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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ެފށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2
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 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި  11އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރު -3އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 .2111/2/12އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ.  5އަށް  2111/11/11އިން  2111/11/6ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

 20އްޔާތައް. މި ވަނަ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔައުމި 9ވަނަ ޖަލްސާ އިން  5ވަނަ އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުރުގެ  2111އެއީ 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަްށފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސްލާޙެއް ުހށަަހޅުއްވާފައިނުވާތީ، 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 25 ސަތުން އަންގާ އެންގުން.ރިޔާ . 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 ގުން. މިއަދު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ެނތް.. ރިޔާސަުތން އަންގާން އެނ1ްއައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

 

 30 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ސުވާލު.  ،5އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

ރިޔާޟު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެ -5.1

 35އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލާ ކުރައްވާ ސުވާލު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުަޞުތއެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު 

ބާ ދަންނަވަން. އާދެ! މިހާރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލަށް މަރުޙަ

 ރިޔާޟަށް. هللا އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނ  40ޑުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ އަޅުގަ

އަހަރު ދުވަްސ  15އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ތ. އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ 

ކުރިން ވަނީ ފެިށފައޭ. އެ މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުގައި ވެސް ނުނިމި، އެންމެ އާބާދީ؛ ޒުވާނުން އެންމެ 

ނޑުގެ ސުވާލަކީ މި ގިނަ އެއް ރަށް ކަމުގައިވާ ކިނބިދޫ... )ވަގުތުކޮޅަަކށްަފުހ( އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާދެ! އަޅުގަ

ދެންނެވި ޒުވާނުންގެ؛ ކިނބިދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ތައްޔާރުކުރާ ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު 

 45 ން ސާފުޮކށްދެއްވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ގޮއްސަވާ ހިސާބެއް؛ ޢިއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރު މިކަ

 

 ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން: އެންޑް ސްޕޯޓުސް މުޙައްމަދު މަލީހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު

ވަބަރަކާުތހޫ. އާދެ! هللا `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

ނޑަށް ދެއްވީތީ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިފަ ދަ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަ

 50ޝުކުރުއަދާކުރަން. ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓްރީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ޓަކަިއ ަތާފތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތައް 

ނޑު ހިންގަމުން މި ދަނީ. އޭގެތެރޭގައި އެއްވެސް ރަށެއް އިްސިތސްނާނުކޮ ނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދާކަން އަޅުގަ ްށ އަޅުގަ

ފާހަަގކުރަން. އެގޮތުން  ދެންމެ ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެިރ މެންބަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ 

ގޮއްސަވާ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ތ. އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑުމެންގެ  ނޑު ވާނީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުމުގެ ުކރިންވެސް އަޅުގަ ހިސާބެއް އަޅުގަ
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 55މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަރަށް ަތްފސީލުޮކްށ ގޮއްސަވާ ހިސާބެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ާސފުޮކށްދެއްވާފަ. 

ނޑު ހަމަ މިއަދު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ، ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހަކަށް ހުންނެވި  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީއާ هللا ޢަބްދު ރިޔާޟު؛ މިހާރުެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތ. ކިނބިދޫގެ މެންބަރު، އަޅުގަ

ޒަށް ވުރެ އިސްކަންދެއްވީ މާލޭގައި ގުޅިގެން އޭރު ސީ.ޕީކަމުގައި ހުންނެވިއިރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަ

ނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން ހަމަޖެިހފައިވާ ޒުވާނުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން؛ މާލޭ ގަލޮޅު ްފލެޓު ސަރަހައްދުގައި އަޅުގަ

ނޑު އުފަލާ އެކު މިއަދު ފާހަަގުކރަނީ، އެ މަރުކަޒު މިހާ ނޑު ާފަހގަކުރަން. އެގޮތުން އަޅުގަ  60ރު މަރުކަޒަށްކަން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަޖިލިސް މެންބަރު އެގޮތަށް އެ ކަންތައް ކުރެއްވީ ތ. އަތޮޅުގެ ވަރްަށ  ވަނީ ނިމިފައޭ. އަޅުގަ

ގިނަ ޒުވާނުންތަކަކީ މާލެގައި ވެސް މިހާރުވެސް ދިރިއުޅުއްވާ ޒުވާނުންތަކަަކށް ާވތީ. ހަަމ އެހެންމެ؛ އެހެންނަމަވެސް 

ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ވަރަށް ގާތުން މަަސއްކަތްކުރަމުން، ތ. އަތޮޅު އެހެން ކަްނތައް އޮތްކަމުގައި 

ވަނަ  2111ވަނަ އަހަރު ވެސް އަދި  2113ކިނބިދޫގައި ޤާއިމުކުރާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް. އެގޮތުން 

ނޑު ފާހަގަކުރަ ނޑު ހަމަ އަހަރު ވެސް ވަރަށް ގާުތން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދާކަން އަޅުގަ  65ްނ. އެގޮތުން އަޅުގަ

އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަނީ، އެަކމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހަމަޖެިހފައިވާކަން ސިޓީއަކުން އަޅުަގނޑު ވާނީ މި ދެންނެވި ތ. 

އަތޮޅު ކިނބިދޫގެ ކައުންސިލަށް ފާހަގަކޮށް، އެކަމުގެ ސިޓީ ވެސް ފޮނުވާފަ. އެހެންނަމަވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން އެ 

ވަނަ އަހަރު ވެސް އަދި މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހާއި މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު  2113ނުވައި، ސިޓީ ފޮ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކު ފާަހގަކުރަން.  ފޮނުވި ސިޓީގެ އެއްވެސް ޖަވާބެއް މިހާތަަނށް ލިބިފައިނުވާކަން އަޅުގަ

 70ކަ މިގޮތަށް ދެއްކީމަ ވާ ގޮތަކީ ކައުންސިލް ވެސް ބަދުނާމުވާ ގްޮތ އަޅުގަނޑުމެން ޕަބްލިކު މިކަހަލަ ފޯރަމެއްގައި މި ވާހަ

ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ މުސްަތްޤބަލުގައި ހަމަ މެންބަރު ވެސް ކައުންސިލާ ވެސް ވީހާވެސް 

ނޑު އެދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ާފހަގަކުރަން. މި ދެންނެވި ޔޫތު ސެން ޓަރު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަ

މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ކައުންސިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގެ އަޕްޑޭޓުތައް ލިބުނުހާ އަވަހަަކްށ، އަދި 

ނޑަށް ފޯރުޮކށްދިންާހ  ނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްޮކްށފައިވާ ގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަ އެގްރިމެންޓުގައި ވާ ގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ ބަޖެޓު، ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރާނެކަްނ ވެސް ފާހަގަކުަރން. މީގެއިތުރުން ކިނބިދޫގެ  އަވަހަކަށް  75އަޅުގަ

ނޑު ބައެއް މަޢުލޫމާތު  ފްޓުބޯޅަދަނޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ؛ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އަޅުގަ

މަ މަުޢލޫމާތަށް ަޓކައި. އެގޮތުން ވަށައި ފެންސްެޖހުމުގެ ބަޖެޓު ހިއްސާކޮްށލަން ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހަ

ނޑުމެން ވާނީ އޭގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓު؛ އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ މިހާރުވެްސ  އެޕްރޫވުކޮށްފައި އަޅުގަ

ޕޯޓެއް އަދި މިއަދާ އެކޮޅަށް ފޮނުވާފަ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ބަޖެޓު ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަްފސީލީ ރި

ނޑުމެން، ރައީސް ޔާމީން   80ހަމައަށް ވެސް ލިބިފައިނުވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓްރީ އަކީ އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކުރަން.  ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަްށފަުހ ވަރަށް ބުރަޮކށް މަސައްަކްތކުަރމުން އަންނަ މިނިސްޓްރީއެއްކަން އަޅުގަ
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އަދާ ހަމައަށް، މިާހތަަނށް މުޅި ރާްއޖޭގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ފްޓުބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި މި އަހަރު އެގޮތުން މި

ނޑު ާފހަގަކުރަން. އޭ.އެފް.ސީ ޗެލެންޖު ކަޕް؛ އޭ.އެފް.ސީން ވެސް ފާހަގަކޮްށފައި އެއީ ވަރަށް  ބޭއްވިފައިވާކަން އަޅުގަ

އްޞަ ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަތޮުޅތަަކްށ، އަޮތުޅތެރޭގެ ކާމިޔާބު މުބާރާތެއް ގޮތުގައި. ވަކިން ޚާ

 85ޒުވާނުންނަށް ފުރުަޞތު ފަިހކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައްޑު އަތޮޅު ޒޯން ސްޓޭންޑިއަމް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް 

ރުން ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުަތކުގައި ތަރައްޤީކުރެވި، މުބަރާތް ބޭްއވުނުކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ާފހަގަކުރަން. އަދި އޭގެއިތު

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއްަށ މި ގެންދަނީ. އޭގެއިތުރުން އަވައްޓެރި 

ސްރީލަންކާގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ުފރުޞަތު ަފހިޮކށްދީ، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ޓަކަިއ 

ވަނަ  11ވަނަ ދުވަހު، ނޫނީ  15ޅުގަނޑު އުފަލާ އެކު ފާަހގަުކރަނީ މި ހަފްތާތެރޭގަިއ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މަހު  އަ

ނޑުމެން އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމުކްޮށފައިވާ ޔުޫތ؛ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ުހޅުވާނެކަން ވެސް   90ދުވަހު އަޅުގަ

ނޑެއް އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. މީގެއިތުރުން މި ނޑުމެން ވާނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުޓުސެްލ ދަ ދިޔަ ހަފްތާގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނާއި އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެހީތެރިކަމާ  ޤާއިމުކޮށް، ރަސްމީޮކށް އެ ަދނޑު ވެސް ހުޅުވާފަ. އަޅުގަ

ނޑު އިރާދަކުރެވިއްޔާ ނޑުމެން 11ނޫނީ  11މި މަހު  އެއްކޮށް ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކޮްށފައިވާ ފުޓުސެލްދަ ގައި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަނީ، ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި  ހުޅުވާނަން. އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވީ  95 ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުން ތަްމސީލުކުރައްވާ ދާއިރާ އަށް ތާަފތު މަސައްަކްތތައް އަޅުގަ

އެންމެ އަވަސް މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަނީ، 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ެފތުްނތެރިންނަްށ ޓަކައި މިއަދާ ހަމައަްށ ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ސްވިމިންޕޫލެއް 

އިސްކަމެއްދީގެން ހުޅުމާލޭގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ޔުޫތ  ޤާއިމުނުކުރެވި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިހާރު ވަރަށް

ނޑުމެން ފަާށނަން.  ސިޓީގައި ސްވިމިންޕޫލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އިރާ ނޑުމެން ޤާއިމުކުރާ ޔޫތު ސިޓީގައި އަޅުގަ  100 ދަ...އޭގެއިތުރުން ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އަށް 

 ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 105 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވުން:މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްކެ



5 

 

ޢިއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރު މަިޖލީަހށް ބަޔާނެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަްށ ވަންޏާ ވަޑައިގެން ބަޔާނެއް ދެއްވޭނެ. މިހާރު 

ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ ވަގުތުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު އެ ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން މި ތިބީ 

ނޑު އިތުރު ސުވާލުކުރަން ހަ  110ަމ ލަސްވެފަ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 ދަންނަވައިލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައެޅިގެން ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުރައްވާފައި ނެތީމަ، އެއަށް އެއްޗެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ވަޒީރު  އާދެ! ކަ

 115 ކުރިއަށް ގެންދަވާ! 

