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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަތޭރަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުަވސް( )ބުދަ 2017 އެޕްރީލް 12

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله الم على رسولالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 ޖެންޑާ ައއިޓަމުއެ

 .2017/1/13އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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هللا ުރކާރުގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުގަިއވާ، ސަ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

ވަނަ  75ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، އިާމރާތްކުރުމުގެ ބިލުގެ އިބުތިދާީޢ ބަހުސް ފެުށުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ނަވަން.މާއްދާގެ )ނ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ވޯޓަުށް ދެންނެވުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަން

ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.2

 .1ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:30. 2

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދޢީ ބަހުސް.އިބްތި، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

هللا ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުގަިއވާ،  5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

ވަނަ މާއްދާގެ  75ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، އިާމރާތްކުރުމުގެ ބިލުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގެ މަތީން ކުިރއަުށްގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ިދނުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގައި ވޯުޓނެގުން. އަދި ބިލުގެ އިބްތިދާީޢ )ނ(ގަިއވާ ގޮތު 

މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، އެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަުހސް ފެުށުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު  ބަހުސް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް

ނިޒާީމ މައްސަލައެްއަގއި ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ން. ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ، މި މަޖިލީހުެގ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ިނޒާމީ މައްސަަލއެއް މި ނެގީ، މަނިކުފާނަުށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މާިމނގިލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާީހމް ވަނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުަށް 

ުށް ހައްޔަރުކުެރވިފަ. ވަރަުށް ބޮަޑުށް މަނިކުފާނަުށް ވަކި ކަމަކަުށް ތާއީދުނުކުރަްއވާތީ އެ ކަްނތައް ކުރެވިަފއި އޮތް ކަމަ

ފެންނަން މި އޮތީ. އާދެ! މި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނާ ުމޅިން ޚިލާފަުށް. އަޅުގަނޑު ވަކި މާއްދާއެއް ނުދެންނެިވޔަސް 

މުޅި ގާނޫނުގެ ެއއްެވސް މާްއދާއަކުން މަނިކުފާނަުށް ބާރެއް ލިބިވަޑަެއއްުނގަންނަވާ މިހާރު ކަންތައްތައް  ކުިރއަުށް ތި 

މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދަވާކަުށް. މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ކުރިއަުށް މި ދާ މަސައްކަތަކީ ަސއްަޙ  ގެންދަވާ ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ

 މަސައްކަތެއް ނޫން. މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްގެ ޙައްޤު...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަ

އިުށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއުށީނދެވަޑަިއގެންދެްއވުން އެެދން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ފައިޞަލް ނަސީމް ގަާވއިދަުްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތެވު

ނަސޭހަތްތެރިވަން. )ވަގުުތކޮަޅުށްފަހު( ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ނެންގެވީ ނިޒާމީ 

ބައެއް ބަދަލުތައް  މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް އައިމައްސަލަެއއް ނޫންކަމުގައި ަދންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ގެ ޢަލީ ފަޒާދުދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ފުަވްއމުލަކު މެދުމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީަގއި ހި އާއްމުނަން. ދަންނަވާ

އެދިަވޑަިއގެްނ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން  ވިލުުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް 

ވަނަ މާއްާދެގ  107އެ ިލޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މެންޓްރީ ގުރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަ

މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލަ)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ

ވަަނ  107ގަާވއިދުގެ  ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ2017ެ މާރިޗު 23އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ަނއިފަރުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އާއްމުމާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ ަމތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާުނކުރަން. 

ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ަގއްދޫމްެގ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޝިޔާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ ލަހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ ޝީދުރައަޙްމަދު 

ހިމެނޭ ސިޔާސީ  (ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައިވަނަ މާއްާދެގ )ހ 107ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ގައި 2017މާރިޗު  23އެްސ.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންަނުށް އެކަން ވާނީ 

 ާއއްމުން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން. ާމއްދާގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީައުްށ ރަޝީދު  ރިޔާޟްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ވިލުފުުށީކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ގެ ޕީ.ޕީ.އެމްވަަޑއިގެން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދި ފަޒާދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ފުވައްމުލަކު މެދު

ާވ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގައި  107މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުުމން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕާލަ

މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ

ވަނަ  107އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ަގއި 2017މާރިޗު  25އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ދޫ ދާއިާރެގ މިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނވާ ަގއްކޮއާއްމު އިޢުލާނުުކރަން.  މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް

އަޙްމަދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނައިފަރުގެ ބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީއަުށް އަޙްމަދު ރަޝީދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން  ގުރޫޕުން ސިޓީ މެންޓްރީ ެގ ޕާލަޕީ.ޕީ.އެމްަވޑަިއގެން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން އެދި ޝިޔާމް

ިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ 107މުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ލިބު

މުން، އަންގާފަ. އެހެންކަަގއި 2017މާރިޗު  25މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލަ
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ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެ ގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން.  107ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި ހިމެިނވަަޑއިގަްނވާ ކުޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރުގެ ބަދަލުގައި އެ 

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެްނ ކޮމިޓީއަުށް ހޯރަފުުށީ ދާއިރާ

ވަނަ ާމއްދާގެ  107ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ .ޑީ.އޭ އެމް

ތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީ 

ވަނަ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 2017މާރިޗު  28އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ޑަިއގަންވާ ތ. ގުރައިޫދ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެ ގޮތަުށް އިޢުލާނުުކރަން.

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި  107ިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ފޮނުއްވާފަ

ގަިއ 2017މާރިޗު  28ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާަލމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެ ގޮތަުށް  107ހުގެ ގަވާއިުދގެ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުން މަޖިލީ

އިޢުލާނުކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަްނވާ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންގެ 

ޡިމް ރަޝާދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ތުޅާޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާ

ވަނަ މާއްާދެގ  107ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ންނަުށް އެކަން ވާނީ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު

ވަނަ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 2017މާރިޗު  29އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

)ވަގުތުޮކޅަކަުށްަފހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެ ގޮތަުށް ިއޢުލާނުކުރަން.

 ލާނަން. ވައިއަރުވަން. ވޯަޓުށް ދަންނަޅުކޮުށްދެްއވުމަުްށ ހަނދުމަފުލަކޮުށްެޗކު ކާޑުކޮޅުަތއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިމާރާތްކުރުމުެގ ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ،  ޙިލްމީ هللا ސަޢުދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ޓަަކއި  ގެންދިއުމަުށްކުރިއަުށް ން ގޮުތގެ މަތީ  ވާ ދާގެ )ނ(ަގއިވަނަ ާމއް 75ގެ މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދު ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ  ފެުށުމާގެ މި ޖަލްސާަގއި ސް މިއަދުއެ ބިލުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

    ޙިލްމީهللا ސަޢުދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ތިނަދޫ އުތުރު  މެންބަރު: ހުުށަހެޅުއްވި

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   24     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 24        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

. 2ންގެ އަދަދު؛ މަުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރު. ނުފެންނަ ކ22ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 31އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 2ންގެ އަދަދު؛ ވި ެމންބަރުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއް ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނު

ތިނަދޫ  އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން .24ލަ؛ . ޖުމ13ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 24މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ުމގެ ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، އިމާރާތްކުރުهللا ސަޢުދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާއިާރގެ  އުތުރު

އެ ބިުލގެ އިބްތިދާީޢ  ،މަުށް ޓަކައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ކުރިއަުށްގެންދިއުވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 މަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ފެުށުބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގަިއ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙިލްމީ هللا ސަޢުދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ  ތިނަދޫ އުތުރު ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، 5.1ޓަމް އެޖެންޑާ އައި -{5.2}

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، އިމާރާތްކުުރމުގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޙިލްމީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 



6 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ،ކަަމކީ މަޤްޞަދެއް. އެއް 4އޮތީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު. ބިލު ހުުށަހަޅާ ސަބަބަކަުށް މި

ައދި އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ  ،ދޭއްޙަތަުށް މަގުފަހިކޮުށްޔޮ ޞިކީ ރައްކާތެރި ދުޅަހެއިމާރާތަ

ތަަރއްޤީާއއި ، ރައްކާތެރި ތަންތަންކަމުަގިއ ހެދުމަުށް މަގުފަހިކުރުން. އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސަްއަކތަކީ ރައްކާތެރި

ތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިާވ ރައްޓެހި މަސައްކަތަކަުށް ހެދުން. އިމާރާ އުފެއްދުންތެރިކަމަުށް މަގުފަހިކުރާ ތިމާވެުށްޓާ

ން. އިްއޒަތްތެިރ ވުފަންނުެވރި ބަޔަކަުށް ހެދުން. އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތް ތަަރއްޤީޮކުށް ކުރިއެރު  ،ކީ ޤާބިލުތަކަފަރާތް

ކުރަން. ން އަޅުގަނޑު ފާހަގަގިނަ މަަސއްކަތެއް ކުރެވިަފއިވާ ބިެލއްކަ  ،ކުިރންވެސް ހުުށަހެޅި ރައީސް. މި ބިލަކީ މީގެ

ފަހަކަުށްައއިްސ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިމާރާތްކުުރމުގެ ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ާރއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި  އިއެއާެއކީގަ ހަމަ

ހިނގަމުންދާއިރު މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަން ވަނީ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ފާހަގަކުެރވިފަ. މި ބިލާ މެދު އެްއވެސް ފަރާތެްއެގ 

ވެސް ވީހާ އަވަަހކަުށް މި  އްލެއް ގެނެިވެގންލާގައި މަޝްވަރާކުެރވި، ެއކަމަުށް ޙަކޮމިޓީ މަރުޙަ ،މަނަ ކަންބޮޑުވުެމއް އޮތް

 އިބިލު ފާސްކުރުމަކީ ވަރަުށް ުމހިއްމު ކަމެއް ކަމަުށް ދެކެން. މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަން ޮކންސްޓްރަކްޝަން ދާއިާރގަ

ވެ، ުށް ބޮޑު ކަމަުށް އަޅުގަނޑު  ދެކޭތީރައްޔިތުންނަުށް ވަރަ އްމުމުލަކޮުށް އެންމެހައި އާޖު ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަުށާއި

ކަމަުށް ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ  ވީހާ އަވަހަކަުށް މި ބިލު ފާސްކުރެވި ގާނޫނަކަުށް ވެގެންިދއުމަކީ އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ބަހުގަިޑއިރުގެ  3ލަ ަވނީ ޖުމު ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި 

. ތުސިކުން 41މިނެޓު  14އަުށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 3މިނެޓު  44އަުށް އެމް.ޑީ.ޕީސިކުްނތު.  41މިނެޓު  40ަގޑި 1

ކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މިނެޓު. ވަ 3އަުްށ ތު. އަދާލަތު ޕާޓީސިކުން 35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ  ޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަހު(މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހު 5މެންބަރުންނަުށް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 އްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެ

ނުވަތަ ބިލްޑިންގ ޯކޑެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ  އާދެ! އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވެސް  އޮތުމަކީ އިއުެލއް ޤާއިމުވެފައި ރައްކާތެރި މާޙަކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއިރާގަ 

އެ ގާނޫނުަގއި  ،ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނެއް ހެދިކަމުަގއި ިވޔަސް މެއްމުހިއްމު ކަ

ނަމަ އެ ގާނޫނެއްގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ.  ނުދާދައަކުން ގާނޫނު ތަންފީޒުވަމުންބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭ ފަދަ ބީ
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ހުރި. ޭއގެތެރޭަގއި ިއމާރާތްކުރުމަުށް ހުއްދައަުށް އެދޭ ބައެއް ަމއްސަަލތައް އެބަ ބޮުޑވާމި ގާނޫނަުށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ކަން

. އެ ީފގެ ައދަދެއް ބަޔާންކޮުށްަފއެްއ ނެތް. ގާނޫުނގަިއ ބަޔާންޮކުށްފައި އެަބއޮތް ފަރާތްތަކުން ފީއެްއ ނަާގ ާވހަކަ މި

ޭއގެ އަދަދެްއ  ،ނާލަން. ފީއެއް ކަނޑަނާޅައިހޭ ވިސްޖެރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަދޭއިއިޚްތިޔާރުމިނިސްޓަރަުށް ، ވީމާއެހެން

ންނަުށް އުފުއްލޭވަރު ބުރައަކަުްށ ވެސް ވެދާނެ. ރަްއޔިތު މި ފީއަކީ ކޮންމެފަދަ ބޮޑު ފީއަކަުށް ،ނަމަ ހިނަގއްޖެ ކަނޑަނާޅައި

ުޅގަނޑަުށް ްއ ކަނޑައެޅުމަުށް އަސީލިްނގެގެ ާވ ފީ ވަނަ މާއްާދގަިއ މި 19މި ގާނޫނުގެ ، އެހެންވީމާހިނގައިދާނެ. ނުވެ

ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވަަރުށް ދިގު ބިލެއް. މި ބިލު ގާނޫނަުށް ވެގެންދިއުމުން އަޅުގަނުޑ 

އުލުަގއި މަސަްއކަތްުކރާ ފަރާތްތަކަުށް ރައްކާތެރިަކމުގެ ފިޔަވަޅުަތއް ބަރާބަރަުށް މީދުކުރަން އިމާރާތްކުރުުމގެ މާޙައުއް

ފަރާތްތަކުން މިއަުްށ  މި ގާނޫނު ހިންގަން ހަވާލުކުެރވޭ ،. ެއކަން ަކުށަވަރުކުެރވޭނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެޅިގެންދާނެ ކަމަުށް

 އި ާގނޫނު އެއާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަުށް ބުނެ، އަމިއްލަައކަުށް ދުވެފަ ،ދީގެން. އަުޅގަނޑުެމން ގާނޫނެއް ފާސްކުރިޔަސް ސަމާލުކަން

އެުކ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުަގއި އެަކުށީގެންވާ ފަރުވާތެިރކަމާގާނޫނަަކުށް ވެގެން  ،ނުއެއް ދާނެ. ގާނޫނު

ފަރާތުަށް އަޅުގަނުޑ  ޓަކައި ެއކަމަުށް ހުުށަހެޅިތްކުެރިވގެން. އާދެ! މި ގާނޫނުގައި ބިލްޑިންގ ކޯެޑއް އޮތް ކަމަުށްމަސައްކަ

މިގޮތަުށް އިމާރާތްކުރެވެމުން މި ދިޔައީ އެގޮތް، ވެޖެހި ބާރުމުޅި މާލެ ތޮއްކިޔަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މަރުޙަބާ

ބުރިން، ދިހަ ބުރިން، ބާރަ ބުރިން، ަފނަރަ ބުރިން އަދި މިހާރު ވިހި . ފަސް މިފަދަ ގާނޫނެއް ނެތި މިއަދާަހމައަުށް ވެސް 

އި ގަމި މަޖިލީހު މި ގާނޫނާ މެދު މަ. އެހެންކަމުން، ލަހުން ނަމަެވސް މި ގާނޫނު އަިއކަން،ވެސް ދިަޔއި ބުރިއާ ހަމައަުށް

ވަރެްއގެ ގެނެސްދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ވެސް ކަމެއް ކޮންމެ ސްކުރެވޭކަމީ އަުޅަގނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭ މިއަދު ބަހު

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ފާސްކުރެވުނު މި ބާވަތުެގ  ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހެނީ މިއަދާ ހިސާބަުށް ،އެހެންނަމަވެސް

ވާލުވާ އިދާރާތްތަކުަގއި ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯ؟ އެ ޤާބިލުކަން ތަންފީޒުކުރުަމުށް ހަ އިގެންވާ ގޮެތއްގަ ކަުށީ ނޫނުތައް އެގާ

ހުރިތޯ؟ އާދެ! މަޖިލީހުގައި ިތބެގެން ނުވަތަ ސަުރކާރުެގ އި އެބަ އިންސާނީ ަވސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުެރވިފަ އެބަހުރިތޯ؟

ެއވެނި ކަމެއް ުނވެޭއ  ކަމެއް. މިވެނި ކަެމއް ނުވެޭއ، ެއއީ ވަރަުށް ފަސޭހަތިބެގެން ކަންކަަމުށް ފާޑުކިޔުން  އިއޮފީހެއްގަ 

ކަމަީކ ގާނޫެނއް ާފސްކުރާއިރު އެ ގާނޫނުަގއި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އުނަދގޫ ވެްސ ވަރަުްށ ަފސޭހަ ބުނުން އެއީ 

ނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަުށް އަޅަންޖެހޭ ގާބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮތަުށް އެ ަކންކަން ހިނގަމުންދޭތޯ ކަުށަވަރުކޮުށް ޔަޤީންކުރުން. 

ފިޔަވަޅު އިންސާުފވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ އެކު، ވަކި ފަރާތަކަުށް ބުރަނުވެ އެޅުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އެންެމ 

ުށް ކަންކަން ބޮޑަުށް ދިމާވާ އެއް މައްސަަލައކީ، ގާނޫނެއް އެ ބަޔަކާ ދޭތެރޭ ހިންގޭއިރު، ތަފާތު މީހުންނާ ދޭތެރޭ ތަފާތު ގޮތަ

ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަ. ައދި އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގާނޫނަުށް ބޯލަނބާ 

މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރަން. ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އޮތަސް، އަދި ކިތަންމެ ފުރިހަމަ، ކިތަންމެ ޓެކްނިކަލް، ކިތަންމެ ބޭނުންތެރި 

ިވޔަސް ެއއާމެދު ޢަމަލުކުރާ ރައްޔިތެއް، ެއއަުްށ ފަރިތަ ރައްޔިތެއް ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ ގާނޫނުގެ ބޭނުމެއް ގާނޫނެއް ފާސް

ނޯންނާނެ. އެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ތަންފީޒުނުކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ ވެސް އޭގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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ހުން ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާާރތަކުން ވެސް ފުންކޮުށް އެބަ މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީ

ވިސްނަންޖެހޭ. ގާނޫނަުށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ގާނޫނުގެ ބޭނުންތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާިއ، ގާނޫނަުށް 

އަްނގައި ވިސްނައިދޭން އެބަޖެހޭ.  ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަކީ ކިހާ މުހިއްމު ކަމެއްކަން ައޅުގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް

މިކަންކަން މިގޮތަުށް ނުކުރެވޭ ަނމަ، ގާނޫނުގެ ޙުރުމަތް ކެނިޑ، ގާނޫނު ފާސްކުރާ މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގެ ތެރޭގައި އަބަދުެވސް އޮންނާީނ ބައިބަިއވުމާއި ފިތުނަފަސާދަ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުަގއި ބިލްޑިންގެއް ކޯެޑއް ާރއްޖޭ

ތަޢާރަފުވަމުންދާއިރު އެކަމަުށް މަރުޙަބާކިޔާ ހިނދު، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއާވ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަުށް 

ތަންފީޒުކުރުމަުށް ވަކި ފަރާތަަކުށް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުއްދަދިނުމުގައި ވެސް އެންމެން އެއް ހަމަޔަކުން ޢަމަލުކުރުމަުށް 

 ން...ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ހާލު މިކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން.

 

 ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރަީއސް. ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީައކީ މިއަދު ރާއްޖޭަގއި ދެވަނަ ސިނާޢަތް. މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ފްލޯއަުށް  25އިންޑަސްޓްރީ މިހާ ކުިރއަރަިއގެން އަންަނއިރުަގއި، އަދި ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ަނާގ އިމާރާތްތައް 

ވަރަުްށ ިގނަ ކަންތައްތަެކއް އެބައޮތް.  މައްޗަުށް އަރަިއގެންދާއިުރ، ައދި ޚާއްޞަކޮުްށ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މި މަރުޙަލާއަުށް ދިއުުމގެ ކުީރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނަން އެބަޖެހޭ މާޒީަގިއ 

ރާތް މަސް ނުވަނީސް އިމާ 6އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭ ކަންތައްަތއް ެވގެންދިޔަ ގޮތާ ދޭތެރޭ ަބލަން އެބަޖެހޭ. އިމާރާތްކުރިތާ 

ބޮލަުށް ވެއްޓި، އެަތއް ބަޔަކު މަރުވެފައި އެބަހުރި. އިމާރާތްުކރެވެމުންދަނިކޮުށް އެތައް ބިދޭސީންނެއް، އެތައް ދިވެހިންނެްއ 

މަރުވެފައި އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވުމަުށް ޓަކައި، އަިދ 

ކުދި ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް،  އަުޅގަނޑުމެްނގެމި އިންޑަސްޓްރީ މިއަދު ކުރިއަރަިއގެންދާއިރު  ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ

ން އެބަޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަނުޑ ކުދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކަުށް ކުރިއަުށްދެވޭނެ މަގު އަޅުގަނޑުމެން ފަހިކޮުށްދޭ

 ަގއިކުރުމަުށް ޓަކަިއ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްގައި މަސަްއކަތްރީ ގޮުތގައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މުޅި އިންޑަސްޓް ބޫލުކުރާގަ

. އެ ކުިދ ކުންފުނިތަކަުށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް އިްނޑަސްޓްރީ ކުރަނީ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ވެސް މަސަްއކަތް މި

. އަުޅގަނޑުމެންެގ ބޭނުންވޭޚާއްަޞކޮުްށ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަަގކޮުށްލަން  އަިދ މި ފައިދާ ރާއްޭޖގެ؛، ބައްޓަންެވގެންދެވޭނެ

ކުރާ އެަތއް ބަަޔކު ެއބަތިބި. ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގަިއ މަސަްއކަތް، ކުރާދާއިރާތަކުގެ މަަސއްކަތް 

އުފެދިގެން އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްުފުށުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސްޓްީރގައި ކުދި ކުްނފުނިތައް އިންޑަ
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ން ވިަޔސް އެބަތިބި ކޮންސްޓްރަކްޝަ  ިވޔަސް، ގެމަނަފުުށްޓަުށް ބަލައިލިކަމުގައި ބަލައިލިކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަުށް

ުކރަން ބޭނުންވާ މީހުން. އެކަމަކު ފުރުޞަތެއް ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތެއް ނެތޭ އިންޑަސްޓްީރގައި މަސަްއކަތް

މި އިންޑަސްޓްީރގަިއ މަސައްކަތްކުރަްނ ބޭނުންވާ ކުިދ  ހަކަައކީ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަންުއޅޭ ވާ

އަޅުގަނޑުމެން އިންޑަސްޓްީރ  ވޭނެ ގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނ ޤާއިމުކޮުށްގެން ނޫނިްއޔާދެ ކުންފުނިތަކަުށް ކުރިއަުށް

ކުރެވޭނެ ޮބޑީެއްއ ރެގިއުލޭޓު  މިގޮތުަގއި ބޯެޑއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ.  ބޫލުކުރާގަ ައޅުގަނޑުމެން، ނާރާނެ. އެހެންވީމާކުރިެއއް

އިމުކުެރވޭނެ ސިސްޓަމެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެ ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން އެ އެބަޖެހޭ. ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޤާ އޮންނަން

 ،އެއް ކުންފުނި . މި އިންޑަސްޓްީރގެ މަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭނފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެންެގ ުޒވާނުންނަުށް ދެވެން އެބަޖެހޭ

ންޏަކުންނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ކުދި ކުންފުނިތަކަކީ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ރަުށްފުުށުގައި ދެ ކުންފު

އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ އަުޅގަނުޑގެ މިސާލަކަުށް، ކުރާ ުކންފުނިތައް. ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރާ އެިކއެކި މަސަްއކަތުގެ ެއންމެ

މާރާތް، މިސާލަކަުށް ހެލްތު ސެންޓަރު ވެސް. ެއއީ ނޑުހުޅުދޫަގއި އަޅަުމންދާ އިކަ ،ދާއިރާަގއި މިސާލަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން

ވެސް ބޮޑެތި މަސަްއކަތްތަެކްއ  . ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތަުކގައިއަޅަނީ އެ ހަމަ ދާއިރާގެ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ކުންފުނިތަކުން

ކުދިން. ެއކަމަކު މި  ގެޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިރާަހދަނީ ހަމަ އަ އެބަކުރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފުޓްސެލް ދަނޑުތައް މި

 ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. ކުދި ކުްނފުނިތަކަުށް ފުރުޞަތު އޮންނަ  އަުޅގަނޑު މި އީނަގަނީ ބޮޑެތި ުކންފުނިތަކުން. މި ޕްރޮޖެކްޓު މި

ން އް ތަރައްޤީކޮުްށގެސިސްޓަުމގެ ތެރޭން އަުޅގަނޑުމެން ކުދި ުކންފުނިތަ ގެ ގޮތަުށް މިކަން ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން

 އިންޑަސްޓްރީ ތެރޭ އުޅެންޖެހޭނީ ދެކޭ ޙަޤީޤީ މި އިންޑަސްޓްރީެއއް ކުރިެއއް ނާރާނެ. މި  މި އަުޅގަނޑުމެން ނޫނިއްޔާ

ވިޔަްސ،  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ެދއްވަޫދއަުށް ބަލައިލިކަމުަގއި ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން، ތިން ކުންފުންޏަކުން

 ކަމަުށް  ުކަޑ ކޮނޭޑއަުށް ބަލައިލި  ވިޔަްސ، އަދި ޚުދު އަޅުަގނޑުމެންގެ އާބާީދ އެންމެ ަލއިލިކަމުަގއިކަނޑުހުޅުދޫއަުށް ބަ

 ގެ ތެރެއަުށްތެރޭގައި ަޝއުޤުވެިރކަން ހުރި ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. ުޒވާުނން މި ފުރުޞަތު ގެވިޔަސް މި އިްނޑަސްޓްރީ 

ވާ ުޒވާނުން އެބަތިބި. މި އިންޑަސްޓްރީ ތެެރއަުށް ވަންަނން ބޭނުން ބޫލުކޮުށްގެން ދެވަނަ އިންަޑސްޓްރީކަން ގަ، މިއަދު ދާއިރު

އަހަރުދުވަހުެގ  3ވެރިކަމުގެ  ކުގަިއ، ޚާއްޞަކޮުށް ރައީސް ޔާމީްނގެމިއަންނަ ތަރައްޤީެގ އެކިެއކި މަރުޙަލާތަރާއްޖޭަގއި 

ރިމަތިެވފަ. ހުޅުމާލޭގެ ޔޫތު ިސޓީެގ އޮތީ ކު އިންޤިލާބެއް މި ބޮޑެތި  ތެރޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ިއންޑަސްޓްރީއަުށް ވަރަުށް

އެތަްއ ކޮންސްޓްަރްކޝަން ކަންތައްތަެކއް ކުރިއަުށް  ،ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތަަރއްޤީކުރުމަުށް ޓަަކއި ހުުޅަވއިާލއިރު

ޤީޤަތް. ބޫލުކުރާ ޙަޕްރޮެޖކްޓުތައް ާރއްޖޭގެ އެތަންމިތަނުގައި ކުރިއަުށް އެބަދޭ. މިއީ ެއންމެން ގަ އެބައޮތް. ތަފާތު އެތައް

ތެރޭން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަީކ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަުށް މި ފުރުޞަތު  ގެ އެހެންވީމާ، މި އިންޑަސްޓްރީ

، އިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެަތއް ޒުވާނުން، އެަތއް ބޭފުޅުންޤާތެރޭން  ގެތަނަސްކޮުށްދެވޭނެ ގޮެތއް އަުޅަގނޑުމެން މި ނިޒާމު

ްނސިލުތަކުން ހުއްދަ ނުލިބިގެން ނޫނިއްޔާ ކައު ،ތިބި ސިޓީ ކައުންސިލުަތކުން ހުއްަދ ނުލިބިގެންެވސް އެބަ ޚުދު މާލޭގައި

ކަމުަށް  ކަންތައް ބެލޭ ކުެރވޭނެ ބޮީޑއެްއ، ޚާއްަޞކޮުށް ބޯޑެއް އޮެވެގން މިބަތިބި. އެެހންވީމާ، ރެިގއުލޭޓުނުކުރެވި އެއިމާރާތް
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ާއއެކު ައުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންޭވ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި އެރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ހަމަވަ ވަންޏާ މިއީ

އިސްކަންދޭން އެބަޖެހޭ. ކޮލިޓީ ޒުވާނުންނަުށް އިސްކަންދޭން  އަުޅގަނޑުމެން ޒުވާނުންނަުށް މީގައި ބޯޑުތަކަުށް ލާއިރުަގއި

މެްނ ގަބޫލުކުާރ ކޮލިފިކޭޝަެންއ ގަނޑުފަދައިން އަސާސީ ަތޢުލީމަކީ މިއަދު ައޅު އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނުޑ ިއއްޔެ ެދންނެވި

ނޫނުތަކުގައި ބޯޑުަތކުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ހުންނަންޖެހޭނެ، ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ގާ

ދާފައި ތިބި ކުދިންނުަށް މާސްޓަރސް ހަ ،ޑިގްރީ ހަދާފައި ތިބި ކުދިންނާއިނަުށް ލިޔެވެންޖެހޭނެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ހުރިހާ ބޯޑެްއގައި ވެސް ތިބެންޖެހޭނީ  ބޫލުކުރާ. އެ ހުުށަހަޅަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަދޭންފުރުޞަތު

މާސްޓަރސް ފެންވަރުަށް  ތާއަކު، ކޮންެމ މަހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދުޤާބިލު ޒުވާުނން. ކޮންމެ ހަފު، މިއަދު ޢިލްމީ

މާސްޓަރސް  ދިަޔއީ އެ ނެއްތެރޭގައި ެވސް ރާއްޖޭގެ އެަތއް ުޒވާނުން ތާގެ ހަފު އެަތއް ުޒވާނުން؛ މިދިޔަކިަޔވަިއގެން 

 ޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން. އެހެންވީމާ، އެމިކް ޔުނިވަރިސީޓން، ރާއްޖޭގެ ނެވެގެން. ާރްއޖޭގެ އިސްލާހަދާފައި ގްރެޖުއޭޓު 

އެިޅގެން ކަނޑަ  ގާނޫނުގައި ވީ. ޖަހަންގާގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު ބައްޓަންކުރަމާހިނ ކުދިންނަުށް ފުރުޞަތު އޮންނަ

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެެނވޭނީ ިޑގްރީ ހަދާފައި ތިބި ކުދިންނޭ. މާސްޓަރސް ހަދާފައި ތިބި  މިފަދަ ކޮލިފިކޭޝަންތަކަުށް

 ،ވިޔަސް އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ އެކަނި ބަަލއިލިކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަުށްކުދިންނޭ. އެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. 

