަގނުޑ ވެްސ  ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ކޮންމެހެން، މިީއ ސިފަކުރަނީ. އެއީ ސަބަބަީކ، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު ންނާ ގުޅިފަިއވާ ގާނޫނަކަށް ވާތީ. އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭޯތ  އި ށް އެްއވެސް ެއއްެޗކޭ ނުދަންނަވަސްކޮއިމީމާލަށް ހަމަ ކުޑަ އެްއވެސް ަބޔަކާ ދި އަުޅގަ

ލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ބަލާނަން. ފުރަތަމަ ހަމަ މި މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވި 

ނުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ދަންނަވަން. އެ ަމނިކުފާ ެއުކ ޝުކުރު ކަމާޟް ރަޝީދަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިމެންބަރު ރިޔާ

ހުރި ދަތިތަކުން އެ ކަންތަކުން ، ރާއްޖެ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކައިގޮތުަގިއ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މި  ބޫުލކުރާގައަޅުަގނޑު 

ނޑު ސިފަކުރަނީ. އެހެން ގެތުމަށް ޓަކައި އެ މަިނކުފާނު ކުރެއްވި މަަސއްކަތްޕުެޅއްއަރަިއގަ ނުހަނު ، ވީމާގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  ެއކު އެ ަމނިކުފާނަށް ޝުކުރު ކަމާއިޚްލާޞްތެރި ޮގތުގައި ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ  ބޫުލކުރާގަދަންނަަވން. އަުޅގަ

މޫންގެ ޒަޢާމަުތގައި ާޚއްޞަކޮްށ އުަތކެއް ުކރައްަވއިގެްނ ރައީސް މަ ތްޕުޅުތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަަޔުކ ބުރަ މަސައްކަ

ސް، މިއަުދ ނެތަށް ބޮޑެތި އިންޤިލާބުތަކެއް ގެދިޔައީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ޚާްއޞަ ސިނާޢަިވގެންއަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެ 

 ،ރައްޔިތުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްބެވި  ނިކަމެތި  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ނިކަެމތި ފަރުދުން

ުކގައި ކުރަމުންދިޔަ ތަޮބޑެތި ރިސްކު އޭރުަގއި ތިބި ފަރުދުންތައް ެއ މީހުންގެ ބޮޑެތި ލޯނުތަެކއް ނަންގަަވއިގެން ވަރަށް

ނުޑމެން މި މަސައްކަތް ވަނީ ދައުލަތަށް  ތައް ނަގަިއގެން ކުރި މަސައްަކތުން މިއެ ރިސްކު ،ވަނީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އައި  ޖެހޭ އާމްދަނީތައްލިބެން ދެން މިހެންގޮސް ނަން  ،ނިޒާމާ ގެ. ފެނާއި ނަރުދަމާއްސަ ބޮޑުވެ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެއީ އަސާސީ ޚިދުމަތެްއ  ،ކަން ހުސްކޮށް ،ހުސްކޮށް ހުރިހާ އެއްޗަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔައީ ރަުނގެދިސާސީ ލިޔެިވގެންއިގެ ޤާނޫުނއަގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީން، ިމ ފެހިކުލަ  ؛ޔަީއ އަުޅގަ

މޫން ޒަމާނުއްސުރެ އައި ތަރައްޤީއާ ގުިޅގެން އުރަީއސް މަ އަށްވަަތ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަޅާ ކުކުުޅ، ނުރަންބިސް

ޒާމޭ ބުނަްނ ކީ ފެނުގެ ނިައސާސީ ޚިދުމަތަ .ތަކީ ނަރުދަމާއޭ ބުނަން އެނގުނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަާސސީ ޚިދުމަ

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް  .ށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބެންޖެހޭނޭ ބުނަން އެނގުނީރައްޔިތުންނަ .އެނގުނީ މިހެންގޮއްސަ އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑު  ަގއި ލިަޔން ކެރުނީއި ބައްޓަްނކޮްށ މި ޤާނޫނުއަސާސީގަ ނޑަށް ކެރިގެން މި ާޤނޫނުއަސާސީއަޅުގަ 

 ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ނުހުންނާނެ. މިއަށް ދެބަސްވާނެ ،ތުގެ ސަބަބުންނޭ. އެހެންީވމާާނޢަދަންނަވާނީ ޓޫރިޒަމްގެ ސި

އުޅޭ  ލޯނުތަުކން ސަލާމަތްނުވެގެންއެ ނަންގަަވއިގެްނ މިއަދު ވެސް  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބޮޑެތި ލޯނުތައްގަ

ނޑުމެންނަށް ދަނީ. އެ ޒާމުގެ ތެރެއިން ޓެްކްސ ކުރަމުންެޓްކސް ނި ބޭފުޅުން ވެސް ރާއްޖޭގެ  ޓެކްސް ނިޒާމުތަކުން އަުޅގަ

ޖެހޭ. މިހެންގޮސް ނިޒާމު ލިބެން ޢުލީމް ނިޒާމު ލިބެންޖެހޭ. ހެލްތުތަ ،ހޭއަށް ލިބެންޖެއެންމެ ނިކަމެތިމީހާ ،ލިބެންޖެހޭ

ނޑު ދަންނަވާީނ ހުރިހާ ކަން . ނަން ހުސްކޮށް ލިބެންޖެހޭ ،ކަން ހުސްކޮށް ކަމެއް ލިބިގެން އެ ދަނީ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންޓޫރި ކޮންމެ  ޒަމްގެ ސަބަބުންނޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ މަްސވެރިންގެ ިނޒާމަކީ، މަްސވެރިންގެ ސިނާަޢތަކީ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން  ،މިއަދު މަްސވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ  ،ކަުމަގއި ިވޔަސްމީހަކު ވެސް ލޭނާރޭ ބުނި

ހިސާބުަގއި މަސްވެިރކަން . ްއޑޫ އަތޮުޅ، މިހެންގޮސް ހއމިހެންގޮސް އަ ،އެްއޗެހިތަކެއް ނުިލބޭ. ގއ، ގދ ބޮޑެތި މާ

ނޑަށް ތަންކޮޅެްއ ނިޒާމަކަށް ނުވޭ މަސްވެރިކަަމކީ ލިބޭ ބޮޑު އެއްެޗއް ކުރޭ. އޭގެ ޒާތުަގއި މިހާރު މާ . އަުޅގަ

ނޑަްށ ލިބިފަިއވާ ވަގުތު ކު ޑަށް ަލއިގެން ވާފޯފާސްޓް ނޑު ެއކު.  ޑަތަންވުމާވާހަަކދައްކަން މި ޖެހެނީ ެވސް ައުޅގަ އަުޅގަ

ނވާހަކަ ވީާހވެސް ފާސްޓު ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ، ުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީކޮށް ގެންދޭތޯ ބަލާނަން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ، އެ ނަން ،ބޮއިކޮޓް ެތރެއިން ކޮންމެވެސް ބަަޔކު  ލަފުުޒ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވކަށް ނެތިން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް މީެގ ޓުތަކަށް ނާންނާސޯރި ށޭ ިކަޔއި، އެކަްނކަން ކުރުުމގެ ަސބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މުދާ އަގުބޮުޑެވގެން ދަނީ. މީގެ ސަބަބުން  އަސަރުކުރަމުންދަނީ. ޑޮލަރަށް އޭގެ ތާިށވުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ޙަޤީޤަތް. ގަ ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ނުލިބި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ސަރވިްސޗާޖާއި ެއއްޗެހި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭ ސް އަސަރެއް ނުކުެރއޭ. ނޫން. ޓުތަކަށް އެްއވެސޯއެއް މެންބަރުން ބުނެފާނެ ރިބަ ންމިއަދު އަުޅގަ

ނަރަްށ ޓު އޯސޯރި !އެންމެ ނިކަމެތިމީހާއަށް އަސަރުކޮށްފި. ބަލަ ކޮށްފި.ޓުތަކަށް ައސަރުކޮށްފި. އޭެގ އަސަރު ސޯރި

. އަދި ައންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވޭކުރެއުލަތުން ޓެކްސް ނިޒާމުން ޓެކްސްއެކަންޏެއް ނޫނޭ އޭގެ މަންފާ ލިބެނީ. ދަ

ބޮޑަށް  މާ ބައެއް މީހުންނަށް . އެހެންވީމާ، ހަަމއެކަނި ޓެްކސްކުެރވެއޭ ބުނީމާގިނަެވއްޖެއްާޔ ެއއިން ކުެރވޭ ޓެކްސް ގިނަ

ިކހިނެއްތޯ އެކަން ދަނީ. އެީއ ގިނައިން އަންނަވަަރކަށް ގިނައިން ދައުލަތަށް ލިބޭނެ.  ،ކޯއްެޗއްތޯ ނުވިސްނިދާނެ

ގިނައިން އަންަނވަރަކަށް ގިަނ މުވައްޒަފުންނަށް ގިނައިން ިލބޭނެ. ގިނައިން އަންނަވަަރކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ 
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ގައި ހުންނަ. ގިނަ ކާނާ ބޭނުންކުރެވޭނެ މިތާ ންކާއިޕޮކެޓްމަނީ ލިބޭނެ ގިނައިން. ގިނައިން އަންނަވަަރކަށް ގިަނ ޑްރި

ނުޑ ކަން ހުސްކޮށް ގިނަ ކަންކަްނ ެވގެންދަނީ މީގެ ،ނަްނ ހުސްކޮށް ،އެހެންވީމާ، މިހެންގޮސް  ތެރެއިން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އަުޅގަކޮން ؛ގޮުތގައި ީމގައި އެބަހުރި ބޫލުކުރާގަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ދަ

. މަށްބޭފުުޅން ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އެތަށް ކަމަށް ކުރަްއވާނީ. ޮބއިޮކޓުކަންކަްނ މިގޮ  ބޫލުކުރާނީ މިގަ

ނޑުމެން  ،ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގެމީގެ މިސާލެއް މީގެ ފަސް އަހަރު، ދިހަ އަހަރު ކުރިން އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ގާނޫނު އެެހން ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އަޔަސް މި ބޮއިކޮޓު !. އެހެންނަމަވެސް، ބައްލަވާތިނެމި މަޖިލީހުގައި ނުތިބެދާ

ވާނެ. ތާރީޚުަގިއ މި ޗޭންެޖއް ނުގެންނަ  ގައިފަހު މިއަދު ފާސްކުރަންއުޅޭ ގާނޫނު ފާސްކުރުމަށް ،ވެސް މި ގާނޫެނއް

ުކރަން އޮންނަ ގާނޫުނ، މިއަުދ ފަހު މި ބޮއިޮކޓު ށްމި ގާނޫނު ފާސްކުރާނެ މި މަޖިލީހުން. ފާސްކުރުމަ !ނޯޓުކޮށްލައްވާ 

ނުވަަތ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިނުވާ ބޭުފޅުން ނުވަތަ މިކަމަށް ތާއީދުނުކުރާ ބޭފުޅުން ވެރިކަމަށް  ،ދެްއވާ ބޭފުޅުންވޯޓުނު

އަނބުރާ  އް ނުކުރައްވާނެ. މިވަަޑއިގެންަފއި މިއަށް ޗޭންޖެއް ނުކުރަްއވާނެ. މީތި އޮންނާނެ އޮތް ގޮތަށް. ޗޭންޖެ

ނުޑ ، ނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާދައެއް ނުކުރާޢިޔާ މީގައި އަޅުަގނޑުމެން ދެބަސްވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑު ސް ބަހެއް އިމީްއވެސް ބޭފުޅަކާ ދިމާލަށް ކުޑައެ ބޫލުކުާރހިތް އޮތީ ރައީސް ނަޝީދަށް ގަދަންނަވާކަށް ނެތިން. އަޅުގަ

ނޑު  ،ކުރެވިވެސް ރަނގަޅު ޝަރީޢަތެއް  އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިދާނެ. އަޅުގަ

އްޤުތަކެއް އެ މަނިކުފާނަށް ލިބޭ ޙަ ،އެކު މި ދަންނަވަނީ އިޙްތިރާމާ ،ރައީސް ޔާމީނަށް އަބަދުވެްސ މި ދަންނަވަނީ

ނޑު  ؛ލިބިގެން ހާ އެއްޗެއް ލިބުން. ރައްކާތެރިަކމާއި ހުރި ބޫލުުކރަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބެންޖެހޭ ހިމާޔަތާއިގައަުޅގަ

ކެއް ނުކުރަން. މެދު ޝައް ލިޓީއަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާނެަކމާބިސްޓެގެ މި ޤައުމު

މުަގއި ަކން ކުރަްއވާފައި ތިބި ބޭފުޅުްނ، ރައީސް ނަޝީދު ކަަރއީސް ،މީދަކީއްއަޅުަގނުޑގެ ދުޢާައކީ، އަުޅަގނޑުެގ އު 

 ... ންޝަރަފާއި އިްއޒަތުަގއި އުުޅްއވު ،ވިޔަސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް މި ތެދުވީ މި ވާހަކައަޅު ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް.  ކުރުްނ ޓު އްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮދެކެވެމުންދާ ދިވެހިރާގަ

ނޑަށް ވެސް ފެންނަގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން މަނާކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ އެއްޗެއް މިާއ  ދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެއަްށ ޅުަގނުޑ ވެސް ވަރަށް ާތއީދުކުރާ ކަެމއް. އަުޅގަދޭތެރޭގައި ހިއްާސކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލަކީ އަ

ކުރުމަށް މި ާރއްޖޭގެ އެްއވެްސ ބަޔަކަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަުތރުވެރިކަން ޮބއިކޮޓު  ،ަސބަބަކީކުރާ ކަެމއް. ފްލީ ސަޕޯޓް
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ިދ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ވެސް. އަ ،ވިޔަސް އިންިޑވިުޖއަލް ފަރުދަކަށް ،ޓަކައި ެއއްެވސް މަސައްކަެތްއ ކުރެވިގެންުނވާނެ

ސަބަބަކީ މި ޤައުމު މިހާރު ދެމި މި އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ އާމްދަނީއެއްގެ މައްޗަށް. މީގެ ސަބަބުްނ 