 

 ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަދި 

ންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ތަާފތު ގިނަ މާލެ އާއި މާލޭގެ ޒޯނަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޒުވާނު

ނޑު މި މަޢުލޫމާތު ހަމަ މެންބަރަށް ވެސް އަދި މެންބަރުގެ ދާއިރާ އަށް ވެސް   120މަޝްރޫުޢތައް ހިންގާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން...  ހަމަ ހިއްސާޮކށްލުަމށް ޓަކައި މި ހިއްސާކޮށްލަނީ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅުގަ

 

  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ނޑު ހަމަ ސުވާލަށް  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީަރށް ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. އާދެ! ދެން މި އޮތީ އިތުރުގަޑީގެ ސުވާލު. އަޅުގަ

 125ފުރުަޞތުއެރުވުމުގެ ކުރިން ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން މި އޮންނަނީ ސުވާލު؛ ސުވާލުގެ 

ނޑު މައުޟޫޢާއި ދެއްވި ޖަވާބުގެ މައު ޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުން. މިހާރު އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު؛ މިހާރު އަޅުގަ

މި ފުރުަޞތު ުހޅުވައިލަނީ. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ 

 ރިޔާޟަށް. هللا ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ަޢބްދު

 

 130 ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ  ނޑު މިއަދުގެ މި ކަންބޮޑުވުމަކީ އަޅުގަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

އަހަރު ވެއްޖެ. އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ.  15އާބާދީ ބޮޑު ރަށް، މި ދެންނެވި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހަދަންފެިށތާ 

ވެސް  ވެސް ބަޖެޓު އައިރުގައިމަސްދުވަސް  1އަދިވެސް އެކަން ނުނިމޭީތ، މި އަހަރުގެ މިހާހިސާަބށް ، އެހެންވީމާ

ނޑު ޢިއްޒްަތތެރި މިިނސްޓަރ އަރިހުން  ލިބިފައެއް ނެތް. އަދި މަސައްކްަތ ެފިށފައެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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 135 ދެއްވުން. މިއީ މި އަދި ނިންމޭނެ ތާރީޚެްއ ވިދާޅުވެެފށި  ނުވަތަ  ،ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަތް ނިންމޭނީ

މު މަރުކަޒެކޭ. މި މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެބަ ފެށެންެޖހޭ އަވަަހށް. ވިހެން ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް މުހިއްދެންނެ

ނޑުގެ ވައަޅުގަނޑު މި ސުވާލަށް ޖަވާބު، އެހެންވީމާ  ޔާ.ރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ޝުކުރިއްދެއްވުން އެއީ އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަމާލު މަލީހު މުޙައްމަދު ސްޕޯޓްސް އެންޑްޔޫތު  އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ހަމަ ވަރްަށ   140ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މެންބަރަށް  ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކޮށްލަންަތފްޞީލުޮކށް މި ޕްރޮސީޖަރ އޮންނަ ގޮތް އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނުމަކީ އެ ކައުންސިލަކުން އެދިފި ަކމަްށ އަތޮުޅތެރޭގައި ޔޫތު ސެންޓަެރއް ޤާއިމު ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަ

ނޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދެނީ. އެގޮތުން ތ. ވަންޏާ އެ ކައުންސިލަށް މި  ،އަތޮޅު ކިނބިދޫ ކައުންސިލަށް  ބަޖެޓް އަޅުގަ

 ގެ ރައީސް ޔާމީން  ،މެނިސެްފސްޓޯގައި ގެކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންބޭފުޅުން ރިކްއެސްޓު ންނެވިހެން އެމިދެ

 145 ދެވޭނީ އާބާދީގެ ދެ ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްކަންޒުވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނީ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ެތރޭ

ކަންތައްތައް  ވެސް އެ ދަނީ އާބާދީ ކުދި ަރށްަރުށގައި ނޑުމެން މިއަޅުގަ ހާހުްނ މަތީގެ ަރށްަރަށށޭ. އެހެންނަމަވެސް

ން ކައުންސިލަށް ވާނީ އަންގާފަ. ކަބަޖެޓް އެޕްރޫވްކުރެވިފައި އޮތް ކިނބިދޫގެ ކުރަމުން. އެގޮތުން މިދެންނެވިހެން ތ.

ނޑުމެންނަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައެއް ގެންގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް އަޅުގަ ަނށް ކަުއންސިލުން އެ ޕްރޮގްރާމުމިހާތަ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ ކައުންސިލުން އެކަން ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނ ޑުމެން ނުވޭ. އިރާދަކުރެވިއްޔާ އަޅުގަ

 150އަވަހަކަށް ނިންމުން. އެގޮތުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަމިއްލަ އަށް އިންޓަވީންކޮށްގެން ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓު ވީހާ

ނޑުމެ  ދެންނެވި ޔޫތު ސެންޓަރު ވެސް ހުޅުވޭނެ އިންތިޒާމު  އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި ންގެ ޓާގެޓަކީ މި އަޅުގަ

 ހަމަޖެއްސުން.

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 155ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުގެ  ރިޔާޟުهللا ބްދުޒްަތތެރި ެމންބަރު ޢަޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

ނޑު ސުވާލެއް ދަންނަވައިތެރެއިން  ގެ ވާހަކަ ކިނބިދޫ ؛އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި  .ބަލަނީ ލެވޭތޯ މިހަމަ އަޅުގަ

މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބާކީ ރަށްަތަކށް ވޭުތވެދިޔަ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި މަނިކުފާނުގެ  .އޮތީ ސުވާލުގައި މި  ވިދާޅުވެފައި

ނޑުތަކަކާ އެއްޗެހިތޯ އަޅުއްވާފައި ވަނީއަދި ކޮންކޮން؟ ވާނެތޯހާ މަސައްކަތެއް ކޮްށދެއްވާފައިއިން ކި ޒާރާވު  ؟ަކހަލަ ދަ

 ދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ލައެ ސާފުޮކށް

 160 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަމާލު މަލީހު މުޙައްމަދު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު އޮފް މިނިސްޓަރ
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ވެސް އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން  އަތޮޅުގައި ދަނީ ތ. ކުިރއްޔާ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ވެސް  އަތޮޅުގައި ދޭ އަތޮޅެއް. އެގޮތުން ތ. އަތޮޅަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް އިނގޭތޯ. ތ.

ތިމަރަފުއްޓާއި  އަތޮޅު ށް. އެގުޮތން ތ.ކުރަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަދަނީ ދެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމު އަޅުގަނޑުމެން މި

ނޑުމެން ލަސްތަކެއް ނުވެ އަދި ވިލުފުށީގައި  165ފަަށއިގެން؛ މިހާރުވެސް  ވެސް މަސައްކަތް އިރާދާކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

އަތޮޅަްށ  މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ތ. ،ދޭ. މީގެއިތުރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުިރޔަށް އެބަ ތިމަރަުފށީގައި

 .ދަނީ އަތޮުޅ ގުރައިދޫގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް އެ ތ. !ިމސާލަކަްށ ބައްލަވާ ؛ތައް ތު ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުަތފާ 

 ސް ހުޅުވަމުން އެވެ ތައް އެ އަތޮޅުގައިަޓކައި ރިސޯޓު  ޮކށްދިުނމަށްނަށް ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތު ަފހިޒުވާނުން އަތޮޅުގެ ތ.

ގެ ތެރެއިންނާ އަދި ރީ އަޅުގަނޑުމެން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލުހުދަނީ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން 

 170ތައް މި ބޮޑެތި ަމންފާ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓު  އިޤްތިޞާދީ އިބިލުގެ ބޭރުން ވެސް ތަާފުތ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތަތކާ

. ކައިރީގައި ންޏެއް ނޫން އަތޮޅު އެކަ ތ. ؛އަޅުގަނޑުމެން އިސްތިސްނާއެއް ނުކުރަންތޮޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. އަ

ނޑު  އަތޮޅުގައި ދޭ. މިސާލަކަށް ދ. ެވސް އެ މަސައްކަތް އެބަ ަތކުގައިހުރި އެެހން އަތޮޅު ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ށެއްގެ ގެ ތެރެއިން މަދުވާނޭ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއްގެ އެއްވެސް ރަޒުވާނުންގެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ދަންނަވާނީ 

 ޝުކުރިއްޔާ.ން މަންފާނުކުރާ އެއްވެސް ރަށެއް. ޒުވާނަކަށް އެއި

 175 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:

. އެހެންވީމާ، ވާމީ ފެންވަރަށް ެހއްދެވި ވާހަކައައްޑޫ ޒޯން ބައިނަލްއަޤް ، އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަނަ  ނެީތތޯ؟ ކުއްޔަށް ގެަނއި އެއްޗެއްތޯ؟ ދެން ދެ ގެންދަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ބަޖެޓުއިގެން ނައްޓަވަ އެތާ ހުރި ލައިޓު

ފާ މިހާރު ލިބުމުގައި ވަޒީ 91111ވިދާޅުވެއްޖެ.  ޮކށްދެއްވާ ވާހަކަޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު ތަނަވަސް ،ސުވާލަކީ

 180  ގެތެރެއިން ލިބޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ތޯ؟ އައްޑު އަށް އޭއެ ވަޒީފާ ލިބޭނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި ؟ހިސާބެއްގައިތޯއޮތީ ކިހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަމާލު މަލީހު މުޙައްމަދު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު ވަރަްށ އުފާވެއްޖެ ޝަރީފް  ؛އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ހަމަ އައްޑޫ މެންބަރު ޝަރީފް އަޅުގަ

 އެއީ މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮްށފައި ވަނީ އައްޑު ސުވާލެއް ކުރެއްވީމަ. 

ނޑު މިއަދު ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން އައްޑު  ނޑުމެން އޭ. އަތޮަޅށްކަން އަޅުގަ  185މުޅި  ؛ކަޕްއެފް.ސީ ޗެލެންޖުއަތޮޅުގައި އަޅުގަ

މެއްގައި ދެންނެވިހެން ދެ ސްޓޭޑިއަ އި ނުވޭ މިވެސް އަދި މި ރީޖަންގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގަ  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި

ނޑު ާފހަގަކުރަން. އެގޮތުން އައްޑޫ ރާ މިފަަދ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަ.އެއްފަހަ މް ވެސް ވާނީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަ އެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަރައްީޤކޮށްފަވާމީ ފެމިހާރު ބައިނަލްއަޤް ބަރަށް ވެސް . އޭގެއިތުރުން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންންވަރަށް އަޅުގަ
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ކުރަމުންދާ ގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޤާއިމުއަތޮޅު ފެނިލައްވާނެ ފޭސްބުކާ އަދި އެހެނިހެން ދިމަދިމާލުން ވެސް އައްޑު

ނޑުަތކާ؛ފުޓް  190ވެގެންދާކަން އަޅުގަނޑު . މަރަދޫގައި ޤާއިމުވެގެންދޭ ވެސް މިހާރު ޤާއިމު  އެގުޮތން ހިތަދޫގައި ސެލް ދަ

ނޑުމެން ޤާއިމު އާއި ހުޅުދޫގައި މުސްތަޤުބަލެއްގައި މީދޫ ފާހަަގކުރަން. އަދި ކައިރި ކުރާނަން. ފޭދޫގެ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ  ނޑު އަޅުގަ ނޑު ފާހަގަކު ފުޓްސެލް ދަ ރަން. ހަްފާތ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެކަން ވެސް އަޅުގަ

މިހާުރ  ،އްގައި ކުރިޔަށް ނުގޮސް އޮތުަމށްަފހުގެ އޮޕަރޭޝަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެމީގެއިތުރުން ހަމަ ހެރަތެރޭ

ޏަކުން މަސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅު ކުންފުން ،ހެރެތެޭރގެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކުރިޔަށް ގެނެސް އަތޮޅު ވަނީ އައްޑު 

 195ފާެގ އިން ހަމަ ވަޒީ އަތޮޅުގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކަަކށް މިހާރުވެސް ހެެރތެރެ އެގޮތުން އައްޑު .ާފހަގަކުރަން ަފށާފައިކަން 

ނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީން ާފހަގަކޮށްފައިވާ  ނޑު ފާަހގަކުރަން. މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަ ފުރުަޞތު ލިބެމުންދާކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ން ެވސް ަހަމ ކައަތޮޅަށް މިކް ޒޯންގެ އެންމެ ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބޭނީ އައްޑުގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮފަދައިން އަޅުގަ

 ން.އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

 

 200 މަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްތުލު

ނޑު ދަންނަވާލަން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެގައި އެ ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން އަޅުގަ

ރުކާރުން ޔަ ގެންދަވަނީ ސަކުރައްވަމުން ތި ގެ ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީއަތޮުޅ ކިނބިދޫގެ ޒުވާނުން ތ. ،ބޭނުންވަނީ

އަދި މަޖިލީހަށް ހޮވުނު  .ސުވާލަކީ ރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކުްނތޯ؟ މީނުވަތަ ދާއިރާގެ މެންބަ އިސްނަންގަވައިގެންތޯ

ޅުތަކުން މި މަސައްކަތްޕު  ،އަތޮޅު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުުޅތަކުގެ ތެރެއިން  ފަހުން ތ.

 205 ...ގެ މަރުކަޒު ޒުވާނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެރުވުމުގެ ކުރިްނ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި އާދެ! ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ުފރުޞަތު

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަްށ ފުރުަޞތުމެންބަ

 210 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ޝަރީފް ވާަހކަދެއްކެވުން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ނޑު ޢިއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރާ ކުރި ސުވާލަކީ ވާމީ ފެންވަރަށް އަތޮުޅ ޒޯން ބައިނަލްއަޤް އައްޑު ،އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު އެހީގެންދަވައިފީމޭމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވެސް . ދެން ގެންދަވައިފިއޭ  215ވީ ިކހިނެއްތޯ؟  އެާތ ހަުރކުރި ލައިޓަށް . އަޅުގަ
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ނިސްޓަރު މުޅިން ނުދެއްވާ މި ތިގެން ކުއްޔަށް ގެނައި ލައިޓުތަކަށް ާވީތތޯ؟ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުނެ ދެވީ ބަޖެޓުލައިޓު ގެން

ނޑު އަނެއްކާޅެއް ދެއްކެވީމަ އެކައެހެން ވާހަކަފު  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ އެދެނީ  ވެސް މިން އަޅުގަ

ނޑު ކުރި ސުވާލަށް ީސދާ ޖަވާބުމިނިސްޓަރު އަޅު  . ދިނުމަށް ގަ

 

 220 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެ ދެއްވުމުގައި އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ ގަނެވޭކަށް ެނތް. ވަޒީރު ޖަވާބުނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލައި

ރާގެ ވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުަޞތު ވެސް އަރުވަން. މިހާރު ތުލުސްދޫ ދާއި ހާމަކުރެވުނު ނުުކތާއާ ގުޅިގެން 

 .ރާހީމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު މަދު ވަޙީދު އިބްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްޢިއް

 

 225 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާލުޖަ  މަލީހު މުޙައްމަދު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތު އޮފް މިނިސްޓަރ

ންބަރު އާދެ! ހަމަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ އައްޑު އަތޮޅު މެ

ޝަރީަފށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މީ ޕަބްލިކު ޑޮމެއިންގައި ހުރި މަޢުލޫާމުތތަެކކޭ. މިތާނގައި ހަމަ ވަގުތު ނަގާލުމުގެ 

ނޑު ދެންނެވިން؛ ވަގުތީ،  ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އެންމެ ފުަރތަމަ ްސޓޭޑިއަމް ފެށިއިރު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދެނީ. އެހެންނަމަވެސް ކައިރި ޓެމްޕަރަރީ ލައިޓިން ސޮލިއު ޝަނެކޭ އައްޑު އަތޮޅަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން އައްޑު އަތޮޅު ޒޯނު ސްޓޭޑިއަމަށް ބޭނުންވާ ދާއިމީ   230މުސްތަޤުބަލެއްގައި، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާއިމުކުރާނަމޭ. ލައިޓިން ސޮލިއުޝަން އިޢުލާނުކޮްށ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން  އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އޭގެއިތުރުން ހަމަ  އެއީ ހަމަ ވަރަށް ާސފުޮކށް ޕަބްލިކު ޑޮމެއިންގައި ހުރި މަޢުލޫމާުތކަން އަޅުގަ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެއީ ސަރުކާރުން 

އަދި ކައުންސިލާ ތަާފތު އެކިެއކި މަރުޙަލާތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް  އިސްނަގައިގެން

ނޑުމެން   235ގެންދިއުމުގައި ޒުވާނުންގެ މަޝްވަރާ އާއި ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކަކީ ޮކބައިތޯ ބަަލއި، އެ މަގުން އަޅުގަ

ތ. އަތޮޅުގެ ކިނބިދޫ އަދި ތ. އަތޮޅުގެ އެހެން ހިސާުބތަކުގެ ، ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ

 ޒުވާނުންނާ ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިންނޭ އެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. 