ން އެބަތިބި ިޑގްރީ މިއަދު އެބަތިބި ޑިގްރީ ހަދާފައި ތިބި. ކަނޑުހުޅުދޫގެ އެަތއް ޒުވާނު ެނއްމަނަފުުށީގެ އެތައް ުޒވާނުންގެ

ޑެތި މަޤާމުތަކުގަިއ ތިބި. ދެއްވަދޫ އެތަްއ ޒުވާނުން؛ އަދި ާޚއްޞަކޮުްށ ދެއްވަދޫގެ ގިނަ ުޒވާނުން މާލޭގެ ބޮހަދާފައި 

ޢިލްމީ ޤާބިލު ޒުވާނުންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުން. އެ ޒުވާނުންނަުށް  ގައި ހަމަމަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު 

 ގޮތަުށް މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ވަކާލާތުކުރަން މި  ފުރުޞަތު އޮންނަ

، ޑުގެ މެންބަރުންނަކީގޮތުަގިއ މި ބޯ ބޫލުކުރާގަ އަޅުގަނޑު ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،ޖެހެނީ. މި ގާނޫނުތައް ބައްަޓންކުރެވެން

އަދި ޕީ.ެއޗް.ޑީ ، ފެންވަރުެގ، ިޑގްީރ ފެންވަރުގެ މާސްޓަރސް ،މި ދާއިރާއިން ތަުޢލީމު ހާސިލުކޮުށްފައި ތިބިޚާއްޞަކޮުށް 

ނޫނުަގއި ލިޔަން އެބަޖެހޭ. ގާުށް ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަނަޑއަޅަިއ ނިންމަންޖެހޭ. އެގޮތަ ގެފެންވަރުގެ ކުދިން

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ.  އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ތި ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ަވރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 މަނިކަުށް. މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 
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މި ބިލު ، ފަދައިން ބޫލުކުރައްވާނެތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަ

 ގައި ައޅުގަނޑު މިހިރީ. ރާއްޭޖގައިއް ބުނަން ވަަރުށް މުނާސަބު ދާއިރާއެއް ދާއިރުަގއި މިކަމާ ގުިޅގެން ެއއްޗެ ހުުށަހެޅިގެން

އި. ކުރުުމގެ މަސައްކަތްތަްއ ހިނގަމުންދަނީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގަ ބޮޑެތި އިމާރާތް ވަގުުތ ހިނގަމުންދާ އެްނމެ މި

 ފަރާތްތަކަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމާރާތްކުރުމުގެ އެެހން މަސައްކަތްތައް ކުރާ އިޓަަކއި ސަރުކާރަުށް ެވސް އަދި އެކަމަުށް

ގިަނ އަދަދެއްގެ މަސައްކަތްަތއް  އާދެ! ހުޅުމާލޭގައި ވަރަުށް ވަން. ެއއީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ.އެކު ޝުކުރު ދަންނަ

 ގެ ކަެމއް ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ގޮތުން ުކރަމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަުށް އުފާވާ މާރާތްކުރުމާ ބެހޭއި

ފެްނވަުރ  ،މާރާތްތަުކގެ ފެންަވރު ބެލެހެއްޓުމާއިރުކުެރވިގެންާދއިރުަގިއ ކުރެޭވ އިދާއިރާަގއި ވެސް މިވަުރގެ ބިެލއް ތަްއޔާ

ނޫނީ ބާރު ލިބިގެން މި މަސައްކަތް ކުެރޭވނެ ގޮތެއް ވުން. އަުޅގަނޑު ަކންކަމަުށް ޓަކައި ގާ އަދި މި، އި ރަނގަޅުކުރުމާ

ޑެއް ނުވަތަ އެހެން ވެސް ުށް ސަރުކާރުން އެކުަލވައިެލވޭ ބޯދަްނނަވައިލާނަން. މި މަަސއްކަތްަތކަހަމަ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާަގއި 

 3ންގާ އަަޅއިނުލެިވގެން މިދެންނެވީ އަމިއްލަ ޭގެގ ބި ުށް ނޫން. ެއހެންކަފަރާތްތަކެއް ވާންޖެހޭނީ ސިީޓ ކައުންސިލުތަކަ 

ތޯ. ހަމަ ތަޖުރިބާ މި ދަންނަވާލީ. ޑު ހިނގައިފިން އިނގޭވަންދެކަުށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަުށް ައޅުގަނ ދުވަސްއަހަރު

ލުކުާރ ބަޔަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވާގާނޫުނގެ ދަުށުން ކަމެއް ހަވާލުކުރީމަ އެ ހަ، ެޑއް އުފައްދާަފއިއެހެންވީމާ، ބޯ

ގޮތުން  ޔާސީނުވަތަ ސި  ،ވާނަމަ މަސައްކަތްކުާރ ކަމަުށްއިންޑަސްޓްީރގަިއ މަސައްކަްތުކރާ ބަޔަކު މި ބޯޑަުްށ ލަިއގެްނ 

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ކަންަތުކގެ ޙަޤީޤަތަކީ، މިއަދު މާލޭ ިސޓީ ކައުންސިުލގައި އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ވާނަމަ ޚިޔާލު ތަފާތު ބަޔަކު

އަހަރު އޭގެތެެރއަުށް ނުވަދެވި.  1ދިޔަ  އާ ޚިޔާލު ތަފާތުވިކަން އެނގުނީމާކައުންސިލެއް އޮވެަފއި، އަުޅަގނޑަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ

މި  ުނވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ދިރިުއޅޭރަނގަެޅއް ެއކުލަަވއިލެިވގެން މަަސްއކަތްކުރީމަ  ކަުށް މިދެންނެވި ބޯޑުގޮތަ އެކަހަލަ

މާރާްތތައް ކުެރވިފައި އެބަހުރި. ެއިކ ގޮތަުށް ެއކި ފެންވަުރގަިއ ެއބަހުރި. ނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ގިނަ އި މާލޭގައި ވަރަުށް

ލަތަުށް ދެވޭ ހާ ތަންަތން ކުއްޔަުށް  ބުިރއަުށް ތަންތަން ހެދުމަުށްފަހުގައި އެ 8ބުރިއަުށް،  7ބުރިއަުްށ،  6އުއްމީދުކުރަނީ 

ކަންކަްނ  ބޭނުންކުެރވުމަުށްފަހުގައި ނޫނިއްޔާ މި، ފްޓު ލެވި، ެއހެންވެސް ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ހަރުކުރެވިއަންނައިރުަގއި ލި

މިއަދު ރާއްޖޭގެ މި  ންނަވާލަން ބޭނުން.ވެސް ދަ އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ ދިއުން. ދޫނުކޮުށްލެވޭ ގޮތަަކުށް ރޭވިގެން މީހުންނުަށް 

ތަކާ އެްއޗެހި ގިނަ މީހުން އެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގެ ރިސޯޓު އިންޑަސްޓްީރގައި މަސަްއކަތްުކރާނެ ވަރަުށް

ބޭރު  ލާއިރަުށްުށް ބިޑު ހަމަ އިޢުލާނުކޮުށްމީހުން އައިްސގެނެއް ނޫން. އެކަމަކު މިއަދު ހަމަ ކިރިޔާ ކަމަކަތަރައްޤީކުރީ ބޭރު

ތަނަުށް ވަންނަމުން އެބަދޭ. ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަުށް ކުެރވެން ހުރި މަސަްއކަތްތަުކގެ  ޮބޑަުށް މި ކުންފުނިތަކުން ވަރަުށް

ހުިރ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި، ނޫނުން އެކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ހިފެހެއްޓިބޮޑަުށް ވަންނަމުން އެބަދޭ. މި ގާ ތެރެއަުށް ވަރަުށް

އި އެހެން މަސައްކަތްތަކަުށް ބޭރުމީހުްނނަުށް ފުރުޞަތުދިނުމަކީ އެއީ ކުރެޭވވަުރގެ ަމސައްކަތްަތއް ފިަޔވަ ކުންފުނިތަކަުށް

ންނަވަނީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް ބޭރުމީހުންނަުށް ންގެ އަތްމަތީަގއި މި މަސައްކަތް ކުެރވޭނެ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު މިދަދިވެހީ

އްމު ކަންކަން، ކަހަލަ ކަންތައްތައް، އާ  ހުރި ބައެއް ކުރެެވން، ނުދޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްފުރުޞަތު
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ން ވީމަ ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވަަރކަުށް ެއކަ ކޮންކްރީޓުމެޝިން މަރާމާތުކުރަން ވެސް އަތުވެދާނެ ބޭުރގެ ުކންފުންޏެއް. ދެން އެވަރު

އި ވިދާޅުެވއްެޖ ތަނުގަ މިއަދު މިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  .ދާތަން ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު މިއަދު ވަރަުށް އުފާކުރަން

ނޫނަުށް ބޯނުލަނބާ ވާހަކަ. މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރީމަ ަތންފީޒުނުކުރެވޭ ވާހަކަ. ތަންީފޒުނުކުރެވެނީ ފުރަތަމަ މިތާ ގާ

ތާ އެ ގަާވއިދުަގއި ހުންނަ ކަންކަމަުށް އަމިއްލައަުށް މި ،އެތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ަގާވއިދެއް އޮވެ

 މިދަންނަވަނީ މި  ންތޯ ވާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނޫން އެ ތަންފީޒުކުރަން ހިފައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުން ފުރަތަމައިނު

އޮޅުވާލަިއގެން އެ ވާހަަކ  ތަނުގައި ނެގުނު ރޯލްކޯލް ވޯޓު. ގަާވއިދުަގއި ކަނޑަެއޅިގެން ިލޔެފައި ޮއއްވާ ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން

ުށް ގޮސް ރިޔާސަތަުށް އަަރިއގަނެ، އަނިާޔކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ކޮުށްފައި ނުކުމެ މި ބުނަނީ، ދައްކަިއ، އެދިޔަ ގޮތަ

ގާނޫނެއް ހަދާފައިވާނޭ ެއއަުށް ައޅުގަނޑުމެން އިޙްތިރާމުކުރަން. ފުރަތަމަ މިތާ އެތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ މީހުން 

ބޯޑު އިނގޭތޯ. މި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްރީގެ ބޯޑަުށް އަުޅގަނޑަުްށ  އެކަން ެއގޮތަުށް ކުިރއްޔާ ނޫންތޯ ވާނީ. ދެން މި

ފެންނަނީ އެއްގޮތަކަުްށވެސް މިަކމަުށް ޤާބިލު، މިކަމަުށް ކިޔަަވިއގެން ތިބި މީހުން ލާނެ ކަމެއް ނެތް އިނގޭތޯ. މިހާރު އުޅޭނެ 

ހުން ހޯދާފައި ބޯޑުތަކަުށް ލީމާ ހުންނާނީ ވަރުަށް މީ 4ބޯޑުތަކަުށް ލާނެ މީހުން. ކުނޫޒަުށް އެއްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު 

ބަރާބަރަުށް. އެހެންނޫނިއްޔާ މީގައި ވަރަުށް މައްސަލަ ުނކުންނާނެ އިނގޭތޯ. މިއީ އެްއގޮަތކަުށްވެްސ، ިއއްެޔގަިއ ެވްސ 

ވަިއގެން ތިިބ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަެދއްީކ ެއލް.ޖީ.އޭ ބޯޑަުށް ިމކަމާ ުގޅުންހުރި ރަނގަޅު، އިޚްލާޞްތެިރ، މަސައްކަތް ކިޔަ 

މީހުން ލާން. އެކަމަކު ބައެއް ބައެއް ަކއުންސިލަރުންގެ ގޮުތަގއި ހޮވޭ މީހުންނަުށް އަޅުގަނުޑމެން އެ މީހުން ލައިގެން މި 

ވޭތުވެިދޔަ ތާނގައި ކުެރވުނު މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަުށް ބަލާފައި މިހާރު ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑަުށް މި ގެނެވޭ 

ޭއގެތެރެއަުްށ މި ލެވޭ މީހުންނަކީ އެންމެންނަުށް ވެސް މި ތަނުގައި އެބަ އެނގޭ މިއީ ހަމަ ރަނގަޅަުްށ ، އިޞްލާޙު؛ އާދެ 

ހިނގާ ކަމެއްކަން. ެއކަމަކު ހަމަ ހެޑްލައިންތަކުން މި ފެންނަނީ، ބޯޑުަގއި އިންނަވަނީ ރަީއސް ޔާމީނޭ. ދެން އެ ހިސާބުަށް 

އެހެން ނަހައްދަވަިއ، ައޅުގަނުޑ ސަުރކާރު މެންބަރުންނަުށް ވެސް ، ދިޔައިމަ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޯގސްޭވ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ 

ލީޑަރުން މި ބޯޑަުށް ލަމާ. ލާފައި ދެން ގެތައް ހަދައިލީމަ އަދި  4ދަންނަވާލަން. ހިންގަވާުށޭ އެްއަކލަ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ 

ބަލައިލަްނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން  އަރިއަިރއަުށް ހުއްޓަްސ، ވެއްުޓނަސް އެ މީހުން އޭގެ ޒިންމާ ނަގާނެތޯ ނުނަގާނެތޯ

ގާނޫނެއް ހަދައި އެ ގާނޫނު ނެރެފައި، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުުރވާއިުރގައި ސިޔާސީ މީހަކު ަޖލަކަުށް ވެސް ނުލެވޭ. އަދި 

ހެނީ. ސިޔާސީ މީހަކަުށް ެއއް ކަެމއް ވެސް ނުކުެރވޭ. އެ މީހުން ވެްއޖެއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް އެްނމެ ރަނގަޅަުށް ހުންނަންޖެ

އަނެއްކާ ސިާޔސީ މީހުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ސިޔާސީކޮުށް އުޅޭ މީހުން. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ބައެއް ފަހަރު 

ކަމު ނުގޮއްސާނެ ިސޔާސީ. އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ކަމުނުދިޔައިަމ. އެހެންވީމާ، އަމިއްލައަުށް ހިްނދިރުވާލަިއގެން ތިމަންނަމެން 

ނަމެން މިހަދާ ގަވާއިދުތަާކއި ގާނޫނުތަކަކީ ރަްއޔިތުން ޭއގެ މަްއޗަުްށ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެްއ ގަބޫލުކުރަންީވ، ތިމަން

ކަމަުށް. ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ދެ ފަރާތް އެބަފެނޭ. އިހަުށްދުވަހު ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ބުނެފި، މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބުއްދި ހަމައެއް  މެންބަރުން ގެންގޮސް ޖަލުަށްލީ މީހަކު ރޭގައި 8
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ނޫނޭ. އެކަކު ޖަލަުށް ލައިގެން އުޅޭ މައްސަލައެްއގަިއ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން މިދަންނަވަނީކީ. ކުރިން 

ސާުބގައި މީހުން މި ތިބީ. ތިމާ ވެރިކަންކުރި މީހެްއގެ ވާހަކަ. ރަނގަޅަުށް ިވސްނާލީމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މި ހި

އަމިއްލައަުށް ކޮުށްަފއި ހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެއް ނެތް. ރައީސް ނަޝީދާއި ރަީއސް މައުމޫނާ، ދެން މާދަމާ 

ކުރާނީ.  ފަހަރަުށް ކައިވެނި ހަ ،ކަންނޭނގެ ރައީސް ޔާމީނާިއ މި ބޭބޭފުޅުން އަމިއްލައަުށް ތިންފަތް ވަރިން ވަރިވެފައި 

 ރައީސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.  އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރަޝީދަުށް.  ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ވިލުފުުށީ

ދިނިއްާޔ ވަރަުްށ ޓާލަބަހައް ޑަ އިުރކޮެޅއް ވެދާނެ. އަމީންޢާއްމު، މަިއކުޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ުކޑަކު އާދެ، 

މިއީ ސީދާ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއގަިއ  ،ނަމަ މި ބިލާ މެދުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާ . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރަނގަޅު

ގަނޑުމެން ކޮމިީޓގަިއ މި ބިލަކީ މިއީ ުކރިން އަޅު ،ލަން އެބަޖެހޭ. އޭގެ ސަބަބަކީުްށ ދައްކާމެވެސް ވަރަކަވާހަކަ ކޮން މި

 ގައި އަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހަުށް ވަންނަ ލަތަެކއް ހުރެގެން ބޭރުކުރުމަުށްފަހުފަހުގައި މި ބިލުގެ މައްސަމަުށްކުރުދިރާސާ

މީހުންނުަށް  އެ ،މު ރައްޔިތުްނގެ ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަުށްދުވަސް. މިފަދަ ކަމެއް ކުރަމުންދާއިރުގައި ވިސްނަންޖެހޭނީ އާއް

 ،އި އުސޫލުހުޅުމާލެއާ މިއޮންނަ ހަމަޔާ ދިނުން. މާލެއާއިން ތަނަވަްސކޮުށްތެެރއިން ކުރެވޭނެ ފުރުަޞތުތަކެއް މީގެކަންކަ މި

 މެން ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ނުޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުަގއި ހިނގާކަުށްއެ ަގވާއިދު ކޮންމެހެން ރާއްޖޭގެ ހު

މު ގޮތެްއގައި މަޖިލީހުގައި ުށް ރަނގަޅަުށް ިކޔުްއވަްނވާނެ. އާއްކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލުގައި އޮތް ެއްއޗެއް ވަރަ 

ޓް ދާ މި ރިޕޯ. ކޮމިޓީން ނިންމާފައި 3 ލަމި ބިލަުށް ވާހަކަދައްކަން އެދިފައި އޮތީ. ޖުމު ބައްލަވާ މިއަދު ކިަތއް ބޭފުޅުންތޯ

މެންބަރުން  ބުނީމަ، ގައި މިެހން އޮތޭދުވަހު ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުަގއި ނޫީނ މަގުމަތީގައި ކޮންމެވެސް ީމހަކު މީގެ މާއްދާެއއް 

ރައްޔިތުްނެގ ކަންބޮޑުވުމެއް ީމގައި އޮތީމަ. އެހެންވެގެެނއް ނުވާނެ. މީެގ ކުރީަގއި މި ބިލުގައި ހުރި  ތެޅިފޮޅިގަންނަނީ

ތަނުަށް  ހޭ ރަނގަޅަުށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވަން. މުޅި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން މި މައްސަލަތައް އެބަޖެ

މައްޗަުްށ  ބަރުންނަކީ. އެހެންވީމާ، ަރއިޔތުންނަުށް ސީދާ އެެއއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންއްޔަންކޮުށްފައި ތިބޭ ބަ ޢަ

އެ ފާްސކުރުމުގެ ކުރީަގއި ވަިކވަކި  ކުާރ ކަމަުށް ެވއްޖެްއޔާޖިލީހުން ފާސްަގވާއިެދއް މަ ،ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއްޢަމަލު

މިކަން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބަލަން.  ؛ން ތުރާލެއްތޯމިއި، ފަސޭހަތޯލުއި ން ލިބެނީިމއި މާއްދާތަކުން ރައްޔިތުންނަުށް

ވަނަ މާއްދާގައި އެބަބުނޭ  18ގެ ބިލު ޖެހޭނެ. މި ތިލާންކުރިމަ ވަންޏާ މީގެ ދަތިއުނދަގޫތަކާ މިކަން ނުބަލައިފި ކަމުަށް 
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ގޮތުގެ މަތީންނޭ.  ވާވަނަ މާއްދާަގއި 30ަލވައިލާ ބިލުގެ އިމާރާތްތަކެއް ކުެރވޭނީ މި އެކު .ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް

ގެން ިކހާވަރަކަުށްތޯ މިކަން ފުާޅވެ  ،ކޮބައިތޯ  ،ާކކުތޯ ރައްކާތެިރ ޞިއްޙީ؟ޯތ އޭަގއި އެބަބުނޭ ރަްއކާތެރި ޞިއްޙީ؛ ކޮބައި

ލަްއކަ ރުފިޔާާއ  ާއއި އެއްހާސް ރުފިޔާ 50ްއޔާ މިއާ ޚިލާފުވެއްޖެ، އްޔާވެއްޖެ ކަމަުށް ދެން މިކަން ނުކުޮށްފި ދަނީ؟ މި

އި އަޅާފައި ހުރި އެހެންވީމާ، ސުނާމީގަ ކޭނީ؟ބަަޔަކުށްތޯ މި ދެއްނޑުމެންގެ ކޮންކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަގައި ޖޫރިމަނާދޭތެތެރޭ

އެ ރާޅު  ؛ސުނާމީައީކ ވަރަުށް ވަރުގަދަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ެއއް ނޫން. ެއކަމަކުދެރަ ، ނޫން ގެތައް ދެރަތޯ؟

ހަދާފައި ުހރި ތަންތަން ވެސް އެބަހުރި.  ލުންތައް ވި. ވަރަުށް ވަރުގަަދއަުށް. ަވރަުށް ބޮޑެތި ެގއްބަތިބިދަުށުގައި ވީ މީހުން އެ

ގޮތަކަުށް ކަެމއް. ކޮިޅގަނެޑއް ގެންދާނީ ކޮންބަދަލުވެ ކަންކަމުގެ ތު ގެެއއް ނޫނީ ހާލަ ނގޭނެއެހެންވީމާ، ައޅުނޑުމެންނަކަުށް ނޭ

. ކުރިމަތިވެފަކަހަލަ ބައިވަރު ކަންަތްއތައް އެބަހުރި އެއްަލއިާލ، އެއަތުވެދާނެ. އެ ކޮިޅގަނޑުން ބައެއް ޭގގޭ ފުރާޅު 

ލުފުުށީ . އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ވިލާއިުރގައި ފުންކޮުށް މިއަުށް ވިސްނަންޖެހޭނެލަަވއިއެހެންވީމާ، މިފަދަ އެއްެޗއް ެއކު

ނުންވެްސ ުށް ވަރަުށް ރަނަގޅު. ެއއީ ހަމަ ޔަޤީން ފާސްކޮުށްދިނިއްޔާ އަުޅގަނޑަނުތަ ދާއިރާ ނުހިމެނޭ ގޮތަުށް މި ބިލު މި

ކަުށް އެ މީހުންނަކަމެއް އްޔިތުންނަުށް ކުަޅދާނަދާއިރާގެ ރަ  ކުރާކަުށް އެ ހުރިހާ ކަްނތައްތަކެްއ ފުރިހަމަބުނާ މި މީގައި މި

ދައްކަނީ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތަކުްނ ލިބިފައެއް ނެތް މިއަދަކު. މިއަދު މިތާ މި ވާހަކަ

ޔިތުންނާ ަދއްަކނީ. މިއީ ސީދާ ަރއްވާހަކަ ނޫން. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުޮކުށްފައި ހުރި މެންބަރެއްެގ ހަިއސިއްޔަތުން  މި

ގެނެސްދޭންޖެހޭނެ. މި އްލުރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުމެްއ މީގައި ޮއެވއްޖެއްޔާ ިމއަުށް ޙަހެންވީމާ، ކަމެއް. އެ ގުޅުންހުރި

ކަމަކަުށް  މިކަމާ ބެހޭ ބަޔަކު މިކަން ކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރާ ،ޖެހޭނެ. ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް ހުންނަ މިނިސްޓަރަކުރަންއްލުކުޙަ

ޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ރާއް ،ދާއިާރގަިއ އުޅޭ ަވކި ނަންނަން ކިޔާވެގެެނއް ނުވާނެ. އަދި މިއީ ކޮންސްޓަރަކްޝަން 

މީހުންނަކީ ކޮންމެ  ުނވާނެ. އެުށް އޮންނަ ބިލަކަުށް ވެސް ވެގެންކުރާ މީހުންނަުށް މަގުފަހިވާ ގޮތަނަގަިއގެން މަސައްކަތް 

ވެސް މި ބިލު ގޮތަުށް  ވާމީހުންނަުށް މަގުފަހި  ސަރުކާރެްއގެ ތެރެއިން އެްނމެ ރަނގަޅު މަންފާ ހޯދާ މީހުން. އެ

ހަމަޔާިއ ، ފަސޭހަފޯރުކޮުްށދެވޭ ލުއިރައްޔިތުންނަުށް  ،ނުވާނެ. އަދި މި ބިލު ވެގެންވާނީ ސަުރާކރަުށްއެކުަލވާލަިއގެން

އިންސާފުގެ ތެެރއިން ކަންކަްނ ހާސިލުކުރުމަުށް މަގުފަހިކުެރވޭ ބިލަކަުށް މި ބިލު ެވގެންާވނީ. މާލެއަުށް ބަލަމާހިނގާ. 

ނގަޅު ކަންތަްއތައް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ. މާލޭަގއި މި ދިިރއުޅޭ މީހުން، ގޭޭގގެ ކުލި މިހިރީ ކުރަންޖެހޭ ރަ

ކިހިނެއްތޯ؟ އަތްނުފޯރާ ހިސާުބގައި. ކޮަބއިތޯ؟ މިއަުށް ަޙއްެލއް ގެންނަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. މިއަދު ބޭންކުތަކުން 

ހަރު؛ މި ވާހަކަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ނޯޓުކުރަްއވާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ އަ 30މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން، ރައީސް މައުމޫނުގެ 

 3އަހަރުގެ ވެރިކަމުަގއި ދިން ލޯނުގެ އަދަދަުށް ވުރެ އިތުރު މި ސަރުކާރު އައިސް  30ލީޑަރު. ރައީސް މައުމޫނުގެ 

. ކޮންޓްރަކްޝަން ދާއިާރއަުށް، އަހަރުގެ ތެޭރގައި ދިން ލޯނު އިތުރު. މިއީ ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ގެނެސްދީފައި ހުރި ކުިރއެރުން

ނޫންނަމަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާިއރާއަުށް، ަރއްޔިތުންނަުށް ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކަިއ މި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ 

ދައްާކ އިތުރުން، މި ސަރުކާރުން ކުޮށްދީފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ކާކުތޯ؟ މި ވާހަކަ
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މީހެއް ނެތޭ. މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ، މި ސަރުކާރުން ކޮުށްފަިއ އޮތިއްޔާ މި ސަރުކާުރގެ ތެރޭ ހުރި މީހަކު އަމިއްލައަުށް 

ހިންގާފައި އޮތް ކޮރަޕްޝަނެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ ކޮރަޕްޝަން މި އަޅުވަނީ މުޅި ސަރުކާރަުށް ިނސްބަތްވާ އެންމެންގެ ބޮލުަގއި. 