ފިއްޔާ ޭއގެ އަސަުރކުރަނީކީ އި ފައްޓަ މިކަހަލަ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަން ގަސްތުކޮށްގެން ޭއެގ އަމަލުތައް ހިންގަން

ެވސް ޭއގެ އަސަުރކުރަމުންދޭ. ލިބޭ  އަށްށް ނޫން. ހަމަ އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާކައެކަނި ރިސޯޓު އޯނަރުންނަހަމަ

 އިއެތާގަ  .އަންނަ މީހުން މަދުވުމުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓެކްސަށް ލިބޭ ލާރިއެއް ޫނން މަދުވެގެންދަނީ، ލާރި މަދުވުމުން

މީހާއަށް ެވސް އެ ލާރިެއއް ނުލިބޭ. ޭއގެ ަސބަބުން ރާއްޖެތެރޭގެ އާަދއިެގ  އެންމެ އާދަިއގެ ަމސައްކަތްކުރާ  ،އާދަިއގެ

ފެއްިޓގެން  2008 .ިއއްެޔއަކުްނ ނޫން ،ޢާއިލާތަކަށް މީގެ ވަރަށް ބޮެޑތި ގެއްލުންތަެކއް ލިބޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދަކު

ކުރުމަްށ ޓަކައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޮޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެމުންާދ އަޑެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިވެިރކަން ބޮއި

ނޫނީ ވަިކ  ،ކޮްށގެން ަވކި ކުންފުިނތަކެްއގެ ނަންއަދި ާރއްޖޭެގ ބޭރުގައި ގޮވާލުމުން އަދި ޓާގެޓު އިދިވެހިރާއްޖެއާ 

ްއ ެގން ވެސް މި ހިސާބަށް މަސައްކަތްކުެރވިފައި އެބަހުރި. އެީއ، މިކަން ވެގެްނވާނެ ކަމެ އިރިސޯޓުތަކެްއގެ ނަން ކިޔަ 

 އަދި ކުރުން ލަސް  ،ނޫން. ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަުމގައި ިތއްބަސް މި ގާނޫނަކީ މިހާރުއްސުރެ އޮންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް

ނޑަްށވުރެ ކުރީަގއި ވާހަކަދެްއެކވި  ވެސް ވާ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަކީ ހެދިފައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އަުޅގަ

ހަމަ މި ގާނޫނު  .ންނަ ސަރުކާރަކުން ެވސް މި ގާނޫނު ބަދަލެއް ނުކުރާނެދެން އަ ފަދައިްނ، ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި

މި ޤައުމުގެ ތަންވަސްކަން  ،ދަމަހައްޓާނެ. އެއީ، މި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި މި ޤައުމުގެ ައމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި

އަުޅަގނޑު ެވސް ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ  ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަށް

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  . އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ އޮތީ ށްމީދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަ އައްޑޫމިހާރު އަޅުގަ

 .އެއް މިނެޓު

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

ނުޑ ނުދެކެން. އަޅުަގނުޑ ންގިނަ ވާހަކަތަެކއް ަދއްކަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މާ ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ތަނަށް ޙައްޤުތަެކއް ިނގުޅަިއގަތުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާ  ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި މި ބިަލކީ މީ ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތުްނ މި

ބަަޔކު ުއޅެނީީކ  ށްކުރާކަނގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް ބޮިއޮކޓުުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެބިލެއް. އަ

މަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަނޫން. އެކަމަކު ވެސް ދިވެިހ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކާއި ކުރާ 

ނޑުމެންނަކަށް ގަދަކަމަކުްނ ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ބޭނުންނުވަނީ. މި ޤައުމަކުން އަޓޫ ރިސްޓުނެއް ނުގެނެވޭނެ. ޅުގަ
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ނޑު ހަމަ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަ ،އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި   ،ން ބޭނުންވަނީމި ކުޑަ ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަ

ހުރިހާ  ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާ އެްއޮގތަށް ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަން ދަސްކުރައްވާށޭ. ިސާޔސީެވގެން ސިޔާސީ

ަޙއްޤުތައް ހަނިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރީާމ  ،ގަނެއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަްށ އަރަ އި،ވެރިން ޖަލަށްލަ

ދަނީ މި ވަގުތު ހިއުމަން  ިރސްޓުންނެްއ ނާންނާނެ. މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެސް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ

މާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން. އެހެންވީމާ، ެއ ހިސާނީ ޙައްޤުތައް ށް މަސަްއކަތްކުަރމުން. އިންއަރައިޓްސް

 ގަންނަ ަޤުއމުތަކާ ދޭތެރޭގައި ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކުން ވެސް...އިޙައްޤުތަކަށް އަރަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު އުުތރު ދާއިރާގެ ިއއް   މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. ޒަތްތެރިމިހާރު އަޅުގަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ދަރަޖައަކަށް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު  `. އައްސަލާމް އަަލއިުކމް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިނި  މި ނޑުމެން މި އޮތީ ގޮއްސަ. އަުޅގަ ވަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޝުޢޫުރތައް ފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް މި ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް އަުޅގަ  އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާެގ ރައްޔި ،ނޫނުއަސާސީން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތކޭޤާ ތުންގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަށާލަ، އިއެ ވަކާލާތުުކރަނިކޮށް މި މައިކުތައް އުފުާރލަ .ވަކާލާތުކުރުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ، އި އައިސް އަުޅގަ

ނޑުވާލަ  ޖާހިިލއްޔަ ޒަމާނުގައި މުޖުރިމުން ކަންތައް ކުރި އުސޫލުން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެްސ  އި،އަޑުތަްއ ކަ

ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދެއްކުުނ  އަށްހުރި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ދަްއކާ ފަރާތްތަކުން. ދިވެހިރާއްޖެކަންކަންކޮށްފައި އެބަ

އެއާ  ؟ސާ ސުނާމީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެރި ދުވަހު ވެސް ކަންތައް ކުރީ ކިހިނެއްތޯއެންމެ ހިތާމަވެރި ހިތްދަތި ހާދި

ވެރިކަމެްއގެ ތެރޭަގއި ދިވެިހ ދައުލަތުން ފައިސާދީގެން،  މިތަނުަގއި އެބުނާ ންޖެހިގެން އައި ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގެ އެތަ

މުސާރަދީގެން ދައުލަތުގެ ަވލިއްޔުލްއަމުުރގެ އޮފީހުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ޮގވާލަމުންދިޔަީއ 

 ދެ  ،ވަމުންދިޔައީފާއިތުެވގެންދިޔަ ހަފްތާަގއި ވެސް ގޮ  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެްއވެސް އެީހތެރިކަމެއް ނުދޭށޭ. މިއަދު ެވސް

ކުރާށޭ. ައޅުަގނުޑ ހާސް އެތައް ކުންފުންޏަކަށް ސިޓީާއއި މެއިލްތަާކ ފޮނުވަމުންދިޔައީ ިދވެހިރާއްެޖ ބޮއިކޮޓު 

ނޫނުއަސާސީން ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ދަްއކަވާޭށ. ޤާދަންނަވާލަން ގަޓްހުރެގެން ިމ 

ބަޖެޓެއް ވެްސ ، ތިމަންނަމެން ވޯޓެއް ެވސް ނުދޭނަމޭ ،ކުރާނަމޭއިްސ ތިމަންނަމެން ބޮއިކޮޓުމިއަދު ސައިޮކޓަރީަގއި އަ 

 ށް ކުރާކަތަނުގައި މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެން ބޮއިކޮޓު މި ސް ައއި އިތިމަންނަމެންނަށް ހެވޭ ކިޔާފަ  .ވޯޓެްއ ނުދޭނަމޭ

ނުޮގވަމޭ. އެހެްނވީމާ، މި ވާހަކަ އެބަޖެހޭ ވަރަްށ  ށްކުރާކަތިމަންނަމެން ބޮއިކޮޓު !ދޫންޏާ !ރަންކޮޅާ !ނުގޮވަމޭ. ހޯހޯ
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ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން. އަުޅަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމް ިސނާޢަތުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. 

ތަނަށް  އެ  ިވޔަސް އެ ކުދިން ަމސައްކަތްކުރީަމއޭ ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތުގެ މަަސއްަކތްކުރާ ފުވައްމަަލކުގެ ކުދިން ކަމުގައި 

ދަނީ. އެ ކުދިންނަށް ޓިޕްސް މި ލިބެނީ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުެވގެން މި އޭފަތުރުވެރިން އައިމަ

ފަތުވެރި މީހާ ައއިމައޭ. ެއ ކުދިންނަށް ސަރިވސް ޗާޖް މި ލިބެނީ ފަތުރުވެރި މީާހ ައއިމައޭ. އެ ކުދިންނަށް 

ައއިމައޭ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަތަ މުސާރަ މި ދެވެނީ ެއއްކަލަ ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުަގއި އިާނޔާތްތައް ނުއިމުސާރަ

ިދވެިހ  ،މީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ، ޤައުމީ މައްސަލަެއއް. މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓަަކއި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުވާލަ އަ ؛ދައުލަތަށް ޓަަކއި ައޅުަގނުޑމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަން   އި،ޅުަގނޑުމެން އަޑު ކަ

މިދެންނެވި ބީދާޢީން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަކަތަްއ ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަކައި

ކަެލއަކީ ިތ ރާއްޖެތެރޭ މީހެކޭ. ކަޭލ ރާްއޖެތެރެއަށް ދާށޭ. ރަށަށް ދާށޭ. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ  އިމަސައްކަތްކޮށްފަ 

މިނިވަންކަމުެގ ވާހަކަ އެ ދަްއކަނީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ަރއީސް ބޮޑު ބަޑިާއއި ޓޭްނކަރާ ތަކެިތ  .ނޭގޮިވ މީހުން

ނޑިޔާރަކު ގެއްުލވަޤާގެންގޮސް ނޫންތޯ މި އިހިފަ ލީ. މިއަުދ އިނޫނުއަސާސީ މިހެން އޮއްވާ ޖަލަށްލީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ފުރަތަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދަސްކޮށްދިނީ ކާކުތޯ؟ މި ސުވާލު އެކަން  ،މީހުން ވަގަންނަގާ ވާހަކަ ދައްާކއިރު

އެބަޖެހޭ އުފައްދަން. މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރގައި އެ ވާަހކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ެދއްެކވީ. 

މި ހުރިހާ އެއްޗެހި  އިާމތްތަކާމުނާފިޤު މީހަކު ނުހުންނާނެކަން. މުނާފިޤުންގެ ސިފަތަކާއި އަލާ ،ތާރުއެވަުރގެ ހުދުމުޚް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔަ  ދެްއވި ބޭފުޅުންނޭ. ދަސްކޮށްދެްއވި ބޭފުޅުންނޭ. މިއަދު އަޅުގަ

 މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.އިްއޒަތް ދާއިާރގެ  ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިލިއަން  350 ،މިލިައން ރުފިޔާ 350ރުުމގެ ޮގާވލުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓު

އެތައް ރަެށއްގެ ނަރުދަމާ  ،އެތައް ރަށެްއގެ ހޮސްޕިޓަލާއި  ،އި ރުފިޔާ އުނިެވގެންދިޔަ. މިީއ، އެތައް ރަށެްއގެ ބަނދަރާ

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ތިން ިރސޯޓެއް ބަންދުކުރަންޖެހުނު. އިމުކުރުމަށް ހުރި ފައިސާ. ޓޫރިޒަމް ޮބއިކޮޓު ޤާނިޒާމު 

ސޯެޓއް ންސީގައި އޮތް ހަ ރިއޮިކއުޕެ 100% ،ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ،ނިމިމަސަްއކަްތ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 23ންސީ %ރިސޯެޓއްގެ ޮއކިއުޕެ 23އޮިކުއޕަންސީގައި ހުރި  100% ،ންސީރިސޯޓެްއގެ އޮިކއުޕެ 23. ބަންދުކުރި

މިހިރީ  .ޢާއިލާެއއް ނިކަމެތިެވގެންދިޔަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 300. މީހުން ވަޒީފާއިން ވަިކވި 1500ދަށްވެގެންދިޔަ. 
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ކުރުމުގެ ބިލަްށ އަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތަުކގެ ވާހަކަ. ޓޫިރޒަމް ބޮއިކޮޓު ޖެކުރުމަށް ގޮވާލުުމގެ ަސބަބުން ރާއްބޮއިކޮޓު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިދިކޮުޅހަދަމުންދާ ސަބަބަކީ ވަރަށް ސާފު ސަބަބެއް. ެއއީ، ާރއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ތެރޭން 

ނޑުމެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީތައް ހުއްޓުވާލުން. އާސަންދައިން އަ އެންސްޕާއިން  ،ދޭ ޚިދުމަތާއި ޅުގަ

އެކަނިވެރި މައިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ނުކުޅެންދުތެރިކަން  ،ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި

ދައްާކ  ދެނީ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން. ރިސޯޓުތަކުން ކުލީގެ ގޮތުަގއި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް މި

 އިން ައޅުަގނޑުމެން މި ޚިުދމަތްތައް ފޯރުކުރަމުން މިޢާރީޛަ ގެެބޑް ޓެްކސްެގ ގޮުތގަިއ ދައްާކ ފައިސާ  ،ފައިސާ

 އި،ހުރަސްަތކެއް އަޅަ  ،މި ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް ހުރި ހުރިހާ ގޮްތތަކެއް ،އަންނަނީ. އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަުކން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ތަރައްޤީ ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަ ކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް ކުރުން. މިއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން މި ދިނުމަށް އިއައީ ަރއްޔިތުްނނަށް ތަރައްޤީ ހޯދަ އެނގޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަްށ  ދިނީ މި ސަުރކާރަށް މި ،ޓަކައި. މި މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޕީ.ޕީ.އެމަށް

ޓަކައި. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވޭ ބަނދަރުތައް ހަދަން. ނަރުދަމާތައް އަޅަން ބޭނުންވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ބަޖެޓުގައި ބޮޑެތި 