 

 ހޯރަުފށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 240ނިސްޓަރު. ހޯރަފުށީގައި؛ ަސރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭްނ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މި 

ހޯރަުފީށ އަޅަން ހަމަޖެިހފައިވާ ސްޕޯްޓސް އެރީނާގެ ކަންތަުކގައި، އޭގެތެރޭން މި ދޭތެރޭްނ ފުޓުސެލް ަދނޑުގައި ވަނީ 

ނޑު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ގުޅާލިއިރު، ކޮންޓްރެކް ޓަރ ބުނުއްވީ ސޮއިކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރާ އަޅުގަ
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މިނިސްޓްރީގެ ބުނެލުމަކަށް މިހާރު ވަނީ މަޑުކުރައްވާފައި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ަކންތައް އޮތީ ިކހާހިސާަބުކތޯ 

ނޑު ބޭނުންވަނީ.   ބަލައިލަން އަޅުގަ

 245 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ވަޒީރު، މިއަދުގެ ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން.

 

 މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ނޑު   250އާދެ، މިއަދުގެ ސުވާލާ ނުގުޅުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހަމަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީަލށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސްޕޯޓްސް މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭްނ ރާއްޖޭގެ  ަރށެއްގައި  31ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަޅުގަ

ނޑު؛ އެއީ ފުަރތަމަ މަރުޙަލާ ފަަށއިގެން މި  ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ ފުުޓސެލް ދަ

ނޑު ގެންނަން  ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ ސަމާލުކަމަްށ އަޅުގަ އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެ ން މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުންވާ އެއް ކަމެއް އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

ނޑު މިހެން މި   255ދައްޗަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޮންޓްެރކްޓަރުން ވަނީ ބަނގުރޫޓުކޮްށފަ. އަޅުގަ

ކްޓުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދެންނެވި ސަބަބަކީ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވި، އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގައި ޕްރޮޖެ

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްަތަކްށ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެވޯޑުކޮށްފަިއ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީންގެ 

ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައުމަށްަފުހ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެިހފައިވާ ކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނަާޢތުގައި 

ނޑުމެންގެ ހިމެ ނޑުމެން ވާނީ އަޅުގަ ނޭ ކުންުފނިތަަކށް ދޭންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންދިނުން. އެގޮތުން އަޅުގަ

 260ސިޔާސަަތށް ގެނައި ބަދަލުގެ ތެރޭްނ؛ މިސާލަަކށް މަސައްަކތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާ ުގޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަަރށް ލިބޭ 

ނޑުމެން ސްޕޯޓްސް ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ސިޔާސަުތތަ ކެއް ިމހާރު ވަނީ އެކުލަވައިލާފަ. އޭގެއިތުރުން އަޅުގަ

އެރީނާ ޤާއިމުކުރުމުގެ ވެސް ބެލީ ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ކޮންޓްރެކްޓަުރންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެސް 

ނޑު ދަންނަވާނީ، މި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުަތއް އެ އުސޫލުން ކުިރއަށް ގެންގޮއްސަ. އެހެންވީ  މާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާއިމުކުރާ ސްޕޯޓްސް  31 ސްޕޯްޓސް އެރީނާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްަކތުގެ ތެޭރްނ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގައި އަޅުގަ

 265އެރީނާގެ މަސައްކަތް ލަސްަތކެއް ނުވެ ފެށިގެންދާނޭ. އަދި މި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓު އެވޯޑްކުރިކަމުގައި 

މައިގަނޑު ދައްޗަކީ ޭކޝްފްލޯގެ މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ބިލުތަކަށް މިއަދު ވެސް  ވީނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކަމުން. އެ ޚަލާޞްކުރަމުން. އަދިވެސް ނުނިމި ހުރީ. 

ދަރާފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަދަކީ ކޮބައިކަމެއް. އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން

ހިސާބުިކތާބު އަދިވެސް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށާއި 
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 270ން ހަމައަކަށް ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ޔަޤީންކަންއަރުވަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އަޅުގަނޑުމެ 

ނޑުމެން ތަރައްޤީކުރާނަން.  އަޅުވާނަމޭ. ޑޮލަރުގެ އަގު ވަނީ މިހާރު ވެސް ތިރިކުރެވިފަ. މާލޭގެ އެއަރޕޯޓު އަޅުގަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު ބްރިޖުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެ ވަީނ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ލިބިފަ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، 

 ނިތަކުން. މީގެއިތުރުން ވެސް އަތޮުޅތެރޭގެ...ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި ކުންފު 

 

 275 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ިރޔާޟު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ؛ هللا ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސް. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

ނިކުފާނު ވިދާޅުވި ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫުޢތަކެްއ ފުަރތަމަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މަ

ނޑުގެ ދާއިރާ  ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

އަދި އެއީ މަނިކުފާނު ތި ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ؟ އަށް ވަޑައިގެން، ވަނީ ބިންގަލެއް އަޅުއްވައިދެއްވާފަ. އެއީ ކޮންކަމެއްތޯ

 280 ކަންަތކުގައި ބަޖެޓަކީ ކިހާވަރެއޯްތ؟ އަދި އެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށްގޮސް ނިމޭނީ ކިާހތާުކތޯ؟

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. އަދި އާދެ، ހަމަ ހިންވަރު ދާއިާރ އަށް ހޮވިވަޑައި ގަތީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން، ހިންނަވަރަކީ  ހަމައެހެންމެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަްށ ހޮވިވަޑައިގެންނެވީތީ ެވސް ހަމަ ުޝކުރުއަދާކުރަން. އަޅުގަ

 285އަތޮޅު ޤާއިމުކުރާ ސްޯޕޓްސް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާްއޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ރަށެއް ޙަޤީޤަތުގައި. އަދި ޅ. 

އެރީނާގައި ޅ. ނައިފަރުގެ އިތުރުން ހިންނަވަރަކީ ވެސް ހިމެނޭ ރަށެއް ކަަމށް އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އެގޮތުްނ 

ނޑުމެން އެޅި ބިންގަލަކީ، އެ ރަށުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ހިެމނޭ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ؛ އެއީ  ހިންނަވަރުގައި އަޅުގަ

ނޑު ޢާއި ނޑު އުފަލާ އެކު ާފހަގަކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ފުޓުސެލްދަ މުކުރުން. އަޅުގަ

މަރުކަޒުތައް؛ އޭރު ވަސީލަްތަތއް ހަމަ މަރުކަޒުތަކެއް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި 

 290ރުތައް އެކިއެކި ޢާއްމު ފަުރދުންނާ ހަވާލުކޮށްގެން މި ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެ ނަމުގައި މި ދެންނެވި ޔޫތު ސެންޓަ

ތަްނތާނގައި ހުރި ރިސޯްސަތއް ގެއްލި، އެ ތަން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ 

ރުަމށް ޓަކައި. ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުްނ މި ދަނީ ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލްަތތައް ހަމަކު

އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީގައި ުހރިހާ ޔޫތު ސެންޓަރުަތކެއްގައި ބޭނުންވާ ބިލިއާޑު މޭޒާއި 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އެގޮތުން އޭގެ  ގާލެންޑޯ، ޗެސް، ކެރަމް، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީަލްތތަކެްއ ހަމަކުރާނެކަން އަޅުގަ

 295ރޯދަމަހުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ބެލެވޭނެ ގޮތަށް އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ބެލޭނެ  ފުަރތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

 އިންތިޒާމުގެ ދަށުން ހުރިހާ ުޒވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ވާނީ ޕްޮރޖެކްޓަރ ފޯރުކޮށްީދފަ. 
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 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސްޓަރު ސުވާލުގެ ތެރޭން ދެއްވި ޖަވާބެއްގައި ވިދާޅުވި، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިނި

 300ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މި މާލޭގައި ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ަރނގަޅު ކުޅިވަރު، ޒުވާނުންގެ 

ރޭން ކޮންތަނެއްގައި ހެއްދެވި ތަނެއްތޯއާ މަރުކަޒެއް ހެއްދެވި ވާހަކަ. އެއީ ކޮން އުސޫލަކުން، ކިހާވަރެއްގެ ބަޖެޓެއްގެ ތެ

 އަދި މިހާރު ކިނބިދޫގެ މި މަރުކަޒަށް ބަޖެޓުގައި ވަނީ ކިހާވަރެއްތޯ އެކުލެވިފައި، ާސފުޮކށްަލދެއްވަފާނަންތޯ؟

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ އަީކ، ފްލެޓު ސަަރހައްދުގައި އާދެ، ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް   305ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކޮށްަފއިވާ ޔޫތު ސެންޓަރު އެކިއެކި ސަބަބުަތކާ ހުރެ ވަނީ ބަންދުކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް ސީ.ޕީ 

ރ އޮފް ޕޮިލހާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ރިޔާޟު އޭރު؛ މިހާރުގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު. އެހެންނަމަވެސް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަ

ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެމް.އޯ.ޔޫއަކަށް ވާނީ އައިއްސަ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އޭރު ބަންދުކުރެވިފައި ހުރި ޒުވާނުންގެ 

މަރުކަޒު އަނބުރާ ވުޖޫދަށް ގެނައުން. އެގޮތުން ހަމަ ކުރިއަށް އޮްތ ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާނަން. 

ނޑު ހަމަ ދަޢުވަތުއަރުވަން އޯޕަން ހަ  310މަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަަރށް ވެސް އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހަތަރު  ނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްފައި ގާްތގަ ނޑަަކށް އަޅުގަ އިންވިޓޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި. އަދި ކިނބިދޫ އަށް ގާތްގަ

ގެ ބަޖެޓެއް އެ ކަމަށް ަޚރަދުވާނެ ކަމަށް ކިނބިދޫގައި މި ދެންނެވި ޒުވާނުންގެ ލައްކަ ފަސްދޮަޅސްވަރަކަށް ާހސް ރުފިޔާ

ނޑުމެން ޔޫތު ސެންޓަރަށް  މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި. މާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ، އަލުން ހުޅުވާ އަޅުގަ

ނޑަށް އަ ނޑަކަށް ހައެއްކަ ލައްަކ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާނެ ކަމްަށ އަޅުގަ ންދާޒާކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤީ ގާތްގަ

ނޑު ޖެހޭނީ އެަކއުންޓްސް އިން ޗެކުކޮށްލަން.   315 ފިގަރ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 320 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
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ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ؛ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ރިޔާޟު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، މަޖިލިސް މެންބަރުކަމަށް ހޮވުނު ަފހުން ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް. އެކަމަކު 

 325އަލިއަޅުވައިލެއްވީ ކުރިން އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ ހުރި ކަންތަްއތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަސްލު ރާއްޖޭގެ  މިނިސްޓަރު

ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި ދާއިރާ އަށް ކަންތަްއތައް ނުކޮށްދެވޭނެކަމާ ނުވަތަ ޮކށްޭދން ނޫޅުއްވާކަމާ، ކުރީގައި މާ 

 ޅުއްވި ކަމަށް ފާހަގަކުރެޭވތީ...ބޮޑަށް ކަންތަްއތައް ޮކށްދެއްވަން އު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން   330ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞުތ މިނެޓުގެ ވަގުތު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން ވަަރށް ރަނގަޅުވާނޭ.  15އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި 

 މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ އަށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މިނިސްޓަރު ވަރަށް ފު  335ރިހަަމ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންވީ.  އަށް ދެއްވައިފި. އެއީ ފޭދޫގައި އޮތް ފުޓުސެލް ފުޓުބޯޅަަދނޑު ހުޅުވުމުގެ ތާރީޚެއް އަހަން އަޅުގަ

ނޑު ސުވާލު ދޫކޮށްލައިފިން.   މިނިސްޓަރު ވަރަށް ސާުފޮކށް އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެދެއްވައިފި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 340 މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ނިޒާމާ ބެހޭ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 345ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު މި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ކިނބިދޫ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަވާފައިވާ ކަހަލަ ގޮަތަކށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ގެންދަވާތީވެ، ޕޮލިސް 

ކޮމިޝަނަރަށް ހުންނަވައިގެން ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކަްނތައްަތކެއް ކުރެއްވުމަށް؛ މާލޭގައި ގިނަ ކިނބިދޫ 

ދިރިއުޅޭތީެވ އެކަމަށް ޓަަކއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް މާލޭގައި ތައްޔާރުކުރައްވަން މަސައްކަތްަތކެއް  ރައްޔިތުންތަކެއް

 ކުރެއްވި ވާހަކަ...
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 350 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ 

ވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ހަވާލާެދއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަގަނީ. ދެންމެ ނެންގެވީ ނިޒާމާ ބެހޭ ގަ

ނޑު މިހާރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ  މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑްަށ ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުއެރުވުމު  355ގެ ފުރުޞަތު ވަޒީރަށް އަރުވަން. )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަހު( އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ސުވާލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 

 ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 މް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަ  360ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ނޑު ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކުރެވިގެން  11ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އަޑުއިވިގެންދިޔައީ ގާތްގަ ވަރަކަށް ފުޓުސެލް ދަ

ކި ރަށްރަަށށް. ދެން އެކަމަކު ތޮއްޑޫ އަކީ ޚާއްޞަކޮށް ފުޓުބޯޅައިގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ަރށަަކށް ވެފައި، ދިޔަތަން އެ

އަޅުގަނޑުމެން، ވަރަށް ބޮޑަށް ދާއިރާގެ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ފުޓުބޯޅަ އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރޭ. އެގޮތަށް ވަރަށް 

ނޑު އުއްމީދުކުރަމުންދިޔަ ދަނޑުތަކެއް. އަދި ވަރަށް ބޮ ޑަށް ކުރީގައި މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ މި ދަ

 365 ތޮއްޑޫ އަށް ނުވަތަ ދާއިރާގެ ރަސްދޫ އަށް ވެސް ޚާއްޞަކޮްށ ގެނެވޭތޯ. އެހެން...