. އެ ވާހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ. ެއކަން ކުރި ބަެއއްގެ ވާހަކަ ަދއްކަންެޖހޭނީ. މި ސަރުކާރުގަިއ ތިބި އެ ވާަހކަެއއް ނުދެއްކޭނެ

އެންމެންނަކީ ވަގުންެނއް ނޫން. އެންމެން އެއްޗެހި ހޯދާފައި ހުރީ އެ އުސޫލަކުން ނޫން. ޚިޔާާނތް މީހަކު ވެފައި ޮއވެއްޖެްއާޔ 

ން ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ދަނީ ފިޔަވަޅުއަޅަުމން. ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުަށް އެ ޚިޔާނާތްތެރިވި މީހަކާ މެދުގައި މި ސަރުކާރު

ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަިދ ނައިބު ރައީސުންނަުށް ބެލިކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަދި އެެހން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި 

ފި ީމހަކާ ދޭތެރޭގަިއ އިންސާފުން ނައިބުންނާއި ކޮންމެ މަޤާމެްއަގއި ހުރި މީހަކުކަުމގައި ވީނަަމވެސް އެފަދަ ކަމެްއ ކޮުށް

ފިޔަވަުޅއަޅާފައި ހުރިކަން އެއީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަުމަގިއ 

ުށް ހުރީ މިކަން ދަނީ ބަލަމުން. މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަުޅތަކެއް މިއަދާ ހަމައަ

އަޅުްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އެގޮތަުށް ދެއްކުުމގެ އެްއެވސް ޖާގައެއް ނެތް. ކަންކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަުށް، ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

އެްއވެސް ތަެނއް ތަރައްޤީުނވެސް ވާނެ ކޮރަޕްޝަެނއް ނެތި. ކޮރަޕްޝަންގެ ތެެރިއން ޤައުމުތައް ތަރައްީޤވާނީ. 

ން ކުޑަކުރުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްތަކެއް ކުރަންެޖހޭނީ. އެ ނެތް ޤައުމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކޮރަޕްޝަ 

ސިންގަޕޫރުަގއި ވެސް އޮންނާެނ. ވަރަުށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ކޮޅަުށް ތެދުވެ ވިދާޅުވާނެ، ސިްނަގޕޫރުގައި ކޮރަޕްޝަެނއް ނެތޭ. 

ޝަނަކީ ހަމައެކަނި ބޮޑު ފަިއސާގަނެޑއް ތަނަކުން ނެގުެމއް އޮންނާނެ ސިންގަޕޫރުަގއި ވެސް ކޮރަޕްޝަން އިނގޭތޯ. ކޮރަޕް 

ނޫން. މީހަކާއެކު އެކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކޮރަޕްޝަން ނެތް ޤައުމެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް. 

ކަމެއް ކުރެވެނީ ިމއަދު؟  ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކަންތައްތަކަުްށ ބަލާއިުރ ކާކަުށްތޯ އޮންނަ މަގުން ޮގސް

އެހެނެއް ނޫން. ކޮންެމވެސް ަރއްޓެއްަސކާ ގުަޅއިގެން، ކޮންެމވެސް ގޮތެއް ހަަދއިގެްނ، މެންބަރަކާ ގުަޅިއގެން، މެންބަރު 

ންަތއްތަްއ ކަ ގައިގޮސް ނަންބަރު ނަގައިީދގެން ިގނަ ފަހަރު ޑޮކްޓަރުންނަުށް ވެސް މި ދެއްކެނީ. މިއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭ

ވަރަުށް ިގނައިރު ވާހަކަެދއްކިދާނެ. މި  ުށް ވެއްެޖއްޔާކަމަ މިދެންނެވި ވާހަކަަތއް މިހެން ދައްކާ ، ގޮތް. އެހެންވީމާ ހުރި

ދިރާސާކުެރއްވުމަީކ  ވަރަުށް ިގނަ މާއްދާތަކުގެ މަްއޗަުށް ެއުކލެވޭ ބިލެއް. މި ބިލު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ،ބިލަކީ ވަރަުށް ދިގު 

ގޮތެްއގައި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ނިސްބަތްވެވަޑަިއގަންނަވާ ޕާޓީތަކުން ެއ  އްޞަވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ޚާ

ޝްވަރާކުެރވޭނެ މާޙައުެލއް އެުކގަިއ މަ އަދި މި ިބލު އެކުަލވާލި ފަރާތާ ،އެުކގައި  ކުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނާޕާޓީތަ

ތެރިކުރުވުމަކީ ވެސް ގޮތުން މީހުން ހޭލުން ބެހޭ  ބިލާ  ކީ ވެސް ވަަރުށް ބޭނުންތެރި މުހިއްމު ކަމެއް. މިކޮުށްދިނުމަޤާއިމު

މު ކަމެއް. މިކަން ކުރަނީ ކީއްކުރަންތޯ؟ މާދަމާ މިއަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށީމަ ރައްޔިތުން ތެޅިފޮޅިގަތީމަ ޕީ.ީޖ ވަރަުށް މުހިއް

ވެސް ވަރަުށް ކަންބޮުޑވޭ.  ޕީ.ޕީ.އެމް ޕީ.ޖީ ގުރޫުޕ ވެސް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕީ.ޖީ ުގރޫޕު ވެސް އަދި އެހެން މީހުން؛ ގުރޫޕު

ގޮތުން  ބެހޭ ފީނެގުމާދުއްވާ ުއޅަނދުފަހަރުން ަގއި އިނގޭތޯ. މިސާލަކަުށް މިއަދު ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ކަނޑު

ނޫނުއަސާސީގަިއ ކޮބައިތޯ؟ މި މަޖިލީހުން ޤާ ! ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެްއ ނޫން އެއީ. سبحان هللا ؛ހަދާފައި އޮތް ގަވާއިދު



16 

 

ުށަހަޅައިގެން އޮްނނާނެ ފާސްކޮުށްފައި ރައްޔިތުން އެ މައްޗަުށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ގަވާއިެދއް، ކޮންެމ އަޅުގަނޑު ހު

ކުރަނީ؟ މިހެނެއް ނޫން ކަންތައް  ގާނޫނެއް ެއއަުށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްގެންނޭ. މިހެންތޯ ކަންތައް

. އެ ަގާވއިދު ޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރަން. މިތާ އޮންނަ ގަވާއިުދ ކީ. މިހެނެއް ނޫން ކަންތައްކުރަނީކީކުރަނީ

ކަމަކަުށް ނުބެލެވޭނެ. އެއީ އެކަން ކުރާ އުސޫލެއް ވެސް ނޫން.  ން ފާސްކުރީކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަކުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހު

އެކަން ެއގޮތަުްށ އް ނުހެދޭނެ. އެހެނެއް ނުހެދޭނެ. އެކަމަކު އެކަން މިހާރު ކުރަުމންދާތާ ދުވަސްކޮެޅއް ވެއްޖެ. އެހެނެ

ކަމަުށް ދަޢުވާކުރާ  ނޫނުއަާސސީގައި އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި އޮްނނާނީ. އެތާަގއި ތިެބގެން ގާނޫނީ މާހިރުންކުރާކަުށެއް ނޫން މި ޤާ

ހެދޭނެ. އެހެން ނުހެދޭނެ. ނު ން ކޮުށްފައި އޮތީ މިހެން. އެހެނެއް ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެ ކޮމިީޓަގއި ތިއްބަަވއިގެން ވެސް ެއކަ

ހޫރިއްޔާ ވެސް ބޭނުންފުޅެއް މިއަުދގެ ަރއީސުލްޖުމް ؛ީވއިރުަގއި ދޯނިފަހަރުތަކުން މި ނަގަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހޭވެރިކަެމއް

ނުވޭ. އެ މީހުންނަުށް އަތްފޯރާ މިންވަރުގައި  ކުރާއިރު ނަާގކަުށް. ބޭނުމެއްރުފިޔާ ރަޖިސްޓްރީ 7500ގީައކުން ޑިން  ނުވެއޭ

ސީ ޙައްޤުތަާކއި ޚިދުމަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަހައްޓަވާަފއި ހުރީ. އެކަން ދޭހަކޮުށްދޭ ވަރަުށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް އަސާ

ރުފިޔާ ަސރުކާރުން އެބަ ދެްއވާ. ހުސްުނވާ އާސަންދަ ިމއަދު އެ ދެނީ  5000އަހަުރގެ ކޮންމެ މީހަކަުށް މިއަދު  65މިއީ 

، އްޔާ ަމތިން ގެނެސްދޭ. އެހެންވީމާއަޑިން ގެނެވެން ނެތި  އް. ބަލިމީހާ މި ގެންނަނީ،. އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖުތަނަމަކަުށް ނޫން

ރުެގ ޚިދުމަތް މި ދެނީ. ދުނިޔޭގަިއ މިއަދު މި ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން މި ދެނީ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަތީ ފެްނވަ

ނާނެ. އުމެއް ދުނިޭޔގައި ނޯންއްޔިތުންނަުށް ދޭ ެއއްވެސް ޤަ ން ރަދިވެހިރާއްޖެއިން މި ދޭވަުރގެ ިޚދުމަތެއް ދިވެހި ސަރުކާރަކު

މިއަދު.  އޮންނަ އައި.ޑީ ާކަޑކީ ވީ.އައި.ޕީ ކާެޑއް އުމެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޖީބުގައި މިއެްއވެސް ޤަ 

ރިކަުމގައި ވިަޔސް ޙަޤީޤަތް މިއީ. ގޮތަކަުށް ފެތު ސް ކޮންެމ ވާހަކަެއއް ދެްއކިޔަސް މި ަޚބަރު ކޮންމެމިއަުށް މަލާމާތްކުރިޔަ

އުމުަގއި ހުންނަ އެންމެ އަގުޮބޑު ހޮސްޕިޓަލުން ޤައުަމުކންތޯ އެ ޤަދުނިޔޭަގއި ކޮން  ،މި ޙަޤީޤަތް މިއީ. ކޮންތާކުންތޯ

 ،އުމުޤަ އޮންނަ އުުމގެ ަރއްޔިތުން ަކިއރީގައި އޮންނަ ައވަުށްޓެރި އެްނމެ ކައިީރގައިކޮން ޤައުމަކުްނތޯ އެ ޤަބޭސްކުރެވެނީ؟ 

މައެކަިނ ހުންނަ އެންމެ އަގުބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަުކން ބޭސްކުރެވެނީ؟ ހަ ުށްވުރެ ދުުރގައި އޮންނަ އެހެން ޤައުމެއްަގއިނޫނީ އެއަ

ފެުށީމަ މިތާ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ބާރަުށް ވެސް ދާނެ. ވާހަކަ މިހެން ދައްކަން ެއކަން ކުރެވެނީ. މި ދުނިޔޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ނުކުރެވޭނެ.  މިއީ ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތެއް ބަދަލެއް، ސް ަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެެހންވީމާން އެތެރެއަުްށ ވެބޭރުގައި ތިބި މީހު

މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް  މި ބިލާ، އަުޅގަނޑު ނިްނމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެހެންވީމާ

ވާނަމަ އެއަުށް ޙައްެލއް ގެނެސްދެްއވަންވާނޭ. އެންމެ  ަކމެއް ވިސްނަންވާނޭ. މި ބިލުން ރައްޔިތުންނަުށް ތަކުލީފެއް ވާ

ވުރެ  އަުށްުށަުށް ވަންނާކަުށް. މިއީ އެއް ފްލޯކުާރ މީހާ ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން މި ބިލުގެ މާއްދާގެ ދަ އާދަިއގެ ގޮތަުށް އިމާރާތެއް

 ގެ އަޅާއިުރަގއި އޮންނަ ހަމަޔާ  އްއެންމެ އާަދިއގެ މީހެ ،އި މިކަްނ ކުރާއިުރގައި އޮންނަ ހަމަޔާތައް ހެދިގެން ގިނަ ފްލޯ

 الملس  اوން. ދަންނަވަ ތަފާތުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 .عليكم

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްާސގެ ރިޔާސަުތ ބަަލހައްޓަަވއިދެްއވުމަުށް މަޖިލީހުގެ 

މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތުއަރުވަން.  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސް 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް  `. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ުތކޮޅަކަުށްފަހު()ވަގު

 މަުށް. މުޙައްމަދު ނާޡި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ބޮޑު ބިލެއް. އެކަަމކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު މިއީ ވަރަުށް

ކުރެވޭ. ދެންމެ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވި ނު  ބިލުގައި ހުރި ހުރިހާ މާއްދާަތކަުށް އެންމެ ފުރިހަމައަކަުްށ ާތއީދެއް

. ބަެއއް މެންބަރުްނ މި ބިލަކީ ަރއްޔިުތންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ަތކުލީފުތަކެއް މި ބިުލގަިއ ހިމެނިފައިވާ ބިލެއް ،ފަދައިން

ާވ ގަޅު ވާހަކަެއއް. މި ބިުލގައި ފާހަގަކުރަްއވައިފި މެންބަރުންަތއް މި ބިލު ރަނަގޅަުށް ފުރިހަމައަުށް ކިުޔްއވުމަުށް. ރަނ

އަހަރު ވަންދެން މަަސއްކަްތކޮުށްގެން ރުފިޔާ އެްއކޮުށްގެްނ  10އަހަރު،  15މީހާ ރަުށްރަުށުަގއި އާަދއިގެ ިނކަމެތި، ގޮތުން ނަމަ

އަރާ. ކުރެހުމެއް ނެިތ ގަާވއިދާ ކިތަންމެ ކުޑަކޮުްށ ޑެތި ޖޫރިމަނާ އެބަފަުށާ މަސަްއކަތަުށް ވެސް ހަމަ ބޮ ގޮއްސަ

، . އެހެންވީމާހުރިއާ ދެމެދުެގ ޖޫރިމަނާ މި ބިލުގައި އެބަމިލިޔަން ރުިފޔާ 1އާިއ ރުފިޔާ  50000ވިކަމުަގއި ވިޔަްސ ޚިލާފު

ބެހޭ ޮކމިޓީގައި އެތައް ދުވަެހއްަގއި  ވަދެގެްނ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއަުށް މިއީ މީގެ ކުރިން

ޮކުށް މި ބިލުގައި ވަރަުށް ބުރަޮކުށް މަސައްކަތްކުރި އެަކކު އަުޅގަނޑަކީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ޚާއްޞަ؛ މަސައްކަތްކޮުށްަފއި

ްއޗަކަުށް ގުނޑުމެއް ަނއި. މި ޖޫރިމަނާތައް ކުޑަކުރަން ވަރަުށް މަސައްކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، ިމއިން ެއއްވެސް އެ 

ޮގތަުށް ޖޫރިމަނާތައް. މިއީ މި  އިރުަގއި ެވސް އޮތީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އޭރުަގއި މަސައްކަްތކުރިއައި ބިލު މިހާރު

. ރަުށެއްަގއި އާދަިއގެ ސަރުކާރަުށް އަނެްއާކވެސް ފަިއސާ ނަގަންެވގެން ހަދާ ބިލެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ސިަފކުރަނީ

ހަދާ  ،އް ކަމަުށް ވިޔަސް މި ކިޔަނީ. ދެ ބުރިއަުށް ހަދާ ގެއެ  އާދަިއގެ އެންމެ ސިންގަލް ސްޓޯރީ ގެެއއް ނޫން ، މީހާނިކަމެތި

މަސަްއކަތެްއ ކުރިަކމުގައި ވިަޔސް އެ ކުރެހުމާ  އޮތް ކަމަުށް ެވއްޖެއްާޔ ކުރެހުމެްއ ހަދައިގެން ނޫން ގޮތަކަުށް ުނުކރެވި

މިއީ އާދައިެގ ، ހެންވީމާއަރާ. އެުށް ަވރަުށް ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާ އެބަޔަސް ެއއަކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ހުރިކަމުގައި ވި

އެ މެންބަރެްއގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި،  ކަންކަން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. ދެންމެ ބައެއް ނިކަމެއްޗަކަުށް މި

ަގއި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ގޮތު ގަބޫލުުކރާ ކަމަުށް. އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ދާއިރާއަުށް މި ބިލު ހިނގަިއެގންނުވާނެ

ނޫން! ސް ަރއްޔިތަކު ނުހުންނާނެ. އެހެނެއް އުފުލޭނެ އެްއވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ބުރަަގއި މި ބިލު މިގޮތަުށް ފާސްވެދާއިރާ

 147 ،އި ވެފަ މިލިޔަން ޑޮލަރުެގ އިމާރާތަކަުށް 40ބުރީގެ އިމާރާތް ހަދާއިުރަގއި ެއއީ  25މާލޭގެ ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް، 
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އެކަމަުކ ރާއްޭޖގަިއ ނިކަމެތި  ހިންގާ ކަމަުށް ެވއްޖެއްާޔ އެއަުށް އެ ަފއިސާ ެދއްކިދާނެ. މިލިޔަން ޑޮލަރަުށް ެއ ޕްރޮޖެްކޓު

ރައްޔިތަކަުށް މިކަެމއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ބިލުގެ ނަމާއި ބިލްޑިންގ ކޯަޑކީ މުހިއްމު އެްއޗެއް ކަމާއި، 

އިމާާރތްކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމާއި، އެ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑ ސުވާލުއުފައްދަނީކީ ނޫން. ރަނގަޅު ފެންވަރަކަުށް 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، އެ ކަންކަން ރަނގަުޅކުރެވެންޖެޭހނެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު 

މި އޮތީ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތައް ބޮޑެތި. މާ ބޮޑަުށް ވެސް  ކަންބޮޑުވުންތަކަުށް މީަގއި މި އޮތީ، މި ބިލުގައި ޚާއްޞަކޮުށް 

 15މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގައި. އެންމެ ކުޑަ ޖޫރިަމނާ ވެސް މި އޮންނަނީ  1ހާހުން ފަުށައިެގން  50ބޮޑެތީ. 

ހާސް  50 ހާސް ރުިފޔާއާ ދޭތެޭރގައި. ެއކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ރަުށެްއގަިއ މަސަްއކަތެއް މި ފަުށަނީ 50ހާސްރުފިޔާއާއި 

އަަހރު މަސައްކަތްކޮުށްގެން ެއއްކުެރވިގެްނގޮްއސަ ރަުށްޓެހި ރަހުމަތްތެރި ކުދި ބަޔަކާ އެއްކޮުށް  5ރުފިޔާ އެއްކުެރިވގެން، 

ވެލިނަަގއި ސައިޮކޅެއް ދީގެްނ، ގާއަލަިއގެން މަސައްކަތް ިމ ކުރަނީ އާއްމު ގޮތެްއގައި ަރުށްރަުށުގެ އާދަިއގެ ނިކަމެތި 

މިކަން ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ޖޫރިމަނާއަކަުށް ދައްކާނެ ފައިސާެއއް ނުހުންނާނެ. ގޭގެ ޖުމުލަ އަގަުށް ރައްޔިތުން. މިގޮތަުށް 

ވުރެ ެވސް މީގެ ޖޫރިމަނާގެ އަގު ޮބޑުެވގެން އެބަދޭ. ދެންމެ ބައެއް މެންބަރުން ފާގަކުެރއްވި ފަަދއިން ޓްރާންސްޕޯްޓ 

ހާސް ރުފިޔާއަުްށ ގަންނަ ޮބއްކުާރގެ ސަލާމަތީ ހެއްދުމަުްށ  5 މިނިސްޓްރީން ހެދި ގަާވއިދަަކުށް ސަލާމަތީ ހައްދާއިުރގައި 

ހާސް ރުފިާޔއާ ދޭތެރޭަގއި. ހަމަ އެކަހަލަ ބިލެއް މިީއ ވެސް. އެހެންވީމާ، މިައކީ؛  20ހާސް ރުފިާޔާއިއ  15އެބައަރާ 

. އެހެންނަމަވެްސ ރަނގަޅު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މީތި އިޞްލާޙުވެގެން އަިއސިއްޔާ މިއީ ވަރަުށް ފުރިހަމަވާނެ ބިލެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ެއްއޗަކީ، ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާަގއި ައޅުގަނޑު ިމއީ ކޮމިޓީަގއި މަަސއްކަތްކުިރ ެއކެކޭ. ިމއަކަުށް 

 ،ކަމަކީ ހަމަ ފައިސާގެ އަދަދަކަުށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުގެެނުވނު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެްނމެ ކަންބޮޑުވާ ެއއް

ެވސް ފްލެޓެްއ  އިހުޅުމާލޭގަ މާޭލގަިއ،، ަރއްިޔތުންނަކީ އެންމެ ނިކަމެތި މީހުންގެ ގޮތަުށް ދެކި ހިދިވެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ވާ  ކަންއީ ނާއެއް މި ބައިންދަނީ. މިއި  އެންމެ ފާޚާދެކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ހަދާފަ ައކަފޫޓުަގއި 500ވެއްެޖއްޔާ  އަޅާ ކަމަުށް

މިތަނުގެ މީހުން ކައިވެނި ބައްލަަވއިގެން އެތަން މިތަނުންންެއތަ ގޮތުން، ރާއްޭޖގެ ކަންކަން އޮންނައަުޅގަނޑުމެްނގެ ގޮތަކީ. 

 .ައއްސާލަިއގެން އިޖެހެނީ ތުވާލިގަނޑު މޭމައްޗާ ހަމައިގަ އުޅޭއިުރަގއި  ކޮޓަރިން ނުކުމެ ފާޚާނާއަުށް ދާން މި އި އުޅޭނެ.ގޭގަ 

 ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ، ވީމާުނކުރަން. އެހެން  ދާއިރުަގއި ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު ސިފައެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް

ޮކންމެ ކޮޓަރިއެްއަގއި ފާޚާނާެއއް  ،ބަަލއި ަރއްޔިތުންނަކީ އެ ެފންވަރު ބަެއއް ކަމަުށް ،ގޮތުަގއި ފްލެޓެއް ހެދިކަމުަގއި ވިޔަސް 

ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި އަޅު ، ރަންޖެހޭނެ ކަންކަން. އެހެންވީމާހުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކު

ގޮތުަށް  އޮތް އަުޅގަނަޑުށް މި ބިލު މި، ކަންކަން ކުރަން. އެހެންވީމާ ުގުޅންހުރި ގޮތަކަުށް މި އި ަރއްޔިތުންނާވިސްނާފަ

 އިއިރުގަ ލުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން އަންނަމި ބި ންކޮމިޓީ ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެއްގޮތަކަުްށވެސް ތާއިދުުކރެވޭކަުށް 

ވެްސ  މިއަުްށ ކިރިޔާ ރުކަުށިކަން ތަންކޮެޅއް ަދުށިއްޔާ ަގވާއިދުަތކުަގިއ ހަ އި،އަދަދުތައް ކުަޑވެފައި ހުރެފަ ޖޫރިމަނާގެ

ގޮތަކަުށް  އޮތް ެވސް މި ބިލު މިައޅުގަނަޑކަުށް ހަމަ އެްއގޮތަކަުށް ، ވެސް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަުށް ެއއްެޗއް ބުނެލެެވން އޮތީ
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ިދވެހިަރއްޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާަބއެއް ވޭ މިއީ ސް އަުޅގަނޑަކަުށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވެ ފާްސުކރާކަުށް، ވެސް ބަލައިގަންނާކަުށް

އަުޅގަނޑުމެން އިތުރަުްށ ބަލައި ދިރާސާކުރުމަުށްފަހު  މިކަން ނިމިގެން އައިމާ، އެހެްނނަމަވެސް .އޮތް ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.  ޝުކުރިއްޔާ .އްޔާ ބުނެލާނަންއަުށް އިތުރަުށް ެއއްެޗއް ބުނެލަންޖެހިއްޖެމި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވުްނ:ވާހަކަދެއްކެ  ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ުށް އައީ މަޖިލީހުަށް ހަމައަ ސް. އާދެ! މިއީ އިމާރާތްކުރުުމގެ ބިލު. މި ބިލު އަޅުގަނޑުެމންނާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ދަންނަވާލަން އޮތީ މިފަދަ ބޮޑެތި، އޮތީ ބަހުސްކުރަންޖެހިފަ. އަޅުގަނޑު  މިާހރު މިއަދު މި .ދިޔައީ ިއއްޔެހުުށަހެޅިގެން

، ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަާރކޮުށްލަން އި އަުޅގަނޑުމެން މިކަމާމަލުކުރަންޖެހޭ މިފަދަ ކަމެއްގަމަްއޗަުށް ޢަ ރިހާ ރައްޔިތުން ޭއގެހު

ކަމެއް. އަިދ އެކަމަުށްޓަަކއި އަބަުދވެސް  މަޝްވަރާކޮުށްލުމަކީ އަޅުގަނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ

ރާރުޮކުށް އަޅުގަނޑުމެން ދަްއކަމުން މި އަންނަނީ. މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަގުުތކޮޅެްއ ބޭނުންވާ ވާހަކަ ތަކު

ހުރި  މިހެން އި،ގޮަތކަުށް ާބއްަވން ފައްޓާފަ ުކއްލި ވަންދެން ނުާބއްަވއި، ދުވަސްމަސް، ޖަލްސާތައް އެަތކެއް ުދވަހެއް 

ކަމަުށް.  ގޮތް ނޫން ރަނގަޅުލީމަ އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ ގެނެސް ެއއްުދވަހަކު އެހެން އަަޅއި ހުރިހާ އެއްޗެއް

ރަނގަޅު މަސައްކަތަކަުްށ ގަނޑުމެން ކުރާ މި މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު އެަބޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ވަގުތު ިލބިގެން އަޅު 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިގޮތަުށް  އިވޭުތވެދިޔަ ތާނގަ ، އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ ،ވާން. އެހެންނަމަވެސް 

އަބަދުވެސް ކުރާ މަަސއްކަތް  .ނުޖެހޭ މަަސްއކަތެްއގެ ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީކުރެވުނު މަަސއްކަތްތަަކކީ އެއީ ވަރަުށް ތާކުންތާކު

ންނަވަން އަުޅގަނޑު މި ރަނގަޅޭ ދަ އިދޭތެރޭގަ ން އައިްއސަ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މިއާއަލުން ކުރަންޖެހޭ ތަ

 ަވގުތު ނެތުމަކީ އެއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ،ން އިތުރަުށް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްޮގތު ބެހޭ ވަރަުށް އުނދަގޫ. މިއާ

އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ  ،ާލިއރުސް މީެގ ބިލެއްގެ ތެެރއަުށް މިާއ ުގޅުންހުރި ވާހަކަތަެކއް ދަްއކައިކަމެއް. އެހެންނަމަވެ

 މަލުތައް ފަދަ ޮބޑު ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަ ރީޚުގައި ނުހިނގާވެސް ތާ ުދވަހަކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިހާ ދަރަޖައަުށް ބޮޑު

ކަންތައްތަކަކީ ެވސް ހަމަ ހިނގަން ރަނގަޅު  ޮއްއވާ މިއަދު އެ އިމި ބާވަތުގެ ކަްނތައްތައް ހިނގާފަ، ހިނގައި

 ްނގެ ވިންދާ މިއަދު ރައްޔިތު، އެހެންނަމަވެސް .ގޮތަުށް ކަމަުށް ފާހަގަުކރެވޭ ކަެމއް ކަންތައްތަްއކަން ނުވަތަ އެއީ ރަނގަޅު

ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރުމަކީ އެީއ  އެއީ ރަނގަޅުވާަހކަ ދަްއކަމުން،  އެްއގޮތަުށް ވާހަކަަދއްކާ މީހުންނޭ ކިޔަިއގެން އެ

ގޮތެއް ނޫންހެން. ކޮރަޕްަޝނަކީ އެްއވެސް ވަރަކަުށް ހިނގަިއގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން.  އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ރަނަގޅު 
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. އަޅުގަނޑުމެން އްތައް ވާންޖެހެނީބުނެގެެނއް ނޫން ކަންތަ  އިހޭ. ކޮންމެހެން ވަކި މީހެއް ކައިީރގަ ނުޖެކޮރަޕްޝަން ހިނގާކަުށް

އެކު އި މި ހަދަނީ ހުރިހާ އެންމެންނަުށް ހަމަހަމަކަމާ މިފަދަ ބިލެއްގެ ތެރެއިން ެވސް އަދި ގާނޫނެއް ވެސް ޙަީޤޤަތުގަ

ދިނުމަުށްޓަކަިއ. ަވކި މީހެއް ކައިރީ ބުނެގެން ތައް ލިއްބައިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްސަރުކާރުންނާއި އެހެން ތަންތަނުން ލި

ނޫނީ ޙައްޤު ނުލިބޭތީ ުބނެގެން  އިކައިރީގަ  ދަނީ. ވަކި މީހެއް ދެކެވެމުން މިއެ ވާހަކަ ކޮުްށގެން ޙައްޤު ހޯދަންޖެހޭތީ ދޭސްއާ

ގާނޫނުތަްއ  ،ގޮތަކަުށް ހަދައިދޭތެރޭ ވަކި  ކޮުށް މި ދައްކަނީ. ވަކި މީހަކާއަުޅގަނޑު އެ ވާަހކަ ތަކުރާރު އެހެންވީމަ

 .ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަުށް ކަންަތއްތައް ުކރާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިބަަހއްޓާފަ އިގާނޫނުތައް ުދރުގަ ،އެްއކިބާކޮުށް

ވަރަުްށ  ؛ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް  ،ބުނާއިރު އިން ދިނީއޭ މިދިޔަ ދުވަސްތަކޭއެންމެ ގިނަ ؛އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވަކި އެއްެޗއް

 ކަަމކަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެގޮތަުށް ވާހަކަދަްއކާ ކަމަުށް ހުރިހާ އި އެބަހުރި.ކަންތައްަތކެއް ވެސް ިހނގާފަ ގިނަ

ން. ޙައްޤުން ހުރި ގެއްލުންތައް ވެސް ކުަޑއެްއ ނޫން. ދެމުންދާ ގެއްލުން ެވސް ކުޑަެއއް ނޫ އިވަންޏާ ވިސްނަން. ލިބިފަ

ތެރި ރަީއސް ރިޔާަސތަުށް، މަނިކުފާނު ރިޔާސަތާ އް ނޫން. އަުޅގަނޑު މިާހރު އިްއޒަތްެގއްލުން ވެސް ކުަޑއެ އެްއކިބާެވގެންދޭ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ  ވެސް އައްަސވާ ބޭފުެޅއް ވީމާ މަނިކުފާނަކީ ދެން ވަރަުށް ެއކަހަލަ ވާހަކަަތއް އަޑު ހަވާލުވީމާ،

ގަިއގެން ނަމަވެްސ ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް، ވަގަުށް ނަ މަނިކުފާނު ވިސްނާަވޑަިއގަތިންތޯ މިހާރު މި މަޖިލީހު .ބޭނުންވޭ

، ެއކަން އޮތް .ހުރުމަކީ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ޒިންމާއެއް އިބަހައްޓާފަ އިޚިލާފަުށް ނަމަވެސް ތަނެއްގަ އަދި ގާނޫނާ

ހިތްތަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮުށްކަމާ މަނިކުފާނު އެހާ ގާނޫނަުށް ޙުރުމަތްތެރިމި . އެ ޒިންމާ ނެތްތޯ؟ގޮތް ބެލުމަކީ ގޮތް ނެތް

ޖާގަނުލިބޭ ްއވެސް ގޮަތކުން ގާނޫނާއި އަދި މި ގާނޫނުގެ ފޮތްތަކުން އެ ުށް ފެންނަ އެްއޗަކީ މި އިމްތިޔާޒުއަުޅގަނޑަ ؛ބޭފުޅަކު

ކަ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކުރާކަން. މިކަމާ ފުންކޮުށް ވިސްނަިއ، އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްގައި ގާނޫނުގެ ވާހަ

ދައްކާ ކަމަުށް ވަންޏާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ ހަމަހަމަކަން އޮންނަން. ޢަދުލުއިންޞާފު އޮންނަން އެބަޖެހޭ 

ނޫންތޯ. އެއީ ަވކި ބަޔަކު ހަަމއެކަނި މަގުމަތީަގއި، ނޫނީ ެއހެން ތަނެއްގައި ތިބެގެން ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫންތޯ. 