ނޑުމެްނގެ މި ނަރުދަމާއި ބަނދަރުތައް ހެދުމަށް ޓަކައިއިއަދަދުތައް ހުށަހަޅަ  ިއ،އްކުމާޚާއްޞަކޮށް ބިން ހި ،ގެން ައުޅގަ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލެާއއި މާލެއާ ދޭތެރޭގައި ބްރިޖު  ،ޔޫތު ސިޓީ ިޑވެލޮޕްކުރުމާ  ؛ތަފާތު ތަރައްޤީގެ މަޝްރުޢޫތައް

އަންނަނީ މި ތަރައްޤީ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަްށ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. މި  އެޅުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްުކރަމުން މި

ކަމުެގ ރޭަގއި ެވސް ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެދުވަހުގެ ތެއަހަރު 25އެމް.ޑީ.ޕީއަކަށް ކުިރއަށް އޮތް ތަރައްޤީ އައިްސގެންނެއް 

ނުޑ ދެންނެވީ ބްރިޖު އަޅަމުންދާއިުރގަިއ ބްރިޖުގަިއ އެިލގަނެގެްނ  ޔަޤީންކަން ެއ މީހުންނަށް އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

. މިއީ، ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާުފ ރަމުްނދާނޭޓަކައި ވެސް މުޒާހާރާކުވެސް އެކަންކަން ހުއްުޓވުމަށް 

ސާެސްއ ހުގެ ތެރޭން އެްއވެސް ބަަޔކަށް އިކަމެއް. ބްރިޖު ނޭޅުމަށް ޓަަކއި ގޮވާލަންޖެހޭ ސަބަބެްއ ދިވެހިރައްޔިތުން 

 ޑިވެލޮްޕކުރުމަށް ޓަަކއި ތަކާިއ ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ސިޓީެއއް ގޮުތގައިލޭގައި މިައޅާ ފްލެޓުއެހެންމެ، ހުުޅމާނުކުރެވޭ. ހަމަ

ވެސް މި ރާއްޖޭެގ  އިމުލާޮގވާލުންތަުކގެ ފައިދާ ހަމަގައިމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން މި ގޮވަ މިކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓވު 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ފަރާތުން  ،ރައްޔިތުންނަކަށެއް ުނވެސް ިވސްނޭ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގވާލަނީ

ން ފައްޓާފަިއ ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ގެންދެޭވެނ ތަރައްޤީއަށް ަޓކަިއ ރައީްސ ޔާމީ މި ާރއްޖޭގެ ،ދެނީއެ މި

މި ރިސޯޓުތައް މިގޮތުަގިއ  .ގެންއި މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްލަކަންތައް ކުރެވޭނީ  މަގުފަހިކޮށްދިނުން. މި

އުފާވެރިކަްނ ގެެނވޭނީ  ރަްއޔިުތންނަށް .ތްކުރެވޭނީ ިމގޮތަށްމާޔަ ހިއިންެވސްޓްމަންޓްތައް  .ނީ މިގޮތަށްމުން އަންނާހިނގަ

ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ޓަަކއި  މި .ޓުތަެކްއ ނިމިގެންދާނީ މިގޮތަށްރަްއޔިތުންނަށް ފަްއޓާފައި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކް .މިގޮތަށް

ނޑުެމން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމގޮތަ ނޑު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮްތ މި މަސައްކަތް އަުޅގަ ްށ ދެމިގެންދާނެ. އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ވޯުޓގެ މަރުޙަލާަގއި އިރާދަ  ،އުއްމީދުކުރަނީ ގޮސް ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ކުރެްއވިްއޔާ މި ބިލު ފާސްވެެގންއަުޅގަ

 ސަބަބުން އުފާވެރިކަން ލިބިގެްނދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީމިހާރު އަޅު ރަޝީދަށް. އާދެ!  ޟްރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާާދއި ވިލުފުށީ ،ގަ

ނޑު މި ބިލަށް މިހާރު ދޫކޮށްލާފަވަނީ ފުރުޞަތު މިހާރު  ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނޑު  ނިމިގެްނ އެ  އިތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އިްއޒަ ދިޔަީއ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ވަނަ 3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75. މި ރިޕޯޓް، ަގވާއިުދގެ މުގެ މަސައްކަާތގެން ކުރިއަށްދާންޖެހެނީ މި ބިލު ނިންމާލު

 ޟް ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާދާއިރާ ފުށީން ވިލުގޮތުގެ މަތީ އެ މާްއދާގެ )ށ( ަގއި ވާ ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ށް އަދި ދިވެހިާރއްޖެއަ ،ކުރުމަށް ޮގވައިލުާމއިރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަްނ ބޮއިކޮޓު ދިވެހި ،ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަަނ ކިޔުްނ ިއއްވަން. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯްޓ 3ލާ މަނާކުރުުމގެ ބިުލގެ އިޮގވަ ޅުމަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު އެ

 ނަގާ ަގޑީަގއި. އޮންނާނެ މިއަދު ވޯޓު ުޓ ނެގުން ޓަަކއި ނެގޭ ވޯ ބަލައިގަތުމަށް

ނޑު އެނބުރިލައެ  -{6.7} ގެ ދަށުްނ 6.7އަށް.  6.7ން މި ޖެހެނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އަށްފަހު، އަުޅގަ

އެޅުާމ ޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުމާހިވަނީ އޯޒޯން ފަށަލަ  ގެ ދަށުން މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މ6.7ިވަނީ؛ އާދެ!  ހުށަހެޅިފައި މި

ނިންމެވި ގޮުތގެ  އިކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާާސކުރަްއވަ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްެވވި ހަތް މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ބެހޭ

. މި ރިޕޯޓަށް ރުންގެ އަރިހަށް ވަނީ ފޮނުވިފަަގއި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ 2015ބަރު ންނޮވެ 23ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ްށ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަ އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ުނވޭ. މި

 ރަޝީދު. ޟްގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާދާއިރާ  ވިލުފުށީ ،ްއރިރުޤަހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިީޓގެ މު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ

ފޮނުއްިވ  މާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ މި ގާނޫނަކީ ސަރުކާރުންހިއޯޒޯން ފަށަަލ ރި ަރއީސް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ތީ ކޮމިޓީެއއް މަޖިލީހަށް އައުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުން ހަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ަވގު ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނު

އަިދ  .ބަރުަގއި ފެއްޓެވި ންނޮވެ 23ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރިހެން  ތް ދެންމެ. އަދި އެ ޮކމިޓީގެ މަސައްކަވަނީ ނަންގަވާފަ

ހަްތ  އަވަްސ މިނެއްަގއި މަޖިލީހުގެ މި. މިއީ، ވަރަށް ބިލުގެ މަަސއްކަްތވަނީ ނިމިފަ ބަުރގަިއ މިންނޮވެ 24

ަގިއ މި ކޮމިޓީ  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި މަސަްއކަތެއް. މި މަސައްކަތް ިމގޮތަށް ނިންމިެގންދިޔައީ

އަދި ެއ މެންބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުން. އެހެންކަމުން، މި  ،ންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެ

 ،ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނަވނީ އަޅުަގނުޑގެ އިތުރުން، ެކނދިކުޅަދޫ ދާއިރާެގ ިއއް
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ދަންނަވަން. އަދި  ކަމަށް ޝުކުރުއްވި އެހީތެރިފުރުޞަތުގަިއ އެ ދެވެސް މި  ށްރި މެންަބރައަދި އެ ިއއްޒަތްތެ

 ސް ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއއް ،ހަމައެހެންމެ، މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި

ކުރިއަްށ ިމ ކޮިމޓީން މި މަސައްކަތް  ގަްތކަން ެއއީ. އެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިމޫންއުމަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކަށް ެވގެންދިޔަ. މި ބި ލު ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 . އެހެންކަމުން، މިހޯއްދަވާފަ ރީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހު ިމ ކަމާ ބެޭހ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް އެ  އިދިރާސާކުރަްއވަ

ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަކަމީ އެއީ،  ކަންކަން ކުރިއަށްގެންިދއުމުަގއި 

އަޅުަގނޑު ިމއަދު ފާހަގަކޮށްަލން. އެހެންކަމުން، އެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން، މި ކޮމިޓީަގއި 

ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. އަދި އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ނީިއގަންނަވަހިމެނިވަޑަ

ވަަޑއިގެން އެ ޮކށްދެއްވި މަސައްކަތަށް އެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު  ވެސް މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމަކަށް

ބަރު ވެސް ހުރިހާ އަދި މި އިއްޒަތްެތރި މެން .އިބްރާހީމްދީދީ ދަންނަވަން. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަން. ެކޔޮދޫ ދާިއރާގެ އި  ބައްދަލުވުމަކަށް ވަަޑިއގެން ެއ ކޮށްދެްއވި މަސަްއކަތަށް ުޝކުރު

 އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ހުރިހާ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަަޑިއގެން އެ ކޮށްދެއްވި މަސަްއކަތަށް ޝުކުރު  ؛މޫސާ ނިޒާރު

 ދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި ކޮމިޓީގައި ކޮށްެދއްވި މަސަްއކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަ

ޝުކުރު މި ދަންނަވަނީ މި ހަތް މެންބަރުން ވަރަށް ކުރު ވަގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ިމ  ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު

. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ދެއްވި އެހީތެިރކަމަށް ޓަކައިމުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް ނިން

ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ކުރައްވާ މަަސއްކަަތީކ 

 އި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާއަދި މި މަޖިލީހަކީ ވަރަށް އަވަސް މިނެްއގަ .އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަޖެހޭ ކަމެއް

ެއކު މި  އޮމާންކަމާ ،ެއކު ވެސް ފާަހަގކުރަން. އަދި މަޖިލީހުެގ ަކންކަން މިހާ ފަސޭހަކަމާ އްކަންމަޖިލީހެ

ން. އަިދ މުދެްއވާ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުޚާއްަޞކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ،ކުރިއަްށގެންދެވެނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން

؛ ލާމަސީލު ،މު އެ ކުަރއްާވ މަސައްކަތަކީޢާއްމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ އަމީންއެހެންމެ، އެކަންކަން އިންތިާޒމުކޮށްދެއްވު

ހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަުހ، ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންެމ ދުވަހަކު އެކަން ފާހަގަކުަރންޖެ

އްލުންޭދ މާއްދާތައް ިދވެހިރާއްޖެއަްށ އޯޒޯްނ ފަށަލައަށް ގެ ،ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލަކީ  އްމަށް ވެްސ ޝުކުރުޢާއަމީން

ެލވުނު ގާނޫެނއް. މި ާގނޫނު ފާސްކުރުމަކުން ދިމާވާެނ މައްސަލަެއއް ނެތް ކަުމގައި އިތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް ެއުކލަވައެ

ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދާނެ. މަސް، ފަސް މަސް މަލުކުރަން ހަ ޢަމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. މިއަށް އަޅުަގނޑު

އެތެރެކުާރ  ންމާލީކީ ނޫން. މި  ެއއްޗެހިއަޅުަގނުޑ މަސައްކަްތކުރިއިުރ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުްނ ފޮނުވާލި ގޮތަށް ނި

 ،މުން ވިދާޅުވި ރުެއއްތޯ ެއ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުއެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާނެ ޮކން މައްސަލަ ،ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ގެނެސް 

. މިހާރުން މިހާރަށް ތިކަން ކުރިޔަްސ ތިމަންނަމެންނަށް އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ނޭސް ަމއްސަލަެއއް ދިމާެއއް ނުވާއެްއވެ
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ނޑު ތިމަންނަމެން ތި  ،ން. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ނިވަތުދިޢުމެން މަޓީއަށް މިކަމަްށ ދަނެތޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ނޑުެމން ގަބޫލުކު ކަމަށް ތައްޔާރުވެފަޭއ.  ރަނީ ޓޫރިޒަމް އޮތީ މިކޮމިޓީއަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ދިމާވާނެ އެްއވެްސ ރާ އެްއވެސް ބަަޔކަށް ވެްސ މީގެއާދެ! މަޓީއަށް ވެސް އަދި ޫޓރިޒަމް ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކު

ވަރަށް  ން އެނޭގނީ. އެހެންކަމުން، މީއްާވކަން ޭއގެމައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް. ައދި މިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތީއދުކުރަ

 ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ން ދެކެން. އާދެ! ހަމަ އެހެންމެމުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ ވިލުފުށީ

 އިއް. ދެން، މި ިރޕޯޓް، އެހެންވީމާ ހުށަހަޅަ ށް މުހިއްމު ކަމެދިއުމަކީ ވަރަމުން، މި ބިލު ާފސްެވގެންކައެހެން

ނޑުމެންނަށް ޚާއް .ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މުހިއްމު ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވޭ  ،ކޮށް ޓޫރިޒަމަށްޞައަޅުގަ

ނޑު މި މި އިއްޒަތްތެރި  ،ންދަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ައުޅގަ

ނޑު މިއަުދ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ މުހިއްމު މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެން  ،ކަަމކީ މެންބަރުން ކުރައްވަމުން. ައޅުގަ

ނަޑކަށް ޮގއްސަ. ިމއީ، ދިވެހިރާ ކުރުުމގެ ގާނޫނު މި ބޮއިކޮޓު އްޖޭގެ ޓޫިރޒަމް މި އޮތީ ވޯަޓކާ ހަމަށް ގާްތގަ

ނޑުމެންކުާރ މަސައްކަތް. އަދި އެކަްނ ޔާ ޔިތުންގެ ލަބަރައް އާދެ! ދިވެހި ؛އިންޑަސްޓްރީ  އި މަންފާއަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު މިތާގައި ވާހަކައެކަންޏެއް ނޫން. މިއީ ހަަމއެކަނި އެކަމެްއ ނޫން.  ނުޑ ކުރިން އަުޅގަ ދަްއަކވަމުން ައުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފަ  ،ދެންނެވިން ރިސްްޓ ޫޓއަ، ށްއޮތީ ޓޫރިޒަމަ އެ އިެއއްެވއުޅުުމގެ ާގނޫނު. އެ ގާނޫނު ެވސް ައުޅގަ