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިނގޭތޯ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރު. މިއަދުގެ ސުވާލާ ނުގުޅޭ ސުވާލަކަށް ވާތީ އާދެ، މިއަދުގެ ސުވާލު، ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އަށް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް މި މަޖިލިސް ނިންމާފަޔާ އެއްކޮށް އަޅުގަ

 370 އްސާޮކށްލަން. ވަޑައިގަތީމަ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓު ހަމަ ދެވިދާނެ ވާހަކަ ހަމަ މަޢުލޫމާަތށް ޓަކައި ހި

 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުޮކށްފައި ހުންނަ ސްޓޭޑިއަމުތަކުގައި ވަށައިގެން 

ނޑުގެ އެންމެ ސިޑިބަރި ޖަހައި، ކުޅިވަރު ބެލޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މެންނަށް ފެންނަނީ. އައްޑޫ ދަ

 375ސިޑިބަރިއެއް ހުރެގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މެޗެއް އޭ.އެފް.ސީ މުބާރާތުގައި ވެސް އައްޑޫގައި ނުބޭއްވިފައި ވަނީ. 
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ަކ އެހެންވީމާ، ކޮންއިރަކުންތޯ ބާކީ ސިޑިބަރިތައް ހައްދަވަނީ؟ މިއަދުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ ތެރޭން މަނިކުފާނު މި ވާހަ

ނޑު މި ސުވާލު މި ކުރީ.   ދައްކަވާފައި އޮތީމަ، އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 380 މިނެޓުގެ ުފރުޞަތު ވަޒީރަށް އަރުވަން.  1ގަޑިހަމަވާތީވެ، 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ އެއް މެންބަރަކު، އެންމެ ޝުކުރުވެރިކަން މި ސަރުކާރަށް އަދާކުރާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަ ޅުގަ

ނޑުމެން ވާނީ މީދޫ  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާކަން އަޅުގަ

 385ރުން އައްޑޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގެ މަސައްކަތަީކ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޮކށްދެއްވާފަ. އަދި މީގެއިތު

ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަން ާފހަގަކުރަން. އަދި ދިވެހި ޓީމު އައްޑު 

ނޑުގެ މައްސަލައެއް ނޫން. އެއީ އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރެއްވި ފައި އޮތް އަތޮޅުގައި ކުޅެން ހަމަނުޖެހުީނ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކުަރން. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ަކންކޮޅުަތކުގައި ވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުޓުބޯޅަ މުބާާރްތ  ގޮތްކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ވިސްނަމުން މި ދަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ދެން އަންނަ ބޮޑެތި  ކުރިއަށް ގެންދާ އުސޫލު. އަޅުގަ

 390ގައި ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި މެޗުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މުބާރާްތތަކުގައި އައްޑު ޒޯނު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. މީގެއިތުރުން އައްޑޫ ޒޯނު ސްޓޭޑިއަމަކީ މި ވަގުތަކަށް އޭ.އެފް.ސީން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑެއް. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެ  އްކަން ފާހަަގކުރަން. ދެން އަދިވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ދަ

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަންތަްއތައް ހުންނާނެކަން ފާހަަގކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބަޖެޓު ލިބޭ މިންވަރަކުން 

 އަޅުގަނޑު އެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަން އިނގޭތޯ. 

 395 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޔާ. ވަޒީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ހިސާބުން ޝުކުރިއް

 އަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީ. )ވަގުތުކޮަޅކަްށަފހު( 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 400 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަަހޅާ ކަންކަން. މަޖި -6އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެްލތުގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -6.1

 405ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ  129މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ގ. މަނާމު، ޑރ. 

މަރިޔަމް ޝަކީލާގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް 

ސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ފޮނުއްވުމުގެ މައް

 ދަންނަވަން. ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން. 

 410 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި ވަގުުތ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު 

ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހިަފއި އޮތް ފަލަސްޠީނު މައްސަލައިގައި ވާނީ މައްސަލައެއް ހުށަހަާޅފައި މިއަދު. 

 415ސް މިއަދު އެޖެންޑާނުކުރެވިދާތީ މިއަށްވުރެ މުހިއްމު އެހެން ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ުނފެންނާތީ އަޅުގަނޑު މި އެހެންނަމަވެ

ނޑަށް މި ވީނުވީއެއް ސާފުކޮށްަލދެއްވުމަށް  މައްސަލައިގައި ހަމަ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ އަޅުގަ

 އެދި. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 420އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިގައި 

ދަންނަވަންޖެހެނީ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ުހަށހެޅުއްވިއޭ. އެ ުހށަެހޅުއްވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ؛ އާދެ، ކުއްލި 

އްސަލައެއް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މައްސަލައެއް. މާފުކުރައްވާ! ކުއްލި މަ

ޙުސައިން ހުަށހެޅުއްވިއޭ. އެ ހުަށެހޅުއްވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެިހފައިވާ ގޮތުން އެ ބަލައިލިއިރު؛ 

ގަނޑަށް ލަފާދެއްވާފައި ވަނީ، ކުއްލި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް އެބަ ހުރި. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަޅު

 425މައްސަލައެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިަފތައް ފުިރހަމަނުވާީތ އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ކުއްލި 

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެޖެންޑާކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ. އަދި މި ވާހަކަ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ންބަރު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ދަންނަވާފައި ކަމަށް ވެސް މެ

ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބްަށ ޓަކައި އެކު ވެސް ދެންމެ 
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ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިދާރީ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ، އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

 430 މޭޒުން ސިޓީފުޅު އިއްވަވައިދެއްވުމަށް.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

 1މަސީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަްށފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު

ހެލްތުގެ މަޤާމަށް  މަރިޔަމް ޝަކީލާ މިނިސްޓަރ އޮފް .ރޑ، މަނާމު ވަހު ގ.ވީ އަންގާރަ ދު 2111ޖުލައި 

 435ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  129ޢައްޔަންކޮްށފައިވާތީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށް ުހަށހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އެ ކަމަނާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަ

ޔާމީން هللا . ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދ2111ުޖުލައި  6. 1135ރަމަޟާން  1އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.

 

 440 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު

ޖުލައި  26މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު  3ޕޮލިސް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ހިމެނޭ  -6.2

 2111/5މެންަބރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކަިއ ޤާނޫނު ނަންބަރު  3ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާީތ، އެ ކޮމިޝަނަށް 2111

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  22ގެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު

 445ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ 

 ލީަހށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖި

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

މަޞީޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަްށަފހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު

 450ގެ ނިޔަަލްށ 2111ޖުލައި  26ގެ މުއްދަތު މެންބަރެއްގެ މަޤާމު  3ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ހިމެނޭ 

 22ފުލުުހންގެ ޤާނޫނުގެ  2111/5މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ަޓކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  3ހަމަވާތީ އެ ކޮިމޝަނަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބުޭފޅުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑްަށ 

އަލްއުސާްތޛް ޢަލީ ނަީދމް /  -1ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުާޅއި އެ ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރު މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެވެ.  3ންނަ ފެ

އަލްފާޟިލް  -3. 1321ހ.ގްލޯރިއޯސާ. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަރީރާ ޢަލީ ަޝރީފް / ދަްފތަރު ނަންބަރު ދރ

 455ބުޭފޅުންގެ ނަންފުުޅަތއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  3 މުޙައްމަދު ފަރުޙާދު / ހަަސންކާރީގެ، ސ.މީދޫ. ވީމާ، މި
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ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވައި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް 

 އްޔޫމް. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަهللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2111ުޖުލައި  6. 1135ރަމަޟާން  1ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 460 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަްއތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ގޮތުގެ  115އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާ -6.3އައިޓަމު  އެޖެންޑާ -6.3

ނޑައަޅާ މަ ނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ޗައިނާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަ ތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ގ. ދެކެނަންފަރުގޭ / ޑރ. މުޙައްމަދު 

ންމެވުމްަށ، މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ ފައިޞަލްގެ ނަންފުޅު ދިރާާސކުރައްވައި ގޮތެއް ނި

 465 މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީަހށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެ

 ޙް މުޙައްމަދަށް. ވެދުން ސަލާމަްށަފހު ދަންނަވަމެވެ.މަސީهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭުރ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައަޅާ ސަފީ ނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ޗައިނާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަ  470ރުކަަމށް ގ. ޤައުމުތަަކށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަ

ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަސްުތކުރާތީ އޭނާ ސަފީރުކަަމށް  122965Aދެކެނަންފަރުގޭ / ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް؛ 

ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިދެއްވައި، އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް 

. ޚާދިމްކުމް، 2111ޖުލައި  6. 1135ރަމަޟާން  1ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. هللا ޢަބްދު

 475 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

 

 ރު ބިލާއި ޤަރާ ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 1

 480 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

   ަތޢާރަްފކުަރންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. މަޖިލީހަށް -1ޑާ އައިޓަމު އެޖެން
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 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 485 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ަތޢާަރފްކުރެިވފައިވާ ބިލެއްގެ ުކށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އަެފދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަްށ  ކުރިން -1މު އައިޓަ އެޖެންޑާ

 ނެތް.

 

 490 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޢީ ބަުހސް. އިބްތިދާ -9އައިޓަމު  އެޖެންޑާ 

ޚަލީލު ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ هللا ބަރު ޢަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން -9.1

 495ގައި ބޭއްވުނު،  2111ޖޫން  11ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ 

ވާނީ ސަރުކާރުގެ ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުަށަހޅުއްވައިދެއް 3ވަަނ ދައުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2111

ނޑު މިހާރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ هللا ފަާރތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަްބދު ޚަލީލު.  އަޅުގަ

ޚަލީލަށް ފުުރޞަތުއަރުަވން. ބިލު ުހށަެހޅުއްވުމުގައި މިހާރު ހުންނެވި މަޤާމުން ނޫނީ هللا ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ަޢބްދު

 ުޅއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވަން. ޕޯޑިޔަމުން ވެސް ބިލު ހުށަހެ 

 500 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚަލީލުهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް  .وبركاته هللا ةورحم عليكم المس  لا`. 

މި ބިލު ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެކުގައި

ނޑު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ސަުރކާރަށް ެވސް މި ފުރުޞަުތގައި  ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުގަ

 505ސަރުކާރުން މި ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން މި ހުަށހަޅާ ބިލަީކ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު. 