ެއންމެ ބޮޑަުށް ލާޒިމުކުރަނީ. އެެހންވީމާ، ޒާތީ ހަސަދަާއއި، ަވކި މީހަކަުށް އަިނޔާ ދިނުމާިއ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޫންތޯ 

ވަކި މީހަކު ފަނާކޮުށްލުމާއި ަނއްތާލުމަކީ ެއއީ އިންސާނީ ޮކން ބުއްދިއެްއަގއި ކޮންހަމައެްއތޯ؟ މިކަމާ އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ 

ްއެޗއް ނުވިސްނޭވަުރގެ ކުދިންތޯ މިއީ؟ ތަޞައްރަފު ނުފުދެނީތޯ ވިސްނާލަން. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ މިއީ ކުޑަކުޑަ ކުދިންތޯ؟ އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ؟ އަުޅގަނޑުެމންނަުށްވުރެ ބޮޑަުށް ތަޞައްރަުފފުދޭ ވިސްނަންޖެހޭނެ ބަޔަކު ހަމަގައިމު ވެސް މި ޤައުުމގަިއ 

އިންތިޚާބުކުރާނީ އަޅެ ކޮންމެވެސް  ތިބެގެނެއް ވެސް ނުވާނެ ނޫންތޯ. މިފަދަ މަޖިލީހަކަުށް އަޅުގަނުޑމެން އައިސްފައި ތިބޭނީ،

އެްއޗެްއ އެތެޭރގަިއ ހުރީމަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އަދަުބވެރިކަމާ ެއކު މަނިކުފާނު އަރިުހގައި ިމ 

 ދަންނަވާލަނީ، މަނިކުފާނަކީ ެދން އަުޅގަނޑު ވެްސ ވަރަުށް ހަމަ ގާތް ބޭފުޅަކަުށް ވެފަިއ، އަނެއްާކ ވަރަުްށ އަބަުދވެސް 

ވިދާޅުވޭނޫންތޯ މިތާ މި ގޮނީޑގައި އިންނަަވިއގެން ވެްސ ިތމަންނާ ވަރަުށް ގާނޫނަުށް އަބަުދވެސް ބާރުދެމޭ. އެހެްނވީމާ، 

މިފޮތް ބައްލަވާފައި އަެޅ ރަނގަޅަުށްތޯ، ނޫނީ މި ފޮތްތޯ ގޯީހ އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ފެނޭ ބަްއލަވައިަލއްވާަފއި މި މަޖިލީހުެގ 



21 

 

ެއކަމަުށް އެބަޖެހޭ ޙައްުލ  ަފއިްއޤު ނިގުޅަިއގެންފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއކަންތައް ަބއްލަވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ޙަ 

ދައްކާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނަކީ އަބަދުވެސް ވާހަކަ  ކޮުށްެދއްވަންޖެހޭނެ.ވެސް މަސައްކަތްހޯދައިދޭން. މަނިކުފާނު 

. އިއްޔެ ހުުށަހެޅިގެންދިަޔއީ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީދެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  .އަޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން

އަުޅގަނޑުމެން ، އިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަގުތު ނެތޭ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި އެްއޗެއް ދަންނަވާފަ މި އޮތް ބޮޑު ބިލުަށް 

ތާނަގއި ެވސް ބިލުތައް ހުުށަހެޅިގެންދާއިރު  އޮތް ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ކުރިއަުށް ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ރަނގަޅު ވާަހކައަކަުށް

 އިދުވަސް ަވންދެން ޖަލްސާ ނުބާއްވާފަ މަސް ،މަސް ވަންދެން 2 ،މަސް ވަންދެން 3އެކަުީށގެންވާ ަވގުތު ދޭންޖެހޭނެ. 

ނުކުެރވޭނެ. ަކސް އެކަމެއް އަދި އްޗެހިަތއް ފޮނުވާލިޔަ ަތނަުށް އެ ތާަގއި ހުރިހާ އެްއޗެއް ޖަލްސާތަކެއް ބާްއވާފައި މިހަފު އެއް

 . ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކަމެއް ޯނންނާނެ އޭގެތެރެައކު ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކޮުށްދެވޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިންނަ  އްގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއިމަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ބަހުސެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ލާނަންރި މެންބަރަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެ ކަމެއް މީހަކަުށް ބައިވެިރވުމަކީ ކުެރވޭ 

 ގެ ބައެއް މާއްދާތައް ުއވާަލން ސުޕްރީމް ކޯޓުަށް ހުުށަހެޅީ ވާހަކަ ވިދާޅުވާީތވެ، އިމްތިޔާުޒގެ ގާޫނނު ވަރަުށް ތަކުރާރުކޮުށް ތި

ކަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ. އަދި ޭއރުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިގަ  2013ޗް މާރި  12

ކީ ރިާޔޟަهللا ޢަބްދުމެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހުންނެވި  ަމޖިލީހުގެ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މިހާރު ަރއްޔިތުން

ުށް ވެްސ ރިޔާޟަهللا ޢަބްދުގޮތް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް  ދިޔަ އިރ އޮފް ޕޮލިސް. މި މައްސަލަ ހިނގަ ކޮމިޝަނަ

ދާަތއް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ގުޭޅގޮތުން އިމްތިާޔުޒގެ ގާނޫނުގަިއ ހުރި ބަެއއް މާއް

ރިޔާސަތަުށް އަބަދުއަބަދު ، ވާކަން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންީވމާއި ނުވަތަ އުވާެލވިފައި ޕްރީމް ކޯޓުން ހިފެހެއްޓިފަސު

 ވެސް އެ ތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންަނވައި މީގެކުީރގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ ،ވާހަކަ ެދއްެކވުމުން ގޮތަުށް އެ ތި

 . އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ އަބަދުވެސް ވާހަކަ ވަނީ ދަންނަވާފަ

ކަމުަގއި ހަމަ ެއކި ގޮތްގޮތަުށް އަަރއިގަތް  ބަލަން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ކިތަންމެ ކޯފާެވގެން ަވޑަިއގެން ރިޔާސަތަުށް

ންވީމާ، ގެންެދވޭތޯ. އެހެކުރިއަުށް އެކީގައި ިމ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަނީ ކެތްތެރިކަމާ ވިޔަސް ައޅުގަނޑުމެން މި

 ޕްރީމް ކޯޓުން ކަންކަންްސފައި ހުރި ބަދަލުތަކާއި އަދި ސުަދއްަކާވއިރުަގއި ގާނޫނުތަކަުށް އައިކަންކަމުަގއި ވާހަކަފުޅު

ކަންކަމަުށް ކުޑަކޮުްށ  ވާތީ މި ނޫނުއަސާސީގެ އިުމގެ ތެރެިއން ހިނގާފައި ހުރި ކަންކަމުަށް ނިންމަވާފައި ހުރި ގޮތްތަކަކީ ޤާ

ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު  ެލއްވުން އަުޅގަނޑު އެދޭވިސްަނވައި ތެރި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއ، ކުަޑކޮުށްއިްއޒަތް

 އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.  މިހާރު ފުރުޞަތު މި
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ުށް ނުލާ ޕާޓީއަ! އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިމެންދެން އަޅުގަނުޑގެ މައިކް ކަނޑައި. އާދެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަގުަތކު  ގައި މިނެތް. ައދި ޗެންބަރު ެވސް ެދއްވުން އެދެން. އިތުރު ބޭފުަޅކު އެދިފަެއއްއޮތް ަވގުތުކޮޅު ަބއިންދަަވއި

ބިލަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކޮުށްފަިއާވ  ނެތް. އާދެ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ނުވެސް

ބިލްޑިންގ ޯކޑެްއގެ ވާހަކަ ވަރަުށް ގިނައިން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މެން އެހެން ބަހަކުން ދަންނަވާ ނަމަ، ބިލެއް. އަުޅގަނޑު

ކާރުގެ ފަރާުތގެ މިފަދަ މިއަދު ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް. ސަރު ޖެހޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވޭީތވެ މި ހަމަތައް އޮންނަން ،ދެކެވި

އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ުޅގަނުޑ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ބިލެއް ހުުށަހެޅީތީވެ، އަ

ވެްސ  އަުޅގަނޑުމެން ،ހިނދުވީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން މިތާ ތިބި ބައެއް ކަމަުށް

ކަންތައްތަެކްއ މީގައި ވާކަްނ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. މި ބިލަކީ ަވރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ެއއްކޮުށް ވަރަުށް ޮބޑެތި އަދި ހަމައެއާ، ހިނދުވީ ދާ ގޮތަުށް ފަރުމާކުެރވިަފއިވާ ބިަލކަުށްގައި ހުރި ކަންބޮުޑވުންތައް ފިލައިތެރޭ

ހިމެނޭ ބިލެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ  ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެ ބިެލއްެގ ތެރޭގައި 

ގޮަތކަުށް ކަންކަންކުރަމުން ައއި ުކޑަކުޑަ ާރއްޖެެއއް. ރާއްޭޖެގ  ފެުށިގެން ަވކި ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުޑަުކޑަ

ފަދަ ެވސް ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ކުއްލިއަކަުށް މި މުގައިތައްތައް މިހާތަނަުށް އޮީތީކ ހަމަރަުށްފުުށުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަން

ނޫން. އަޅުގަނުޑ  މެދު ކަނަޑއެޅޭނެ ގޮތަކަުެށއް ފަރާތްތަކާ ާލފައި މާ ހަރުކަުށި ޢަމަލުތަކެއް އެގާނޫނެްއގެ ތެރެއަުށް ަފއްތައި

ންތައްތައް މާއްާދގެ ކަ ވަނަ 23ނޫނުއަާސސީެގ އުޅެނީ ޤާ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އަދިވެސް މި  ،މިހެން މިދަންނަވަނީ

ތައް އަުޅގަނޑުމެން ުށް ބައިވަރު އެިކއެކި ސަބްސިޑީނުކުރެވި ހުއްޓާ ައޅުގަނޑުމެންނަފުރިހަމަނުކުރެވިގެން. އެހެން ުފރިހަމަ

ބުނަނީ ދައުލަތުގެ ކެރިުކޅަދާނަކަން  ވަނަ ާމއްދާަގއި މި 23ނޫނުއަސާސީގެ ފަރާތްތަކަުށް ޯފރުކޮުށްދެމުން. ޤާ މިދަނީ އެކިެއކި

 ހުރިހާ އަސާސީ ކަންތައްތަކެއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ،ކަމެއް އެހުިރހާރުކޮުށްދޭންޖެހޭނޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ކުން ފޯހުރި މިންވަރަ

ނޑު ކަމުގައި ައޅުގަނާންނަނީ ހިސާބަުށް ަދއުލަތުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން އެ ވަންޏާ ުނދެވެނީ ކަމަުށްއެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި ފޯރުކޮުށް

ހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލެއް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފާސްކުރެިވގެންދާއިރުަގއި މާދަމާ ރަްއޔިތުްނެގ ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. އެ ގައިމުހަމަ

ިދޔައިާމ ސްކުރި ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި އުފެދިގެންކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަުށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ މި ބިލު ފާ

ދު ހާސިލުކުރެވުނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑު އެްނމެ ފުރިހަމަ މަޤްޞަ ބޭނުންވާ އެއީ މި ބިލުން އަުޅގަނޑުމެްނ ހާސިލުކުރަން

މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި ބިލުގެ ކުރިން އަންނަންޖެހޭނެ ބިލަކީ ގެދޮރު ކުއްޔަުށް ދިނުމުގެ  ،ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން

ަވނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ސަތާރަވެސް  ގައިމު. މި މަޖިލީހަުށް، އަޅުގަނުޑ ހަމަހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނެއް 

 ،އުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީގަިއ ބިލެއް ހުުށަހެޅި ޓީއެްއގަިއ ައޅުގަނުޑ މަސަްއކަްތކުރަމުންދިޔަ ޤަކުރަމުންދިޔައިރުަގއި އެ ކޮމި

. ދަންނަވަނީ ގޮސްަފއިވާ ބިެލއްގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު މިބިލު ކޮމިޓީ ތެރޭަގއި ހިނދިގެން ކޮުށް އެކަތްބިލުގެ ދިރާސާގެ މަަސއް

މާލެ،  ވެސް ރާއްޖޭގެ މި ފުރަމާލެ؛ ގައިމުއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަމިއަދު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ
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 ތަން ނޫން. އިމާރާތްކޮުށް ނުނިމެނީސް އެ ކުލިަތއް އަުޅގަނޑުމެން މިހިރީކީ ހުދޫދެއްގެ ތެރެައކު ގިީލގައިހުޅުމާލެ، ވިލިނ

ރަނގަޅަުށް ހުރި ތަނެއްތޯ؟  ތަނަކީ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރު އެްނމެ ފަރާތްތަކުން ބަލަނީ. އެ  ތޯ އެ ދީގެން ކުލި ލިބޭ ކުއްޔަުށް 

ނެތް.  ގޮތެއް ދެނީ. ބެލޭ ވަނަ ބުރި ވެސް ކުްއޔަުށްދިހަވެސް ލިފްޓު ނެތަސް  ރިއަުށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަނެއްގައިބު ދިހަ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ  ގައިމުއެއީ ހަމަ، ަނމަ ސްފިގޮލަކުން ެއކަންކަން ޙައްުލވެގެން އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބި

ކުން ނުފުދޭ. ެއއްކަލަ ތަނުގެ ކުލި ބޭނުންހާ ެއކު ެއކަން ެއކަނި ޙައްލުވުމައެއާކަމެއް. އަދި ހަމަ އޭގެ ފަސޭަހވެގެންދާނެ

ލިބޭ އާމްދަނީގަިއ  ހިާރއްޖޭގަިއ މިވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދިވެ ަގއިމުނެނގޭެނ ގޮަތކަުށް އޮތުމަކީ ހަމަ އަދަދަކަުށް

ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް ލިވިންގ އެަލވަންސެްއގެ ގޮުތގައި ލިބެނީ  ަކމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭނެ

ންެސއް ކުލި ދައްަކން ލިބޭ އެއްޗެކޭ. އެހެންނަމަެވސް، ލިވިންގ އެލަވަ ޅުގަނޑު ނުދަންވަން އެއީ ގޭހާސް ރުފިޔާ. އަވިހި 

މަންެޓއް އެންމެ ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްފުރަތަމަ އަމާޒުކުެރިވެގންދާނީ ދިރިއުޅޭ ތަނަުށް ދައްަކންޖެހޭ ކުލި. މިހާރު  އެންމެ

މާ، މި އަރައިެގންދަނީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ހާސް ރުފިޔާ. އެހެންވީ ފަންސަވީސް، ތިރީހާސްކުޑަެވގެން ލިބޭ އަގަކީ 

އެްއކޮުށް މިއަދު ންކަން ކުރެޭވވަުރގެ. އަދި ހަމައެއާ ކަ އާަދއިގެ މީހުންނަުށް މި ނޫން، ަކުށެއްފަުށަވެސް އަތްފޯރާ ގައިމުހަމަ

ކިތައް މީހުން  އަުށް ފްލެޓު ވިއްާކއިުރގައި އެ ފްލެޓުތައް ގަނެވޭނެފަސްހަ މިލިއަން ރުފިޔާފްލެޓު ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން 

 ހަ ވަނަ ދައުރު މި ނިމެންދަނީ. މަޖިލީހުގައި ދެމި  .ރެްއ ނެތްވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެ ފެންވަ ގައިމުނެތް. ހަމަ ތިބިތޯ؟އެބަ

 ނާނެ ފެންވަރެއް އަުޅގަނުޑގެމިލިއަން ރުފިާޔ ދީފައި ވެސް ފްލެޓެްއ ގަން ތިން ؟މިލިއަން ކީްއުކރަންތޯ ހަތް ،މިލިއަން

އެބަ ހަމަތަކެއްެގ ތެރޭަގއި  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިފަދަ ކަންތަްއތައް ،ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ

ފަރާތްތަކަުށް ވެސް  އެކު އެ ހަމަތައް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކަނޑައެޅޭނީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެކަނޑައަޅަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާ 

ގަނޑު ސްޓު ކުޑަކުެރވިގެން. އަޅު ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރެ ެއއީ މިއަދު ލޯނަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި އި،ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދީފަ ލުއި

ގެދޮުރ  ،އެުކ ޝުކުުރ ދަންނަވަން މިހާތަނަުށްވެސް ކުޑަކުިރ މިންވަރެއް  ުރކާރަުށް ހަމަ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާމިއަދުގެ ސަ

 އޮތް  9.5%ވާތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު  ސަރުކާރުން ކަމަުށް ކުޑަޮކުށްފައި ވަނީ މި ންލޯނު އިމާރާތްކުރުމުގެ

ދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވަމުން އަންނަ ުށް ނުބެެލވޭ. ކަކަމުަގއި އަުޅގަނޑަދެއް ކަުށީގެްނވާ އަދައަދަދަކީ ވެސް އެއީ ަރއްޔިތުްނނަުށް އެ

ދޭ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއިވޭ. ުށް ޓޫ ޓު ތްރީ ޕަސަންޓުގައި ލޯނުކަންކަމަ ގެ އުމުތަކުަގއި ިޑވެލޮޕްމަންޓުޤަ

އެބަހުރި ހުރި ތަންތަުނގައި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު  ާރއްޖޭަގއި ފައިސާ ވެސް އެނގޭނެ. މި ދިރާސާކޮުށްލީމަ ކޮންމެ ބަޔަކަުށް 

 ،ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިފަދަ ބިލްޑިންގ ކޯޑެއް ފާސްކުެރިވގެންދާއިރުަގއި ނުވަތަ ދިޔުމުގެ  ،މިދަންނަވަނީ

ްއ ނެ ގޮތްތަކެ ކަންކަން ކުރެވޭ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރާ އެއްވަރަުށް މި ރައްޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަުށް މި

. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނުޑ މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަުށް ެއކަން ލާޒިމުކުރާ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ެދކެނީއަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭންޖެހޭ. 

ކުރިްނ  ެއއްކޮުށް ނުވަތަ މިއަުްށވުރެމާ ބެހޭ ހަމަތަކެއް ހަމަމިއާމިކަމުަގއި ގެޮދރު ކުްއޔަުށް ދިނު ،ނީދަންނަވާ

ފުރިހަމަ ގޮުތގަިއ  މިކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ އެންމެ ،ނަމަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫންނަޑއެޅެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަ
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 ،ކުެރވެނީމި ބިލުން ހަމައެކަނި މަސައްކަތްލާއިރުަގއި މިއަދު ދާނެ. ދެން ބިލުގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދުަށް ބަލައިނުހާސިލުވެގެން

މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި  ވަންޏާ ނިތަަކުށް ކަމަުށްހަމައެކަނި މަސައްކަތްކުެރވެނީ ބޮޑެތި ފައިސާވެރި ކުންފު

ނޫން. ައޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަކުޑަ ެއއް މިސާލެްއ  ކަމެއް ޮއތް ނޑުފުނޑުވެގެންދާނެ. ެއއީ ޝަްއކެއް ސިނާޢަތު ހަމަ ފު

ރާއްޖެތެރޭ  ،ކަތްތައް އާދަިއގެ ފެންވަރުގެ މަސައް .އެކު ދަންނަވަން ވެސް އަުޅަގނޑު ފަޚުރުވެރިކަމާމިހާރު. ދައްކާނަން

ވުރެ  ރަުށްރަުށުގައި އިމާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަްއ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ުކޑަހުވަދޫން މިހާރުެވސް ަދއުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަުށް

ގަނޑު ވަަޑއިގަތަސް އަޅު  ިމހާރުވެސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮުށް ކޮުށްަފއި ހުރި މަސައްކަތްތައް

ެއއްކޮުށް މިހާތަނަުށް މީހުންތައް އެބަތިބި. އަިދ ހަމައެއާ . އެތަންތަނުަގިއ އެ މަސަްއކަތް ކުެރވޭނެ ލާނަންދައްކައި

ވުެރ މަތީ އަދަދަކުން އެްއވެސް  މިލިއަނަުށް 1.5ޮގތުގައި  ގެއްއި މާލިއްޔަުތ ގާނޫނުގައި ސީލިންގެ ޢަމަލުކުރަމުން އަ

ވޭެނ ކަމަުށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަނޑައެޅުން އަުޅގަނޑު ެވސް މުއައްސަާސއަކުން ބިޑުކޮުްށގެްނ މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރެ

ފިނޭންސް  ތިން އަހަރު ވަންދެންގާްތގަނޑަކަުްށ ވާހަކަ ދަންަނަވއިގެނޭ.  ނުދަންނަވަން ހުސްއެކަނި ައޅުގަނޑު އެ

އަްނ މިލިދެ އެ ސީލިންގ ވަނީ  ގެން މިއަދު އެ ސީލިންގ ކަނަޑއަަޅއި،ވަރަކަުްށ އާދޭސްކޮުށް  މިނިސްޓަރަުށް އެތައް

ހިސާބުަށް މިހާރުން މިހާރަުށް ވެސް  ދެ މިލިއަން ކީއްުކރަންތޯ، ތިން މިލިއަނާރުފިޔާއަުށް މަތިކޮުށްފަ. އަުޅގަނޑު ޮގވާލަނީ 

ތަެކއް ހަދައިގެން ޖައްސަިއގެން ރަުށްރަުށުގެ ރަުށު ކައުންސިލުތަކުން ރަުށްރަުށުަގއި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުެރވޭނެ ގޮތް

ދާ ފައިސާތަކެއް ުހއްޓުމަަކުށް ނާންނާނެ. މިފަދަ ބިލެއް  ކޮލުން ބޭުރވެގެން މިުށް މިއަދު ގާދޫައޅުގަނޑުމެންނަކަ ނޫނިއްޔާ

ފާސްކޮުށްގެން މާދަމާ ވެސް މުައއްސަސާތަކުން ެއއްކަލަ ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަުށް މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރެވެްނ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ދުވަެހއް ރުުކރަންވެއްޖެްއޔާ ބޭ ކޮލުންގާދޫހުންނަ މަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް 

ާރއްޖޭގެ ރަުށްތަުކަގިއ ދިވެހި މެދުފަންތީގެ މީހުންތައް ުށޭ. މި ޞިނާޢަތުގައި މަަސއްކަތްކުާރ ކުދި،ދާނީ ދަުށަ ދުވަހެއް

 ލު ފާސްވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ބިއޮތް ގޮތަުށް މި  ވެސް އަުޅގަނޑަުށް މިހާރު މި  ގައިމުއިވަރު އެބަތިބި. މި ބިލުން ހަމަބަ

ފާހަގަކުރަން.  ެވސް އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އެަތއް ބައިވަރު ކަންޮބޑުވުންތަެކއް މީަގއި އޮތްކަން ައޅުގަނޑު ހަމަގައިމު

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކަމެއް ކުރާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާފައި މިއީ ހަމަ 

ޑެއް ހަމަ ކަނޑައެޅިަފިއ ބިލްޑިންގ ކޯ ،ކުރަންކު މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އަދި ހަމައެއާއެރިޢާޔަތްކުރަ

ުނވާނެ. ދިރިއުޅެވޭނެ ފެންވަރު ހަމަ ނެްތ ުށް ކުެރވޭނެ އުސޫލު ޮއވެގެންމީހަކު ކުރާނެ ގޮތަކަ އިމާރާތް އެ އޮންނަން.