ކޮށްފަ. އެހެްނވީމާ، އެ ިއންޑަސްޓްރީއަށް ވަރަށް ޮބޑެިތ  އޮތީ ކަންތައް  ނުކުެރވޭ ގޮތަށް އެ ރިސޯޓުތަކުަގއި މުޒާހާރާ

ނޑަށް ކޮށްދެއްިވއްޖެ. މިދެންނެވި ެއއްެވއުޅުމުެގ ގާނޫަނކީ ވެސް  އެހީތެރިކަމެއް އަމިއްލަ ަހއިިސއްޔަތުން ވެސް އަުޅގަ

ނޫނަކީ ެވސް ގާނޫނެއް. ޭއގެ ސަބަބުން، އަދިހަމަ އެހެންމެ ބޮއިކޮޓުކުރުމުގެ ގާތަނަށް ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު މި

ނުޑ  ،ނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސްގާއަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި މެސެޖު އަޅުގަ

ރާގެ މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އިދިކޮޅު ރިޒަމް ދާއިމަޓީ، ޚާއްޞަކޮށް ޓޫ .ދޭން ބޭނުންވޭ

އަތުަގއި  ގެމީހުން މީހުން އަމިްއލައަށް އެ  ފަރާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރަްއވަިއެގން އެ ކުރަްއވާ މަަސއްކަުތެގ ސަބަބުން އެ 

ތްތަކުން ދިވެހިރާއްެޖ ުޅ ފަރާމީހުންެގ ފައިސާ ބޭނުންކޮްށގެން އިިދކޮ ކަހަލަ ކަމެއް ެއބަވޭ. އެީއ އެ ެއޅުންވަޅި

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންބޮއިކޮޓު މަޓީގެ  .ކުރުމަށް ޮގވާލަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ހުއްޓަންޖެހޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑާ ބައްދަުލކޮްށފައި ވިދާުޅވިއޭ  ނޑު ފާހަގަކުރާ ޭބފުޅަކު އަުޅގަ ނޫނު ގާއެ  އެންމެ އިސް ފަރާތެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ
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ށް. ޢަދަނީ މައުޟޫ ތަނަށް ހުށަހަޅައިދޭށޭ. މި ގޮތަށް ާޤނޫނެއް މި ނުކުެރވޭމުޒާހަރާ ަގއިރިސޯޓުތަކު  ،ގެ ކުރީަގއިލުމު

ޒުުމ ޢަ މަަސއްކަތްަތކެއް ކޮށްދިނުމުގެިދވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ ރަނގަޅު  ،އެހެންވީމާ، މި ާދއިރާ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިކަަމށް އިތުރު ކުރިއެރުންަތކެްއ  ވެސް އޮވޭ. އެހެންކަމުން މިނޑުމެްނގެ އަބަދު އަޅުގަ 

 މި  ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރުއަުޅގަ ،. އެހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީލިބިގެންދާނެ ކަމަކަށް މިކަން ވެގެންދާނެ

ތަނުގެ ރިސޯޓުތަކުަގއި  މި ތަނަށް އަންނަނީ މިތަނުގެ ރީތިކަމާއި، ވެފަ. މި އޮންނަނީ ރީތިކަމުގެ ލާމަސީލު ޤައުމަކަށް

ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ ޤައުމެްއ  ތަނަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓަށް މިހާ މި ،ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އަންނަ މީހުން. އެހެންކަމުން

ކުރެޭވ މަސައްކަތަކީ، ާޚއްޞަކޮށް  މިއަދު މި ،ތަނަށް ޝައުޤުވެރިވާނެ. އެހެންކަމުން ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ފަތުރުވެރިްނ މި

ބޮޑަށް ޝުކުރު  ސަރުާކރަށް ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިއީ ރުކާރުން އިސްނަންަގވަިއެގން މިކަން ކުރެއްވިކަމީ ސަ

 ަޝއުޤުވެިރކަން މީގެ ސަބަބުން ިގނަ ބައެއްގެ، ދަންނަވަންޖެހޭ ކަމެއް. މީގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް

ވަރަށް މުހިއްމު  އީހިރާއްޖެ މަޤުބޫލުވެގެންާދނެ. މިގެ ކުރިމަތީަގިއ ދިވެއޮންނާނެ. ައދި ގިނަ ބަެއއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ގެ ޮކމިޓީއަށް އެންަވޔަރަންމަންޓްމި މަސައްކަތް ކޮށްދެށްވުމަްށ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ،ކަމެއް މީ. އެހެންކަމުން

ހަގަކޮށްލަން ން ވެސް މިއަދު ފާދެއްިވ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލު އި އަދި އެ ފަރާތްތަކުންޔާމިނިސްޓަރު ދެއްވި ލަފަ

އަދިެވސް  ،ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުންނާއި މި ،އެހެންމެހަމަ ބޭނުންވޭ. އަދި

ނޑު އެދެނީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން  މިކަމާ  ކޮށްދެއްވި މަސަްއކަތްތަކަކީ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަދި ަރއްޔިތުްނގެ ހެާވއި ލާބައަށް މަސަްއަކތްކުރާ ބަޔަކު މި މަޖިލީހުގެ  ،އްޖެއަށް ކުިރއެރުމާިއ ތަރައްޤީދިވެހިރާ

ނޑުމެނަށް އޮތީ މިއަދަށްނިޔަތުަގއި މަސައްކަތް ގައި ހެޔޮތެރޭ ވުރެ ފަހި މާދަމައެއް.  ކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރެވޭތޯމަސަްއކަތް އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ނުޑގެ ދުޢާއަކީ އަުޅގަ ކުާރ  ެބއްލެވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ހެޔޮބަސް އަހަެލއްވުބަރަކާތްهللا މަސައްކަުތގައި  ގޮތުަގއި ގެ ބޫލުކުރާ ބައެއް ގަހެޔޮބަްސ އި، ން. އަދި އަުޅގަ

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وން! ލައްވާށި! އާމީ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނަޑއެޅިފައި ގަިޑއިރުގެ ވަގުތު. ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ  1ވަނީ  އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

ޓު. އެމް.ީޑ.ޭއއަްށ މިނެ 7ޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ މިނެ 14ޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ މިނެ 28ނަން. ެއއީ ޕީ.ޕީ.ެއމަށް ދަންނަވައިލާ

ޓު. ވަކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިުނގަންނަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިނެ 3އަްށ . އަދާލަތު ޕާޓީޓުމިނެ 3

ނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! މިހާރު މިނެ 3ޑަިއގަންނަވާ މެންބަރަަކށް އެދިވަ  ޓު. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ

 އިނާ ާއދަމަށް.ބަރު ރޮޒަްއޒަތްތެރި މެންއަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި
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 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައައް 

 ފަހު ބެހޭ ިބލެއް ދިރާސާކުެރއްވުމަށް އެޅުމާމާޔަތްުކރުމަށް ފިޔަވަޅު ހިޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޯއޒޯން ފަށަލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ނޑުކޮމިޓީން ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިގެން  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މޫސުމަްށ އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

 އެކަީށގެންވާ  ކަމުަގއި މިާހރުގެ ސަރުކާރުން ވާއިުރ، މި ބޮޑަށް އަސަުރކުރާ ެއއް ޤައުމަކީ ިދވެހިރާއްޖެ ކަަމށް އެންމެ

ވަކި ދުވަހަކަްށ  ،ުކރަންޖެހުނީމާ ުނކުރާކަން. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ކޮންމެހެން ކަމެއްވަރަށް މަސައްކަތް

 މި  ،ނުކޮށްން ދިރާސާކުރަންާވ ވަރަށް ދިރާސާތަނަށް ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެ ކަމެއް ނިންމަން މަޖުބޫރުވެފައިވާީތވެ މި

 މި ،ގެންދާކަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ ކޮމިޓީ ިރޕޯޓަށް ބަލައިލީމަ ވެސް ބިލުތަކުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް 

މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން  އީބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނެތް. މި ގޮތާއި ކޮމިޓީން ނިމިގެން އަިއއިރުަގއި މާ ބިލު ހުށަހެޅުނު

ގޮތަށް ރަބަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރު. ބިލުތައް ހަމަ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭން  ،ހުން ކުރާ މަސައްަކތަކީ. ެއއަށް އިތުރު ބަދަލެްއ ގެނެސްމި މަޖިލީ ،ސްޓޭމްޕު ޖަހާފައި ނެރުން

މަޖިލީހުގެ  ،އެްއގޮތަށް އެ ބިުލ ބައްޓަންކޮށް  ހުގެ މެންބަރުން ދޭ ޚިޔާލުތަކާމަޖިލީ ،ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކޮށް 

ނޑު މެންބަރުންގެ ދައުރު އެއްގޮަތކަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ވެސް މީގެން ފެންނަން ނޯންނަކަން އަޅުގަ

ތަާކއި ެއކިެއކި ކަންތަކުެގ ވާަހަކ ސާދުތަރީ ކާރިގުވެގެންދިަޔއީ ވެސް ހަމަ އެގޮތަްށކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ފާސް

 ލަތުހާތިބި ބޮޑު އާބާދީ އޮތް ައއްޑޫ ިސޓީގެ ރަްއޔިތުން  މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަަނއަށް އެންމެ ،ދައްކާއިރު 

ނުޑ ައހާލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް ވެްސ، މި ަޤުއމުގެ ވެރިންނަށް ވެްސ، މި  އެނގިަލއްވާޯތއޭ އަުޅގަ

ރީ ދުވަހުްއސުރެން ވާޭރ ިއއްޭޔއްސުރެން، އޭެގ ކު، ންރޭއްސުރެ  ؟މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ 

ގޭޭގގަިއ ނޫެޅޭވ ގޮެތއްަގއި ގޭެގ ފެންބޮޑުެވގެން ަރއްިޔތުންނަށް އެ  އްޞަ ފޭދޫ ޚާފޭދޫާއއި މަރަދޫ ،ވެހެމުން ގޮސް ވެހެމުން

ނިކަން  .އޮތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޫޅެވޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮއްސަ މި ކައިޮބއި  އިހިސާބަށް، ކައްކަ 

ނޑު ހެދިފައި އޮްތވަރު ނުކުޅެޭދ ދެމަފިރިއަކު އުޅޭ ގެ  އީމި !ލަްއވާއިބައްލަވަ  ހިސާބަށް މިކަން  މިހިރީ. މިއެްއަގއި ފެންގަ

ގޮްސގެން މި ރައްޔިތުން ުގޅައިގެން އެަތއް ފަހަރަކު ަސރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާަތކުން އެހީތެރިކަމަށް އެދުނީމާ އެ 

ނޑުމެން މި ފޮޓޯތައް ދެއްީކމަ ކެމެރާ އެހެން ދިމާލަކަށް  އެހީތެރިކަން ފޯރުނުކޮށްދޭކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅގަ

ފަހަރު  ލު އެނގޭނެ. ހަމަ އަދިވެްސ ެއއްހާަރއްޔިތުންނަށް ަރްއޔިތުން އުޭޅ ދިވެހި  ،ކަމުަގއި ވިަޔސް ލިއަނބުރާ

ވިޔަްސ  ތަނުން ނުދެއްކި ކަމުަގއި ލަތީ. މި ފޮޓޯތައް މިހާ މީހުން އުޅެމުންދާ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ މިހިރީ އެ

ކަ ދައްކާނެ. މި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ބުނަންޖެހޭ ކޮންމެ ވާހަ ޓީވީތަކުން ދައްކާނެ. އިިދކޮުޅ ފަރާތްތަކުން މި 

ހިރާއްޭޖގައި ތިމާވެށި ަރއްކާތެރިކުާރ ތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެވާހަކަެއއް ައޅުަގނޑުމެން ދާނީ ބުނަމުން އިއްޒަތް

ނޑުމެންގެ ެޓކްސް ުހރިހާ ވާހަކަެއއް ަދއްކަމު ވާހަކަާއއި، ޯއޒޯން ފަށަލަ ަރއްކާތެރިކުާރ ވާހަަކއާިއ، މި ންދާިއރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުން ނިކަމެިތވެގެްނާވ ވަ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮން  ގުތެްއގައި އެހީތެރިނުެވެވންޏާފައިސާއިން އަުޅގަ
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ނުޑމެން މި  ؟ން އިތުރަށް މިތާ ދައްކަން އޮތީވާހަކަެއއްތޯ ދެ ބޮޑު  ބޮޑު، ދެވަނައަށް އެންމެ ދައްކަނީ އެންމެ އަޅުގަ

ލަތުގައި ހާ މި ،ވަރު ކަހަަލ އެކަށީގެްނވާ އެހީތެރިކަެމްއ މި ތް އަތޮުޅގަިއ، އޮްތ ސިޓީގައި އެްއވެސްއާބާދީ އޮ

ނުޑ ޮގވާލަން ިދވެހި  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ،ސަުރކާރަށް ރައްޔިތުން ތިިބއިރު ސަރުކާުރން ނުދެވިގެންދާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ޓެކްސް ަފއިސާ މިހާރުން މިހާރަށް މި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފުރި 

ނޫން.  ޖީބަށް މި ފައިސާތައް އަޅާކަށް ބޭފުޅުންގެ ވާން. އެކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެޓެންޑު ސަރުކާރަށް ދެނީ މިކަހަލަ 

ން ފެށިގެން އި 30ބަރު ންނޮވެ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،އެާއއެީކގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އޮތް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންފަރެންސް އޮން ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު، ކޮޕް  މި އިށް ފްރާންސްގައަ 11ބަރު ންޑިސެ

ގުޅޭގޮުތން  ގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާޓުވެންޓީ ވަންައކީ ކްލައިމެުޓ ޗޭންޖާއި ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަބޮޑު ސަމިޓު ގެ ފެންވަރުގައި ބޭްއވޭ އެންމެއަހަރު ދުނިޔޭ މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ޔާ . އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިުނވާކަން ފާހަގަކޮށްަލން.  އެީކގައި މި ކޮންފަރެންސްގައި އަުޅގަ