ނޑު ބޭނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގޭނެ  ބިލު ހުަށހެޅުމުގެ މައިގަ

ޙާލަްތތަކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމަށް ުހަށހަޅާ ފަާރްތތަކުގެ ދައުރާއި ޒިންމާތަކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި އިލެކްޝަން 

ސޫލުތަާކ، އެނޫނަސް ވޯޓު ނެގުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ އު
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ނޑައަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ކަންކަްނ  ބަޔާންކުރުން. މި ބިލުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ކަ

 510ޞްލާޙުގެނައުމަށް ނަގާ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ހިމެނޭ. ޤައުމީ މުހިއްމު މައްސަލަަތއް ހިމެނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އި

ހިމެނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ނަގާ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ނަގާއިރުގައި މި ހިމެނޭ ކަންތައްަތކަީކ، 

މަ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އަސާސީ ޙައްޤަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށް ވާނަ 2ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކާ ހިސާަބްށ ދާންޖެހޭނެ ކަމަްށ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާ؛ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމަށް ވާ ނަމަވެސް  19

 515 111ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާނެ. ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާޅު ހޯދުމަކަްށ 

ވަނަ މާއްދާ؛ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ދިގުމިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އަށް ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، މި ބިލުގައި 

ވަނަ މާއްދާ؛  111އެކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެބަ ބުނޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ދާންޖެހޭނެ ކަަމށް. ހަމައެއާ

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުަތއް ނުވަތަ ގޮތްތަކަްށ، ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ކަ

ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ދާންެޖހޭނެ ކަަމށް މި ބިލުގައި 

 520ކޮށްފައިވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާްސކުާރ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޔާން

އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވައިފި ޙާލަތެއްގައި އެ ބިލަކަށް ވެސް މި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގެންފި ކަމަށް ވާނަމަ، ޢާއްމު ޚިޔާލު 

ލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާނެ. ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިއްމު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި މި ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް މި ބި

ޤާނޫނުގައި ފާހަގަކޮްށފަިއ ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ޢާއްމު ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް 

ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއްކަން މަޖިލީހަްށ ފެންަނ ކަންކަން.  ނިންމުމުގެ ކުރިން، އެ ކަމަީކ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ކޮންމެހެންވެސް

 525އޭގެއިތުރުން ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ލުގައި އެބަ ވޭ. ނަގަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ޙާލެަތއްގައި އެ ވޯޓެއް ނަގާނެ ގޮތްތައް ަތފްސީުލޮކށް ބަޔާންކޮްށަފއި މި ބި

ނޑައަޅާނީ މަޖިލީހުން ާފސްކުރާ ޤަރާރަކުންކަްނ ވެސް  އެގޮތުން، މަޖިލީހުން ނަގަން ބޭނުންވާ އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމްަށ ކަ

މި ބިލުގައި ބަޔާންކްޮށފައިވާނެ. މިފަދަ ޤަރާރެއްގައި އެއް މައްސަލަ އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ އަށް ވޯަޓށް އެހުަމށް 

ނޑައެޅިދާނެ ކަމްަށ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށް، ބުނެފައިވާނެ. ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަށް  ވެސް ކަ

ނޑު ދެންނެވި  ނޑައަޅާނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ޤަރާރަކުން. ކުރިން އަޅުގަ  530ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަާރުތން ކަ

. އަދި ހަަމ އެ ފަދަ ޤަރާރެއްގައި އެއް ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ފަރާތުްނ ވެސް މަޖިލީހުން ާފސްކުާރ ޤަރާރަކުން ހަމަ

ނޑު ބަޔާންކުރި ފަދައިން، ހަމަ ބަޔާންކުރެވިދާނެ ވޯޓަށް  މައްސަލަ އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ވެސް ކުރިން އަޅުގަ

ދި އެހުމަށް ަޓކައި. މިފަދަ ޤަރާރުތަކާ އެުކ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭުނންވާ މައްސަލައިގެ ދެކޮޅު ބަޔާންކޮްށ، އޭގެ ޕޮޒިޓިވް އަ

ނެގެޓިވް ވެސް ބަޔާންކޮށް ތަްއޔާރުކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާުތކަރުދާހެއް ވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮްށފައި 

 535އެބަ ވޭ. މިފަދަ ކަރުދާހެއްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ވީހާ ބޮޑަްށ އެ މައްސަލައިގެ؛ އެއީ ކޮން މައްސަލައެއް 
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ުފށް ރައްޔިތުންނާ ިހސާބަްށ ކިޔައިދިނުން. އަދި ރައްޔިތުްނގެ ފަާރތުން ޚިޔާލުދިނުމުގައި  ކަމާއި އެ މައްސަލައިގެ ދެ

ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރައްޔިތުްނނަށް ލުއަިފސޭަހޮކށްދިނުން. މަޖިލީހުން ފާްސކުރާ ޤާރާުރގަޔާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވިގެންވާނެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނެރުއްވާ ޤަރާރުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މި ބިލުގައި އެކުލެ

އެދި ހުށަަހޅާ މައްސަލައިގެ ނުވަތަ ސުވާލުގެ ފުިރހަމަ އިބާރާތް ބަޔާންޮކށްފައި ާސފުޮކްށ އޮންނަންވާނެ. ހަމައެއާއެކު އެ 

 540މަށް މި ބިލުގައި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަަހާޅ ސަބަބު ވެސް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. ވޯޓު ނެގުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ މުއްދަތު ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާނެ. މި ދެންނެވި ފަދަ 

ޤަރާރުތަކުގެ ދަށުން ނަގާ ވޯޓު ނަގާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ 

ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ިމފަދަ ޤަރާުރތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތެރެއިން ކަަމށް

ނެރުއްވާ މިފަދަ ޤަރާރުތައް އަނބުރާ ގެނެވޭނެ އުސޫލެއް ވެސް މި ބިލުގައި ފާހަގަޮކްށފައިވާނެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

 545ގަޅު ހައްލެއް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، ގެނެވޭނެ، އަނބުރާ ނެގޭނެ ފަދައިން ބައެއް ޙާލަތްަތކުގައި އެއަށްވުރެ ރަނ

ޙާލަްތތަކެއް ނުވަތަ އުސޫުލތަކެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެ އުސޫލުތައް މި ބިލުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑައަޅައި   ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. އެގޮތުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުނެގުމަށް ތާރީޚެއް ކަ

އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން، އެެހން ޤަރާރަކުްނ މިފަދަ ވޯޓެއް ނެގުން ކެންސަލް، މިދެންނެވި ފަދަ ވޯޓެއް ނެގުން 

ކެންސަލްކުރެވިދާނެ ކަމަށް ިމ ބިލުގައި ފާހަގަޮކްށފައިވާނެ. ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ާޢއްމު އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން 

 550ލިސްޓު އެކުލަވައިލަންވާނެކަމާއި ކެމްޕޭންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ

ވޯޓުކަރުދާސް އޮންނަންވީ ގޮތާއި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމުގައި އޮންނަންވީ ގްޮތތައް ވެސް މި ބިލުގައި 

އް ޖައްސުވާނެ، އަދި އައު ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނަކީ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަށް އައު ސިފައެ 

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މަރުޙަލާއަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން ގެންދާނެ ބިލެއްކަން ވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނ އެބަ ޖެޭހ، އައު މަޖިލިސް ެފށިގެންދިޔައިރުގައި، ފެށިެގންދިއުމާ އެކު ސަރުކާރުގެ 

ނޑުމެންނަށް މި ދޭަހކޮްށދެނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި އުސޫލުތަްއ ފަާރތުން   555މިފަަދ ބިލެއް ުހަށހެޅުއްވިކަމުން އަޅުގަ

ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ހިްތަތކުގައި ބިންވަޅުނެގަުމށް ޓަކައި މި ސަރުކާުރން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

މި ބިލުގައި އުނި ކަންތައަްތކެއް ހުރުން އެކަށީގެންވޭ. މަސައްކަްތތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުްނ 

ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާ އަދި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މި މަޖިލީހަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ 

މުން ވަރަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެވި، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބިުލ ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެކަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެެހންވީމާ، މިފަދަ ބިލެއްގެ   560ބޮޑު މަންފާތަކެއް ކުރާނެ ަކމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި ީވހާވެސް އަވަހަށް މި ބިލު ފާސްޮކށް ޤާނޫނީ ސިފަ ޖެއްސުމަްށ 
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ވެސް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރްަށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި  އެދި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

 ފުރުަޞަތށް. 

 

 565  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުނު ބިލަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. 

ނޑައެޅިަފއި މި ވަނީ. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3 އާދެ! ޖުމްލަ މިނެޓު  21ގަޑި  1ގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ބިލަށް ކަ

ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.އޭ  32މިނެުޓ  21ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  11ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  56

ޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަްށ މިނެ 5ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  35މިނެޓު  11އަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު މި ުހޅުވާލަނީ އިބްތިދާޢީ ބަުހސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  5  570މިނެޓު. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަުތ މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުޅުދުއްުފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

 575ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ހަމައެަކނި ދެ ކަމެއް ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހީވޭ ޤާނޫނުއަސާސީ  ބޭނުންވެގެން ފުރުޞަތަަކށް އެދި ދަންނަވާލީ. މި ބިލު ބަލައިލުމުން އަޅުގަ

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ  ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނަގާ ވޯޓު ނެގޭނީ ހަމައެކަނި ދެތިން ޙާލަތެއްގަ. އަޅުގަ

މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  262ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފާސްކުާރ ބިލެއް ވަކި ކަހަލަ ކަްނތައްތަކެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވަނ ވާނީ 

 580ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް، ރެފަރެންޑަމަކަށް ގޮސްގެން ރެފަރެންޑަމުގެ ނަތީޖާއާ އެއްގޮތަށް އަތުވެއްޖެ 

މަށް ާޤނޫނުއަސާސީގައި އެބަ ބުނޭ. އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމްރާއި ކަމަށް ވާނަމަ ކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތާއި ރިޔާސީ ދައުރާއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބާބުގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކުގެ 

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ، މި ބިލު ބަލައިލުމުން އެބަ ީހވޭ އެ ޙާލަތްަތކުގަިއ  ވާހަކަ އެބަ އޮތް. އެހެްނނަމަވެސް އަޅުގަ

އެކަންޏޭ ރެފަރެންޑަމެއް ނެގޭނީ. އަދި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނެއް، ބިލެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވެގެން މި އުޅޭ ވާހަަކ އަީކ،  585 އެކަން ހިނގާފައޭ އޮންނަންވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޙާލަަތކީ، ރެފަރެންޑަމަކަށް ބަާލފައި ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަްޞދީޤުކުރުމުގެ  3ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ބުނާ 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ރެފަރެންޑަމެއްގެ  ކަންތައް ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ ޙާލަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

ރެންޑަމެއް ނެގުން ލާޒިމްކުރާ ޙާލަްތތަެކކޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނަ އަީކ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެކޭ. އެ މައްޗަށް ރެފަ
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ކޮންމެހެން އެ ނޫން ޙާލަތްތަކެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 

 590ވަރަށް ސާފުެވފައި އޮންނަން އެބަ މަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވޯޓެއް ނުނެގޭނެ އެކޭ ނޫނޭ. އެކަން ބިލުގައި 

ޖެހޭ. ލާޒިމް ޙާލަތާއި އިޚްތިޔާރީ ޙާލަތް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ގޮތުން ހީވަނީ އެކަމުގައި އެކަންޏޭ ނަގަންވާނީ. 

ނޑު ހިަތްށއެރީ ބިލު ކޮމިޓީއަކަްށ ދާއިރުގައި މިދެންނެވި ފައިންޓިއުނިން އަށް ބޭނުންވާނެހެން. މި   އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެހެން. ދެން އަޅުގަ އިޝޫ، އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ޤައުމީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ 

 595އަދި މަޖިލީހުން ބިލު ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާއިރު، އެ ބިލު ވަނަ މާއްދާ ނިޔާކުރާ ގޮތުން.  115ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ 

ހެދުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރެފަރެންޑަމަކަށް 

އި ކުރިމަތިކުރެވިފައި ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަެހއް ނުވަތަ އުނދަގޫތަކެއް މި ބިލުގަ

ހުރެގެންވާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ވެސް. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ވެސް. ހަމައެކަނި މި ދެންނެވި ތަާފތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާޒިމްކުރާ ޙާލަތުގައި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ކޮންމެގޮތެއް  600ވިޔަސް އެއީ އަންނާނެ އެއްޗެއް، މި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮތަސް، ނެތަސް. ދެން އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަާހ ސުވާލުގެ ވާހަކަ. މީގައި އެބަ އޮވޭ ފެަރފެންޑަމެއްގައި ރައްޔިތުން އަހާނީ ސުވާލެއްތާ. 