ން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުަރން. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު އި ވެސް ދިިރއުޅެުމންދާކަމާލޭގަތަނުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ މި ފުރަތަން

ކަރަންެޓއް ނުލެވޭ. އެކަމަކު ަހއުސިންގ  ޓްރީން ހުއްދަދީގެން ނޫނިއްޔާމިހާރުވެސް ހަުއސިންގ މިނިސް ،ނީދަންނަވާ

ދާފައި ހުންނަ ހަ ބުރިއަުށް 10ރީ ތަންތޯ ބެލިފައި ހުމިނިސްޓްރީން ހުއްދަދޭއިރުގަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކިަތއް 

 ،ހަތަރު ދުވަސްވެ، ގަނަޑގަނޑަލާފައި އަރަންޖެހެނީ. ތިންދެވެނީ. ނެތް. ދުތަނެއްަގއި ލިފްޓު ބަހައްޓާފައިތޯ އެތަން ކުްއޔަުށް

ދާން. އޭަނ ގޮަވިއގެން ބޭސްކުރަން ޖެހެނީ އާސަންދައަުށް ކު ނުހުރޭ ކަމެއް. އަނެްއާކ މިާވއިރުަގއި ަކކުލަ ދުވަސްމަސް ދެ
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ކަންަކން އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ބަލާފައި ކުެރވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި.  އެހެންވީމާ، އެީއކީ އަުޅގަނޑަަކުށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި

ހަމަ މިއަދު މިއާ އެްއވަރަުށް ބިލްޑިންގ ކޯެޑްއގެ ގޮތުަގއި މިއަދު އޮޑިދޯނިފަހަރު  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން އޮތީ

ޖެހެނީ ދެބުރި  ގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ. ިކތައް ދޯނިތޯ ބިންދައިގެންދިޔައީ. އަނެއްކާ މި ބަނުމާ ބެހޭ

. ކިހިނެއްތޯ ކުރަން. މިކަންކަން ބެލޭނެ ގޮތްތައް ހުންނަންޖެހޭނެެވސް ޓަގެއް ޖަހައިގެން އަނެކަތި އެްއކޮުށް ގުުޅވަިއގެން ކޮންމެ

އެ ކުުްށވެިރވާ ފަރާތްތައް ކުުށްވެިރވާނެ ގޮތަުްށ  ،އެފަރާތަުށް ،ންޏެއްތޯ. އެ ބަލާފައިކާކު ަބތް ދޯ އެ މައްސަލަ ބަލާނީ؟

އްދާގެ )ުށ( ގައި މި ބަޔާންކުރާ ވަނަ މާ 18 ،ވެސް މީގައި މީގައި އޮންނަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު މި ބިލުގައި މިހާރު ހަމަގައިމު

ކޮޓަީރެގ  1ނަގަިއގެނެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހުއްދަގައި މާދަމާ ރަުށެއް ؛ވެސް ވަނީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ޖޫރިމަނާ މި 

ރަުށްރަުށުގެ ރަުުށ ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް މި ބިލު ފާސްވެގެްނދާއިރުަގއި  އިމާރާތެއް މި ހަދަނީ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ

ނަންވާނެ. ވެސް ެއަކންކަން ކުރެވޭނެ ހަމަތަކެއް ހުންނަންވާނެ. އެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުން ކައުންސިލުތަުކގައި

ލާ ތަނަކާ ތަފާުތވާން ސް ބަދިގެައކާއި ސިޓީްނގރޫމަކާ ހަދައިގޮތަުށް ގޮ  ހަމަ ދާ ،ތިންބުރި، ހަތަރު ބުރިއަުށް ހަދާ ތަނަކާއި

ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ެވސް އެ ތަފާތެއް ުނވޭ. މި ބިލަކުން ހަމަގައިމު މިައކު ތަފާތެއް ،އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

ވެސް މިފަދަ ބިލެއް  މަކީ ހަމަަގއިމުއް ީމގެތެރޭަގއި ަޙއްލުެވގެންދިއުދަ ކަންބޮޑުވުންތަދަންނަވާނީ މިފަ

ފާސްކުރެިވގެންދާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަދި ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނުޑ 

ރިއްސުރެ ފެުށިގެން ވެސް އޮންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ކު ދަންނަވާނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނެްއ މާ

ވާ  ވަރަުށް ބޮޑެތި ކަންބޮުޑުވންތައް މީގެތެރޭަގއި ހަމަ ،ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލެއް ހަމަގައިމު

ުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ކައޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހުަށް އަންނާނެ ދުވަހަ ބިލެކޭ މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ކުރަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން، އަދި ދައުލަތަުްށ އިންތިޒާރު

ވުމަުށް. އަދި ހުރި ހުރިހާ ބިލުތަކެއް ލަސްނުކޮުށް މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅައިދެއްއަުޅގަނޑު ގޮވާލަން، މިއާ ގުޅުން ވެސް

މަކީ ުށް ދިނުމާ ެބހޭ ބިލު ފާސްެވގެންދިއުއުމީ ަތރައްޤީ ކޮމިީޓގަިއ ހުުށަހެޅިފަިއވާ ގެދޮރު ުކއްޔަކުރިން، ޤަ  މިއަުށްވުރެ

ެވސް މިއަދު ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އަދިވެްސ އިތުަރުށް ފާހަގަކުރެޭވ ކަމެްއ ކަމަުށް  ހަމަގައިމު

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ުއުގވެރިކަން ހުރީީތވެ، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޝުުކރުމި ބިލުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ޝަ ،ވާނަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލޭވިލިމާ
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ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އާދެ! `. ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް މި 

ބިލަީކ  މި ވާ ފޮނުއްވާފައި ޙިލްމީ هللا މެންބަރު ސަޢުދުއިްއޒަތްތެިރ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކޮުށްގެން ސްޕޮންސަރ

ދި ތިްނވަނަ ދައުރު އަ ،ެދވަނަ ދައުރު ،އަހަރު ކުރިން މިދިޔަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރާއިއިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު. މީގެ ެއއް 

ގެ އުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގަިއ މި ބިލު ބަހުސްުކރެއްވުމަުށްފަހުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުނިމެންދެން ޤަ

އޮތީ. އަދި ބައެްއ  . ނަމަވެސް އަލުން އަނެްއކާެވސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ލިބިފައި މިރުކޮުށްލާފަތަޅުމުން ބިލު ބޭ

 ބިލު ވީ ،ދަްއަކވަމުން ބިލު މިއަދު ުކއްލިައަކުށް އަިއ ވާހަަކާއއިފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ވާހަކަ

ައދި އެއްެވސް މެންބަރަކު ބިލު ނުބަލާ ވާހަކަ އެބަ ވިދާުޅވޭ.  ،އްގެ ވާހަަކާއއިވަަރުށް ބޮޑު ބިލެ ،ތަނެއް ނޭނގޭ ވާހަަކއާއި 

މަތީގައި ކޮންމެ މިހުންނަ ދެ މޭޒު ފަރާތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުގެ ދެ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން

 އިތުރުން އެހައްަޓވާފައި އެަބހުރޭ. އަދި އޭގެ ިބލުގެ ކޮޕީ ބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށްމެ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮތަުށް 

ހުރި. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޓަމްގައި މި ބިލު ފެންނަން އެބަ ދުވަހެއްގެ ބަހުސް މަރުޙަލާަގއި އިލެކްޓޯިނކް މި ޕޯޓަލް ިސސް 

ވާނެ އެންމެ މަތީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް ފަސޭހަނޑަުށް ހީވަނީ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުމެްއަގއި އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަުށް އެަބހުރޭ ބަހައްޓާފަ ފަހުގެ ާއލާތްތައް ބޭނުންކޮުށްގެން މި ބިލު  މިންވަރަކަުށް، އެންމެ

ގޮތް ނޭނގިގެނެއް ނޫން ބައެއް ބޭފުޅުން  ބިލު ނުފެނިގެނެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް، ނުވަތަ ބިލަުށް ވާ

ވެްސ ޯގސްވާނެ. ބިލު  ހުރި ކަެމއް ދިމާވާ ަވގުުތ ބިލުޅެއްެގ ކޮންމެވެްސ ކަމަާކ ގުޅުންބޭފު އެ ދަްއަކވަނީ. އެ ވާހަކަފުޅު 

ހިނގައިދާނެ އެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް. ވުޖޫުދާވންވީ ބިލަކަުށް ެވސް ނުވެއޮންނަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް ޯގސްވާނެ. އަދި ބިަލކީ 

މަކީ ކޮބައިތޯ. ދާގެ މައްޗަުށް ެއކުލެވޭ މި މުހިއްމު ބިލުގެ މަފްހޫާމއް 99މާ ނަމަވެސް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ

ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއްތޯއޭ. ސަރުކާރުްނ  ،މިއީ ކޮން ބޭނުމަކު، ކޮންކަަމކު، ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަުށް

މިޓީ ތެޭރގަިއ ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮތުެގ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންަނވަިއފިން. އަދި ކޮ ބިލު ފުރަތަމަ ފޮނުއްވި

އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަުށްފަހުަގއި  ބައެއް ކަންަތއްތައް މިނިްސޓަރާހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެިވ 

އެަކްއޗަކަުްށ ލު އެކީހުރީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ބި މީދުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް މިއާެއކުަގއި މި އަންނާނެކަމުގެ އުއްއަލުންބަލުން އެ

އިމާރާތަކީ ަރއްކާތެިރ،  ؛ާމއްދާގެ ތެެރއިން މުހިންމު މަިއގަނޑު ބޭނުންތަެކއް ހާސިލުކުުރމަުށް 99ކިޔައިފިން. މިދެންނެވި 

ތަނެއް  ތަންތަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ރައްކާތެރި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަުށް މަގުފަހިޮކުށްދޭ އަދި އެ

 ،ވާނަމަ ވެދިޔަ ކުރު މާޒީގެ ުމއްދަތަުށް ބަލައިފިކަމުގައިއި މިއަދު ެވސް، ވޭތުމާލޭގަދުމުގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ ފުރަހެކަމަުށް 

ބާރަ ބުރިއަުށް އުފުލެމުން. ންނަނީ ކޮންމެ އިމާރާތެއް ިދހަހެން މިހިރަ އަވެސް ހަމަ ކޮންކްރީޓް ޖަންގައްެޔއްމިހާރު މާލެ 

އަލިފާނުގެ  އިއްދުތަުކަގިއ މީހުން ބައިބައިކޮުށް ދިރިއުޭޅނެ މި މާލޭގަމި ސަރަހަ، ތަކާއިކުދި ގޯޅި ހަނިހަނި ކުދި ވަރަުށް

، ދޭތެރެއަުށް އެތަނަކަުށް ކަމާ ބެހޭ އިމަޖެންސީ ޓީމު ދިއުމާ، ވާނަމަ ގުދުރަތީ ކާރިސާެއއް ހިނގައިފިކަުމގައި ،ހާދިސާއެއް

އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ، ވާުށޭ ފުރަތަމައިނުން. ެއހެންވީމާސްނަމެދު ވި  އި އޮތް ހާލަތާކުރުަމުށްޓަކަނުވަތަ ދިއުމަުށް މަގުފަހި
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ގެ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނިޑ ުއމުވާއިދުތަެކއް ހުރެގެން އިމާރާްތކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަގަ  ،ބިލްޑިންގ ކޯެޑއް ޮއވެގެން 

ގޮތުން ުށް ވެސް ސިާޔސީ މު ކަމެއް. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަހާސިލުކުރުމަުށްޓަކައި ވަރަުށް މުހިއް

މިއަދަކު އަލަކަުށް  ގަބޫުލކުރަްއވަންޖެހޭ ހަމައެއް މިއީ.ތަފާތުނުވާ މެންބަރަުށް ވެސް  ،ވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވާ މެންބަރަުށް

ތަންކޮޅެއް ފަހަތުގައި އުޅޭ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ.  އި މި ނަޒަރިއްޔާތުަގއި ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގަ  ކުރާ އިދުނިޔޭގަ

ވެސް މިފަދަ ބިލްޑިންގ ކޯޑުަތކެއް ހިމެނޭ  އިދިއުމުގެ ކުީރގަްއޔަކަުށް މިގޮތަުށް ބަދަލުެވގެންމާލެ ކޮންކްރީޓް ޖަންގަ  އެއީ

މެއްގެ ތެރެއަުށް ބަލާކަމުަގިއ ދެން މި ގާނޫނުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ދެ މަްފހޫ ޖެހޭނެ.އް ިދވެހިންގެ މަީތގައި އޮންނަންގާނޫނެ

އެ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދު  ބައެްއގެ ޖޫރިމަނާގެ ވާހަަކ އެބަ؛ކުުށްވެިރާވނެ  އިއޭގަ  ،ްއ ކަނޑައެޅި ތްަތކެއަމީެގ އިޖުރާ ،ވާނަމަ

އޭގެ ބޭރުން މަޤްޞަދުތަކާ ، ހެން. ނަމަވެސްދުކުރުންތޯ ނޫންތޯ އެއީ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ބަދަލުެގނެވިދާނެ ކަމެއްމަ

ފުރަތަމަ މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިންގ  ،ނަންުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާން ވެސް އައޮތް ގޮތުއި ވިފައެްއކޮުށް ހާސިލުކުރުމަުށް ރޭ

ލަްނ ންގެ ދާއިާރތަކަުށް އަުޅގަނޑު ބަލައިހިމެނޭ މެންބަރު އިކްޝަން ޯބުޑގެ ނަމުަގއި މި އުފައްދާ ޯބޑުގަ ންސްޓްރައެންޑް ކޮ

ކަމަުށް ެވްސ  ކީ ފެްޑރަލް ނިޒާމެއްދެްއކެވުމުަގއި ިދވެހިރާއްެޖއަރި ަބއެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއިްއޒަތްތެ . ެއއީބޭނުންވޭ

ހުދުން ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް  ަވޑަިއަގންނަވައިފި. ނަމަވެްސ ހަމަ ަކޅާއި އިބައެއް ގަބޫލުކުެރވޭ ކަހަލަ ާވހަކަފުޅު ދައްަކވާފަ

ލާމަރުކަީޒ  އަދި އިދާރީ ދާއިރާތައް .އެބައޮތްކަމަުށް ކަނޑައަޅާަފއި  ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ޔުނިޓްރީ ދައުލަެތއް އިއަސާސީގަ ޤާނޫނު

ނޑުމެންނުަށް ކަުމެގ ވާހަކަ އަޅުގަލިީސއަާކއި އެއް ުއސޫލެއް އޮންނައުސޫލުން ހިންގާއިރު ވެސް ުމޅި ދައުލަތުގެ އެއް ޕޮ

ގާނޫނަކުން ަބެއއް ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ތަނެްއ  އިކޮުށްފަ އެބަޮއތް. އެްއވެސް ާދއިރާެއއް އުންޏެއް ގާނޫނުތަކުން ފެންނަން

ފެޑްރަްލ  ކަހަލަ އެއް ޫނން އެއީީކ. ެއއީ މިއީެދކެވޭނެ  އިހަދާ ުއސޫލުތަކުގެ އެްއވެސް ހިސާެބްއގައީ ގާނޫނުނެހެދޭނެ. އެ

މެންޓަކުން ކޮންމެވެސް އި ހުންނަ ޕާލައްދެްއގައި އެ ސަރަހަ ނަމަ ރަނގަޅު އެކަަހލަ ގޮތަކުން އެ ވާހަކަ ދަްއކާފަ  ދައުލަތެއް

ދިވެހިރާއްެޖ  ،ނަމަވެސްތަކުގައި ހުރޭ. އުމުގެ އެފަދަ ބޮޑެތި ޤަތަކެއް ދުނިޔޭ ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ގާނޫނު

ެވސް ޚިލާފު ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަުށް ޚިޔާލު ގެންުގޅުން  ިއވާ ޤާނޫނުައސާީސގެ މަިއގަނޑު މަފްހޫމާބަލައިގެންފަ

 ،ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަުށް ވެސް އަންނާނެ. ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ެގނެވޭ ކޮންމެ ގާނޫެނއްގެ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަ ެއއީ ވެސް

 އެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކާ ، އްދެއް ވިޔަސް. ނަމަެވސްކޮންމެ ސަރަހަ، ކޮްނމެ އަތޮޅެއް ވިޔަސް  ،ވިޔަސް  އަދި ެއއީ މާލެ

ން ނުވަތަ އެގޮތަުށް މެންބަރު ،ހުރިތޯ އިވިސްނުން ހުރި މިންވަރަކަުށް އެ ގާނޫނުގެ ތެރޭަގއި ިވސްނުން ގެންގުޅެފަ އިމެދުގަ

އްދަންީވ ުސވާލަކީ. ކޮމިޓީ ބަދަލުގެނެވިދާނެތޯ އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ިމއަދު އުފަ ގައި ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންގޮަތކަުްށ އޭ 

އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަނޑުމެން  އިިއރުގައި އަދި ނިިމގެން އެނބުރި ރިޢާޔަތްކުރުމަުށް އަންނަލާގަމަރުޙަ

ފުޅުންގެ ތެރޭގައި ލޯކަްލ މި ބޯުޑގައި ހިމެނޭ ބޭ އިމި ދެންނެވި މާއްދާގައަދި ބަަދލުގެނެވިދާނެ.  އެގޮތަުށް ގެނެސްދީގެން އެ

ންޓު ގޮުތގައި ޯލކަލް ަގވަރމެ ކުރާ ެއއް މެންބަރެްއގެ ވާަހކަ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީން ޢަްއަޔން

ތަުކގެ  ބެލެެނވެިރ ފަރާތުގެ ގޮުތަގއި މާލޭަގއި އްަގއި ހުރި ކައުންސިލުައކީ މުޅި ާރއްޖޭގެ ުހރިހާ ސަރަހައްދެއޮތޯރިޓީ



28 

 

ގޮުތގަިއ  މު ކޮމިޓީަގއި އިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާނުގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު މި މުހިއްތަ އެ، ންނަ ޖަމާޢަތް. އެހެންވީމާއޮ

މު ޓީ ކައުންސިލު ވެސް ހިމެނޭ ފަދައިން މި މުހިއްއަތޮޅު ކައުންސިުލ، އަދި ސި، ތަކަުށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަކއުންިސލު

މެދު  ވަން ކެރޭ. ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާމަުށް ދަންނަކަ ހެއްފަރާތާ ގުުޅވައިެދވޭނެ ވަރަުށް ބޮޑު ާނރެ މަސައްކަުތގައި އެ ދެ

ތާތަކުގެ މައްޗަުްށ މު ނުކުކަުށް އަޅުގަނޑު ވާހަަކދައްކާކަުށްނެތީމު. ނަމަވެސް މި މުހިއްމު ގާނޫނުގައި އޮތް މުހިއްމާ ބޮޑަ

 އެކަނި ބިލެއް ދި މި ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަ ބޭފުޅުން ހަމަމިހާތަނަުށް އަ ވާހަކައެއް ދަންަނވާލަން. އެއީހަމަ ބޭނުން 

 ދޮޅު އަހަރު ؛މު ބިލުގައި ހުރިއް ޭބބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ މި މުހިއްއެ ވަަޑިއގަތީ. ަބއެ އިވާފައޮތްކަމުގެ ވާަހކަ އެކަނި ދައްކަ 

ޭއގެ ކުރީަގއި ވެްސ  .ދެން މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި އެނބުރުނު ިބލަކަުށް ވާތީ އަުޅގަނޑު މި ދަްނނަވާލީވަން

ޕްރިންޓެޑް  ،މީގެ ާހޑް ކޮޕީ  އިހުރި މޭޒުަތކުގެ މަތީގަ އި މި ދެ ފަރާތު އަިރމަތީގައި މި ބިލުގެ ބަހުސް ހިނގި ުދަވސްތަކުގަ 

މަްއޗަުށްތޯ  ގެމުތަކެއްހޫމު މަފްުށް ބައްލަަވއިލެްއވީމަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ކޮްނކަހަލަ މުހިއް ހުއްޓޭ. އެ ބޭފުޅުްނނަކޮޕީ ވެސް 

ްސ އޮތީ. ނަމަވެސް ހަމަ ިވދާޅުނުވެ އެ ބޭފުަޅކު ބޭނުންފުޅު ވާހަަކއެއް ަދއްަކވާ ވަަޑއިަގތަތީވެ މި ޖަވާބު ކޮންެމވެ ބިލު

ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފަިއާވ  ،ވާތީވެ ރާތުން ތަމްސީލުކުރާ ބިލަކަުށްމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ފަވަރަކަުށް ސަރުކާރު ހިންގާ ާޕލަ

މި ވާހަކަ ކުިރއަުށް  ައޅުގަނޑު ފުރުޞަަތކަުށް އެދި ެތދުވެގެން ކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށް ވާީތވެ މި މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭނެ ބިލަކަުށް

ދުތައް ހާސިލުކުރާނެ ްނގ ކޯުޑގެ މަޤްޞައި އެބައޮތް. ބިލްޑިދުގެ ވާހަކަ މީގަ ނީ ވެސް. ބިލްޑިންގ ކޯޑުގެ މަޤްޞަމި ގެންދަ

މިހާުރ  އިއޮތް އާބާީދއެްއގަ އިމާލެ ކަހަލަ ތޮއްޖެހިފަ  .މިންވަރުތަކުގެ ވާހަކަިއގެ އެްއ މިސާލު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ

ތެއް ނުކުންނާނެ ގޮދަތިކަމެއް ތުރާލެއް ކުރިމަތިވީ،  މީހަކަުށް ބޮޑު ،މި އޮތް ހިސާބުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގީ

ނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ ކޮން ދޭއިއްލު ޯހދަޭއގެ ޙަ، މު ވާހަަކއެކޭ. ދެްނ ސުވާލަކީ އަީކ ެއއީ ހަމަ އާއްވާަހކަ ވެސް ނެތް

އްލު ހޯއްދަަވިއދެއްވަންޖެހޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަކުންތޯއޭ ޙަކޮ ސަރުކާރަކުންތޯ، ކޮން ކައުންިސލަކުންތޯ،

އެ މަނިކުފާނުގެ  ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އިްނނެވިވަގުތު  ރިޔާސަތުަގއި މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ  ދަނީ މާސިންގާ ތަރައްޤީގެ ނާރެހަކަުށް. މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާ ހުޅުމާލެ މިއި، ޚާއްަޞކޮުށް ދާއިރާގަ 

ރުކުެރެވނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމުަގއި. މި ޙަޤީޤަތަކީ ތެދު. އަިދ މި ތަްއޔާ ޖަކުން މިގޮތަުށް ގުޅުވާލެިވގެންފަހަރަުށް ބްރި

ދާިއރު އެއްކަލަ އާބާދީތައް ދެން ޓީ އާބާދީއަކަުށް ތައްޔާުރވަމުންބޮޑު މާސިންގާ ޔޫތު ސި ،ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކި

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފަހުން  ،ފިކަުމގައި ވާނަމައޮންނަ ަގވާއިާދއި ބިލްޑިްނގ ކޯޑުެގ އުސޫލުަތކުން ތަރުތީބުޮކުށްގެން އަަޅއި

ންނާނެ މީހުން ގަބޫލުކުރާނެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ފަހަުށް ދެން ދުނިޔެއަުށް އަ  ިއ އަްނނާނެ މީހުން،އަންނަ ޖެނެރޭޝަންގަ

 އެފަދަ މަސައްކަެތއްގެ  ،ކަމަުށް. އެހެންީވމާ ދިޔަ އިރަނގަޅު މަސައްކަެތއް މި މަޖިލީހުން ކޮުށްފަ ،މު ބުރަމުހިއް

ބޭނުންާވ  ންނަންަސރުކާރުން ގެ ،އެއްކޮުށް ަދއުލަތުން އެ މަސައްކަތްތަުކގެ ަތރުތީބާއަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ.  އިމަތީގަ ފިޔަވަޅު

 ކައި މި ގާނޫނު އަުޅގަނޑުމެންނާެއއްަގިއ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގައި ގެެނސްދިނުމުގެ ތަރުތީބަުށްޓަތަރައްޤީތައް އެއް ހަމަ

ދުނިޭޔގެ  .މި އުސޫލާއި މި ަތރުތީބުގެ ތެރެއިން ަތއް މި އަންނަނީިބލްޑިންގ ޯކޑުެގ ވާހަކަ .މި އޮތީ  ހަމައަުށް އަިއއްސަ
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ގޮެތްއގައި ަބއެއް  ކަމުަގއި ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ައދި ޚާއްޞަ އުމުތަުކގައި ވެސް ައއިއްސަ ވަނީ ހަމަ އެ ބީަދއިން އެހެން ޤަ

ގޮތުން ވާހަކަދައްަކވަމުން  ބެހޭ ހިއްމު އިންޑަސްޓްީރއާއި ސިނާޢަތާއިާމރާތްތައް ކުރުމުގެ މި މު ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި

ބޮޑު ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ  ވިދާުޅވެދެްއަވއިފި. ިމ ގާނޫނުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުދި، ހިމެނޭ މިންަވރާއި އި ދިވެހިން މީގަ

އިރާަގއި ދިވެހިންނަުށް އިމާރާތްކުުރމުގެ ދާަވނަ ބާބުގެ ނަމުގައި  8އޮތް ޑްރާފްޓުގައި ވެސް އެބަ ހިމެނޭ  އަތުަގއި މިހާރު މި

ހީންނަުށް އެބަޮއވޭ ިދވެ އިޭއގަ އި،ވަނަ މާއްދާ ހިމަނާފަ 56ދިނުން. މަިއގަނުޑ ސުރުޚީގެ ދަުށުަގއި އިސްކަން

ވަރަކުން ދިވެހިންނަުށް ކުރުމުގެ ދާއިާރގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި ވީ އިސްކަންދިނުމުގެ ނަމުަގއި، އިމާރާތް

ކަމަުްށ ންނަނެވި ަކންކަން ހާސިލުކުރުން ދަކީ އަފަދައިން ދިވެހިންނަުށް އިސްކަންދިނުމުަގއި މަޤްޞަ. އެންދޭންވާނޭއިސްކަ

ދިނުމުގެ މިންވަރު )ރ( ގައި އެބަ ނުކުތާތަެކއް ބަޔާންކުރޭ. އަދި ިދވެހިންނަުށް އިސްކަން )ނ(، )ުށ(، )ހ(، ،ބަޔާންކޮުށް

ވެްސ  ސޫލުަތކުެގ ތެރޭަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނޭހިމެނޭ ަގވާއިދުތަްއ ހެދުމުގެ އުއެންމެ ފަހު ެޗޕްޓަރުގަިއ  އިމި ގާނޫނުގަ 

ކަުމގަިއ  ދިނުމަުށް ތަރުތީބުޮކުށްފައި އޮތް ގާނޫނެއްުށް ބޮޑަުށް ިދވެހިންނަުށް އިސްކަންވަރަ، އި އެބައޮތް. އެހެންވީމާބަޔާންކޮުށްފަ

ގޮތުން ބަހުސްކުރެްއވި ެއްއވެސް މެންބަރަކު  ބެހޭ ލާހެނދުނު މި ތަޅުމުަގިއ މި ބި ދަންނަވާލަންޖެހޭ. މި ވާހަކަ މިއަދުގެ

މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްިވގެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުްށ މިއަުދ ުނވެ ނިންމައިފިކަމުގައި ވާނަމަ، މި ނުކުތާތައް ވިދާޅު

ކަމުގެ ވާހަަކ ނަުށް ވެއްދިތަ ނުޖެހޭ މަސައްކަތެއް ހަމަ ކުއްލިއަކަުށް ގެނެސް މިއި އެްއވެްސ ތާކުންތާކުދާއިުރގައަުޑއިިވގެން

މެންޓްރީ ޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލައަ ،އޮންނަތާ އިމި ބިލު އަުޅގަނޑުމެންގެ އަުތގަ .ދިޔައީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އިިވގެން މި

މަޖިލީހުެގ  ،ނުދީއެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ކުުރވިޔަ ގްރޫޕުަގއި އޮންނަތާ މިހާރު ދޮޅު މަސް ވެއްޖެ. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި

ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ހަމަ  އި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރުުށް ހުންނަވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާޅުމުގައި އެންމެ އިސްކޮތަ

މު ންދިަޔއީ މިހެންވެ. މިފަދަ މުހިއްކުރުމުގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުރަްއޔިތުންނަުށް ޖެއްސުން، ލައި  އިފުލުފުލުގަ

ން ބަންދުކޮުށްގެން ތިބެން ބޭނުންވާ ބަޔަުކ ތަ ނުދީ މިމެންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމން ޖާގަގަނޑުބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން އަޅު 

އެުކގައި. އެއަުްށ  މެން ދައްކަމުންދަނީ ސާބިތުކަމާވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަުކރާ ބައެއްކަުމގެއުމު ފަސާއެއީ ދިވެހި ޤަ

ހަލަ މިކަ .ެރއިން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ގެއްލުންދެނީތެލިޝަނޭ. ފަސާދަކުރުމަކުްނނޭ އޭގެއަޅުގަނޑުމެން ކިޔަނީ ފަސާަދ ކޯ

އެ ވަަޑިއގަންނަވަނީ. ހަމަ އަުޅގަނުޑ  އިމި ވާހަކަ ނުދައްކާ މީގެ ބޭުރން ވާހަކަދައްކާފަ  ވާހަކަތައް ަބއިވަރު ުހއްޓައޭ

ވަަނ  57ެއއީ  .ބައޮތްއެއި މީގަ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ މާއްދާއަުށް. ދިނުމުގައި ހާސިލުވާނެހިލާނަން ދިވެހިންނަުށް އިސްކަންޖެ

ބަޔާންކުރަން އެބައޮތް ކަނޑަެއޅިގެްނ  އިދިވެހިންނަުށް އިސްކަންޭދ ނިސްބަތް ނަމުގައި ވަނަ މާއްާދގަ 58މާއްދާ. އަދި 

ކަުމގަިއ ސްކަންދޭނެ ގޮތްތައް ކަނަޑއެޅުންދިވެހިންނަުށް އި އިބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުތަުކގަ  އިވަނަ މާއްާދގަ 95ލިޔެފަ. އެއީ 

ޖެއްސުްނކުރަންތޯ  ،ކަމެއް ރަޖިސްޓްރީކޮުްށގެން މި ހިންގަނީ ބަަޔކަުށް އުނަދޫގކުރަންތޯ އެަބއޮތް. ިމއިން އިްއވާފަބަޔާންކުރަ

ުށް، ކޮ އެރިހާ ގޮތަކަުށް އިމާރާެތއްެލއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހިތަުށްއެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އުފައްދަންވީ ުސވާ

އެކަމުެގ  ،ނަމަކަުށް ެގްއލުން ލިބިއްޖެ ނުވަތަ ބަޔަ ުތގައި ތިބި އިންާސނުންނަުށްއިމާރާ އެ އިމާރާތްތަކަުށް ބަޔަކު ަވއްދައި،
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 .ހުރި ކޮންމެ މީހަކު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ޖެހޭކަން އެއީ ބުއްދި ަސލާމަތުންޒިންމާއުފުލާނެ ފަރާތެއް ހުންނަން

އެއީ އެްއވެސް  ޖެހޭކަމީލްޑިންގ ޯކޑުތަން ުހންނަންދަ ބިކުރުމުެގ މިފަިރއުޅޭނެ ަފދަ ތަންތަން ތަރައްޤީއިމާރާތްކުރުމާއި ދި