އި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލީޑަރްސ އިވެންުޓގައި ވާހަކަދަްއާކ ސްޕީކަރުންގެ ލިސްޓު ނުކުތްއިރުގަ 

ިލސްޓުން ފެންނަން ނެތީމާ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ދެރަވޭ. ވަރަށް ހިތާމަކުރަން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

ބޮޑަށް އޭގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކްލައިމެުޓ ޗޭންޖުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެންމެ

ވަގުތު އެންމެ ބާރަށް އެންމެ އަޑުގަދަކޮށް މި  ވާ ޤައުމު. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ވާހަކަ މިކަންކަން ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހިފައި

ޔަތްކުރަން މާހިމި އޯޒޯން ފަށަލަ  ،ތަންތަނުގައި ދައްކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖެހޭނެ. މިއަށް

ނޑު ުސވާލު ީކްއވެެގންތޯއޭ ،ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާއިރުގައި ބިލު މަޖިލީހަށް ކަން ނޑުމެްނގެ  މި އަުޅގަ ކުރަނީ އަުޅގަ

ކީއްެވގެންތޯއޭ ައޅުަގނުޑމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ؟ވެންޓީ ވަންަގއި ބަިއވެރިނުަވނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޕް ޓް

ހާ ބޮޑެތި ދުނިޔޭގެ ހުރި ،ސްޕީކަރުންގެ ލިސްޓުަގއި ؟ތަނަށް ވަޑައިނުގަންަނވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަކަ ދައްަކން އެ

ކުދި ަޤއުމުތަކާއި، އޭިޝާއގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިްނގެ ނަްނ ހިމެނިގެން އަިއއިުރގަިއ  ،ޤައުމުތަކާއި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަން އެ ލިސްޓުަގއި ނެތީ ީކއްެވގެްނތޯއޭ؟ ކޮބައިޯތއޭ މަނިކުފާނު 

ުނވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތިާމވެށި ކުރަން ނުވަތަ ކްަލއިމެޓު ޗޭންޖާ ގުިޅގެން މާޔަތްހިވިދާުޅވާ އޯޒޯން ލޭޔަރ  ތި

ނޑުމެްނ  ؟އުޅެނީ ކުަރންޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކަްނ އޮތް ތަނުގައި އަނަގއިން ނުބުނެެގން ތިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ހި އަުޅގަ

މަނިކުފާނު  ކަށް ހުންނަވަިއގެން އެިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ  އޭކަންބޮޑުވެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހުވާުކރެއްވި ފަހުން ބޭްއވި ޫޔ.ެއންގެ ދެ ޖެނެރަލް އެސެްމބްލީއަކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންެގ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަޑއެްއނުގަންނަވާ. އަުޅގަ އަުޅގަ

 ންގެ ވާހަކަ ދައްކާލަްނ މިއިން އެއްވެސް ތާކަށް ަވޑައިުނގެން ހުންނަވައިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުން ރައްޔިތު

ނޑުމެންގެ ރަްއޔި ،ދޭތެރޭގައި ޙަމްދަރުދީވެގެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނާ  އެ ތުންގެ ަޙއްޤުތައް ނިގުަޅިއގަތީމާައޅުގަ
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ތައް ބަޔާން ތުންާނއި އެހެން ޤައުމުތަކުންނާކޮމަންވެލް ޔޫ.އެްނއާއި ،ތްތަކުންގުޭޅގޮތުން ދުނިޔޭެގ އެކި ފަރާ ކަންކަމާ

 ކަމަށް ހެދިގެން މި  ޖަާހފައި މިއަދު ނުކުމެ ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކޮްށދެނީނެރުނީމާ އޭގައި ކޮޅުފައިން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮްނ  ،އް ުނގަންނާނެަކސް ރައްޔިތުންނެއް ެއކަމެއް އެގޮަތކަށް ބަލައެޔަތަނުގައި ބިލެއް ފާސްކުރި 

ނޫޅެވޭއިުރ އަަޅއެްއ ނުލެވޭ.  ކައިޮބއި އި،ަރއްިޔތުންނަށް ކައްކަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމެއްތޯ އޮތީ؟ ގޭޭގަގއި ފެންބޮޑުެވގެން

ނުލެވޭ. ދެން  ނުކުޅެދޭ މީހުން ގޭގޭަގއި ެއަކނިވެރިވެަފއި ޭގގޭ ފެންބޮޑުެވެގން އުޅޭއިުރގައި ިދވެހި ސަރުާކރަކަށް އަަޅއެއް

ނޑުމެން މިތާ މި މާޔަތްކުރާ ވާހަަކއެއްތޯ؟ ހިޯކްއޗެްއ  ،މާޔަތްކުރާ ވާހަަކެއއްހި ދައްކަނީ؟ ކާކު  ކޮންވާހަަކއެއްތޯ އަުޅގަ

ނިކަްނ  .ތަނުގައި ައއިސް ތިބެންވީ؟ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކާކަށް ޝުކުރު އަާދކުރަންތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން !ަލއްވާއިވިސްނަ ލު ތަނުގައި މި ބި ގެ ވާހަކަ ބުނާނެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ނެތް. މިއަުޅގަ

ދެކެވުނު ދުވަހު އެތައް މެންބަުރންނެއް ވިދާޅުވި ައޅުަގނޑުެމން އެމެރިކާއަށް ޮގވާލަންީވއޭ ހުށަހެޅިގެން ފުރަތަމަ ވާހަކަ

ނޑުމެ ވީއޭ މިވެނިކަމެއް ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އިންޑިާއއަށް ޮގވާލަން މިވެނި ލަތު ހާންގެ ކަމެއް ކުރަްނ. އަޅުގަ

މިތަނުން އޯޒޯްނ ންއެމެރިާކއާއި އެތަ ަޗިއނާއާއި އިންިޑއާާއއި ؛ދަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން މި ގޯްސވެގެން

ވާަހަކ  އެ ،މަކު ގެންދާތީއޭ. އެކަބޭފުޅުން ކުރަމުން ކަްނކަން އެ ،ކަހަލަ ކަމެއް ވާ އަނެއް ،ކަހަލަ ފަށަލައަށް ގެއްލުްނވާ

ދެން ކާކަށް  ؟ުނވަންޏާ ދެން ކޯްއޗެއްތޯ ހަދަނީއެ ކޮންފަރެންސްގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރި މިއަދު ގޮވާލަްނވީމާ

ނޑުމެން ޮގާވލަން އޮންނާނީކޯްއޗެއްތޯ އަ ނޑުެމންގެ ؟ ުޅގަ ވިދާޅުެވވެނީ.  ލަތު ވަރަށް ރަނގަޅުަކމަށް ނޫންތޯ މިހާއަުޅގަ

ައޅުަގނުޑމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ނަމަ ށް ކްަލއިމެޓު ޗޭންޖުން އެްއވެސް އިފެކްެޓްއ އަންނާނެއަޅުަގނޑުމެނަ

ތަަނށް ވަަޑއިގެްނ ހުންނަވަިއގެްނ މިކަމުގެ ވާހަކަ ދަްއކަވަްނ ނޫންތޯ ހުންނަވާނީ. އެކަމަކު  ފުރަތައިނުން އެ އެންމެ

ަރއްޔިތުންނަށް  ،ދެއްކުމަށްލަތުގައި ޮއވެގެން ކަން ހާމި ، ަޒރެއް ނުފެނޭ. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑުމެނަކަްށ ެއ މަން

ވެސް ސިޔާސީ އެްއޗަކަްށވެ،  ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކީ  ،އެއްޗެހި ހުށަހަޅައިެގން ތަނަށް ބިލުތަކާ އުނދަގޫކުރުމަށް މި

ިއއްޒަތްތެރި  ރީމަލިބޭ ގޮުތގައި ަކންކަން ކުމަންފާއެއް ނު ،ދައްކާ އެްއޗަކަްށވެ، ޭއެގން ރައްޔިތުންނަށް ނަފާއެއް ކަން

ވެފަިއ، ިއއްޒަތްތެިރ  އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ފެނިގެނެއް ނުދޭ. މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ ޕަޕެޓުން ތިބޭ ތަނަކަށް ،ރައީސް

ނޑީަގއި އިންަނވާ މަސީޙަރައީ  ،ވެަފއި، މިހެން ކަންކަން ދިޔަިއމާ ދެން ރައްޔިތުންނަށް  ކީ ޕަޕެޓަކަށްސްގެ ގޮ

ނކޮންކަ ތަނުގައި އެިކ  ތަނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި މި އަޅުަގނޑުމެން މި ؟ޑުމެންނަށް ފައިދާހުރި ކޮށްދެވޭނީމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރީއސުން އަދާ ކަެމއް ުނވޭ.  މި ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނުކުރީމަރައީސުންެގ ވާހަަކ ދަްއކާފައި، ދެން އަުޅގަ

 މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެްއވި މި އެ ،މަނިކުފާނު ން. އެއަޅުަގނޑުމެން ރައީސް މައުޫމނުގެ ވާހަކަ ވެސް ދެްއކި

ނޑުމެން ރައީްސ ނަޝީދުގެ ވާހަކަ ެދއްކިން. ަރއީސް ނަޝީދުއިކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރުގަ  މަނިކުފާުނެގ  އެ ،. ައޅުގަ

ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެއްވީ؟  . އެކަމަކު ރަީއސް ާޔމީންއިޒިންމާ އަދާކުރެްއވި ކްލައިމެުޓ ޗޭންޖުގެ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުގަ 

މިއަދު ދައްކަން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަ. މާޒީެގ ވާހަކަ ދައްކަިއގެނެއް ނޫން 
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 ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މިއިން ކަމަކާ މިއަދަކު ކަންކަން ަޙއްލުކުެރވެން އޮތީ. ިމއަދު ޙައްލުކުެރވެން އޮތީ ިމއަދުގެ ަރއީ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި މަނިުކފާނު ނޫޅުއްވާ މަކު އެއުޅެގެން. ެއކަ ތަނަށް އޯޒޯްނ  ތަން އަުޅގަ

ކޮށްދެއްވި ކަންަތއްތަުކގެ ވާަހކަ ދައްކަިއގެނެއް މިއަަދކު  ގެން ބިލު ލާފައި ރައީސް މައުމޫންމާޔަތްކުރަންވެހިފަށަލަ 

ނުޑމެނަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ުކރެއްވި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ަޙއްލެއް ލިބޭކަެށއް. އަޅު  ގަ

ގަިއ ވި ކަްނތައްތައް ޯގސްެވގެން މިތާމަނިކުފާނު ކުރެއް ދައްކަިއގެން ެވސް މިއަދު ޙައްލެއް ލިބޭކަށް ނެތް. އަދި އެ

މަސައްކަތަކަށް ހަދަން ތަަކކީ ނުކުރާ މަނިކުފާނު ކުރެްއވި މަސައްކަތް އެ ،ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަަވއިގެން 

ލަން ބޭނުންވަނީ، ގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެމް އުޅެގެެނއް ވެސް ހަމަ މިތާކު ޙައްލެއް ލިބޭ

ސް، ކްަލއިމެޓު ޗޭންޖުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖެައށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި، ޔަމާޔަތްކުރަންވި ހިއޯޒޯން ފަށަލަ 

ބޭފުޅުން  މިއަދުގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ތި ނާނެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަންކަމާޑުމެން ފެނު އަޑީަގިއ އޮންއަޅުަގނ

މެންޓްރީ ލިަގއިދެްއވާޭށ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕީވާހަކަ ަދއްަކވަން. މިއަދުގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް އަން  ވިދާޅުވެެދްއވާށޭ އެ

ނޑަށް  ވަްނގައި ބަިއެވރިވާން ވަަޑިއގަންނަވާށޭ މަނިުކފާނު. އަދިވެސް ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންގެ ގޮސް ކޮޕް ޓުވެންޓީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުަމކީ މިކަމުން އެންމެއިގެ ފުރުޞަުތ ލިބިވަަޑއިގަންަނވައް ހީވަނީ ސްޕީކަރެ ބޮޑަށް  ފާނެހެން. އެީއ އަުޅގަ

ދަްއކަވަން އެިދއްޖެ އިގެން ނުކުމެ ވާހަކަފުޅުިރވަޑަ ވާތީެވ، އަދިވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެ އިފެކްޓުކުރާ ޤައުމަކަށް

ނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ަވގުތު އޯޒޯން ފަށަލަ  ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަުތ އަދިެވސް ދެްއވާނެހެން ައުޅގަ

ން ޖެ ސަލާމަތްކުރަކްަލއިމެޓު ޗޭންޖުގެ ކަންކަމުން ދިވެހިރާއް އެހެންނޫނިއްޔާ .ގެން އުޅެންޏާމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވެހި

އިންތިޚާބުކުަރއްަވއިގެްނ  ބޭފުޅުން ބޭފުުޅން ކުރަން އޮތްކަަމކީ އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ގޮސް ތި  މިއަދު ތި ބޭނުންވަންޏާ

 ތިހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޭޖގެ އެހެން ރައްޔިުތންގެ ލޮލަށް ނުފެންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ތި 

ނޑުމެްނގެ އަުޑއުފުލަން އެ މާކަންކަ  ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން މި  ގުޅޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ތަންަތނުގައި ވާަހކަދައްަކާވއިރު އަުޅގަ

 ތަންތަނަށް ވަޑަިއގަންނާވާށޭ ިވދާޅުވުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ނޑުމެްނ ޢުޘް ތެރި މެންބަރު ޖަމީލްއިްއޒަތްއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ  މިހާރު އަޅުގަ މާނަށް. އަޅުގަ

ރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ވަރަށް ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެއް. އެހެންނަމަވެސް ތީންފަޅި ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ދެން އޮހެނދުނުގެ ދަ

ނުޑ ފުރުޞަތު ުޅަގނޑު ދޭނަން. އަުރާވނަން. ދެން ފެށޭ ގަީޑަގއި ާބކީ ބަިއ އަވާހަކަދަްއކަވަްނ ބޭނުންފުޅުވަްނޏާ އަުޅގަ

 ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ވާހަކަފުުޅ ކުރިއަށް ،އެހެންކަމުން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފު
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ނޑު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަްއޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާެގ ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