ވަތަ ނޫެނކޭ ބުނެވޭނެ ސާފުސީދާ ސުވާލަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންވީާމ، އެ ސުވާލަކީ ރައްޔިތުންނަށް އާއެކޭ ބުނެވޭނެ ނު

ރައްޔިތުންނަށް ުހަށހަޅަންޖެެހނީ ކޮންމެހެން ރެފަރެންޑަމަކަށް ުހަށހަޅާ މައްސަލައެއް ނޫން. ރެފަރެންޑަމަކަށް 

ނަންޖެހޭނީ އަންނަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ދާންޖެހޭ ސުވާލު. މައްސަލައިގެ ތަފްސީުލަތކާއި އޭގެ ޕޮޒިޓިވާއި ނެގެޓިވް އަން

 605އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާްސަތކުގައި. އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮށްފިން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގައި. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސަށް ވަރަށް ރަނގަަޅށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި އެއްޗެިހތައް ތައްޔާރުވެގެންދިޔަ ގޮާތ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، 

ނަވަންވެގެން މި އުޅޭ ވާަހކަ އަކީ އެހާ ވޭގްކޮށް މިކަން އޮވެގެންނުވާނޭ. އެ ސުވާލު ބަލައިލީމަ ވޯޓުލާން އަޅުގަނޑު ދަން

ދާ މީހާ އަށް ާސުފޮކށް އެނގެންވާނޭ އެ ސުވާލުގައި އަހާ އެއްޗަކާއި އަދި ހަމައެހެންމެ އޭނަ ޖަވާބުދޭން ބޭނުންވަނީ 

ނެވޭ ގޮތަށް. ހަމަެއކަނި މައްސަލައެއް ލިޔެލާފައި ދީގެން އާނބަސް ނުވަތަ ނޫންބަސް އޭނަ އަށް ފަޭސހައިން ބު 

ނޑު ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. އިޚްތިޔާރު   610ހަމައެކަނި ފުދިގެންނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ނުުކތާ ައޅުގަ

އެނގެން އޮތުން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިނުެވ އޮތުން. އަދި ސުވާލު ސާުފސީދާވެގެން

 ޝުކުރިއްޔާ.
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 615ދޭތެރޭގައި  ބިލާ . މިދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯ

ކޮންކަމެއް ހެނީ ވެސް ދަންނަވާލަންޖެ ރަތަމައިނުންހުރި. އެންމެ ފު އަޅުގަނޑުގެ ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ

ނޑަށް އެނގޭ ގޮތުގައި  . މިއް ބާއޭ ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ބާއޭ މީ ހާސިލުކުރަން ކުރާ މަސައްަކތެ ޤާނޫނުން އަޅުގަ

މެ ކޮން ހޯދުމުގެ ވޯޓު ކޮންމެއިރަކު، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ،ނގެންއޮވޭ ވަރަށް ސާފުޮކށް އެ ލީމަ އެބަޤާނޫނުއަސާސީ ބައި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އޮވޭ. އޮއްވާ އިތުރަށް ފަާރތަަކށް ވެސް ނެގިދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާުފޮކށް އެބަ ގޮތުގައި އިތުރަށް  އަޅުގަ

 620މަޤްޞަދެއްގައި ލާފައި އޮްތ  ،ބުނުން ހަނިކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގައިނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް، ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން

ނޑަށް ބޮޑަށް ވައް ނޫނީ  ،ހިސާބަށް ވަކި ވާަހކައެއް ނޫނީ ނުނެރެވޭ ޔިތުންނާއުޅެނީ. ރައް  ތަރުވެގެން މިބިލަކާ އަޅުގަ

ނޑު މި ނޑަށް އިހްސާސްވެގެން ކިޔާލު ބިލު ވަކި ސުވާލެއް ނޫނީ ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް އަޅުގަ ދަނީ. މުން އަޅުގަ

އެއީ ކަނޑައެޅިގެން  .ށް ބޮޑު މަޤްޞަދެއް އޮވޭ ވަރަ ޙަޤީޤަތުއި މީގައި ފޮރުވިފައި އެބަ ؛އެހެންވީމާ، މީގައި މަޤްޞަދު

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް  ،އޮތް ލިބިފައި އަޅުގަ

 625 ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓެއް ނެގިދާނެ ކަމަށް. މިހެން ؛އަދި އެހެން ފަާރްތތަަކށް ވެސް ،ވެސް

ން ެނތީތޯ މިާހުރ މު މަސައްކަްތަތކެއް ސަރުކާރުކަތެއްތޯ މިއަށްވުރެ މުހިއްއޮއްވާ ދެން އިތުރަށް ކޮްނ މަސައް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ .ހިސާަބށް ފޯރުޮކށްދޭން ރައްޔިތުންނާ ގޮތުަގއި މިއަށްވުރެ މާ މުހިއްމު  ނޫނީ ގެނެސްދޭން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް އަސަ މިއަށްވުރެ ހުރި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ  ރުކުރާނެ ާމ ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް އެބަ އަޅުގަ

 ެފންނަނީ މިހާރަކަށް އައިސް  އަޅުގަނޑަށް މި ވެސް ގެެނސްގެން ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްމިހާރުން މިހާަރށް

 630ތަ ޑިކްޓޭޓަރޝިަޕކާ ން ނުވަކުރައަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންަނށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާުރ ބާރުވެރި

ަތއް މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅަމުންދާ ޓަންކުރަމުންދާ ތަން. ނުވަތަ ބިލުދިމާލަށް ދެވޭނެ ކަހަލަ ވިސްުނމެއްގައި ޤާނޫނުތައް ބައް

ނޑަށް ހަަމ ޔަޤީންނުން ވެސް ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

ރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތް ޙައްޤުތައް ހަނިކު .ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްހައިސިއްޔަތުން 

ކުރަމުންާދތީވެ މި ސަރުކާރުން. ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އަބަދުވެސް އިތުރު ފައިާސތަކެއް ސަރުކާރުެގ މަސައްކަތް

 635ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ، އެހެން ފަރާްތތަަކށް ނެގޭނެ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގައި ދެން މަސައްކަތްކުރާ  ،ވަޒީރުންނަށް

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނާވާހަކަތަ އެ ؛ގޭނެނެ ހިސާބަށް ފޯރުުނކޮށްދެވޭނެ ގްޮތގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުން.  އް އަޅުގަ

ން. އެހެންވީމާ، ކުރުއް ހެޭދތޯ ވީވާަރކުން މަސައްކަތްނުދެއްކޭނެ ގޮތްތަވާހަކަ ރައްޔިތުން ކައިރީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާލަ ބިލު މިކަހަ ރުން ޙަޤީޤަތުގައި ތާއީދުޮކްށ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ތަކަކީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރާތީވެ އަޅުގަލު ވާނެ ކަހަލަ ބިޤާނޫނެއްގެ ސިފަ ޖައްސަން ނޑު ކަންބޮޑުވުން މި ތަކެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

 640 ުޝުކރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. . ވަރަށް ބޮޑަށްފާޅުކުރީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ޖަ އާދެ! މި

 .` ަކށްަފހު(މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ަދޢުވަތުއަރުވަން. )ވަގުތުކޮޅަ ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި 

 645ރި އަރުވަނީ ގެމަނަުފށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ . އަޅުގަނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މިންޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 މާނަށް.މެންބަރު ޖަމީލް އުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެވުން:ށީ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޖަމީލް އުޘް ގެމަނަފު

ކުރަންޖޭެހ ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ަޢމަލު ންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެ 

 650މު ކަށަވަރުޮކްށފައިވާ މުހިއް، މު ޒިންމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކޮށްޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ އެންމެ މުހިއް

ނޑުމެން ހަދާފައި ،މުއައްސަސާއަކަށް ވީހިނދު ރި ޤާނޫނެއް ހިފައިގެން މާދަމާ ހު މި މުއައްސަސާ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރި ސުވާލުތަކުގެ ދާަކްށ ބޭނުމެއް ނުވޭސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަރުޖަމާކުރަން އަޅުގަނޑުމެން  . އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ހޯދުމަށް ޓަކައި ސުޖަވާބު ޖެހޭ ހުރި  ޕްރީމް ކޯޓުގައި ދުވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ފިލުވަން ހުރި އޮޅުންރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް  ،ޮކށް ސަރީޙަ، އްަޙކޮށް ޤާނޫނުތަކަކީ ވަަރށް ޞަ

 655މިއަދު ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުގެ ދަުށން އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ ، ތަަކށް ވާން. އެހެންވީމާ ޤާނޫނު

ންގަން ބޭނުންވަނީ މިކަން އޮންނަންވާ ގޮތް. ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުޮކށް އަ ޤާނޫނުތަކަކީ އެއްވެސް ކަހަަލ އޮޅުމެއް 

މު ކަންތައްތައް ށް މުހިއްޤާނޫނަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ވަރަ އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި

ބުނެދެނީ.  ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތް ރައްޔިުތން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަްނ ރައްޔިތުން މި ،ނިމިގެންދާހިނދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ  .އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިންުގމަށް ވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ

 660ޤާނޫނުތަކަީކ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ އިހްސާސްތަކާއި ރައްޔިތުްނގެ ވިންދާ އެއްގޮތަްށ ހެދިގެންދާ ޤާނޫނުތަަކަކށް ވެގެންދާނެ. 

ނޑަށް ފާހަގަކޮްށލެވޭ އެއްޤާނޫނަށް ބަލާއި މި ނޑުމެން އާއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ ބުނެ  ،ކަމަކީ ރުގައި އަޅުގަ  ،އަޅުގަ

މު މަޢުލޫމާތުަތކެއް ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ މުހިއްޕަބްލިކަށް ދޫޮކށްލާ ސުވާލަީކ އޭގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ލާޒިމް ޤާނޫނުން  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ޟޫޢަކަްށ ވާން އެބަ ރުޮކށްީދފައިވާ މައުފޯ  ،ކުރުވަންއެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ޖެހޭ މި މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭން. ހަމައެކަނި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު  ކޮންމެވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެބަ

ނޑުމެން ދޫކްޮށލާއިރުގައި މިގޮތަށް މި ކަންަތއްތައް ވެ  665 އި ނެގެޓިވް ކަންތަްއތަކާމީގައި ހުރި  ،ދިޔައިމަގެންހޯދުމަށް އަޅުގަ

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ވަގުތު  ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ގެންދަވަން ޕަބްލިކަށް އެނގެން އެބަ ކަންތައްތައް ޕޮޒިޓިވް

ނޑުމެން ކަށަވަރުއަދި އެކަމަށް ޓަކައި މުއައް .ބޭނުންވާނެ  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ  ކުރަން ވެސް އެބަސަސާއެއް އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި  ބިލު ބެހޭ ގޮުތން ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. އަދި މި ތަަކްށ މި ބިލާޅުގަނޑު ކުރު ގޮއަ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާަޓކައި ވަރަްށ ބޮޑަްށ ޝުކުރުވެރިކަމަށް  ކުރަނިވި މިއީ ވަރަށް ބިނާގޮތުގައި  ވަން. އަދި އަޅުގަ

 670އިުތރަށް ަހރުދަނާކަމެއް  ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ނިޒާމަށްއަޅުގަ ، ޚިޔާލުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ފަރާުތން ލިބިގެންގޮސް

 ވެގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންގޮޅީ

ދަނީ  ސް، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ފެންނަމުން މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 675ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައިމަ  ،ޮކށް އިހުތިޖާޖު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެގެން އެކަމާ ނިކުމެ

ނު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މިސާލަކަށް މިއަދު ހެނދު ؛އެކަމުގެ ވާހަކަ މަޖިލީހުގައި ދައްކާލަން އަވަސް މައްސަލައެއްހެން

ގައި އިޒްރޭލްގެ ފަރާތުން އެ ހިނގަމުން ގެންދާ ޖަރީމާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ފަާރތުން ުހަށހެޅި ޣައްޒާ

 ؛އެކި ގޮތްގޮަތްށ ުކދިކުދި ކަންކަން ނަގައިގެން ،ޒުުރތައް ދައްކައިގެންަށހެޅީމަ ވެްސ އެކިއެކި އިދާރީ ޢުމި މަޖިލަީހށް ހު 

ހަަކތައް ވާ އެމަޖިލީަހްށ ނުވައްދައި،  މެ ކުޑަވެގެން ހުަށެހޅީ ކޮން މައްސަލައެއްތޯ ވެސް ނޭނގޭނޭ ގޮތަކަށްއެން

 680ޖެނެރަލްގެ ނަންފުޅުގައި މަޖިލީހުގައި މި  ހަމަޖައްސައި ކައުސެލްތުގެ ތެރެއިން އަތަކެއް އިޖުރާނުދެއްކޭނެ ފަދަ ނިޒާމު

ނ ކަންކަން ބޭރުކުރަމުން ވެސް  އެންމެން އިއެމް.އެމް.ޑީ.އެފްގެ ފައުޖުތަކާޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ގެންދާތަން. އަޅުގަ

 އެ ،ކުރާ ތަން ފެންނައިރުސް ސީރިޔާ ތަންތާނގައި ހަނގުރާމަގޮމީހުން ވަކިވެގެން ން އެގޮސް މިހާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފު

ްނތާނގައި ގޮްސ އެ ތަ ،ފައުޖުތަކާ  ނޫން ގޮތަަކށް ވިޔަސް ޔޫ.އެން.ގެ ނޫން ގޮތަަކށް ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ

ރައްޔިތުންނަްށ  ނޭނގޭނެ ގޮތަށްއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންނާ، ވަކި ބަޔަކު ރައްޔިތުންނާ ހަރަާކްތތެރިވެވި، މުސްލިމު

 685ކު އެކަން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ދެެކވެމުންދިޔަ ވާހަކަ. އެކަމަ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި ދެމުންދާ

ގެނައި ސަރުކާރުން މިއަދު އަވަސް މައްސަލައެއްހެން ރައްޔިތުން އެކަމާ ، ބުނެ ކަމަށް ޓަކައި ޤައުމަށް ،ޓަކައި ދީނަށް

ތުގެ ތެރެއިން އައިޖުރާ ،ވާހަކަ ދައްކުވާލަން ވެސް ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެ އެހާ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭއިރު 

މިއަދު މި  އަކީ ރައްޔިތުން ަކންބޮޑުވާ ކަންކަން އުޅޭ ވާހަކަ ނަނީ. ދަންނަވަން މިފެން ހުއްޓާލަމުން ގެންދިޔަ ތަން މި 

މު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ  ،ތުތައް ހަމަޖައްސައިގެންއަނުދެއްކޭނެ ގޮަތށް އިޖުރާމަޖިލީހުގައި ވާހަކަ

 690ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަަކކީ ސީގެ ނަމުގައި . ޑިމޮކްރަފެންނަނީ ގެންދާ ތަނޭ މިއަދު މިމުންވެސް ހަނިކުރަ ވޯޓުތައް

، ފާްސކުރުވައިގެންއެ ކަންތައް އެކި ގޮތްގޮތުން  ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް ވާހަކަ ނުދައްކައި މަޖިލީހުގައި އެ

ގެންދާ ަޓކައި މަސައްކަތްކުރަމުންހިސާަބށް ރައްޔިތުންގެ ަބސް ބުނުން ހުއްޓުވާލުމަށް  އެކި ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުންނާ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ނޑުމެންނަށް އެ ތަން އަޅުގަ ރިޔާސީ  ؛ނގޭ މިދިޔަ އަހަރު ޢާއްމު ވޯޓުދަނީ. އަޅުގަ