ނުވަތަ ތިމާމެން ބޭނުންވާ ގޮްތ  ،ކަެމއް. ނަމަވެސް ިސޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވެ  ނުލައި ެއއެބަސްވާނެ މީހަކު ޝައްަކކާ

 ުށްލަން އޮތް ހުއްޖަތެއް ގޮތަުށް ބަދަލުކޮ ނޫން އެހެން ގޮތަކަުށް ކަމެއް ޮއތުން އެއީ އަނެއް ގޮެތއް ނަފީޮކުށްލުން ނުވަތަ އަނެއް

ނުދާނެ. ޚާއްޞަ އެހީއަުށް ބޭނުންާވ މީހުންނަުށް ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތުެގ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. ކަމުގަިއ އަދި ެވގެން

މު ޕްރޮޓޮކޯލްތައް މިކަމަުށް އެަބ އދ.ގެ އެންމެހައި މުހިއް، އުމެއްޤަބައިނަލްއަޤުވާމީ ޕްރޮޮޓކޯލެއް މީ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ވިޔަފާރި މަރުޙަލާތަކަުށް ، އިޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަުށް ލަފާފުރުމުގަޔާިއ، ގޯިތގެދޮރަުށް ވަނުމުަގޔާކޮުށްދޭ. ނުކުބަޔާން

މިނުން ޑިންގ ކޯެޑއް ހުރޭ. އެންމެ ކުޑަމު އިޖުތިމާީޢ ޚިދުމަތުގެ ތަންތަނަުށް ވަނުުމގަިއ ޚާއްަޞ ބިލްާއއް، އިވަނުމުގަޔާ 

ޑުމެންނަުށް ޖެހޭ. އަޅުގަނއި ހުްނނަންޕު އުސޫލުން ހެދިފަގޮތަުށް ރޭމް މައްޗަުށް އެރޭނެމަންޓުއި ޕޭ ހިނގާއިުރގަ  އި މަގުމަތީގަ

 އި މިހާރު ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުިރއަުށް އެ ގެންދަވާ މަަސއްކަތްޕުުޅގަ  އިމަގުގައި މަޖީދީމާލޭގަމިހާރު އެބަފެނޭ ފުރަ

 ތަކަުށް އަރަން ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަުށް އެރޭނެމަގުގެ ޕޭމަންޓުނޭ އަޅުގަނޑުމެންެގ މާލޭ މަޖީދީހަމަ އެބަފެ

ިއވުނީ. ހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަުށް އަޑު ތޯ ިދވެުށްތަން. މި އަންނަނީ ބަދަލު. މި ވާހަކަ އަލަ ދާފަދަ ގޮތަކަުށް ތަރުތީބުވަމުން

 ނޫން އެހެން މަގެއް ތަްއޔާރުކުރި ހުރި ސަރުކާުރތަކުން ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުުޅއްވަންޖެހޭނެ މާލޭ މަގު އިމީގެ ކުރީގަ 

ހުރި ރައްޔިތަކަުށް ދަތިވެާދނެ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން ނަމަވެސް އެ ޤައުމެްއގެ އެ ސަރަހައްދެްއގަިއ، އެ ތަނެްއަގއި 

. މަުށްއެ ަގާވއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި އޭރު ހިމެނު ަތކުގެ ތެރޭގައި ުނވަތައް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިލްޑިްނގ ކޯޑުސަލާމަތްވާނެ އުސޫލުތަ

ނޫންތޯ ކުރަންީވ. އި އޮތީމަ ިމކަމާ އުފާއައިްސ އެ ވާހަަކ ރީއްޗަުްށ ލިޔެފަ އިނަމަވެސް މިއަދު ގާނޫނެްއގެ ސިފައިގަ 

އި ވެސް ހުންނަ ެވސް މުޅި ބަވަަނވެފަިއވާ ދުނިޭޔގެ އެހެން ހުިރހާ ކަމެއްގަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ުކޑަުކޑަ ދިވެހިރާއްޖެ

ނުޖެހޭނެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ކަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ފޮލޯކުރާކަުށް ވަމުންދާކަން. ގޯސްތައެްއވަރަުށް ރަނގަޅު  ރަނގަޅުތަކާ

ޅެއް ައޅުގަނޑުމެން ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ރަނގަ ުކގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނާރަނގަޅެއް އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅުތަ

ދު ހެދުން ނަމުަގިއ ންޖެހޭ. އަދި ަގވާއިމު މާއްާދއެްއ ަކމުގައި ދަންނަވާލަދަމައިގަންނަންޖެހޭނެ. އެގޮތުްނ މިއީ މުހިއް

 އި.ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ނުކުތާތައް ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވާހަަކދައްކާ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަ  95 ބަޔާންކުރާ

ކަމުަށް  ޖެހޭނެޅަންއަދުގެ މި ތަޅުމުގައި ހުުށަހަގޮތަކަުށް މި ގުޅުންހުރި . މި ވާހަކަތައް ބިލާއެއީ ތަރުތީބުކޮުށްލުމަުށްޓަކައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި މި ގާނޫނު  95ނަމުގައި  އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭީތވެ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ގަާވއިދު ހެދުމުގެ

މަސްދުވަހުެގ  6ތަންފީޒުކުރުމަުށްޓަކައި އަންނަިނވި ަގވާއިދުަތއް ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާ ތާރީޚުން ފެުށިގެން ގިނަެވގެން 

އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ އިދާރީ  -1އި މިނިސްޓްރީން ހަދައި، ދިވެހި ސަރުކާރު ެގޒެޓުަގިއ ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. ތެރޭގަ

 -4އިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ަގވާއިދު.  -3ބިލްޑިްނގ ޯކޑު.  -2ގަާވއިދު. 

އިމާރާތްކުރުުމގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުަގއި  -5ގެ ަގާވއިދު. އިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކު
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ިއމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަުށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ތަކެިތ  -6ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަުކގެ ަގވާއިދު. 

ގެ ޢިްލމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ަގާވއިދު. އިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ައދި ޓެކްނިކަލް ާދއިރާތަކު  -7ޓެސްޓްކުރާ ފަރާުތގެ ގަާވއިދު. 

މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން  -9އިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ަގާވއިދު.  -8

ކެތި އިމާރާތްކުރުމަުށް ބޭނުންކުރާ ތަ -10ހަދާ ގަވާއިެދއްގެ ދަުށުން ިނންމާ ކަންކަން އިސްތިޢުފާނުކުރުމުގެ ަގވާއިދު. 

އިމާރާތްކުރުމަުށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުާމއި އުެފއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގަާވއިދު.  -11ޓެސްޓްކުރުމުގެ ަގވާއިދު. 

ހިސާބަުށް އަޅުގަނޑު  ޕްލޭނިްނގ ަގާވއިދެއް ެނތް ރަުށްރަުށުގައި ުނވަތަ ފަުޅގައި އިމާރާތްކުރަންވީ ގޮުތގެ ަގާވިއދު. މި -12

އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ވެސް ަބއެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް މި ނުކުތާ މީގައި އޮތް ކަެމއް އައީ ކުޑަމިނުން މި

ވާހަކަތަުކގައި ނުދާކަުމގައި ވާަނމަ ހަމަ މިއަދު އުފެއްދި ބައެއް ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބު ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ނުލިބި ހިނގައިދާނެ. 

އިމާރާތް އެބަ ކުެރވޭ. އެހެންވީާމ، އެ ުއސޫލު ން މިއަދު ކުުށްޔަުށް ދެވިގެން ޭއގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަާޅއި ގިރި ފަދަ ތަންތަ

ކުެރވޭ ކަމެއް ނަމަވެސް އެ ގަވާއިދު ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ތަންފީޒު އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ެއއީ ފަތުރުވެރިކަމަުށް ކުރާވެސް، 

ގޮތެއްަގއި ބާރު ލިބިފައިވާ ގަާވއިދެްއގަިއ  ނޫނަކުން ސީދާކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ ގާކަުށް ގާނޫނުަގއި ލިޔެވިަފިއ ނެތްގޮތަ

ބަލް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި ސްެޓިއނައުޅެނީ ވަރަުށް ފަހަތުގައި. ެއކަމަކު ސަ ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން މި

ފައިހަމަކުރުމުގެ ވާހަަކ ، މާއި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ. އެހެްނވީމާސިންގާ ބޮޑު ޓުއަރިޒަމްގެ ެއންމެ ވަރުގަދަ މަންޒިލެއްގެ ގޮުތގަ

މެން ހަމަކުރަންޖެހޭނެ. މި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނީ އެއްަފޅިއަކުން ނޫނޭ. ހުރިހާ ދިމާލަކުން ރަނގަުޅގެ ފައި އަުޅގަނޑު

 -14އިމާރާތްކުރުުމގެ ހުއްަދ ދޫކުރާ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ަގވާއިދު.  -13 މުހިއްމު ނުކުތާގެ އަލީގަިއ؛

ނުގެ މި ގާނޫ ،ވަނަ މާއްދާގައި ެއބަ ބަޔާންކުރޭ 96ބެހޭ ގަާވއިދު.  ހެން ގަވާއިދުަތއް ހެދުމާކުރުމާ ގުޅޭ އެހެނިއިމާރާތް

ަމދުވެގެން ތިރީަގއި ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ބައިަތއް ވެސް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެއީ މިދެންނެވި  ދަުށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކގައި

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ލާނަން އިޔާންކުރެިވފައި އެހެރީ. ދަންނަވައިކުރަންވީ މިންވަރު ބަގަާވއިދުތަާކއި އެ ބައިތައް ހަމަ

ަކުްށ އޮވެ ެގއްލުނުކަން އެއީ ހިތާމައެއް. މިއަދަކުން މިއަދައަހަރުދުވަހު  1ގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މު ގާނޫނެއް އަޅުމުހިއް

އަޅުަގނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ޖެހިވަޑަެއއްނުގަންަނވާނެ.މި ގާނޫނު ފާސްކުރަްއާވކަުށް

ފުރުޞަތު އެކަުށީގެްނާވ  ނޫންތޯ ބައްލަވައިލަްއވާފައި ެއއަުށް ގޮތުަގއި ދެން ލިބިގެންދިޔަ ބައިަގއި ހުރީ ރަނގަޅުތޯ ބަދަލުގެ

ގަނުޑ އިތުުރ ދެތިން ބިލެއް އަޅު  މީެގ އަދި  ،ވެސް  މި މަޖިލީހަުށް މި .ދުވަސް ދިަޔއީމިންވަރަުށް ލިބޭނެ. ދޮޅު މަސް 

ބައެއް ބިލުތައް މަޖިލީހަުށް އަންނަން ހުރި. ނަމަވެސް،  އަިދެވސް، އޮތް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވާފައިވާ އަތުަގއި އެބަ 

މި  ހަމަ ގާތްގަނަޑކަުށްހެން ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރގެ 2017 ،ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިހެން މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ

ދިޔައީ ރިޔާސަތު ބަދަލުކުރުަމުށް ބަޔަކު ކުރަމުންދިޔަ ފަސާދައިގެ މަސަްއކަތްތަކާ ހުރެ. އެންމެ ފަހުން މަޖުބޫރުވެގެން 

ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އުފައްދާފަިއވާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ހިމެނޭ  88ނޫނުއަާސސީގައި ޤާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

މަ ަމޖިލިސް މި ހިނގަނީ. ވަރަުްށ ކުރިން ބަދަުލގެނައި ެއކު ީމގެ ދެތިން ުދވަހު އާރިޓީޖޯމާއްދާއަކަުށް ިމ މަޖިލީހުގެ މެ
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ކަމަކާ ހުރެތޯ ރަްއޔިތުންނަުށް . މިއީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ، ކޮން އޮތީ ނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފެންނަން މިސާފުކޮުށް

ކޮުށް ައޅުގަނަޑކީ މާލެއަުްށ ކުން؛ ޚާްއޞަތަކަުށް ވާހަކަފުޅުެދއްމިފަދަ ބިލު، ންތައްަތއް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާކަ ގޮތަުށް ދަތިވާ

އޮތް. ތެދެއްމެ، ަބއެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ  ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކަުށް ވާީތވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ ސަމާލުކަން މިކަމުގައި

ތުންެގ ވަނަ ަރއްޔި 17އަުޅގަނޑުެމންގެ  މާޭލގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ކުލީގެ މައްސަލަ މިއީ ބޮޑު މައްސަަލއެއް. ،ވިދާޅުވި ފަދައިން

ދިޔަ ބިލެއް ކުލި ކޮންޓްރޯްލކުރުމާއި އަދި ފައިނޭންސް ލޯގެ ކޮީޕެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންދިަޔ. މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން

ތަ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ހިސާބުން ނިމިގެންދިޔައީ. މާލޭގައި ނުވަ އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަުށް ގެންގުޅުމަުށްފަހުަގއި އެ 

ނެތް. ރައީސް ޔާމީންގެ  މެދު ޝަްއކެއް ކަމާޑު ބޭނުމަކީ ގޯިތގެދޮރުގެ ބޭނުންމި ވަގުތު ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮ

އާއި ރަނގަޅު އަެގއްަގއި މެދު ފަންތި ސަރުކާރުން ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް އެބަ ކުރަްއވާ ގޯތިގެދޮރު އަތްފޯރާ

ތިރިން ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ނަުމގައި ހުޅުމާެލ ދެވަނަ ފިަޔވަްއސާިއ އަދި ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު އެހެަރ  އަދި ޭއގެ

ވަނަ  2018 ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބުރިުޖގެ ަމސައްކަތް ނިމިهللا ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދެވޭތޯ.  ފިޔަވަހީަގއި ވެސް ަރއްޔިތުންނާ 

ހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ޯވޓުދޭން ހޮއްެވވުމަުށް އެ ބުރިޖު ހުރަސްކުރަްއވާފައި އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ދެވަނަ ދައުރަކަުށް މި ދިވެ

ހިސާބުގަިއ  އާިއ، ނިާދނެ ޖާގަ ފެންނަނިދާނެ ކޮޓަރި ބޭފުޅުްނނަުށް އެބޭފުޅުން ނިދާނެ އެނދާއި،  ވަަޑއިގަންަނވާއިރު އެ

އަުޅގަނޑުެމން އުއްމީދުކުރަން. އަދި އެ  މެދު ކަމާއި އަެގއްަގއި އެކަން ެވގެންދާނެއިރާދަކުރެއްއވިޔާ ހުންާނނެ. ލުهللا 

ކުރުމަުށްޓަކައި މި ގެންނަްނޖެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ަމސައްކަތަުށް ހުރަސްނާުޅއްވާުށޭ. އްމީދުތައް އަުޅގަނޑުމެން ާހސިލުއު

ނޫނުތަކަުށް މު ގާނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ މިފަދަ މުހިއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތަުށް ހުރަސްނާޅުްއވާުށޭ. އަޅުގަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދެވަަނ  ،ހުރަސްނާޅުއްވާުށޭ. އާދެ! މި ާގނޫނުގެ ދަުށުން މި ވާހަކަަދއްަކމުން ނިންމާލަމުން ދަންނަވަންކެރޭ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ފަހަުށް މި  . ުޓއަރިޒަމާއިއަކީރީ ސިނާޢަތް ގާތްގަނަޑކަުށް މިއީ އިމާރާތްކުރުމުގެ އިްނޑަސްޓް

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަުށް މީހުން ޭއެގ  ،ިރކަމުގެ ސިާނޢަތުގެ އިތުރުން ދެން ރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑުމަސްވެ ؛އޮންނަ

 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ަނމަ ޒާތުަގއި ެއްއވާ ެއއް މަސަްއަކތަކީ މިއީ. ައޅުގަނޑުމެން ތަފާސްހިސާބުތައް ބައްަލވައިފި

ހަމައަުށް ފާސްކުރެިވގެން ދިަޔ ބަޖެޓު ކަރުދާހުގެ ދީބާޖާަގއި  ވަނަ އަހަރާ 2012އަދި  2011، 2010، 2009، 2008

ހިސާބެްއގަިއ ޮއްތ ކޮުށް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާނެ ކޮންެލއްިވ ބޭފުޅުންނަުށް ސާފުހުރި ަބއެއް ުނކުތާތައް ބައްަލވައި ލިޔުްއވާފައި

ން މަޑުމަޑުން ކުރިއަރަމުން އަިއ ެގ ކުރިއަުްށ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ އަރަމު 2008އިންޑަސްޓްީރއެއްތޯ ިމއީ. ތެެދއްމެ، 

ދިޔަ. ސަބަބުތަކަީކ  ާއ ހަމައަުށް މި އިންޑަސްޓްރީ ދަުށަުށ38ް، %34މައިނަސް  އިންޑަސްޓްީރއެއް ިމއީ. ނަމަެވސް،

އޭރުަގއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަާވލުވެަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން ެއންމެ ލެޕްޓޮޕަކާއި އެންމެ ރިސޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގަން 

ދިޔައީ ނުގަތުުމގެ ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެންބޭފުޅުްނނަުށް ވެސް މި ހެއްދެވެނީ ޯކއްެޗއްކަން އެނިގވަަޑއި އިގަންަނވާފައި އެވަޑަ 

މު ސިނާޢަތުގައި ފަތިވެގެންދިއުން. މި މުހިއްރާއްޖޭގެ އިންަޑސްޓްރީތަްއ، ރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތްތައް ފުނިޑގެން ސުންނާ

ހަދާނެ ެއއްވެްސ ގޮެތއް ނެތި ިތއްބާ  ،ކާއި ކުދި ކުންފުިނތައް ދަރާ ވިކިޮބޑެތި ކުންފުނިތަ ވަޑަިއގެންނެވިހިމެނި
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ހަރަުށް އަޅުގަނޑުމެން އަ 3އަހަރާއި ބައި،  2ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ރައީސް ާޔމީންގެ ވެރިކަން އައީ. ެއންމެ 

. އަުށް ގެެނވިފަ 35ވަނީ ޕްލަސް  ަގއި އޮތް ިއންޑަސްޓްރީ މިއަދު މި 35ދިަޔއިރުަގއި ެއއްކަަލ މައިނަސް އަޅަިއގެން

ބެހޭ ސާމާނުތަކާއި،  އެތެރެކުެރވުނު އިމާރާތްކުރުމާ އެކަން ބަޖެޓު ކަރުދާހުގެ ފޮތްތަކުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ރާއްޖެއަުށް

ަވޒީފާ  ،އާއި އެކަުމގައި ހެލިފެލިވި އާބާދީ، ކަންތައްތަުކގެ ައާގއި، ެއައުށް އައި ބަދަލުތަކާިއ، އެ ލިބެން ހުރި މިންވަރާއި އެ

ގާނޫެނއް މީގެ މޯހިރުަގއި އޮންނަންޖެހޭ ފަދަ ވަރުގަދަ ، ތީ ސާފުކޮުށް ފެންނަން. އެހެންވީމާ އޮ ލިބިފައިވާ މިންވަރު މި

މުޅި ބިުލެގ  ،އިންޑަސްޓްީރއެއް މިއީ އިމާރާތްކުރުމުގެ އިންަޑސްޓްރީައކީ. ހުސްއެކަނި އިމާރާތްކުރުމަުށް މި ނައި ނަމަވެސް

ކޮންްޓރަކްޝަން އިމާރާތްކުރުމުަގއި  ކަނި ބިލްޑިންގ ކޯޑަކަުށް ނިންމާލައި،ލު. ހުސްއެނަމަކީ ވެސް އިމާރާތްކުރުުމެގ ބި

ލާ ބިލެއް ނޫން މިއީ. ވަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ވަރަުށް ވަިއްޑ އަދަެދއްގެ ވަކި ކަމަކަުށް ނިންމައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި

 ހުރިހާ ކަމަަކުށް ވިސްނާފައި ހުރި މިްނވަރު. ރަމެްއގައި އެކްރޮސް ދަ ބޯޑުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ބިލުގެސްޕެކްޓް

އެއީ އިތުރުކުެރވެންޖެހޭ މިންވަރެއް. ތެދެންމެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅުަގިއ އެކަން އޮންނާނެ. ހަމަ އެ 

މަރުޙަލާ  އިޞްލާޙު ގެނެސްދެްއވަނިކޮުށް އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިއަދު ެވސް އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް އަދި ކޮމިޓީ

ނިމި، ރިޕޯޓުކުރާ މަރުޙަލާގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހުުށަހެޅުއްވޭނެ. ެއކަމު އިޚްލާޞްތެރި ވިސްނުމަކާ އެުކަގއި ރަނގަުޅ 

ާމއްދާ ވިދާުޅވެަފއި މި ބިލަކީ ކޮން ބޭނުމެްއަގއި، ކޮންގޮަތކަުށް، ކޮންކަމަކު  99ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި މި ބިުލގަިއ ހިމެނޭ 

ްއކަން އަިމއްލަ ވިސްނުންފުުޅގަިއ ވިްސނައިފި ނަމަ، އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ސާފުކޮުށް މި ބިލަުްށ ފޮނުއްވާފަިއވާ ބިލެ

ވޯޓުދެްއވުމަުށް ތެދުެވވަަޑއިގަްނނަވާނެހެން އިްއޒަތްތެރި ކޮްނމެ މެންބަރަކު ވެސް. އަުޅަގނޑު މި އަދާކުރި ވާޖިަބކީ 

ލަކަުށް ވާތީ، ހުުށަހެޅުްއވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވެސް މާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ބި

ދިގުކޮުށް ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަފުޅުނުދައްކަވާީތ އަުޅގަނުޑ ހިތަުށްއެރީ ބަެއއް މަޢުލޫމާތުތައް ައޅުގަނުޑ މި ތަނުަގިއ 

ްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރ މިއަދު ހިއްސާކޮުށްލާނަމޭ. އަުޅަގނޑަުށް މިދެއްވި ފުރުޞަތަުށްޓަަކއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަުށް އި

ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަނޑު އެދެނީވެސް މަނިކުފާނަުށް ބާްއޖަވެރިކަމާއި ފަލާޙާއި ކުިރއެުރން. މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާގެ 

ހާހުން ޒުވާނުން ރަީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާުރަގިއ  60ހާހުން،  50ބޮޑެތިބޮޑެތި ބިލްޑިންގަތއް އެިޅ، އެ ސަރަހައްުދގައި 

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وރިކުެރވިގެންދާ ތަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުިރއްާޔ. ވަޒަްނވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމާރާތްކުރުުމގެ ބިލެއް ަތޢާރަފުވެގެން އައުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު 

މާއްދާއާ ެއުކ  98މެނޭ މި ބިލު، ޕޭޖު ހި 65ވެސް ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ 

ަގޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި  24ބާބު އެބަ ހިމެނޭ މި ބިލުގައި. ސުވާލަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތިން މަރުޙަލާ އެއްކޮުށްލަިއެގން  11

ން ހަމަ ނިންމާލެވޭނެ ބިލެއް ބާއޭ މިއީ. ހަމަ މިވަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރަ

މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ  9ނޫނީ  8ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީ، ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

މަޝްވަރާކުެރވިގެން ނިންމާލަިއގެން، މި މަޖިލީހަުށް، މި ތަނުަށް، މި ފްލޯއަުށް ގެނެސްގެން މި ނިންމާލެވޭނެހާ އާދައިެގ 

ތެރޭ ވާހަކަދައްާކިއރު މީގެ މުހިއްމު ކަމަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނަޑކަުށް ގަބޫލެްއ ބިލެއްތޯއޭ މިއީ؟ ހަމަގައިމު ެވސް މިއާ ދޭ

ނުކުރެވޭ މި ބިލުަގއި ހުރި މުހިއްމު ކަމަުށް ބަލާއިރު މިދެންނެވި އަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ 

ތަޢާރަފުުކރާއިރު މިކަން މިހެން ނިމިދާނެ  މަޝްވަރާނުކުރެިވ، ބޮޑު އިންަޑސްޓްރީއަކަުށް މިވަުރގެ ބޯޑު ޯކޑެއް ައޅުގަނޑުމެން

މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގައި  1ހާސް ރުފިޔާއާއި  50ކަމަކަުށް. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެން މި ދަނީ، މީގައި އެބައޮތް 

 1ޔާއާއި ހާސް ރުފި 50ޖޫރިމަނާކުރެވޭނޭ. ރައީސް އޮފީހުގައި އެ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވަނީ މި އަދަދު. 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަފެނޭ މި ބިލުގައި އޮންނަ ތަން. އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތަކީ ފައިާސގެ ބޭނުމުަގއި ބަޔަކު ޖޫރިމަނާކޮުށްގެްނ 

ލާރި ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރެވޭ ކަެމއް. ހަމަ އެހާ ބަާލޣާތްތެރިކަމާއި، އެހާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެހާ ޙިކުމަތްތެރިކަމާ 

ކަފުޅު ދެްއކެިވ ބޭފުޅުން މިތާ ތިއްބެވި. އަބުުރގެ ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެްސގެްނ މި ތަނަުށް ވާހަކަެދއްިކއިރު އެކު މޮުޅ ވާހަ 

ލަްއަކ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮުށްފައި  2ކިހިނެއްތޯ ެވގެންދިޔައީ؟ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިަޔއީ ރާއްޖެ ޓީވީ 

 1ލައްަކ ރުފިޔާ ދެއްކި ދުވަހު ނޫން އަނެއްކާ އަނެއް ދުވަހު  2. މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ 1އަނެއްާކވެސް 

ރިމަނާކުރުން ތީ ޖޫމިިލއަނާ އޮތީ 1ހާހާއި  50ބިލުގައި  މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަކީ މި 

ޖޯރިޓީ ގެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޕާލިމެންޓު އްޔާ މިގޮތުން ެވއްޖެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ޮއތްނޫން އެހެން ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަނޑަުށް 

. އޮީތ މި ބިލު މިއަދު ހުުށަހެޅޭނޭ އަންގާފައި ރު އިއްޔެ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަުށްމެންްޓރީ ލީޑަލީޑަރު، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަ

އިންނަ ނގޭ. އަުޅގަނޑު އެ ޙަޤީޤަތް މިއީ. އަޅުގަނަޑުށް މާދަން މި ބިލު ފާސްކުރަންޖެހޭނޭ. މި ބިލު މިއަދު ނިންމާފައި

ކަމެއް ނެތް. މީގައި އަދި ހެޅުމުގެ އެްއވެސް އިޚްލާޞްެތރިކޮމިޓީއެްއަގއި މިކަން ނިންމީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ހުުށަ

މި އިންޑަސްޓްީރއަުްށ  ،މި ގާނޫނު ތަޢާރަފުވެގެން އަންނައިރުމި ބިލު ހުުށަހެޅިގެން އަންނައިރު،  ،ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

މް އިންަޑސްޓްރީަގިއ ޖެހޭ. ޓުއަރިޒަރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީން މިއަުށް ޢަމަލުކުރަން އެބަޓުއަ، ތަޢާރަފުވެގެން އަންނައިރު 

އިރު ކިހިެނއްތޯ މިކަން މޮނިޓަރކުރާނީ؟ ރިސޯޓެްއގައި އެއްފަހަރާ މަަސއްކަތް ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްކުެރވޭއިރު ދިހަބާރަ

ންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިަތކުން މި މަސައްކަތް ކުރާއިުރ ކުދިކުދި ކޮ ،ކުރާނީ. ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ކިހިނެއްތޯ މޮނިޓަރ

މިކަން މިހެން ނުކުރެވޭނެ  ،. އެއީ މިކަން ކުރެވުމަކީ. އެހެންނަމަވެސްނެކުރަންޖެހޭހުންގެ މަސައްކަތް ވެސް މޮނިޓަރމީ އެ

ޖެހުން ނޫން ެއްއވެްސ  ލުތަކެއްގޫތަާކއި މުްޝކިހާލަތުގައި މިފަދަ ކަމެްއ ގެެނސްގެން އިތުރަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް އުނދަ
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އަދަދުތަެކއް ހުރީތީ ޭއެގ ބޭނުންކުރުން ނޫން އެހެން މިދެންނެވިހެން މީގައި ފަިއސާގެ  ،ކަމެއް ެވގެންނުދާނެ. ޙަޤީޤަތަކީ 

ކުރެވޭ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ތަޖުރިބާ ުށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކަުށް ބަލާއިރުބޭނުމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް؛ އަޅުގަނޑުމެންނަ

ތަން. ދެން މީގަިއ  ރުންތަކަުށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ މި ހާލަތަުށް މިކަން ވެގެންދާނެތަޖުރިބާކު

، ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި ތިހެން ދައްކާލާ ވާހަކައަކުން ދާ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކަންތައްތައް މި

ދެއްކިަޔސް އެީއކީ ނޫން ޙަޤީޤަތަކީ. ފެންނަމުންދާ ތަންމެ ރީއްޗަުްށ ވާހަކަކިަދއްަކއިގެން، ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަކަުށް ވާހަކަ