މި ހާދިސާގެ  ،ކުރަމުން އަންނަނީމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަތް މިހާރުވެސް އެ .ިއވެރިވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްވެސް ބަ

ދިސް އިޒް ޓޫ  ،ކަމަށް ވަނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ފޮޓޯތައް ނަގާފައި އެ ފޮޓޯތަްއ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފޮނުަވިއގެން. އެ

ޤައުަމށް ވެހޭ ވާރެެއއް ހުްއޓުވާލުަމށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑުމެންެގ  އްހޭ ކުރެވޭނީ ންނަށް ކޮންކަމެ. ދެން ައޅުަގނޑުމެމަޗޭ

އާއި އަދި ންބަރުން މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްކުރަްއވަީނ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ދެ މެންބަރުން، އައްޫޑއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެ

 ގޮތުން މި ުތގައި އެ ުއޅުއްވަނީ. ޢަމަލީތިއްބެވީ މިކަމުގެ މަސައްކަ ވެސް އެމިހާރު .ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި

 ކުރަްއވަނީ މިނިސްބަތްވާ ބޭުފޅުން މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކަންތައްތައް ޙައް

ނަޑއެޅިގެން ތަފާތު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ކަ  އީ. މިއިކަންތައްތަުކގެ ފޮޓޯތައް އެްއުކރުމުގެ މަސައްކަތުގަ 

ކަންތައްތައް ބައްލަވަމުންދާކަން. އައްޫޑ  ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިއަދު މި  ،އެނގޭ 

ކަންަތއްތަކުން އަަރިއގަނެވޭނެ ގޮްތތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ސީދާ ފަިއވާ ިމ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެ

ސްޓްީރ އާއި ައދި ހައުސިންގ މިނިކަތްަތއް މިއަދު އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ދަށުން މަސައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެބއްލެުވމުގެ

ރައްޔިތުންނަށް  ،ދަނީ. ެއހެންނަމަވެސްއްކަތްތަްއ ފެއްޓިގެން ކުިރއަށްޢަމަލީ މަސަ ؛މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަްތކުރަމުންދާ

ތަނަްށ  ރައްޔިތުްނގެ ފޮޓޯތަކެއް މި އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި ފޮޓޯތަްއ ހިފައިގެން ައއިސް މި ދައްކަނީ ނިކަމެތި

 އަދި ެއކިެއކި މީޑިއާތަކުން ނަަގއި ޕްރިންޓުޮކށްލައިގެން އެ ވާހަކަަތއް މި ންނާޓޯަތްއ ގޫގުލުއެ ފޮ .އެްއކޮށްލަިއގެން

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުކރާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަން.  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މީ ައޅުގަ

އަާށިއ މެންބަރު އައި.ބީ ިއއްޒަްތތެރިައއި.ބީާއއި؛ ވާ ވެސް އަްއޫޑގެ ދެ މެންބަރުން ކަމުގައި  ގައިޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުއަ

ނޑުމެަނށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ކުަރއްވާ މަަސއްކަތަށް ވަރަށް އަދި ޝާޑު އެ  ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވަން. އަދި އަުޅގަ

ުގޅުމުގެ ތެރޭަގއި .ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް ވެސް ގުޅިތިބި އެމް އިދި އެހެން ދާއިރާތަކުގަޅިގެން އަގު ގޮތުން މިއަދު މިކަމާ

އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  ؛ރި ރައީްސ. ެއއްވެްސ މެންބަރަކުނުދެއްވި ކަމަށް ވަނީ ިއއްޒަތްތެްއވެސް މެންބަރަކު ފޯނަށް ޖަވާބުއެ

ކުެރްއވި  ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި ގުިޅގެްނ މަޢުލޫމާތު ްއވެސް މެންަބރަކު މި ހާދިސާއާނިސްބަތްވާ އެ 

ވަރަްށ  އީމި .އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްކަމަށް ވަނީ.  އެްއވެސް ެއއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު އިމަސައްކަުތގަ

 ،ކުރަނީ ރައްޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައްކޮށްފައި މެންބަރުން މި ޢައްޔަންކަމެއް. ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބުނިކަމެތި

ނޑިވަުޅގަިއ ކަންތައްތަުކގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި. އެހީތެރިކަްނ ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ކުާރ  މިފަދަ މުހިއްމު ދަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިފަދަ ނިކަމެތި  ،ކަމަށް ިވޔަސް މަސައްކަުތގައި އެީއ ކޮންމެ ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަްތވި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބޖެހޭދަރަޖައެއްަގއި ކަންތައްތަެކއް  އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަަކިއ ވެްސ މަސައްކަްތކުރުމަށް.  ދިމާވީމާ އަުޅގަ

އިނިގރޭސިވިލާތަށް ފޮޓޯތަކެއް ހޯަދިއގެން، ފޮނުަވިއގެން މިކަމުެގ  ،އެކަމަކު މި ވަގުުތގަިއ ވެސް މަސައްކަތް މި ކުރަނީ

ެލވޭނެޯތ އިޖެއަށް ވެހެން ހުރި ވާރޭއެއް ހުއްުޓވަނީ؟ ރާއްކޮން އެޑްވާންޓޭޖެއްތޯ ނެގޭ  އިންމި ؛ވެސް އެްޑވާންޓެޖެއް 
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ނިޑވަުޅގައި މުހިއްައޅުަގނޑުމެންނަށް މުހި، ނުވާނެ އެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ  ؟އިނގިރޭިސވިލާތަށް މީ އެންމެން އްމު ދަ

ނަޑކަށް . ެއކަމަށް ެވގެން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރުން އެކަިތގަ

ޓަކައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ރިސޯސްތައް މެކްސިމަމް ބޭނުންކޮށްގެން ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް މި 

ކަންތައްތަކުން އަރަިއގަެނވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދިނުން. ެއ މަސައްކަތްަތއް ެއ ދަނީ ވަރަްށ ބާރަށް ކުރިއަށް މި ދަނީ. 

ނޑުމެން ވާަހކަދެއްކީ ވެްސ ހަމަ މިކަހަލަ ބިލެއްގައި. މު ބިލެ އްމި ބިލަކީ ވެސް މުހި އް. ކުަޑއިރުކޮެޅއް ކުރިން ައުޅގަ

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މެންދުރުކުރީގެ ދަންފަޅި ނިންމާލަ  1ން. ދެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ ފަށާނީ އާދެ! މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

 1ދަންނަވަމުން  ޖަހާއިރުގައި. އެހެންކަމުން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރު

 މިނެުޓގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ އަރުވަނީ.  30އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި  ގޮތަށް މިހާރު ޖަހާއިރު ފަށާ

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:30ސްވަގުުތކޮޅު: ހު[

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް`.  ަފހު ޖަލްސާގެ މަސައްކަްތ ފަށައިގެން ކުިރއަށްދާއިުރ  އާދެ! އަުޅގަ

މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަަވޅުއެޅުމާ ެބހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަްށ ހިޯއޒޯން ފަށަލަ  ،އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މި

ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް  ނިންމެވި އިމެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކުރަްއވަ 7ހޮއްެވވި 

ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުއަުރވަީނ ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ އި

 އަށް.هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މި ރިޕޯޓަށް  ،މާޔަތްުކރުމަށް ފިޔަވަުޅއެޅުމާ ބެހޭ ިބލު ދިރާސާކޮށްހިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޯއޒޯން ފަށަލަ 

މާޔަތްކުރުމަށް ހިދިވެހިރާއްެޖއަކީ އޯޒޯން ފަށަލަ  .ކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާ ވާހަ

މު ބިލެއް. އަދި މި ބިލުގެ ސަބަބުްނ އްމި ބިލަކީ ދިވެހިރާްއޖެއަށް ވަރަށް މުހި، އުމެއް. އެހެންވީމާޤަ މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑު ޓަްށ ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުުރ ކުރިށްދިވެހިރާއްޖެއިން ތިމާވެ އެރުންތަކެއް ލިބިގެންާދނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ކުރެންދޫައކީ މިހާރުވެސް ތިމާވެ .އުއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޓާއި މޫސުމަށް ށްއަުޅގަ

ރެންދޫގެ އަންނަ ބަދަލުން ނުހަނު ގެްއލުންވަމުންދާ ރަށެއް. ވާޭރވެޭހ މޫސުމުގައި ފެންބޮުޑވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކު

  ގެން...ކުރެްނދޫގެ ފެނާއި އަދި އެހެން ވަީސލަތްތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުްނވެ ހަލާކުވެ  .ފެންބޮޑުވޭ  ަގއިއެއްަބއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރަކަށް ޮކންމެ އިއްޒަތްތެ ލީމާއިބާކީ އޮތް ވަުގތުކޮޅު އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ބަހަ ،މިހާރު ވަގުތު

ނޑު އަސްުލގައި ިއތުރު  .ތީތި ބޭފުޅުން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތް ކަމަށް ވާ ؛ޖެހޭ ވަގުތުކޮޅު. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

މިހާރު ފުރުޞަތުައރުވަން މި ޖެހެނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް ވާހަކަެދއްެކވުމަށް. އާދެ!  ،އެހެންވީމާ

ނޑު މި  . ށްފުރުޞަތު އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ މިހާރު އަޅުގަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގޮތުން  ޝުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ. އާދެ! ޯއޒޯން ފަށަލައާއި ްކލައިމެޓް ޗޭންޖާ ބެހޭ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ދުވަހެްއގައި. އިްއޒަތްތެިރ ވާހަކަ ދަްއކަން މި ޖެހުނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްގައި. އަޅުގަ

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ދާއިާރއަށް ބޯކޮްށ ވާޭރވެހުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން .ރައީސް މަރަދޫ، މަރަދޫފޭޫދ  ،އަުޅގަ

ެއކަމަށް ޓަަކއި އެ ޭބފުޅުންނަށް އަވަްސ މަަގކުން ރަނގަޅު ގޮތެްއ ވުމަށް އެދި ލުަގއިެޖހިފައި. ހާއަދި ފޭދޫަގއި ވަނީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ައކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގައި  .އަޅުަގނޑު ދުޢާ ވެސް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ މިކަމަށް އަވަސް އުމު. މިފަދަ ބިލުތައް ފާސްކޮށްގެން ިވޔަސް އަ ޤައެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އޯޒޯން ފަށަލަ  މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ަޓކައި ގާނޫނެއް ފާސްެވގެންާދ ހިޙައްލެއް ހޯދަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އުާފކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިފަދަ ގާނޫނެއް ައއުން ވަރަްށ ލަސް ވެސް ެވއްޖެ.  ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑާ ައޅާބަލާއިރު ހަމަ އެންމެ މީޓަރެއް، ދެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ،ންަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަ ނުޑގެ ލޮނުގަ ައކީ ކަ

އުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ. ޤައެންމެ ެއވަހަށް ކުރާނެ  ،އުމެއް. މޫުސމަށް އަންނަ އަސަރުގެ ބުނަިއ އަސަރުޤަމީޓަރު އުސް 

 ،ސް. ިމަކންކަން މިހެން އޮންނައިރުޔަމައްޗަށް ދިޔަ  އަދި ދުނިޭޔގެ ހޫުނމިން ،ގޯްސވިޔަސް  ންވާރޭވެހުނަސް، މޫސު

ގޮތުަގއި ކުރުމަށް ދުނިޭޔެގ  ޓާ ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ހެޔޮށްތިމާވެ ،މާޔަތްކޮށްހިއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތިމާވެށި 

ގޮތުްނ  ންޖާ ބެހޭއުމުތަކާ ވެސް ވާަހކަދައްކަން. މި ުދވަްސވަރަކީ ޕެރިސްގަިއ މި ބާވަުތގެ ކްަލއިމެޓް ޗޭޤައެހެން 

ކަމަށް އަވަސް ޙައްެލއް  މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ވެސް ުދވަްސވަރެއް. އެ ފަރާތަށް ވެްސ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ނަމުަގިއ އިހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން ުހރި ކަންތައް ކުރުމަށް  ލްިތމާސްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަ ިދވެހި ސަރުކާރަށް ެވސް ައޅުަގނުޑ  .ބޫުލކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްގަުމގަިއ އަުޅގަ
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ލާތަކަށް ޢާއިއަޮތޅުަގއި ބޯކޮށް ާވރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ދަތިކަން ދިމާވެފައި ތިބި  ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ އައްޑު ،ގޮވާލަނީ

 އިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްެދއްވުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގަ އަވަސް ަމގަކުން ޙައްެލއް ހޯދައިދިނުމަށް ވެވެން ހުރި ހުރި

ނޑުމެން ދެބަސްވާކަށްނުޖެހޭ. އްއުމީ ުމހިޤައޮންނަ ސިޔާީސ ވާަދެވރިކަމުގެ ތެޭރގަިއ  މި މު ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ

ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިުތން. ދިވެހި

މީގެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެގެންދާނީ.  ،ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވަކި ޕާޓީައަކށް ވަކި ޕާޓީއެްއގެ ނިސްބަތްާވ މެންބަރަކަށެއް ނޫން

، ނުދާނެ. އެހެންވީމާ އް ވަކި މީހަކު އެއްފަރާތްޮކށްފައި އަނެއް މީހަކު ކުރިއަަރއިގެނެ ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ

 ،ުއމު ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތާއި ޤަ ،ނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ވާދަވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި ެވސް ސިޔާސަތުތަކާއި އަޅުގަ 

ނޑުމެން ފާޑުިކޔާ މީހުން  ބިނާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ފާުޑކިާޔކިޔުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބަލައިގަންނަންވާނެ. ައުޅގަ

ނޑު ދޫދުގެ ތެރޭަގއި ޙުވެސް ފާޑުިކޔަންވާނީ މިދެންނެވި   .ބޫުލކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަަކމަށް އަޅުގަ

އޮީތ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް. މިަކމުން އަރަިއގަތުމަށް ޓަަކއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަށް ިމ ަވގުތު ދިމާވެފަިއ މި