ދައްކައިގެން ކޯޓަށް ގޮސްގެން އެންމެ  ގުނީމަ ވެސް ފުަރތަމައިނުން ވޯޓުނެގީމާ އެކި ހުއްޖަތްތައްއިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެ

 695އި ވޯޓު ނެގީމަ އަދި ކުރީ. ދެން އަގި ވޯޓު ވެސް ބާޠިލުނެ ޚަރަދުކޮށްގެން  ފައިސާއެއްފުަރތަމަ ރައްޔިތުން އެތައް 
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ނުންވާ މީހުން ބޭ ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ވޯޓު. އެހެންވިޔަސް އެ ،ގިނައިން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އެއަށްވުރެ

އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަްނ ކަމެއް  އެ ވޯޓު ނަންގަވައި، ނަންގަވައި، ނަތީޖާއެއް ލިބެންދެން ރައްޔިތުން ލައްވާ

ކޮށްގެން އައިސް ތިބި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ގަޑުބަޑު މުޅި ރިޔާސީ ނިޒާމު ވެސް ދައްމާލައި، އަދި .ފެންނަނީ

ސަރުކާރަކުން މިހާރު ޑިމޮކްަރސީއޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދަނީއޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު 

 700މިތާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ނަގާ ވޯޓަކީ ވީހާވެސް ހަނި ދާއިރާއެއްގައި އަދި  ން ދާއިރު ޚިޔާލު ހޯދަ

ޓަކައި  މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމަްށ ޓަކައި ަފހިކުރުަމށް ހަަދއި، ނުނެގޭނެ ގޮތްވެސް ކެންސަލްކޮށްގެން  އިރެއްގައިކޮންމެ

ނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ. މުލަކު ދާއިރާގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަަޅިއގެން މިކަން މިގޮތަށް ގެން ދަވާތީ އަޅުގަ

މިެދންނެވި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ނިޒާމު ގަޑުބަޑުކުރައްވައިގެން މެންބަރެއްހެން މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 

 މީހުން  ތާނގައި އިންނެވިއިރުގައި ވަޑައިގަތީ މަޖިލީހުން މި  ވީ ރައީސް ޔާމީން. ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ހުންނެ

 705ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ނުވަތަ ރައީސުލްބުނާ އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންގުޅޭ ޗެކްސް އެންޑް ބެލަންސަސްއޭ  ހޯދައި،

ނޑުވައި،  މަޖިލީހުން މީހުން ގެނެސްގެން މިތާނގައި ބަހުސްކުރުވައިގެން ، މަޖިލީހުން މީހުން އިޢުލާންކޮށް ބާރުތައް ކަ

ތް ކުރިއަރުވަމުން. މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވަޑައިގެންފައި އެ ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުން ކަންކަން ނިންމާ ގޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ މި ަތނުން ޢާއްމު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމިކަމުގައި ވިޔަސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 

ރިއްޔާ ކަންކަން ފަހިކުރައްވައިގެން އެހެން އަންގައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތީްނ ރައީސުލްޖުމްހޫ

 710ގެންދަވާ ގޮތަށް. އެހެންވިޔަސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމުވެސް ވިސްނާފައި އެހެރީކީ 

އެގޮތަަކށް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢާއްމު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިލެކްޝަން 

ނޑުމެން ވިސްނާފައި ވަނީ. އެކަމަކު މި ކޮމިޝަނަ ށް އަންގައިގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުވާލައި، ރައްޔިތުން ބުނާ ބަސް އަޑުނާހައި، ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ެވސް އަދި  ދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަ

ނޑުވަމުންދާއިރު، އެހެންވެސް ނިޒާމު ބޭނުންކޮްށގެން މިހާހިސާަބްށ ވެސް ރައްޔި ތުންގެ ބާރުވެރިކަން އެކި ގޮތްޮގތުން ކަ

 715އަދި މިދެންނެވިހެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންވެސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެގެން މުސްލިމު ރައްޔިތުްނަތކަށް އަނިޔާވާތީ ެއކަމުގެ 

ނޑުމެން އެ ވާހަކަތައް ދައްކާލަން އެދުނީމަ ވެސް ކައުންސެލް  ކަންތައް ވެސް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކުރުަމށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުވަމުންދާއިރު މިގޮތަށް މިކަން އަނެއްކާވެސް ޢާއްމު  ޖެނެރަލާއި އެކި އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް ކަ

ނޑަށް  ނޑު ކަންބޮޑުވާތީ، އަޅުގަ ވޯޓެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނުން ވެސް ހުއްޓުވާލަން މަސައްކަތްކުާރތީ އަޅުގަ

 މައްސަލަ އޮވެގެން ތާއީދުނުކުރެވޭ... މިގޮތަށް މި

 720 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތި
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ނޑު މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަީކ، މިއީ  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުން ުހށަެހޅި ވަރަށް ރަނގަޅު ބިލެކޭ. އާދެ! އަ ނޑުމެންގެ ޙާލަތު މިހާރު ުހންނަ ގޮތުން އަޅުގަ ޅުގަ

މަގުމަތީގައި ހިނގަންޖެހޭ ގޮްތ ވެސް ނޫނިއްޔާ ވެހިކަލް ދުއްވަންވާ ގޮތް ވެސް ނޫނިއްޔާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ފާޚާނާ 

 725ޔާ އެކި މީހުން އެކި އަށް ދާންވާ ގޮތް ވެސް އެބަ ޤާނޫނަކުން ނޫނީ ގަވާއިދަކުން އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއް

ނޑު ހަމަ  ގޮތްގޮަތށް އޭތި ތަރުޖަމާޮކށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުންދަނީ. އާދެ! އަޅުގަ

ބޭނުން ފާހަގަޮކށްލަން، މިަކަހލަ ބިލަކުން ނޫނިއްޔާ ވޯޓުތައް ނެގޭނެ ގޮތެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އިލެކްޝަންސް 

ނޑުމެންނަށް އިވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޮމިޝަނުން މީ ތި ކޮންމެ ަފދަ ގޮތެއް ވެސް ހަދައިފާނެ. އާދެ! އަޅުގަ

ފޯނުކޯުލތަަކކުން ވާހަކަދެއްކި އަޑު. އޭރު އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއާ އަދި 

 730ޅުގަނޑުމެން އެހީމު. އާދެ! އެ ގޮތްގޮތަށް އެ އެއްޗެހިތައް އެހެން ބޭފުަޅކާ ޭދތެރޭގައި ދެކެވުނު ވާހަަކތަކުެގ އަޑު އަ

ބަދަލުވެގެންދާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމު އުސޫލުތަކެއް ނޯންނާނެތީވެ. ޢާއްމު ޤާނޫނުތައް ނޯންނާތީވެ. 

ތާއި ކަން ކުރަންވާ އެހެްނކަމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ނަގަންވާ ގޮތާއި ހަދަންވާ ގޮ

މާއްދާގެ މައްޗަށް  39ގޮތް ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ާސފުވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާމު 

ހިމެނިގެންދާ މި ބިލަކީ ކޮންމެހެންވެސް މިހާރަަކށް އައިސް މުހިއްމު ބިލެއް. އެ ބިލު ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު 

 735ނެވި ފަދައިން، އެކި ގޮތްގޮތަށް، އެކިއެކި ކަންތައްތައް ގަޑުބަޑުކުރެވިދާނެ. އާދެ! މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން ދެން

ނޑު  ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލު އެހެން ގޮތަަކށް އަނބުރާލުމުގެ ގޮތުން އެ ދައްކާ ވާހަަކތަކަކީ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުނަގަން އެބަ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވިއްޔާ ވަރަށް ެއހެން ަކހަލަ ވާަހަކތަކެއް. އާދެ!

ލާޒިމުކުރޭ އެކިއެކި ފަރްާތތަަކްށ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ 

ކުރެވޭ. މިއީ އެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ކަންތަްއތައް މި ޤާނޫނަކުން ހަންޏެއް ނު

ނޑު   740ޚިޔާލުތައް ހޯދަން ރައްޔިތުންނާ ހިސާަބށް ދާއިރު ކަންުކރަންވާ ގޮތް ފާހަގަޮކްށފައިވާ ޤާނޫނެއްކަން އަޅުގަ

ޚަލީލު ުހށަެހޅުއްވި މި ބިލަްށ هللا ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ޓަކަިއ އަޅުގަނޑަށް ފުރިހަމަ އަްށ ތާ  އީދުކުރާ ވާާހކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 745 ލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަަކދެއްކެވުން:ބި

ނޑުވެސް ނިލަންދޫ ދާ ޚަލީލު هللا އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަ

ުހށަެހޅުއްވި މި ބިލަށް ފުިރހަަމ އަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމަ މީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްުފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ގޮތެއްގައި މި ނޑު ތާއީދުކުރަން. މައިގަ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ވެސް އަޅުގަ
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މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަ ޭބފުޅުން މި ބިލަްށ ތާއީދުކުރައްވައި މިފަދަ ބިލެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ނޑުމެން ދިރިއުޅުގައި މި  ނޑު ތާއީދުކުރަން.  ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރައްވައިިފ، އަޅުގަ  750ދެއްކި ވާހަކަަތަކށް އަޅުގަ

މެ ކަމަކަށް އެބަ ޖެހެއޭ ޤާނޫނެއް އޮންނަން. ކޮންމެ ކަމަކަށް އެބަ ޖެހެއޭ ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ނުވަތަ ދިމާވާ ކޮން

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ  މިއިން ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނެއް ހެދިފައި އޮންނަން އެބަ ޖެހެއޭ. އާދެ! އަޅުގަ

އްކަތްކުރަމުން އަންނައިރުގައި ކީއްވެބާއޭ ދާއިރާތަކުެގ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ކަންކަމުގައި ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން މަސަ

މީހުންނަށް އެސެޓު އެއްޗެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އެ އިރެއްގައި ސަރުކާރުގައި ތިއްބަވާ ބަޔަކު، އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ 

ނޑަށް ހީވަނީ މި  755ފަދަ ޤާނޫނެއް ދިމާލަކަށް ފޯުރޮކށްދެމުން އަންނައައުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ނުހޯދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާއެއްގައި  އެކުލަވައިލަމުން އަންނައިރުގައި މި ކަންކަމަކީ ވެސް ހިމަނާލުން މުހިއްމު ކަންކަންހެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަްށ ހާޒިރުކުރެވޭ މިނިސްޓަރަާކ  ހުންނަ މައިގަނޑު އެސެޓަކީ ވަރަށް މަދު އެއްޗެހި. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން މި ދަނީ، މުޅިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަ މުންދާއިރު ވެސް މުޅިން ވެސް އަޅުގަ

 ސްޕޯޓުސް އެރީނާތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން މި ދަނީ ދެ ހާހުްނ މަތީގެ އާބާދީތަކަށް ތިމަްނަނމެން 

 760ބުނޭ، ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކީ  އަޅައިދެމުންދާ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ާސފުޮކށް އެބަ

ަތާފތުކުރުމެއް ނެތި، ހަަމހަމަަކންމަތީގައި ހުރިާހ ރައްޔިތުންންަށ އެއް ފުރުަޞުތތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަންނަނީ ސަރުކާރަކުން ކޮންމެ ސަރުކާަރކުން ވެސް، ހުރިހާ ަސރުކާަރކުން ވެސް 

ލުކުަރމުން އަންނަ އުސޫލުގައި މި އޮންނަނީ ބަދުވެސް އާބާދީ ބޮޑެތި ތަންަތަނށް. އާބާދީ ދަށްޮކށް ނުަވތަ ތަންކޮޅެްއ ޢަމަ

މަދު އާބާދީއެއް އޮންނަ ތަނެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅައިނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައި މި ތިބެނީ. ރާއްޖޭގެ 

 765ސްަބތްވާ ދާިއރާަތއް. އެހެންވީމާ، މި ހުިރހާ ކަންކަމަކުން ވަރަްށ ބޮޑަށް ނިސްބަތުން ވަރަށް ކުދި އާާބދީަތކަށް ނި

މަހުރޫމުވެފައި ތިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި. މިއން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް ވެފައި މި އޮންނަނީ ބޮޑެތި 

ނޑުމެން ވެސް އުއްމީދުކުރަމުން އަންަނ  އާބާދީތަަކށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން. ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ކަންތަްއތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިގެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާއެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާަތކެއްގައި ވެސް މި ހުންނަ އެސެޓުތައް  ދާއިރާތަކުގައި؛ އަޅުގަ

 770ން އަންނަންވާނީ. އެއީ ފަޅެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރަށެއްގެ ބައެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ދާއިރާގެ ނެގިގެ

ރައްޔިތުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކާ އެކު މެނުވީ މިފަދަ 

ކަމެއް ނޫން. ހަމަ މިފަދަ ބިލުތަކެއް ހެދިގެން އަންނައިރުގައި އެ  ކަންތަްއތައް ހިމެނިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ދެކޭތީވެ މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑްަށ  ކަންކަން ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ޓަކައި. 
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 ހަކަދެއްެކވުން:ދު ޙުސައިން ވާވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢު

ނޑު ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ހުަށަހޅައި، އަދި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަ އެއާއެކީގައި މިތާނގައި މި ބިލްަށ  މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުަށހެޅީީތ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުަހލާ ގައި ބައެއް މެންބަރުން ބިލުގެ ބަހުސް އިން ބޭރުގައި އެ ދައްކަވާ ވާހަަކތަކަކީ އަޅުގަ