ިދޔައިރު މި ާރއްޖޭަގއި ިސޔާީސ މަޝްރަޙަުށް ނިކަން ބައްަލވާ ުހރިހާ ވާހަކަތަެކއް ދެްއކިގެން މަންޒަރުތަކަުށް ބަލާއިރު އެ

ފަހަރަުކ  ދަީނ ފަހަރަކު މީހަކު، ން މިގޮތް. ާރއްޖޭެގ ސިޔާީސ ލީޑަރުން ހަްއޔަރުުކރެވި، ބަންދުކުރަމު ދާ މި ވެގެން 

މި މަޖިލީހުގެ ވާ އިމްތިާޔޒުތައް ނިގުޅަިއގަނެ، މީހަކު. އަދި މި މަޖިލީހުަށް ލިބިގެންާވ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ލިބިގެން

ބަރުންނުަށް ލިބޭ ގޮތެްއގައި ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މެން ޚާއްޞަ ؛އަމިއްލަ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން

އް ިނގުަޅއިގަެނވޭއިުރ އެތައް ކަންަތއްތަކެމެންބަރުންނަުށް ލިބޭ، މިދެންނެވީ ލިބިގެންދާ އެތައް  އިނާޔަތްތަާކއި މަޖިލީހުގެ

ޖަލުަގއި. ގާނޫާނ  ނޫނާ ޚިލާފަުށް ބަންދުކުރެވިފައިއިންނެވި ގާ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އެބަ ނުލާ ތިއްބަވަނީހަމަ އަޅައި

 ،ބޭފުޅާ ނުގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަަބބެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް . މަޖިލީހަުށް އެކުމެއް ނެތި ބަންދުކުރެވިފަޙު ޚިލާފަުށް

ވެސް ނަގަންވީ.  ތި ބޭފުޅުންގެ މާދަން އްތޯ ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން؛ކިހިނެ ޔާސަތުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރއްވީ؟ރި

ކުރަންީވ. މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ އިމްތިޔާޒުތަްއ ކޮންފިޑެންސް މާދަން ވެސް ނަގަންވީ. ބޭރުނޯ

 ޖެހޭ. މާދަން ވެސް ބޭރުކުރަްނވީ. ތި ދެރިާޔސަތެއް އޮތިްއޔާ ބޭރުކުރަން އެބަ ވާހަކަަތއް ނުދައްކާ ނިގުޅަިއގަެނވޭއިރު އެ

ންަނވަނީ ަގވާއިާދިއ ތި އި ބޭފުޅުން ވެސް، ރިޔާސަުތގަިއ ތިއްބެވި ނައިބު ރަީއސް ެވސް، ރައީސް ވެސް ރިޔާސަުތގައި

ޚިލާފަުށް. މިތާ ނެގުނު ވޯޓަކީ ކަނަޑއެިޅގެން ހަމަ ދުވާލު، ރޭގަނޑު ަވކިވާހެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ގާނޫނުތަކާ

ޚިލާފާުށް ކުރެވިފައި ހުރި ކަމެއް. މަޖިލީހުގެ ވޯޓިން  މަޖިލީހުގައި ހުރި ގަވާއިުދތަކާގާނޫނުތަާކއި މި  އީފެނިގެންދިޔަ

ުށް ޮގވަިއގެން މިތާ ވޯޓު ނަަގިއގެން ތި ބޭފުޅުން ސަލާމަތްވީ. އަދި ސް ަމްއސަލައެއް ނެތި، ރޯލްކޯލަެއއްވެސިސްޓަމުގައި 

މޮޔަ  .މޮަޔއިްނނަުށް ވެސް ެއއީ މޮޔަކަެމއްކަން ވިސްނޭ ހިސާުބަގއި ގެނައި ަބދަލު ނިކަން ބައްަލވާ! މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް

ޅަންޖެހެނީ. ތި ތަނަުށް ހުުށަހަ މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މި 29ޑެންސްއަުށް ކޮންފިލެކޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނޯބަދަ

ންބައެއް ގަބޫލުކުރާނެ ކަެމއްތޯ؟ ހުުށަހަޅަން. މިއީ ކޮ 42ޫނނީ  43އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ދެބޭފުޅުންގެ ނޯކޮންފިޑެންސަުށް

ޚިލާފަުށް. ދެން  ގާނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުތަކާ . ތި ގޮނޑީގައި ތި ތިއްަބވަނީއެކަމަކު ތި ތިއްބަވަނީ ފޮނިެވލާފައި ތިތާ ހެވިފަ

ނޫން. ކުެރޭވ އުމު ހިނގަނީ އެގޮތަކަުށް އްިކޔަސް ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭނެ. ޤަ ތަނަުށް ބިލުތައް ގެނެސްގެްނ މޮޅު ވާހަކަ ދެ މި

ވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ބެލޭނެ އުސޫލުތަކެއް ނެތް. ތި ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީކުރު ވަްއކަންތަކާއި މި ޤައުުމގައި މި ހިނގާ ޖަރީމާތައް

އްޔާ ނައްތާލަމުން ތި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުުށަހެޅޭ ބިލަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ނާޅާ. ހުރި އުސޫލުަތކެއް ވެއްޖެ  ކަނޑަެއއް

 މިލިއަނާ އޮތީތި މީގެ ބޭނުމުަގއި... 1ހާހާއި  50ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ މީގައި 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ވާހަކަފުޅުތަްއ ެއަބ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަުށް ތަންކޮެޅއް ބޮޑުކޮ

ހިތަން އޮންނަ ރިޔާސަެތއްކަން ިތ ސަތަކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގައި ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްގެންދަވާ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާކުރިއަުށް 

ގެންދަނީ  މަލުކުރަމުން މިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންކަމުަގިއ ޢަ، ނަވާނެ. އެހެންވީމާބޭފުޅުންނަުށް އެނގިވަަޑިއގަން

ގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތަުްށ ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަުށް ވާނަމަ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއްއގޮަތުށް. އެއާ ޚިލާފަުށް 

ތަނުގައި މި ތިބެީނ  ުޅގަނޑުމެން ެވސް މިގޮތުަގއި އަ ގެފިޔަވަުޅއެިޅގެންދާނެ. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަދި މަޖިލީހުގެ  ،ތަނުގައި ބޭތިއްބީމަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޮވާފައި މި

ވާހަަކ  ދަްއކަވަްނޏާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް ފިަޔވަުޅއަޅާނެގަާވއިދުތަކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުްށނުހިއްތަވާ ވާހަކަފުޅު

ވެސް ެނގިފަެއއް ނޯންނާނެ. ރަްއޔިތުންެގ ދާ ޚިލާފަުށް ވޯެޓއް ެއްއގޮތަކަުށް ދަންނަވަން. ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ަގާވއި

އެކީގައި ވޯޓު މެޝިންތައް ދޫކޮުށްލާފައި އައިްސ  ކުރުމާވޯޓަުށް ިއޢުލާނު، ވެސް ނޯންނާނެހުގެ ގަވާއިުދގައި އެްއގޮަތކަުށްމަޖިލީ

ގަތުެމއް. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ކުރިމަތީަގއި ކުެރވިފައި ހުިރ ރިޔާސަތަުށް އަަރއި

ފަހުން  ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަން ހަމައެކަނި ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހެއްގެ ބޮލުަގއި އެުޅވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. މި 

ރައީސްގެ އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ ވޯަޓކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް ނެިގގެންދިަޔ  މި މަޖިލީހުގައި ނެގިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ

ޓަކައި ަވކި ބަަޔކު މަސަްއކަތްކޮުށްފަިއވާކަން އަޅުގަނޑު ކި ކަންކަމެއް މަޖުބޫރުކުުރމަުށްވޯޓެއް. މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތަުްށ ވަ

ވާަހަކ  މުކޮުށް ތަކުރާރުކޮުށް އެއިނީ އަުޅގަނޑު. ާއއް ގައިދުވަހު ރިޔާަސތު ބޮޑުކޮުށް ދަންނަވަން. އެ ހަމަ ވަރަުށް ހާމަކަން

ގޮތް ރައްިޔތުންނަުށް އެނގިގެން ކުެރވޭ  ދާލަން. މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދަންނަވަމުންދާތީވެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ

ކުރާކަުްށ އިންދާ އަުޅގަނޑު  ކަމެއް. އެްއވެސް މެންބަރަކަުްށ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް މަޖުބޫރުކުރުަވއިގެން އެްއވެސް ކަމެއް 

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަިތވެރިއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑެއް ފުރުޞަެތއް ނުޭދނަން. އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު މި

 ުށް.މުޙައްމަދަ ޙުސައިން މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ އުފާުކރާ ކަންތައްތަެކއް ހިނގައިފި. ދެންމެ މަނިކުފާނު ދެއްެކިވ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަ

ކުރަްއވާނެ ކަމަުްށ ޓުމާއި ނެގެހެއްޓުމަުްށ ހިތްވަރުވާހަކަފުޅަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު އުފާކުރަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ދެމެހެއް

ވަނަ މާއްާދ  205ުދގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ާދ؟ވަނަ މާއް 205އިދުން އުނިވީތޯ ވިދާޅުވާތީ. މިހާރު ަގވާ 

ނގޭ މަނިކުފާނަުށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެކަން ެވސް. އޮންނަނީ، އަޅުގަނޑަުށް އެ އެ މާއްދާަގއި މި އުނިވީޯތއޭ؟

 މެންބަރަކު ަތޙުޤީޤަުށް ބަންދުކޮުށްފައި ހުންނަ ކަމަުށް ވާނަމަ... ،އެހެންނަމަވެސް
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  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދެއްކެވުމަުށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއެރުވީ. ތި މައްސަަލއިަގިއ ޅިފައިވާ ބިލާިއގެން ވާހަކަފުޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުުށަހެ 

. އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނުގެ ަބއެްއ މާްއދާތައް ުއވާލުމަުށް ސުޕްރީްމ ފަހަރު ޖަވާބު ދަންނަވާފަ އަޅުގަނޑު ވާނީ މިއަުދ ެއއް

. ަގއި 2013ޗް ރި މާ 12 ަރނގަޅަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެާވކަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅިފައި

ގޮތް ވެސް ރަނގަޅަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ކަންކަން އުިވގެންދާއިުރގަިއ  ިދޔައެކަން ހިނގައި

ކަން ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއ އަންނާނެންނަ ގަާވއިދުތަކަުްށ އޭެގ ބަދަލުހެދިފައި ހު

އަރުވަނީ ހުުށަހެޅިފައިވާ  ނާުރވާނަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި މައްސަލަިއގައި ވާަހކަދައްާކކަުްށ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް

 ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކުމަުށް.

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އަޅުގަނޑަކަުށް އެނގިފަެއއް ނެތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކާއި ުއސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން 

ފެންނަނީ  މިއަދު މި، އެއީ ިރޔާސަތަުށް ޮއންނަ ކަމެއް ކަމަކަުށް. އެހެންނަމަވެސް އި މެންބަރުންނަުށް ޖަދަލުކުރުމާބަހުސްތަކާ

ވަނަ 13އްޔާ ވިދާުޅވޭ. މަޖިލީހުގެ ިއމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނުގެ މެ ރަނގަޅު. އެހެްނެވއްޖެއެން ންެނވީ؛އެ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު ދެ

 ނުލާ. ުސޕްރީމް ކޯޓުން އުވާލި މާއްދާތަުކގެ ތެރެއިން އެ ާމއްދާތަކެއް ނުހިމެނޭ. އެއަުށް... މާއްދާ އަދި ުއވަެއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ.  ޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުގެ ގާނޫނަުށް ާވހަކަދެއްކުމަކަުށް ނޫން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މިމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

މަުށް އަޅުގަނުޑ އްމަދު، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމުޙަ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އެީކަގއި މަޖިލީހުގެ  ވުމަުްށ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާދަންނަވާލަން. ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަުށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދަންނަވަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

އްކަން ނުލިބުނަސް ކުފާނާ އެއްވަރަުްށ ވާހަކަދަދައްކަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލަުށް. މަނި އަޅުގަނޑު މިހާރު ވާހަކަ މި

 ވާހަކަދައްކަން ދަސްކުރީ މިއްކަން. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނ ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރަކަުށް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަ އަޅުގަނޑުމެން

އާދެ!  ދެއްކި ގޮތުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން.ފުޅުތަނުގައި، މި މަޖިލީހުގައި ތިފަދަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ

ކަްނކަން އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ކުރަމުންާދ  މު ބިލެއް ކަމަުށް މިތާނގައި ބޭފުަޅކު ވިދާުޅވި. އަދި މިއްގެ ބިލު މުހިއިމާރާތްކުރުމު

މަސައްކަުތގެ ސިލްސިލާެއްއ ކަމަުށް ވިދާޅުވި. ދެންެމ ރިޔާސަތުން ނެންގެވި ަވގުތު އަުޅގަނުޑގެ ވަގުތުން 

 ފުޅުން. އާދެ! އަދި މިކަމާ ބެހޭ؛އިގެން ތިއްެބވި ބޭހޭނެ ތިތާ ކޯޓުލައުނިކުރެިވގެންުނވާނެ. އެަވގުތު އަޅުގަނޑަުށް ދެއްވަންޖެ
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ގައި ކަންތައް ކުރާ ގޮތަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަުށް އި ދުނިޭޔގެ ފެންވަރުގެ ަމޖިލިސްތަކުޓަކަމި ބިލުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުަށް 

ތަނުން  ވުނު އިޞްލާުޙ ވެސް ވިދާުޅވި، މިގަާވއިދަުށް ގެނެ ގެދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން ވިދާުޅވި. އެހެްނވީމާ، ިއހަކަުށް ވެސް

 ވީމާ، ދެންމެން ކަންކަން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަުށް. އެހެންވިދާުޅވި އެމެރިކާގެ ެސނެޓުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތީބޭފުޅަކު 

ފަިއވާ ހެން ކުރިއަރާއަދި ދުނިޔޭގެ އެ ،ހަދާ މަޖިލީހުގައިއެމެރިކާގެ ާގނޫނު، ދެންމެ މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުން ތި ކަނޑައެުޅއްވީ 

ތި ކަންތައް ަހދާ މަޖިލީހުގައި ކަންތައްަތއް ކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުން އަުޅގަނޑާ މެދުަގއި ތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކގެ ގާނޫނު

ކުރެްއވީ. އާދެ! މި ބިލު ކިަތންމެ މާއްދާއެއް ުހއްޓަސް، ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ކަމަުށް ވިަޔސް ވެސް ވިދާުޅވެބައްަލވާ! 

ގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އަޅުގަނުޑ. ދުންފަތާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރިތޯ؟ އެ ގާނޫނަކަުށް ނުވޭތޯ؟ އިމާރާތްކުރުމު

އެ ގާނޫނު ފުރިހަމަެއއް ނޫންތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ ވެަފއި އޮތީ؟ ާކކުތޯ ެއއަުށް ވާ ގޮެތއް ބެލީ؟ މޮނިޓަރކުރީ؟ ވިދާުޅވެއްޖެ 

ޓީެއއްގެ ވާހަކަތައް. އެހެންނަމަވެސް، މި ާގނޫނުތައް ފާސްކޮުށްފައި އެއަުށް ޔޫތު ސިޓީއަާކއި އަނެއް ސިީޓއަާކއި އަނެއް ސި

ވާ ގޮތެއް ނުބަލަންޏާ ކިހިނެއްތޯ ވަނީ؟ އާދެ! ވަރަުށް ބާރަުށް ާވހަކަތައް ދަްއކާއިުރަގއި އެބަހުރޭ ނުދައްކާ ވާހަކަ. ައޅުގަނުޑ 

އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަީނ ގާނޫނީ އިމުގެ ވާހަކަާއއި ދެންމެ ވާހަކަދައްކަން ފެުށީމަ ވެސް ހުއްޓުަވއިލެްއވި ފަދަ ވާހަކަ. 

ގާނޫނުގެ ވާހަަކ ދައްކާީތވެ ަރއީސް ނަޝީދަުށް ޖަުލގަިއ ހުންނަވަނިކޮުށް ކަެރކްޝަނުން ލިޔުމެއް ދެްއަވއިގެްނ ެގއަުްށ 

އެ މަނިކުފާުނގެ  ބަދަލުކުރެވުނު. ދެން އޮތް ަބއި ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނާނީ ޭގގެ ބަންދުަގއި ކަމަުށް. ޖަލަުށް ގެންދިއުމުން

ޢާއިލާއާއި އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން މައްސަލަޖައްަސއި، ުސވާލުކޮުށް ހެދުމުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ބުނަނީ، 

އެއީ ަޞއްޙަ ލިޔުމެއް ނޫނޭ. ސައްޙަ ލިޔުމެއް ކަމަުށް އެ ބޭފުޅުން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެކަން ތަޙުޤީޤުކޮުްށ 

ރެންސިކް ތަޙުޤީޤު ހެދުމަުށްފަހުގައި ހުުށަހެޅުމުން އެއަުށްފަހުގައި އެކަން ަބލައިލީމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ހެދުމަުށްފަހުގައި ފޮ

ސަރވިްސއިން ބަލަމުންގެންދަނީ. ބަލަމުންގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި މިހާތަނަކަުށް އެްއޗެއް ނުބުނޭ. ކާނަލް ނާޒިމު. 

އޮންނަވަނިޮކުށް، އަވަހާރަފުޅު ލައްަޕވާފަިއ އޮންނަވަނިކޮުށް ބަޔަކު ވަދެ  ކާނަލް ނާޒިމް ގޭގައި ދަްނަވރު އަވަހާރަފުޅަުށް

އެތަނުން ފިސްތޯލައެްއ ފެނިގެން ކޮންެމވެސް މާއްާދއެްއ ހޯއްދަވަނީ ކަންނޭނގެ ތި. ފިސްތޯލެއް ފެނިގެްނ އޭިތ 

ކޮުށްފި ކާނަލް ނާޒިމްގެ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންކުރަމުން ގޮްސ އެންމެ ފަހުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން ިއޢުލާނު

ފިންގަރޕްރިންޓުގެ އެްއވެސް ނިޝާނެއް ނުފެނެއޭ. އެހެން މީހެއްގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައި އެބަ ހުއްޓޭ. އެ ހިސާބުން އެ 

ވާހަކަައކީ ވެސް ނުދަްއކާ ާވހަކައަކަުށް ވެއްޖެ. ޤާސިމް ިއބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުން ދިފާޢުކުރަްއވާ ތި ބޭފުޅުން އެަބ 

ަވނަ މާއްދާއާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން  13ވާ. އެހެންނަމަވެްސ، އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނުގެ ވާހަކަދަްއކަ

ދުވަސް ވީ ިއމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ ބައްދަލުނުވާތާ.  6ވެސް، މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް؛ ތިބޭފުޅުން ލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ 

އްޔަރުކޮުްށގެން، ރަހީނުކޮުށްގެން ކަމަުށް އެްއބައި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަީނ. ދުވަްސވީ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ބަންދުކޮުށް، ހަ 6

އެހެންނަމަވެސް، ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުނުވޭ. ިވޔަފާރި ވެރިެއއް ވިޔަްސ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް 

ރެއްތޯ؟ ފުލުހުންގެ ސަރުކާރެްއ، މިލިޓަރީ ވިޔަްސ، ސަރުކާރު ަވއްޓާލަްނ އުޅެންޏާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނޭ. ކޮން ސަރުކާ
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ސަރުކާރެއް ނޫން. އަޅުގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަުރކާރެއް. ހައްަޔރުކޮުށްފިއްޔާ؛ އެ ވާހަކަެއްއ 

ތްކުރާ ނުދައްކާ. އެހެން ވާހަކަތަްއ؛ ތިމަންނަމެން ކަންތައް މި ކުރަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިންނޭ. ތިމަންނަމެން އިމާރާ

ބިލެއް މި ހަދަނީ މާލޭ މިހެން މާ މައްޗަުށް އަރަމުންދާތީވެ، ެއކަންކަން ބަލައި ރަނގަޅުކުރަްނ؛ އެކަންކަން ބަލަންޖެހޭނެ. 

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ، މި ގާނޫނުގައި ތި ބަޔާންކުރައްވާ އިޖުާރއަތުތައް އެގޮތަުށް ހިނގަމުންދޭޯތ 

ބަެއްއ ދުވަސްދުވަހު މި މަޖިލިސް ކައިިރއަުށް އަިއސް އަުޑގަދަޮކުށް މި އުޅޭ ކޯޑިނޭޓަރުންތޯ؟  ބަލަނީ ކޮންބައެއްތޯއޭ.

ކޮންބައެއްތޯ ބައްަލވަނީ؟ އެެހންވީމާ، ބިލެއް ޮއވެދާނެ ފުރިހަމަ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ެއއްޗެހިކަން ައޅުގަނޑަުށް ވެސް 

ަގއި މިތާ ކަންތައްތައް ހިނގަުމންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު؛ އެނގޭ. އެމެިރކާ ފެންވަރު ެއްއޗެހިކަން އެނގޭ. އެ ފެންވަރު

ރަނގަޅަުށް އޮތް މިފަދަ ބިލެއް އަދި ބިލްޑިންގ ކޯޑެއް ެއީއ އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެްސ، 

ެއއް ތަންތަންޮކޅު މިދެންނެވީ ތި ބޭފުޅުން ގާޫނނުގެ ެއކިެއކި މާއްާދ، ގަާވިއދުގެ ެއކިެއކި މާއްާދ، އަިދ ޭއގެ ބަ

ނަންގަަވއިގެން ވާހަކަ ވިދާޅުާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މުޅިން ވާހަކަ ހުސްވެގެނެއް ނޫން މި ތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ބައެއް ބޭފުޅުން މިހާރު ވިދާުޅވާ ފަދައިން ބަސްުހއްޓޭ ހާލަތްތައް ެވސް އާދޭ. ތި ބޭފުޅުން ގަިޑ ބައްަލވާތީ ދަންނަވަން. 

ން ވިދާޅުވެއްެޖއްޔާ ުހއްޓަފާނަން. އޭރުން ބާކީ ަވގުުތ ދެއްވަންޖެހޭނެ ފަހުން. އެހެންވީމާ، ރިޔާސަުތގެ ޢިޒުނަާޔ ތި ބޭފުޅު

އެުކގަިއ އަުޅގަނުޑ ކުިރއަުށްެގންދާނަން. އާދެ! ައޅުގަނޑުެމން މިވަރަުށް ގާނޫނުގެ ވާހަަކ، ގާނޫނީ ހަމަތަުކގެ ވާހަކަ؛ 

ސޫުލގެ މަތީން، ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަްނކަންކުރުމުގެ ރޫހު، އުސޫލު؟ ކޮބައިތޯ ރޫލް އޮފް ލޯ؟ ނޫނީ ގާނޫނީ އު

ފިކުރެއް އެބައޮތްތޯ؟ ކުރަން ޭބނުންވާ ކަމެއް ކޮުށްފައި، އެއަުށް ހުއްޖަތު މި ހޯދަނީ ފަހުން. ދެން އެ ހުއްޖަތު ނުފެނިއްޖެއްޔާ 

ދެންމެ ވެސް ވަރަުށް ގިނަ މާއްދާތަކާއި ކަންކަމަުށް ، ހިމޭނުން މި ތިބެނީ. ވިދާޅުވެެދއްވާ! ތި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވެެދއްިވޔަސް

ހަވާލާދެއްަވއިފި. މި ބޭފުޅާ ިވދާޅުވިޔަްސ ހެޔޮ. އެ ބޭފުޅާ ިވދާޅުވިޔަްސ ހެޔޮ. ގާނޫނުން، އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނަކީ މިހާރު 

 އޮތް ގާނޫނެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ވަނީ ހުސްވަގުުތކޮޅަުށް ދާންޖެހިފަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަފުޅު ނިންމާލުމަ

 އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ހަމަ އެންމެ މިނެޓެއް އޮތީމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ޞަތަުށް އަޅުގަނޑު ުޝކުުރކުރަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެއް މިނެޓު ތެރޭގައި ނިންމާލަން އާދެ! މަނިކުފާނު ތި ދެއްވި ފުރު

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަސައްކަްތކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ައބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރިޔާސަތަުށް އަދި ދައުލަތަުށް، 

ޅު ކަްނކަމަުށް، ެހޔޮ ކަންކަމަުށް، ތަރައްީޤއަުށް ވެރީންނަުށް ެއއްބާރުލުންދޭން. ކޮންބައެއްތޯ ެއއްބާރުލުންނުދޭނީ؟ ރަނގަ
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ހުރަސްއެޅުމަކީ މިއީ އިންސާީނ ބުއްދިން މީހުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ހަމަނުޖެހޭ ކަންކަމަުށް، 

ކަންކަމަުށް ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުންދާ ކަންކަމަުށް ގޮވާނެ ތި ދަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުންނޭ. ގާނޫނީ އިަމުށް އަންނާުށޭ. މި 

 އަޅުގަނޑުމެން ޮގވާނަން. ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަާކއި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތެތްިރ  .ނީމި ވަ ހިސާބުން އަޅުގަނުޑމެން ހުސްވަގުތުޮކޅަުށް ދާންޖެހިފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިންމާލުމަުށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑމެން މިހާރު މި ދަނީ ހުސްވަގުުތކޮޅަުށް. ދެން ޖަލްސާ 

 ގައި. 11:00ކުރިއަުްށގެންދާނީ 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް.  6ކުރިއަުށްިދއުމަުށް ފަުށަިއަގންނާނަން. އަޅުގަނޑު މި ދަީނ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތް

މިޓީތަކުން ވަރަުށް ގިނަ ކަންކަން މިއަދު ކޮކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ގެ ދަުށުން މި އޮތީ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ހުުށަހަޅަން އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ކޮމިޓީތަކުގެ ބަެއއް މުޤައްރިރުން، މެންބަރުން 

މި  މިކޮޅުަގއި ވަަޑއިގެންނެތީމަ ައދި ކުޑަކޮުށް އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އިއްެޔަގއި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން

ގަިޑއިުރގެ ބަހުސަުށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ބަހުސްތައް ކުރިއަުްށގެންދާއިރުަގއި ކޮންމެ  3ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަުމަގއި 

ދުވަހެއްގެ ވެސް މަސައްކަތް ިނންމުމަުށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން، ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި މަަސއްކަތް ނިންމައިލާފައި ެދވަަނ 

ޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށް މި ގެންދަނީ ރިޕޯޓުތައް. އެއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ދަންފަޅީގައި މަސައްކަތް އަ 

އެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް މި ދައުރުަގއި ވީހާެވސް ކޮމިޓީތަކުން ިނންމާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް 

މުޤައްރިރުންނަުށް ެއއްބާރުލުންދީގެން މިކަން ިމ  ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރުމުގެ ގޮތުން. ރިާޔސަތުން ކޮިމޓީތަކުގެ 

ކުރަމުންގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީތަކުން ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން މުޤައްރިރު ނެތަސް، ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންނެވިޔަްސ 

 އެ މެންބަރަކަުށް ރިޕޯޓް ހުުށަހެޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 
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)ދައުލަތުން މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ގާނޫނު(ެގ؛  2016/11ން ގާނޫނު ނަންބަރު ގެ ދަުށ6.1ުއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.1}

 2016/11. ާގނޫނު ނަންބަރު 6.1ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް ، 6އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޝަނަލަން ޕޭކޮމިޝަނުގެ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއާވ ނެ 5)ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތުގެ ގާނޫނު(ގެ 

މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ މައްަސލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ 

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިދެއްވާީނ  2017އެޕްރީލް  11ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ، ވިލިމާލޭ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. އަޅުގަނުޑ  މާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

 ވަނަ  5ގެ (މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނު )ދައުލަތުގެ 2016/11ންބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު މެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ޝަންލަން ޕޭކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިާނޔަްތތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ މައްސަަލ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ ނެ

ގެ ކޮީޕއަާކއި އަދި ޒިރީ ުކގަިއ ހާާޓ އެ ޑު އިްއވަން. ރިޕޯުށް ނިމުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓް އަުޅގނމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮ 

ގައި ވާނެ. ައޅުގަނޑު ެއދެނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މުން މިރިޕޯޓުކުެރވުނު ގޮތް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމަޝްވަރާ

ުށްދިނުމަުށް. ކުރެްއވުމަުށް ފަހުގަިއ މި ނިންމެވުމާ އެްއގޮތަުްށ މިކަން ފާސްކޮފަހު، ދިރާސާވިސްނުމަުށް ޕޯޓަުށްރި

ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފައިވާ  2017މާރިޗް  14 މިއީ، ފަދައިންނެ އެިގވަަޑިއގަންނަވާ