ޔިތުންެގ ފަރާތުން ވެވެްނ އޮތް ހުރިހާ އެހީެއްއ ދިވެހި ސަުރކާރުންނާ އަިދ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހަިއ ޮލބުވެތި ރައް 

ނޑުމެންނަށް ދަތިވާ ދުވަސްވަރު ައޅުަގނުޑ ގަ ލިބޭނެ ކަމުގައި އަޅުަގނޑު  ބޫލުކުރަން. ލިބެންވާނެ. ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ އަޅަ  ަކމަށް ވަނީ ނުލާއިއެކަުކ އަެނކަކާ އަޅަ  ލާނީ. ޒަމާނުްއސުރެ އޮތް އިވިްއޔާ ދެން ކޮްނ ބަޔަކުތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ެއކަކު ވެްސ ތތެރި އެއްަބއިވަްނތަކަމާއި އުޚުވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަން ެގއްލޭ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނުކުަރން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް މަސަްއކަތްކުރަންވާީނ  ބޫލެއްގަމަސައްކަތްކޮްށގެންވާނެ ކަަމަކށް އަޅުަގނޑު 

  ..ހެވަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް. އާދެ! މިހާރު 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: ތިމަރަފުށީ

 އަޮތޅު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެަފިއވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާަގއި ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައއްޑު

ނޑުމެން  ،އަޅުަގނާޑއި ައޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުން ެވސް ބައިވެިރވަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގެ ވަރަްށ ގިަނ ރަްއޔިތުން ބޭސްފަރުވާއަށް  .އަތޮުޅ ެއކަންޏެްއ ނޫން އަދި ައއްޑު  ދާ ތަނެްއ  އަުޅގަ

 އްސަ ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮ  ންމ ހާދިސާ ދިމާވެގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކު  އިންޑިޔާ އެއީ. އިންޑިާޔަގއި ެވސް ހަމަ

އެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ނޫން ، ން ތަންތަ ތިބި އެކިއެކި ފަރާތްތައް އެ ތަންތާގައި ފެންބޮޑުެވގެން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެ

ލާތަކުން ޢާއިތިބި ބައެއް  ްއސަފަރުވާއަށް ގޮއެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރެެވމުން ވެސް އެބަދޭ. ހިތާމައަކީ މިގޮތަށް ބޭސް
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އުމުތަކުެގ އެމްބަސީތަކުްނ ޤައުމުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޤަ ރަބި ޢަތިމަންނަމެން ތިބި ހޮޓަލަށް  ،ގުޅާފައި މި ބުނަނީ

އްލަ އަމި ،އެ މީސްމީހުން އެ ތަްނތަނަށް ބަދަލުކޮށް ،ކޮްށދީ އައިސް އެ މީހުންނަށް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ކަންަތއްތައް

ވެހިކަލްތަުކގައި ައއިސް ކަްނތައްތައް ކޮށްދޭއިރު ތިމަންމެން ތިބި އަނގަނަގަިއގެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައޭ. ވަރަްށ 

މިއީ މިހާރުވެސް ހަމަ އުފެދިގެން ުއޅޭ  ؟އަސަރުކޮށްފައޭ ތިބީ. ކީްއވެތޯ ތިމަންމެންނަށް އެކަން އެގޮތަްށ ނުކޮށްދެއްވަްނވީ

ނޑުމެ ، ތިީބ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮްށދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ ްނ މިތަނަށް އަިއސް މިސުވާލުތަެކއް. އަުޅގަ

ާރއްޖޭެގ  ،މިހެން ކަްނތައްތައް ުނކޮށް ،އަޅުަގނުޑ ޮގވާލަން ާރއްޖޭގަިއ އިންިޑާޔގައި ހުންނަ އެމްބަސީއަށް

ނޑަށް އެބަ އެނޭގ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްެދއްވުަމށް. އެއީ ރަ ނގަޅު ވާހަަކއެއް. އަުޅގަ

މިތާ ހުރި މިސާލަކަށް އިންިޑއަން އެމްބަީސގައި އިންޑިާޔ މީހަކަށް ކަމެއް ދިމާވެއްެޖއްާޔ އިންޑިއަން އެމްބަސީން ހަމަ 

ޔާ އެ ސީދާ ނުކުމެގެން ޝަރީޢަތަށް ދާންވެއްޖެއްޔާ ޝަރީޢަތަށް އެބަދޭ. އިންޑިާޔގެ ރައްޔިަތަކށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެއް

އްލުކުރުަމށް ޓަކައި އެމްބަސީގެ އިސް އޮފިޝަލުން ނުކުމެގެން، ހަމަ ސީދާ އެމްބެސެޑަރު ވެސް ޙަމީހެއްގެ ކަންތައް 

ނުޑމެން ނޑުމެންނަކަްށ އެ މަންޒަެރއް އަުޅގަ ރާއްޖެއަކުން ނުފެނޭ.  ނުކުމެގެން އެަބ ުއޅުްއވާ. އެކަމަކު އަުޅގަ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އޮތް  .އް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްރާ ކަމެމިއީ ވަރަށް ހިތާމަކު، އެހެންވީމާ

ގޮތުން  ބެހޭ  މަށް އަންނަ ބަދަލާ ގޮތުން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ނޫނިއްޔާ ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި މޫސު ބިރުވެރިކަމާ ބެހޭ

މަވެގެންދާނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ މާލީ ގާނޫަނކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ ގާނޫނު ފުރިހަ ؛ހުށަހަޅާފައިވާ ގާނޫނު

އަުޅަގނޑު ، ލިބިގެން ދާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ އްލެއްޙަތެެރއިން ލިބިެގން  ގެބަދަލު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ވެްސ އެ ގާނޫނު

 އްކޮށްވެސް އެ  އިތުރުކޮްށފައި އެ ބަޔާ  ުރގައި އެ ާގނޫނަށް އެ ޗެޕްޓަރުއެ ގާނޫނު ފުރިހަމަވެގެން އަންނައި ،ގޮވާލަން

ބަދަލުތަކުން ލިބިދޭ މާލީ ގެންލުމުގެ  ލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އަނެްއާކ މޫސުމަށް އަންނަޢުއަޅުަގނޑަށް މަ .ލުމަށް

އެ ގާނޫނުގެ  ،އަނެއްކާ ވަކި ގާޫނނެއް ހަދަން މި އޮތީ ރޭވިފަ. ވީމާ، އެއަްށވުރެ މާ ފަސޭހަވާނެނޫންހޭ ށްބަދަލަ

ނޑުެމންގެ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަުރ  އިތެރެއަށް މި ޗެޕްޓަރު އިތުުރކޮށްފަ ެއއް ގާނޫނަކަށް ހަދައިފިއްޔާ. އެީއ އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ރަށްފުށުެގ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދަނީ ރާޅެްއގެ ކޮޅު  ،ދަނީ ރަށްފުށުގައި  މަތިވެގެން މި

ވިަފއި ހުންނަ މުޅި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކުރެ ަގއިމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް އެ ދުވަްސވަރުޢުލިކަމުަގއި ިވޔަސް މުޅި އިހިއްލަ

ނޑަށް މަ ގިރާލަިއގެން ދާ ނޑުމެންނަށް މިކަންކަމުގެ ބަދަލު ލިބޭ ތަނެއް ނާދޭ. އަޅުގަ ލޫމާތު ޢުތަން އެބައާދޭ. އަޅުގަ

 ލިބޭ ގޮތުަގއި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ހުރިހާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަ

ވަނަ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ަގވާއިުދގެ  ،ނިމުނީ. އެހެންކަމުން އިފުރުޞަތުއަރުވަ  ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން
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ްއޒަތްތެރި ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އި ،ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޯޯޒން ފަށަލަ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަުޅއެޅުމާ ބެހޭ ބިލުގެ ތިްނ  މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެ ތިމަރަފުށީ

ނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މި ބިލަށް ވާހަކަދައްާކކަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށްމިހާުރ މި މާލަމުގައި އަުޅގަ

ދެވިގެްނ ގޮތުން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖު ނު ނެތް. އަނެއްކާ ާބކީ ފުދޭވަރަަކށް ޓައިމް އެަބއޮތް. އަުޅަގނުޑ މިކަމާ ބެހޭ

ނުޑ ވިސްނުން ލުމުގެ ކުރިން  ،އަދި މި ގާނޫަނށް އަޅުަގނޑު ލާން ބޭނުްނވާ އިޞްލާެޙއް ،އުޅެނިކޮށް އަުޅގަ

އޮތް ފުރުޞަތު ނިގުޅަިއގެންނެވީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވާހަކަަދއްކަން ބަޔަކު ނެިތއްޔާ ެއ  ލިބިފައިއަޅުަގނޑަށް 

ތި ރިާޔަސތުގައި އިންނަވާ ބޭފުަޅކު އެ  ،އި ުދާވލު މި ދައްކަނީޔާރެ  ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެހެން. އެކަމާ ައޅުަގނޑު

ތާރުކޮށް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަމުންދާ ވާހަކަ. މީ ޚްއޭނަ ެއހާ ޚުދުމު ،ބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ ތަރިކަެއްއގެ ގޮތަށް ދެިކގެން

ކުރެްއވީ ހަމަ ެއ  ްސ ވެްސ ހަމަ ކަން ތިއިްއޒަތްތެރި ރައީ، ރަނަގޅު ާވހަކަތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ށްއަބަދު ދައްާކކަ

ނޑު ޮގވާލަން ތި، ބީދައިން. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ތަރިަކއެްއ  ގޮތަށް ނުކުރަްއވާށޭ. މީ ތި ކަންތައްަތއް ތި  އަުޅގަ

ތިބީ.  އިވައްދާފަ ތަނަށް ރައްޔިތުން އަުޅަގނޑުމެްނ މި .ތަނަށް ެވްއދީ ނޫން. ތި ބޭފުޅުންނެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެްނ އަތްބަނދެގެން ނުގެންުގޅެވޭެނ އަބަދަކު.  ؟އުޅެނީ ބޭފުޅުންނަށް ހީވެެގން ތި ކީކޭތޯ ތި  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން ތި ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން އޮންނާނީ މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ނެގޭ ވޯޓު ނެގުން. 

ވަގުތު  ގެ ޯވޓަށް ތަންދެމުން މ1:30ިމިހާހިސާބުން   .ަގއ1:30ިޓު ނެގުްނ އޮންނާނީ މިއަދު މި ވޯ  ،އެހެންކަމުން

ނޑާލަން.   މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދު ކަ

 

 ]އަށް  13:32އިްނ  13:10ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކ7ަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  ،7ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  މި. عليكمالّسالم 

ތުކޮަޅކަށްފަހު( )ަވގު ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.

ކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކު އި

އިޞްލާެޙއް  ؛ލާއިނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކާ ގުޭޅގޮތުްނ ދަންނަވަޤާ ،މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަކީ

ްއޒަތްތެރި އި ލާނަން. ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިދަންނަވަވާ ބިަލކާ ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވާ އިްޞލާޙެއް. ގެނައުމަށް ހުށަހެޅިފައި

ނޫނުއަސާީސައށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ޤާމެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ އިމެދު  ރެްއުވމާނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކު އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެ

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާ

 52        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 52ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވ73ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 7ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ އެހެންކަމުން،  .52ލަ؛ . ޖުމ64ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޫނުއަސާސީއަްށ ޤާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އި

ނިންެމވި ގޮތަށް ފާހެއް ުނވި. މިގޮަތށް ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން އަިދ  އިއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަނބުރާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން.  ،ތުރު ވޯަޓކަށް ދަންނަވާލަންެޖހޭ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުންއި

ވަނަ  85ވަނަ މާއްާދ ދަންނަވައިލާނަން.  85އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަމޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މި ދަންނަވާ ގޮތަށް. ފާސްކުރުމަށް އެދި ވޯޓަށް އެހުމުން ބިލު ފާސްވެއްެޖ  ،ވަނީ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައި

ވަނަ މާއްދާގެ )މ(  85ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށިގެންދާނޭ. ގު ދީސްން ތަނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީޤާ ،ކަމަށް ވާނަމަ

އިތުަރށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަނބުރާ  ގައި ވަނީ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ނުފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ބިލު

  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓަށް ައހާނީއޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢާމިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވަަނ  85ނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޤާގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަްށ  މާއްދާގެ )މ(ގެ ދަށުން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

. ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވައިލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 45. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 3ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ވަކި 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،އްވާފައިވާ މިރު ހުށަހަޅުޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ަވނަ މާއްދާގެ )މ(ެގ ދަށުްނ  85ނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޤާ

ނޑަައޅަ  ން.އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަްށ ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ ،މިއަދުގެ ތިންވަނަ ވޯޓަށް ދަްނނަވައިލާނަން. ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ( އަަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގާނޫނު) 2006/3ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢު

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޘްމާން ޢުގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 47. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73ންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެ

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 20މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .67ލަ؛ . ޖުމ34ުްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފ67ާބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޢުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަމީލް  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށީ

ގަތުމަށް ފާްސވެއްޖެ. ިމ ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައި( އަދައުލަުތގެ މާލިްއަޔތުގެ ގާނޫނު) 2006/3

މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީައކަށް  7މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް  .ލަންބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ދަންނަވާ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،ޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައިޢުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ފޮނުވުމަށް ގެމަނަފުށީ

 ދެން އޮންނާނީ މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުން.، އިބްރާހީމްދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ މެންބަރު 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ވަނަ ޯވޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައި 4މިއަދުގެ 

 2006/3ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ތާއީދުކުރެއްިވ ހުށަހެޅުްއވުން. ާގނޫނު ނަންބަރު 

މެންބަރުންެގ ަވގުީތ  7ށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު ދިރާސާކުެރއްވުަމށް، ( އަދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ ާގނޫނު)
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުްނ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވުމަށް. މި ހުށަހެޅުމާ މެދު 

 އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    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:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 47. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . އެހެންކަމުން،49؛ ލަ. ުޖމ25ު. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 49އަދަދު؛  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވަިއ، ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ( އަ ގެ ގާނޫނުދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތު ) 2006/3ާގނޫނު ނަންބަރު  ،އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހެޅުއްވި

އެހެންކަމުން، ދެން )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮުނވުމަށް ފާސްެވއްޖެ. 7މަށް ްއވުދިރާސާކުރެ



90 

 

ހާުރ މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީއަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ައޅުަގނޑު މި 7އޮންނާނީ 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިާމލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިޓީައށް ނަންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުންގެ ކޮ 7އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ 

 -2ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލާނަން. ޖަމީލް ޢުޘްމާން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. -3ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު.  -5ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  -4

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -7ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް،  -6

 .އެދެން ކު ތާއީދުކޮށްދެްއވުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ޖާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝު

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ  ޅުއްވިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ނިހާން ހުށަހެ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަލޮޅު ދެކުނު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ، މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ މިހާރު މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮަތކަށް ކުިރއަްށގެންދަވާ މަޖިލީހެއް ވީމަ، 

 ގެ ނަން.ޙްނަމަށް ވެސް މަސީ 7ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ހަމަ އަޅުަގނޑު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންެގވި ފުރުޞަތުަގއި ކޮމިޓީެއއް ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ުނވޭ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ދަމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(އާ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ ،އަރުވަނީ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ،ދާލަތު ޕާީޓގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ނުހިމަނައިއަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ހުށަހަޅާލި ލިސްޓުގައި ވެސް 

ފާނު އެންމެ ފަހު ދުވަހު ވެްސ ެއކަން ކުރަްއވާފައި އޮތީ. އަނެްއކާ ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް މަނިކު

ލާނަން. އިމަޖިލިސް ގެންދަވަނީކީ ރަނަގޅަކަށް ނޫން. ައޅުަގނޑު ހަަމ ލިސްޓު ހުށަހަޅަތި މިއަދު ވެސް މަނިކުފާނު 

ގެ ނަްނ ޙްމަސީ އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މަޚްލޫފް ހުށަހެޅި ލިސްޓަށް. ހުރިހާ ނަމަކަށް ވެސް

 !ޖައްސަަވއިގެން ކުރިއަްށގެންދަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ލިބިވަަޑިއގެންނެވި ފުުރޞަތުގަިއ ލިސްޓެްއ ހުށަހަޅުްއވާފަެއއް ނުޭވ. މެދު ހެންވޭުރ 

 މަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ދާއިރާގެ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެން

ގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް. ހުމަ ތި ގެންދަވަނީ މަޖިލީލިސް ހަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަމޖި

ނޑު ހަމަ ލިސްޓުގައި މަސީއަދި ގާނޫނުތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ  ށް ރުބޭލް ހިމަނާލަން ގެ އިތުރަޙްއަޅުގަ

 ބޭނުންވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަސްވަނަ ވޯޓަށް  ބަންދުވީ. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ހިސާބުން ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

ބާރަށު ދާއިާރގެ  ،މަނިކު ހުށަހަޅުއްވައި ންބަރު އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިންތްތެރި މެދަންނަވާލަން. ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ ިއއްޒަ

 .އްމަށް ދަންނަވަންޢާސްޓު އިްއަވއިދެްއވުމަށް އަމީންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ތާއީދުކުރެއްވި ލި 

 

 :އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން
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ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،މަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއިމަދު ނިހާން ޙުސައިންއަޙްވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ގެމަނަފުށީ ދާއިާރެގ  -1ބޭފުޅުންނަކީ؛  7މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ތާއީދުކުރަްއވާ ލިސްުޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ފޭދޫ  -3ތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތް -2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. 

ކެޔޮދޫ  -5ގައްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  -4ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. 

މަދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް ހޯރަފުށީ -6ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް. 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް. -7 .އިސްމާޢީލް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި ލިސްޓާ ެމދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު.  އްވި މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ މުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 5މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، މި 53ލަ؛ . ޖުމު 27ވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ53ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ( އަަދއުލަުތގެ މާލިއްޔަުތ ގާނޫނު) 2006/3ުގޅިގެން ގާނޫނު ނަންބަރު ފާސްެވއްޖެ. މިގޮތަްށ ފާސްވުމާ  ލިސްޓު

ހިނގައްޖެ ކަމުަގިއ  މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީައށް ބިލު 7އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މި ފާްސވި 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(  ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔަންކުރެްއވުމަށް ޢަށް މެންބަރުން ލައެޕީލް ޓްރައިިބއުނަވަނަ ވޯޓަށް. ެޓކްސް  6މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ކަމަށް ގ. ޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރެިއން ޓެކްސް އެ

ންބަރުންނަށް އްޔަންކުެރއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެޢައިރު މުޙައްމަުދ އަލްފާޟިލް ަޙސަން ޒުހަ ،ރުލުވާމާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 67. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ީޕްލ އެހެންކަމުން، ޓެކްސް އެ .67ލަ؛ . ޖުމ34ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ67ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އްޔަންކުރުމަށް ރުހުންޢަ އިރު މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހަ ،ރުލުކަމަށް ގ. މާވާޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރު

ސްވެއްޖެ. ދެއްވުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔަންކުެރއްވުމަށް ޢަށް މެްނބަރުން ޓްރައިިބއުނަލަ . ޓެކްްސ އެޕީލްވާލަނީވަނަ ވޯޓަށް މި ދަންނަ 7މިއަދުގެ 

ކަމަށް ލ. ޕީލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެެރިއން ޓެކްސް އެ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޖަމީލް ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު އިهللا / ނަލަމަލަ، އަލްފާޟިލް ނަޞްރުމާވަށް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކ67ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

. ެއހެންކަމުން، ޓެކްސް އެޕީލް 67ލަ؛ . ޖުމ34ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ . ފާސ67ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޖަމީލް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ރުހުން هللا މަލަ، އަލްފާޟިލް ނަޞްރު/ ނަލަްލގެ މެންބަރުކަމަށް  ލ. މާވަށްޓްރައިބިއުނަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުންދެއްވުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިަވަޑއިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔަންކުރެްއވުމަްށ ޢަށް މެންބަރުން އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލަލާނަން. ޓެކްސް އިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 8މިއަދުގެ 

ފި / ކަމަށް ގ. ގޮޕީލް ޓްރައިިބއުނަްލގެ މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެެރއިން ޓެކްސް އެ

ަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ތު ޢިއްޒަތު ަޢއްޔަންކުެރއްުވމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންހައަލްއުސްާތޛާ ފާޠިމަތު މިން

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 67. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި 

ޓެކްސް އެޕީލް  ،. ެއހެންކަމުނ67ްލަ؛ މު. ޖ34ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ . ފާސ67ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކުރުމަށް ރުހުން ދެއްވުމަްށ ްއަޔންޢައްޒަތު ޢިމަތު މިންހަތު ޠިފާ ޛާ ގޮފި އަްލއުސްތާ ގ. ،ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރުކަމަށް

 ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެްއވުމަށް އްޔަންޢަިބއުނަލަށް މެންބަރުން ދަންނަވާލަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ވަނަ ވޯޓަށް މި 9މިއަދުގެ 

 .ގެ މެންބަރުކަމަށް ގދޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެެރިއން

ނޑެއްދޫ  ވައި މެުދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ވުމާކުެރއްއްޔަންޢަމިނަތު ފަރީޝާ އަލްފާޟިލާ އާ، ލެޓްފެހިހޯ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 68. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72ރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަ

ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ  މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ޓެކްސް އެޕީލް ، އެހެންކަމުން .68ލަ؛ . ޖުމ35ުބޭނުންވާ އަަދދު؛  . ފާސްވުމަށ68ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑެއްދޫ  ވައިެލޓްފެހި ގެ މެންބަރުކަމަށް ގދ.ޓްރައިބިއުނަލް  ކުރުމަށް އްޔަންޢަމިނަތު ފަރީޝާ އަލްފާޟިލާ އާ، ހޯ

ގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ރުހުން ދެއްވުމަށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ރައްޔިުތން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުެރއްވުމަްށ އްޔަންޢަިބއުނަލަށް މެންބަރުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި .ވަނަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ 10މިއަދުގެ 

މއ.  ،ށްގެ މެންބަރުކަމަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބުއނަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރެިއން

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ްއވުމާކުރެއްޔަންޢަޣަފޫރު  ޒުފާ ޢަބްދުލްޢަިއޝަތު ޢާ  ޛާޕެންޒީވިލާ އަްލއުސްތާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 68. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ނެތް. ވޯޓު މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ޓެކްސް އެޕީލް ، އެހެންކަމުން .68ލަ؛ . ޖުމ35ުވާ އަަދދު؛ ވުމަށް ބޭނުން. ފާސ68ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކުރުމަށް ރުހުން އްޔަންޢަޣަފޫރު ޒުފާ ޢަބްދުލްޢައައިޝަތު  ޛާޕެންޒީވިލާ އަލްއުސްތާ  ގެ މެންބަރުކަމަށް މއ.ޓްރައިބިއުނަލް 

ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް  ޓުަގއި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުންދެއްވުމަށް ވޯ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްއްޔަންޢައިބިއުނަލަށް އެޕީލް ޓްރަގުޅިގެން  ޓެްކސް  ފާސްވުމާ

 ނަންތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމެއް ނޯންނާނެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ދެން ހުރި، މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ އިދެއްވަރުހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަަކިއ  ކުރުމަށްއްޔަންޢަޝަންގެ މެންބަރުަކމަށް ރވިސް ކޮމިިސވިލް ސަ .ވޯޓަްށ މި ދަންނަވާލަނީވަަނ  11މިއަދުގެ 

ރި މެންބަރުންނަށް މެދު އިްއޒަތްތެ ޙައްމަދުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާަވއިޖެހޭގޭ ައލްފާޟިލް ޝަހީދު މު ވިލިނގިލީ ގއ.

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 61ިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއ70ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . 1ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރވިްސ ކަމުން، ސިވިލް ސައެހެން .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ61ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ލް ޝަހީދު މުޙައްމަދުގެ ަވއިޖެހޭގޭ އަލްފާޟި ވިލިނގިލީ ޓަކައި ގއ. ކުރުމަށްއްޔަންޢަ ޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކޮމި

 ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަންފުޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން .ވަނަ ޯވޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ 12މިއަދުގެ 

ގެަނއުމުގެ ށް އިޞްލާޙު( އަބެހޭ ގާނޫނު މަސްތުވާތަކެްއޗާ) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނިވަޑަިއގަންނަާވ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފެ އްވުމާނިންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރެ އިން ދިރާސާކުރަްއވަ ބިލު ކޮމިޓީ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 61ދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އ71ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި 1މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .62ލަ؛ . ޖުމ32ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަުރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާއިފަރާތުން، ހޮޅުޫދ ދާއިރާގެ  ސަރުކާރުގެ

ގޮތަްށ  ނިންމެވި އި ގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަލާޙުެގނައުމުޞްށް އި( އަބެހޭ ގާނޫނު މަސްުތވާތަެކއްޗާ) 2011/17

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މަޑުއްވަރީ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ލާނަން. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 13މިއަދުގެ 

ކޮމިޓީން  ،ގެ ބިލުމުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިޔުިނޭކޝަން

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް  ފާސްކުެރއްވުމާ ގޮތަށް ނިންެމވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ . ހާޒިރ85ުލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 54. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 7 ؛ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  .54ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ54ްރުންގެ އަދަދު؛ މެންބަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

ގޮތަށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ  ނިންމެވި އިޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ،ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ބިލު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ސަޢުދު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ ވިލިނގިލީ ،ލާނަން. ސަރުކާުރގެ ފަާރތުންއިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 14މިއަދުގެ 

 ނިންމެވި  އިގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރައްވަ ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

 މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލީ  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 54. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 4ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ނެތް. ވަކި 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ، އެހެންކަމުން .54ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ54ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކޮިމޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙު ވިލިނގިލީ

ގޮތަށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ  ނިންމެވި އިރައްވަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކު ،މޯލްޑީވްްސގެ ބިލު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ވިުލފުށީ .ދަންނަވައިލަނީ ްށ މިވަނަ ވޯޓަ 15މިއަދުގެ 

ދިވެހިރާްއޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު  ،ކުުރމަށް ގޮވައިލުމާއި ރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހި

މެދު އިއްޒަތްތެިރ  ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ކޮ ،އެޅުމަށް ޮގވައިލުން މަނާކުރާ ބިލު

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ފުށީވިލު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބ14ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .63ލަ؛ . ޖުމ32ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 63ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން  ވިލުފުށީ
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ލުން މަނާކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ އިރުުމގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޮގވަދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކު ،މާއި ކުރުމަށް ޮގވައިލުބޮއިކޮޓު

 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ދިްއގަރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަ ،ައދި އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ،ވަަނ ވޯޓު  16މިއަދުގެ 

ކޮމިޓީން  ،ބެހޭ ބިލު ެއޅުމާމާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު ހިހަޅުއްވާފަިއވާ އޯޒޯން ފަަށލަ މޫން ހުށައުމަ ސްއަޙްމަދު ފާރި

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާދިރާސާކުރަްއވައި 

 ން. ދެްއވުން އެދެވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މޫން އުމަ ސްދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު  58ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .58ލަ؛ މު. ޖ30ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާޔަތްކުރުމަށް ހިށަހަޅުއްވާފައިވާ ޯއޒޯން ފަށަލަ މޫން ހުއުމަ ސްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިދިއްގަރު ދާއިާރގެ އިއް 

ންެނވި މެންބަރުންގެ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮތަްށ ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެ ،ބެހޭ ބިލު އެޅުމާފިޔަވަޅު 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ވަރުގަދަ.  ހުރު ދަންނަވަން. ޑިމޮކްރެޓިކް ރޫއެކު ޝުކު ލާޞްތެރިކަމާންނަށް ނުހަނު އިޚްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ަގއި.  9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ ބުރާސްފަތި 2015ބަރު ންނޮވެ 26ގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ ދެން މަޖިލީހު
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