އެުކަގއި ައޅުގަނުޑމެން ކުރިއަުށްގެްނގޮސްފަިއާވ މައްސަލަ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއަުްށ އައުމާ  މި ސިޓީފުޅަކާ ގުިޅގެން

އްދާގެ ދަުށުްނ ވަނަ މާ 5ގެ (ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ ގާނޫނު) 2016/11ނަންބަރު  މަސަތްކަތެއް. ގާނޫނު

މެންބަރުންގެ  4ކުރަްއވާފަިއވާ ޔަން އްޢަ ކުރުމަުށްޕާޓް ޓައިމް އުސޫލުން މަސައްކަތްޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަުށް އުފައްދާފަިއވާ ނެ

މުޅި  ޔަތު ކޮމިީޓަގއި ކުރިއަުްށގެންދެވުނުއިުރ،މާލިއް ހުގެކަތް މަިޖލީމަސައްމި މެދު ގޮތެއް ކަނަޑއެޅުމަުށް.  ސާރައާމު

ޓައިމުެގ އުސޫލުްނ  މިހާތަނަުށް މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކުގަިއ ޕާޓް ފައިވާނެބަލާއަުޅގަނޑުމެން ޒިުރަގއި ކޮމިޓީގެ ހާ

އަދަދެއްތޯ. ކޮން  ވަގުތަުށް އޮތީ ގެ ރަނގަޅު މިްނވަރެއް މިރަތަކު އަދި މުސާ ތަކަީކ ކޮބާތޯއާިއ،ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުސާރަ

ވަީނ  ޓް މިނުޑމެން ކޮމިޓީ ރިޕޯއަުޅގަ ެއގޮަތުށް ފާސްކުރަްއވާފައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ހުުށަހެޅުމާ އެުކަގއި  ،އެގޮތުން

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް. މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްރިރު. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ޤައަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މު ބަރު،ތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ގެންދަވާ މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް ބަރުންނާއި އަދި މުޤައްރިރުން ކުރަމުންކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް އިްއޒަްތތެރި މެން
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ދައުލަުތން މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުެގ ) 2016/11ނަވަން. ގާނޫނު ނަންބަރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ޝުކުރު ދަން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް  ޝަނަލަން ޕޭމާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ނެ ވަނަ 5ގެ (ގާނޫނު

ވަގުތު ކުރުމުގެ ވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ޖުމްލަ ބަހުސްކުރަްއަވއި ނިންމެމައްސަލަ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކަނޑައެޅުުމގެ

 37މިނެޓު  31ތު ކަނަޑއެިޅފައިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ތަކަުށް ވަގުގަިޑއިުރ. ޕާޓީ 1ނީ ކަނޑައެޅިަފއި ވަ

 މިނެޓު 3ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  37މިނެޓު  4ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ސިކު 50 ިމނެޓު 13ސިކުންތު. އެމްޑީ.ޕީއަުށް 

. މިނެޓު 4ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ނުވާ އިއް ޕާީޓއަަކުށް ނިސްބަތް . ވަކިމިނެޓު 2ީޓއަުށް ންތު. އަދާލަތު ޕާިސކު 57

އަރުވަނީ ނޮޅިވަރަމް  ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ރީފަުށް. ސައިން ޢަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަރަމްނޮޅި

ިތއްބަވާ ބޭފުޅުންނަުށް  އުޅެނީ ރިާޔސަތުގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުގަނޑަުށް މިހާރު އުނދަޫގވެގެން މި

ކިޔައި މިހާރު  ރި ރައީސޭއަޅުގަނަޑުށް ވަރަުށް އުނދަގޫ އިއްޒަތްތެ  ،ގޮތުން. މިދެންނެވީ ނެ ނަމަކާ ބެހޭމުޚާޠަބުކުރާ

 . ތަނަުށް މައްސަލައެއް ވެއްދިން ކަމަުށް މި ބޭފުޅުންނަުށް ރުހުން ނެތް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ތި ދެމުޚާޠަބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް. ެދއްކުމަހަކަދަުއލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތުެގ ގާނޫނަުށް ވާ ،އެރުވީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި

ކުރަންޖެހޭ ޮގތް މަޖިލީހުގައި ަގވާއިުދގައި ގެ ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު ައރުވާނަން. ދެން މަޖިލީހު އެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެްއގޮަތުށް ކުރިއަުށް ވަޑަިއގަތުމަުށް ، ނޑައެޅިަފއި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާކަ

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ރަމްނޮޅިވަ

މެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ކަނެއްތޯ ވާނީ؟ ސައްޙަކުރުން ކިހިމިގޮތަުށް މުޚާޠަބު، އިތުބާރު ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެހެންވީމާ، 

 ...ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްެކވުމަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދަންނަވާލަން. ޖަލްސާގައި ވާހަކަުފޅު ޖިލީހުގެމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް މަ
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

 ޗެީހގެ ެއއް ގާނޫނާއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ދިޔައީ މަޖިލީހުގެ އަސްލު ހަޤީޤަތުގައި މިތާނގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

 ..ކަރުަގއ ހިފާފައި ގަތުލުކޮުށްފަިއ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިާސބުން ފުރުޞަތު ބަންދުކޮުށްލި  ދައްކަވާތީ އަުޅގަނޑު މިގެ ަގާވއިދާ ޚިލާފަުށް ވާހަކަފުޅު މަޖިލީހު ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަަނ  5ގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނުގެ ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅުނު ދައުލަތ6.1ުއެޖެންޑާ އައިޓަްމގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ނޑަެއޅުމުގެ މައްސަަލ ޝަނަލް ޕޭކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިާނޔަތްަތއް ކަނެ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ

ޓުަށް ހިސާބުން ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯ ސްގެ މަރުަޙލާ މިމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުކުރަްއވައި ނިންދިރާސާ

 ވެސް ދަންނަވަން.  ވޯޓަުށް ދެންނެވުން މިއަދުގެ ޯވޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ

 މު އާއް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ) 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު ، 6.2ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  އަޅުގަނުޑ މިހާރު މި -{6.2}

ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  ނިންމެވި ކުރައްަވއިން ދިރާސާއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ބިލު، ޤަގެަނއުމު އިޞްލާޙު ުށްގާނޫނު( އަ

ލިބިފަެއއް ުނވޭ. ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް  2017ލް އެޕްރީ 11

ބަރު މެން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ،ެދއްވާނީ ކޮމިީޓގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުހުުށަހަޅުއްވައި ޓް މަޖިލީހަުށްރިޕޯ

 އަރުވަން.ނޑު ފުުރޞަތުމްދީދީ. އަޅުގައިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

)އިންތިޚާބުތަާކ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( ައުްށ  2008/11ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ާހޒި ގެ ރިޕޯްޓ، އަދިކުރެްއވި ގޮތުރާސާއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ، ޤަުއމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދި

 ޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ. މެނިފައިވާނެ. އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ އްރިރުންނާއި ިއއްޒަތްޤަކުިރއަުްށގެންދިއުމަުށް މުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ަމސައްކަތް 

 2008/11ނަވަން. ާގނޫނު ނަންބަރު އެީކަގއި ޝުކުރު ދަން ން ކުރައްވާ މަސަްއަކތަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމެންބަރު

ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި އުމީ ބިލު ޢަ ގެަނުއމުހެގެމު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއް

ޕާޓީތަކަުށް ަވގުުތ ަގޑިއިުރގެ ވަގުތު.  1ލަ ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޕޯޓަުށް ަބހުސްކުރުމަުށް ޖުމުނިންމެވި ގޮުތގެ ރި

ިސކުންތު.  50 މިނެޓު 13ސިކުންތު. އެމްޑީ.ީޕއަުށް  37މިެނޓު  31ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  ވާކަނޑައެޅިަފއި 
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. ވަކި މިނެޓު 2ންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ސިކު 57 މިނެޓު 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  37މިނެޓު  4ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް 

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑިއގަތުމަުށް މިނެޓު 4ަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ނުވާ އިއް ނިސްބަތް ޕާޓީއަކަުށް

އުީމ ނައުމުެގ ބިލު، ޤަ)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް އިޞްާލޙުގެ 2008/11ނަވަން. ގާނޫނު ނަންބަރު ދަން

ރި މެންބަރަކު ކުރެއްވުމަުށް އެްއެވސް އިއްޒަތްތެގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސް ނިންމެވި ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި

ޓަުށް ވެސް ވޯޓަުށް އެހުން އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ މި ިހސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯ

 ދަނީ އެޖެންޑާ  ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި މިއަދުގެ

 .އަުށް 6.3އައިޓަމް 

އެއީ ބޭން އެމެންްޑމެންޓް ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮންެވންޝަނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަަލ، ަޤއުމީ  -{6.3}

ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ  2017އެޕްރީލް  11ސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާ

މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. 

 އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ހިންގުމުގެ ގާނޫނު(، މި ބިލުޯތ؟ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު މި އެރުވީ ބޭން އެމެންޑްމެްނޓު ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮންވެންޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް ރިޕޯޓަުށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝަނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޭން އެމެންޑްމެންޓް ުޓ ދަ ބާޒަލް ކޮްނވެން

މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅަނީ. މި ރިޕޯޓާ 

ޓީަގއި އެކު މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅާިއރު ކޮމިޓީން މި މައްސަަލ ިދރާސާކޮުށް ނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓާއެކު އޮންނާނެ، ކޮމި

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންގެ ލިސްޓު. އަދި މި ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކޮުށްފަިއ ވަނީ ކޮމިީޓގައި އެ ވަގުުތ 

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ކަމަުށް ހުުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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މިނެޓު. ޕާޓީތަކަުށް ަވގުުތ  30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުަށް ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 

މިނެޓު.  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  5މިެނޓު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  5ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް ދަންަނަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

 5މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  5.ޭއއަުށް އެމް.ޑީ

ގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅުނު 6.3މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑައިގަުތމަުށް ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ންވެންޝަނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ބޭން އެމެންޑްމެންޓް ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮ

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ެވސް ެއއްެވސް ޭބފުޅަކު ބަހުސްކުރަްއވަން އެިދަވޑައިުނގަންނަވާ. އެހެންވުމުން، 

ރިޕޯޓަުށް ވޯޓަުށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ  2010/7އަުށް. ގާނޫނު ނަންބަރު  6.4އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -{6.4}

ލު، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބި

ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު.  2017ެއޕްރީލް  11ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓު 

ތުގެ މި ބިލަުށް ވެސް ެއއްވެސް ިއްޞލާޙެއް ހުުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ، ޤައުމީ ސަލާމަ

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމްދީދީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާ 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި، އަދި މި ބިލު ކޮމިޓީއަުށް 

ފޮނުވުނު ގޮތަުށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ނެތި މި ބިލު ފާސްކުރުމަުށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމަވާފަ. އަުޅގަނޑުގެ އެދުމަީކ 

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެންެމހައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙަުށް ތާއީދުކުރެްއވުމަުށް ެއ ރައް

ބިލު ފާސްކޮުށްދެއްވުމަުށް ވޯޓުެދއްވުން. މި ބިލު ކޮމިޓީން ފާސްކުރަްއވާފައި ވަނީ ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން. 

 ހަޅަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން  2010/7ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ަސލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކު

ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތް ދަންަނވައިލާނަން.  1ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 

 37މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  50މިނެޓު  13ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  37މިނެޓު  31ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 
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މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައުށް ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެިރ  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  57މިނެޓު  3. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް ސިކުންތު

މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  4މެންބަރުންނަުށް 

 ނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް.އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

`. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި މި ތަނުަށް 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު(  2010/7ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަުށް ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަުށް ިއއްެޔގައި މި އިޞްލާުޙގެ ބަުހސް ަވގުތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި މުހިއްމު 

މިހާރު ބިލު ފަރުމާކުރެވިަފއި ވަނީ ެއގޮތަުށް. އެހެންކަމުން،  ޚިޔާލުތައް މިހާރު މި ވަނީ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފަ. އެހެންވީާމ،

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިުލ މިހާރު މި އޮތީ ައޅުގަނޑުެމންނަުށް ހަމަ ބަލައިގަންނަން ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަުށޭ. އަިދ 

ގޮތާިއ، އަދި ހަމައެހެންމެ ހަމައެހެންމެ މި ބިލު ގާނޫނަކަުށް ވެގެްނ، ތަސްދީުގވެގެންިދަޔއިމާ މިހާރު އޮތް ބޯޑަުށް ވާެނ 

ޢަމަލުކުރަން ފަުށާނީ ކޮންއިރަުކންކަމާއި، މި ހުރިހާ ެއއްެޗްއގެ ތަފުޞީލު އެަބއޮތް. އަދި ހަމައެހެންމެ މިހާރަުށް ވުރެ، 

މިހާރު އޮތް ގޮތަުށް ވުރެ މާ ތަފުޞީލު ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ރެޕްރެޒެންޓުކުރެވޭނެ ގޮތަުށް މިހާރު މި ވަނީ މި 

ފަރުމާކުރެވިފަ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ  ބޯޑު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޑއިެގންފައިނުވާތީ މި ހިސާބުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިތުރު ެއްއވެސް މެންަބރަކު ފުރުޞަތަުށް އެިދވަ

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލަުށް ވޯަޓުށް ދެންނެވުން ވެސް މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔަ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ކުރިްނ އަޅުގަ، 5.1އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ޙިލްމީ هللا މަރުޙަލާ ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް. އެއީ ސަރުކާރު ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

ންދިއުން. ނިޒާމާ ބެހޭ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، އިމާރާތްުކރުމުގެ ބިލަުށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަުށްގެ

 މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަނޑު ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިކަން މިހެން ނުހިނގާ ވާހަކައެއް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާކަުްށ ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ

 17ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން، މިހާރަކަުްށައއިސް މިކަން މި ގޮތަުށް އެބަ ހިނގާ. އެހެންނަމަވެްސ، 

މި ހުރި މަސައްކަތް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއޖެންޑާ ބަލައިލާއިރު ފެންނާނެ ނުނި

ވަނީ ނިމިފަ. މިއަދަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ  5.1ކުރިއަުްށގެންދިއުން. މި އައިަޓމު އޮވޭ ޖަހާފަ. މިހާރު މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ 

އަުށް ެދވިދާނެ ކަމަކަުްށ  5.1ވަގުތު. އެހެންކަމަުށްވާނަމަ، ިއތުރު އެޖެންޑާެއއްގެ ދަުށުން ނޫނީ ދެން އަނެއްކާ އެނބުރި 

ބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެޖެންާޑގައި އޮތް ގޮތަުށް ކުރިއަުްށގެންދިުއމަކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސެގ އަޅުގަނޑު ގަ

 މަސްއޫލިއްޔަެތއް ކަމަުށް ައޅުަގނޑު ދެކޭތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ ހަމަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސައްކަެތއް ނެތިއްާޔ އާއްމުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ގަޑިއުުރގެ ބަހުސްގައި ކުރާނެ އިތުރު 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ެގ؛ މާފުކުރަްއވާތި!  11ބަހުސްކުރަމުންގެންދަނީ މި އުސޫލުން. މިއަދު ވެްސ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން. 

. ހުސްވަގުުތކޮޅަުށްފަހުަގއި މި ދެންނެވި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަުށްފަހުގައި ބާކީ ވަގުތު އޮީތމާ ކުރިއަުށްގެންދާނެ ކަމަުށް

އެޖެންޑާަގއި އާއްމުކޮުްށ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދަނީ މި ދެންނެިވ ގޮތަުށް. އެޖެންޑާަގއި އެހެން އައިޓަމުތަުކަގއި މަސަްއކަތެއް 

ނެތިއްޔާ ކުރިން ހުރި މަަސްއކަތްތައް ކުިރއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަކައި. އާދެ، އަުޅގަނޑު ެދންމެ ދެންނެވި، ސަރުކާުރގެ 

ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އިމާރާތްކުރުުމގެ ބިލަުށް هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ރާގެފަރާތުން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއި

ހިސާބުން  ަވގުތު ަވޑަިއގެން ނެތް. އެހެންވީމާ، މި އެްއވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހުަގއި މިިދވަަޑއިގެން ވާހަކަދަްއކަން އެ

މި ބިލަުށް ވޯޓަުްށ އެހުން ެވސް މިއަދުެގ ޯވޓު ގަީޑގަިއ  ްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގަިއ ދަންނަވާލަން.ބިލުގެ ބަހު މި

 3ން އަޅުގަނޑު އަދި ގޮުތގެ މަތީ ގެންދާޢަމަލުކުރަމުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އެޖެންާޑގައި

މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ދާއިރާތައް ލާ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އިދާރީ ،ބިލު އޮތީމައެއް ވަނަ ކިޔުން ިއއްވަންޖެހޭ 

ވަނަ ކިޔުން ިއްއވި ކަމަުށް ައޅުގަނޑު އިޢުލާނުނުކޮުށް އޮތީ.  3އެ ބިލުގެ  ،ސްކޮުށް ނިމިފައިވާތީވެ ގޮތުން ބަހު ބިލާ ބެހޭ

 އަމީންޢާއްމު އަޅުގަނޑަުށް އެަކން ހަނދާންކޮުށްދިން. ވަރަުށް މާފުކުރައްވާތި!؛ އެހެންވީމާ، ރިޔާސަތުން އެކަން އަޅުގަނޑަުށް 

ވަނަ ާމއްދާގެ  75ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ ެއ އައިޓަމް ފުރިހަމަކުރުމަުށް. ަގވާއިުދގެ  ބޮޑަުށް ޝުކުރު

ނޫނު ނަންބަރު ގޮުތގެ މަތީން، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ގާ މާއްާދގެ )ުށ(ަގިއވާ އެ، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3)ހ(ގެ 
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ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ އިޞްލާޙު ުށް ޒީ ުއޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަލާމަރުކަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ) 2010/7

 ގައި.1:30ލާނަން. ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަުްށގެންދާނީ ޑައިހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނ ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. މި 3

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:17ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހު 

 

 ން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހު 7

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް ، 7މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  .الم عليكمالس  

ނގަބީުލ ޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަ

 ހިތަދޫ ދެކުނު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޤަުއމީ ތަރައްޤީކޮމިޓީތަކަުށް އައި ަބއެއް ބަަދލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. 

މުޙައްމަދު  މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އަލިފުުށީބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީއަުށް ގެ ޢަލީ ނިޒާރު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

ެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ .ޑީ.ޕީއެމްެދއްވުމަުށް އެދިަވޑަިއގެން ހަމަޖައްަސވައި ރަޝީދު ޙުސައިން

ވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައި 107ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ.  2017 މާރިޗް 30ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕތަކުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

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

މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ  ޤައުމީ ތަަރްއޤީއިޢުލާނުކުރަން. 

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ެމންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މާފަންނު ހުޅަނގުގެ ބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީއަުށް ނާޡިމް

ޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އެދިވަ 

ޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ ަގއި  2017މާރިޗް  30 ގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްައކުންގްރޫޕު

ޤައުމީ ތަރައްޤީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް ިއޢުލާނުކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގަިއ މަދު ޢަބްދުލްކަރީމްމުޙައްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ދެކުނުހެންވޭރު ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އެދިަވޑަިއގެްނ  ރޮޒައިނާ އާދަމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެއެ ކޮމިޓީއަުށް ައއްޑޫ މީދޫ 

ދާެގ ވަނަ މާއް 107އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ ެގ ރީ ގްރޫޕު )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓް
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ވަނަ  107އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި  2017ާމރިޗް  30އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާުނކުރަން. މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ ަމތީ

ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުްށ ޝަރީފް  ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމްާވ މަރަކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ 

 އެމް.ޑީ.ީޕގެހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިވަަޑިއގެން ޙުސައިން  މުޙައްމަދު ރަޝީދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަލިފުުށީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނަުށް އެކަން ވާީނ މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ

ވަނަ  107އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ގައި 2017ާމރިޗް  30އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޤައުމީ ތަރައްޤީމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުާލނުކުރަން. 

ާދއިރާެގ  ހިތަދޫ ދެކުނުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ  އަލިފުުށީ

ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިީޓ އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުްނ އެދިަވޑަިއގެން ޢަލީ  ނިޒާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި  107ހުގެ ަގވާއިުދގެ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީ

ގަިއ 2017މާރިޗް  30ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާަލމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

ާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ވަނަ މާއް 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  މާފަންނު ހުޅަނގުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޤަުއމީ ތަރައްޤީއެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

 ނާޡިމް  މުޙައްމަދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ަވިއކަރަދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުޙައްމަދު ފަލާޙްމެންބަރު 

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

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ  2017މާރިޗް  30ުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް ިއޢުލާންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާ އައްޑޫ މީދޫކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެިދވަަޑއިގެްނ  މުޙައްަމދު ޢަބްދުލްކަރީމްދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނުހެންވޭރު 

ވަނަ މާއްދާެގ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މެންޓްރީ ގުރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ޕާލައެމް.ޑީ.ޕީގެ 

)ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫުޕެގ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ 

ނަ ވަ 107ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2017ާމރިޗް  30އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ޮކމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަުތގެމާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާްނކުރަން. 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުްށ ތޮއްޑޫ ގެމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެޔޮދޫ

މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ވަަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދި  ޙަސަން  މެންބަރު އިބްރާހީމް
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އި މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއާވ ގޮުތގެ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ލިބުމުން ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން 

ގައި 2017އެޕްރީލް  4ނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ 

މަތީން އެކަން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަންގާފަ

މޫސާ ނިޒާރު ތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތް  ކެޔޮދޫކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ  ސުޫލކު ކުރަން.އެގޮތަުށް އިޢުލާނު

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން  ޙަސަން ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީއަުށް ތޮއްޑޫ ގެއިބްރާހީމް

ގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  ،ލިުބމުންމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ޕާލައެދި

ެމންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ 107

. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އަންގާފަގައި 2017އެޕްރީލް  4އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ސަރުާކރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ  މަތީން އެކަން ވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި 107

ބަދަުލގައި  ގެބްރާހީމްއިމޫސާ ނިޒާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ެކޔޮދޫކޮމިޓީ މިންވަރު ބަލާ

ަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދި ޙަސަން ބްރާހީމްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި އެ ކޮމިޓީއަުށް ތޮްއޑޫ

ދާެގ ވަނަ ާމއް 107މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. ެއ ލިުޔން ލިބުމުންޕާޓީގެ ޕާލަ

ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ  މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގަ ގަިއވާ ގޮުތގެ)ހ(

ވަަނ  107. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އަންގާފަަގއި 2017އެްޕރީލް  4އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ެކޔޮދޫ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އާއްމުމަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޮތއްޑޫ ގެ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ

މެންޓްރީ ުގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފިއވޭ. ވަަޑއިގެން ުޖމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި  އިބްރާހީމް ޙަސަން

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 107ގަާވއިުދގެ  މަޖިލީހުގެ  ،ލިބުމުންއެ ލިޔުން 

. އަންގާފަގައި 2017ެއޕްރީލް  4މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ

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

ގެ އަޙްމަދު ޢާމިރުދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ުކަޑހުވަދޫކޮމިޓީ ާއއްމު އިޢުލާންކުރަން. 

އިދެްއވުން ހަމަޖައްސަވަ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޯހރަފުުށީބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް 

 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،ލިބުމުންމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮުންއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ގެ ޕާލަ އެމް.ޑީ.އޭ ަވޑަިއގެން އެދި

މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ

. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އަންގާފަގައި 2017އެޕްރީލް  9.އެމް.އެސްައކުން އެކަން ވާނީ ެއސް

ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ަގާވއިދުމަތީން އެކަން އެގޮަތުށް އިޢުލާންކުރަން.  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ 107

ދޫ ދާއިރާެގ ޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ފޭމުާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޑުއްވަރީ
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މެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ގެ ޕާލަޕީ.ޕީ.އެމް އިގެން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަޑަ  އިބްރާހީމްދީދީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އި މަތީން މަޖިލީހުގަ އްދާގެ )ހ( ަގިއާވ ގޮުތގެވަނަ މާ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ލިބުމުންފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ 

ގަިއ 2017އެޕްރީލް  10މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަ 

ތީން އެކަން މަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަންގާފަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށްޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. މިއަދު ފަސް  އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު(

 ކޮުށްލަދެްއވުަމުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު އިއްޒަތްތެރި  ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އެބަޮއތް.

  ކަުށްފަހު( މިއަުދގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަްނ.)ވަގުުތކޮޅަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ނެޝަނަލް 5)ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ގާނޫނު(ގެ  2016/11ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ މައްސަލަ، މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިާނޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމު 

ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތަުށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯ

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްބެވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ތި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ވަިކ ނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެނ52ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 2ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ަދއުލަތުގެ  2016/11ގާނޫނު ނަންބަރު އެހެންކަމުން،  .52. ޖުމުލަ؛ 27. ފާްސވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 52 އަދަދު؛

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ 5މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ ާގނޫނު(ގެ 

ތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިްނމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ މަްއސަލަ، މާލިއްޔަ

މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަުށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން

 .ދެވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަުދގެ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އިންތިޚާބުތަާކ ) 2008/11ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޙްމަދު ޢާމިރު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވާ ކަމަުށް ނިންމަަވއި، ެއ ފާްސކުރެްއވުމަުށް ފެނިވަަޑއިނުގަްނނަ ގާނޫނު( އަުްށ ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު ބެހޭ އާއްމު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ  ކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރއްވުމާދިރާސާ ންކޮމިޓީ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަޙްމަދު ޢާމިރު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   24     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 
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 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގ85ެމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ވަިކ ޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވ47ޯ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 7މަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫއެހެންކަމުން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ުންވާ އަދަދު؛ ވުމަުށް ބޭނު . ފާސް 47އަދަދު؛ 

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު( އަުށް ) 2008/11އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްާވފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނިންމަވަިއ، އެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ފާްސކުރެްއވުމަުށް ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަުށް 

މިގޮތަުށް ފާސްވުާމ ފާސްވެއްޖެ. ނިންމެވި ގޮތަުށް ވޯޓުަގއި ބައިވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން 

 .ވަނަ ޯވޓަުށް ދަންނަވައިލާނަންތިން މިއަދުގެ )ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު( ަކމުގައި ދަންނަވަން.އްޖެގުިޅގެން މި ބިލު ބާތިލުވެ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޢަމަލުކުރުމަުށް މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމާ މެދު އެމެންޑްމެންޓް ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮންވެންޝަނަުށް ދިވެިހރާއްޖެއިން ބޭން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 މަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 57. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.

ަގިއ ޓު ދަ ބާޒަލް ކޮްނވެންޝަން ބޭން އެމެންޑުމެންޓްއެހެންަކމުން،  .57ލަ؛ . ޖުމ29ުފާސްވުމަުށް ބޭނުްނވާ އަަދދު؛  57

ވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވެ ކަމަުށް ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިވާ ރުހުންދިނުމަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމަުށް 

 ވަނަ ވޯޓު. 4މިއަދުގެ  ގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ސްވެއްޖެ. )ވަ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އޫޖަޢުފަރު ދާއުނގޫާފރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެަނއުމުގެ ބިުލ ުށް އިޞްލާޙު( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުދިވެހިާރއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް އިވި ގޮތަުށް ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ިނންމެ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު އޫދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ އުނގޫފާރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 .17ރުންގެ އަދުދު؛ ެދްއވި މެންބަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓ44ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ އެހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސް .61އަދަދު؛ 

ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއޫޖަޢުފަރު ދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުށް ުށް އިޞްލާޙު ( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނުލާމަރު

 ވަަނ ވޯޓު. އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓު. 5މިއަދުގެ  )ވަގުުތކޮޅަހަުށްފަހު( އްޖެ.މަޖިލީހުން ފާސްވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިމާރާތްކުރުުމގެ  ،ވާަފިއވާޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްهللا ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެ ބިލު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙިލްމީهللا އިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަުށް

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 17. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ 62އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ަފރާތުން އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ  .61ލަ؛ މު. ޖ31ުފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .61އަދަދު؛ 

ސަރުކާުރެގ  ؛ލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދުޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއމާރާތްކުރުމުގެ ބިهللا މެންބަރު ސަޢުދު އިްއޒަތްތެރި 

ވާފަިއވާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ިޙލްމީ ހުުށަހަޅުއްهللا މެންބަރު ސަޢުދުިއްއަޒތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ 

 ފޮނުވިއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަްނ. އަުށް މި ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްެވއްޖެ.
 

 ނިންމުން 
 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ަގއި. 9:00ރޭ  ންނާނީ މިދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު
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