 780މި ވަގުތުގައި ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަތަކެއް. ފަލަސްޠީން ރައްޔިތުނަްނށް ތާއީދުކޮށް އެ ވާަހަކތައް؛ ފަލަސްޠީން ރައްޔިތުންނަްށ 

ގުސަދުަތކެއް ހާސިުލކުރުމަށް ޓަކައި ެއމް.ޑީ.ޕީން ބޮޑެތި ރޭވުންތައް ޙަމްދަރުދީގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުުރމުގެ ނަމުގައި ވަކި މަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ. އެކަމަށް ޓަކައި، އަޅުގަ ރާވައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާުތތައް ވެސް އަޅުގަ

އޮތް ބިލަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޚަލީލު ުހށަަހޅުއްވާފައި މި هللا ކަންބޮޑުވަން. ހަމައެއާއެކީގައި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ފުރިަހމަ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަން ލިބޭ ވަރްަށ މުހިއްމު ފުރުޞަތެއްކަން 

 785ފާހަަގކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި އެހެނިހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަނާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަމު މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކަމާ  އުސޫލުތަކެއް

ނޑުމެން ފަާހގަކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ  އެކީގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މި އަންނަނީ ަފހިވަމުންކަން އަޅުގަ

ލުތައް ފަރުމާކުރެވިގެން ޤާނޫނުތަަކށް އަންނަށްޖެހޭ ބަދަުލތައް ގެނެވެމުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބި 

އަންނަކަން ވެސް ފާހަގަކުރަން. މި ބިލުގެ އަސާސީ ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ޢާއްމު ވޯޓެއް 

 790ތަކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި އިލެކްޝަންސް ނެގޭ ޙާލަތްަތކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމަށް ުހަށހަޅާ ފަާރްތަތކުގެ ދައުރާއި ޒިންމާ

ނޑައަޅައި ފާހަގަކޮށްފަ.  ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ވެސް އެބަ އޮތް ަވރަށް ރީއްޗަށް، ވަރަށް ރަނގަަޅށް ކަ

 ހަމަ އެއާއެކީގައި ވޮޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ މުއްދަުތތަކާ އަދި ވޯޓުނެގޭނެ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި ބިލުގައި ވަރަށް ފުިރހަމަ އަްށ ވޯޓު ނެގޭނެ ގޮތްތައް ވަަރށް ރަނަގޅަްށ ބަޔާންކޮްށފައި ހުިރކަން 

އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. ހަމަ  އެއާއެކީގައި މިފަދަ މުިހއްމު ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމުގަޔާ 

 795ތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ރަޢުޔެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ދިެވހި؛ އެކީގައި އެފަދަ ބޮޑެތި ނިންމުން

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ފާހަގަުކރައްވައި ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ފުރުޞުަތަތކެއް ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމެވުމަށް 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރުދަ ނޑު މި ބިލަށް ހުޅުވާލަދެއްވީތީ އަޅުގަ ންނަވަން،. އާދެ! އަޅުގަ

ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކައާ، އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި ކުޅުދުއްުފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއް  ޔާ. މި ބިލަށް ުހަށހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅުަތަކށް ވެސް އަޅުގަ

 800 
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ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ  ނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރުގައި އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މައިގަ

ތުންނާ ގުޅޭ މުހިއްމު ކަންކަމުގައޭ ބުނެފައި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި އޮންނަ ރައްޔި 2ވޯޓުނަގަންވާ ކަންކަން ކަމަށް 

މިކަމާ ގުޅިގެން މި ބިލުގައި މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ލިބިގެންވާ ޤާނޫނުހެުދމުގެ ޢާއްމު ބާރު ތެރެއިން 

ނޑު ވަރަށް ކަ  805ންބޮޑުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަްށ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަށް ކަމެއްގައި އެހޭނީ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ކަމެއް. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުހެދުމުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި މިނިވަން 

މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބެއް ކަމަށް، ޒިންމާއެއް ކަމަށް 

ނަ ހިނދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް އެބަ އޮވޭ. އެހެން އޮން

ނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނުމުގައި  ޚިޔާލުހޯދޭނީ ވަރަށް ހަިނ ދާއިރާއަކުން ކަމަށް ބުނުމަކީ އެީއ އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ  810ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަްށ  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ހުަރހަަކށް ވެގެންހިނގައިދާނެ ކަމެކޭ. ދެން އަޅުގަ

މީގައި މި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު 

އޮންނައިރު، ޖުޑިޝަރީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކައްޗަކަށް ވެގެންދާ ވަގުތު، ދެން 

ނޑުމެންނަށް ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން މީގައި ނޭނގި އޮތީމަ. މިސާލަކްަށ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދު މުގައި އަޅުގަ

ދަންނަވަންޏާ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އޮތް ގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތަަކށް ކަންކަން ނިމިގެންދާ 

 815ޝަރީގެ މައްސަލައެއް މި ތަނަށް އައިމަ މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް މި އޮތީ. މި ޙާލަތުގައި އޮވެފައި ޖުޑި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެ ކަންކަން ބަހުަސަކށް ވެސް ނުގޮސް ބޭރުވެގެންދާ ތަން. އެ ޙާލަތުގައި އޮއްވާ 

މެއް އޮޕޮޒިޝަންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިހާރު މި ބިލުގައި އޮތް  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ކަންކަމުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސކުރުމުންނޭ ބުނީމަ، ރަނގަޅު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 820އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ނިމިގެންދާންޖެހޭނީ. އެކަމަކު ޤާނޫނުއަސާސީން އަޣްލަބިއްޔަތުން ޢާއްމު ގޮތެއްގަ

އެބަ ބުނޭ ރައްޔިތުންގެ ފަރުާތންނޭ ހުރިހާ ބާރެއް އަންނަނީ. މާނަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ވެސް އައިއްސަ 

ންމުމަކަށް ދާން، ަރއްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދަން އުޅޭ މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންނޭ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ނި

ކަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް؛ މިސާަލކަށް އެ ކަްނތައް ހުއްޓުވުމާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޙާލުަތ ިމހާރު ނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އަޅުގަ މި ޮއތް ޮގތުން  އޮތުމަކީ އަޅުގަ

 825އޮޕޮޒިޝަނަކަށް ފުރުަޞތެއް ނެތް. މި ވަގުތު ޖުޑިޝަރީ ވެސް މި އޮތީ ސަރުކާރުގެ އަތްމަތީގައި. ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ 

ބާރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ޯހދުމުގެ ފުރުަޞތު ިމހާރު މި ބިލުގައިވާ ގޮތުން މި އޮތީ.  ތެރެއިންވެސް ސަރުކާަރށް އެކަނި

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޙާލަްތތަުކގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދޭނޭ ގޮތެއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭެނ 
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިސާލަކަްށ ދަންނަވަންޏާ މެޖޯ ރިޓީ އޮޕޮޒިޝަންގައި މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

 830ޙާލަތެއްގައި ވެސް މި ބިލުން ފުރުަޞތު އެބަ ލިބޭ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާަތްށ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރައްޔިތުންގެ 

ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮންމެ ކަެމއްގައި ވެސް ފޮނުވުމަށް. އެހެންވީމަ، ރައްޔިތުން ަފހުަބސް މި ބުނަނީ. އެކަމަކު 

އޮޕޮޒިޝަންގެ މައިނޯރިޓީއެއް އޮންނަ މަޖިލީހެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް ހޯދަން އޮޕޮޒިޝަނުން ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި 

އެކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މި ބިލުން އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރްަށ ބޮޑު ގޯހެކޭ. މިސާލަކްަށ 

މި ހިނގަމުންދާ ކަންތަކުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި ތަނުގައި މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން  ދަންނަވަންޏާ މިހާރު ޖުޑިޝަރީގައި

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ   835ޕީ.ޕީ.އެމުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވިޔަސް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަން، ފަ

ލިބިދާނެޯތ އަހާ ކިތައް ރައްޔިތުންތޯ  ކަންަތކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ އަށް ތިމަންނަމެންނަށް ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ ބަލަން ބޭނުން، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަިތއް ރައްޔިތުންތޯ ބޭނުންވަނީ  ތިީބ؟ އަޅުގަ

ނޑިޔާރަކަށް ހުންނަން. މިހާރު ޙަޤަީޤތުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު  ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މާިހރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ ފަ

ނޑުމެންަންށ  ހޯދާ ިހސާަބށް މި ކަްނތައް ގޮއްސަ މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ޮއތް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

 840އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭއިރުގައި ކިހިނެއްތޯ މިހާރު މި އޮތް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފާސްކޮށްގެން 

ނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ،  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް މިކަމުގައި ހޯދާނެ ގޮތެއް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުަރން ދާއިރުގައި މި ޙާލަތަްށ ވިސްނާފައި 

ނޑަށް ހަމަ އޮޕޮޒިޝަނާށާއި، ސަރުކާަރށާ ދެ ބަޔަްށ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދޭނެ ގޮތަަކށް ިމކަ ން ގެންދަން އަޅުގަ

ފެނޭ. މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވިސްނުން އެދެން، މި ވަގުތު 

 845ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ މާދަމާ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން އަންނައިރުގައި ހަމަ އޮޕޮޒިޝަންގެ 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތުމަކީ ވެސް ހަަމ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި މެޖޯރިޓީ ރަ

އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ސަރުކާރަށް ވެސް ބަސް ބުނެވޭ ގޮތަށް، އަދި އިދިކޮޅު ފަރާްތތަަކްށ 

ނޑު އެދޭ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ބަސް ބުނެވޭ ގޮތަށް މި ބިލު ބައްޓަންވެގެން  ދިއުމަކީ އަޅުގަ

 

 850 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

           عليكم المالس  ` ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަދި އައްސަވަމުންގެންދަވާ ހުރިާހ ބޭފުޅުން. 

ނޑުމެން މިއަދު އެންމެން އަޑުއަހަމުން، އަދި މި ބިލަކާ މެދުގައި ބަހުސްކުރަމުން މި كاتهبرو ورحمة هللا . އާދެ! އަޅުގަ

ދާ ބިލަކީ ރައްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ުމހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި ވާތީވެ، ސަރުކާރުން މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ 

ޚަލީލު މި هللا ލީހަށް ނިަލންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުުހށަަހޅުއްވައިދެއްވީތީ، މި ބިުލ ރައްޔިތުންގެ މަޖ

 855މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅުއްވީތީ އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންަނވަން. އަދި ސަރުކާރަށް ެވސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! 
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ރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލުތަކެއް ހުށަހަަޅއި، މިފަދަ ރައްޔިތުން ބާ

ނޑުމެން ވަރަށް ަމސައްކަތްަތކެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި  ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްކުރުަމްށ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަްށ ހެޔޮ ގޮތް އެިދގެން ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް މީހުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު އަދި އެ މީހުންަނށް 

ދިޔާ ލިބިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތްތަަކށް އެ މީހުންނަށް ބަސްކިޔުމުގެ ޖާގަ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި، ނާއިންސާފު އަ

 860މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީސް ތެރެއިން ވާހަަކދައްކަވަމުންގެންދާ 

ދި ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. ވާހަަކތަކުން އަޑުއިވެމުންދާތީ ހިތާަމކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަ

ވަނަ މާއްދާގައި  1އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރިހާ ބާރުވެރިކަމެއް މި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަކީ. ވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މިފަދަ ހު

ވަނަ  1އޮންނަނީ ކޮންކޮން ފަާރތަކުްނކަން ވަރަށް ާސުފޮކށް ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބަ އޮތް. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 865މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް؛ އެއީ ވަކި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 

ށް ނޫން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހަމަ ހިމެނޭ ގޮަތށް މި އަންނަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިސްތިސްނާވާ ގޮތަކަ 

މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މި އަންނަނީ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ 

ކިބައިގައޭ. އެހެންވެއްޖެކަމުގަވަނީ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިބައިންނޭ. އަދި މި ބާރުތައް ދެމިއޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 870މަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުގައި ހުންނަވައިގެން ނުވަތަ އަދި އެ ނޫން ރައީސެއް ކަމުގައި ވީނަ

ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ވޯޓުތަކެއް ކަމަށް 

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އާދެ! ރައްޔިތުން މިއަދު އުފާކުރާނެ، ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ަހނިކޮށްަފއިވާ، ރައްޔިތުންނަށް 

ިނކޮްށފައިވާ އަދި ހަނިކުރުަމށް ޓަކައި މި މަޖިލީސްތެރޭގައި ބާރުއަޅަމުންގެންދާ މީހުންނާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަ

ނޑުވާލުމަށް ޓަކައި  ދޭތެރޭގައި ނަފްަރތުކުރާނެ މިައދު ރައްޔިތުން. ސަބަބަކަށް ަވނީ އެ ހަނިޮކށް، ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަ

 875މަން ނުވަތަ އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމަކީ އެއީ މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުާރ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރަން ނިން

ނޑުމެން އެކަމާ އަޅައިނުލާ ދޫކޮްށލަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. ކޮންމެ ވާހަކައެއް  ިހތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނަމަވެސް އެއީކީ އޭގެ  ދައްކާފައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި މަތިޖެހުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެިވދާނެ. އެހެން

ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންންަށ ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާުތކޮށް، ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންންަށ 

ލުއި ފަސޭހަަތކާއި އަމަންއަމާންކަމާ އެކީގައި ދިރިއުޅުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންގެ މި މިކަން  ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފިުތނަަފސާދަ އުފެދޭ ގޮަތްށ އަޅުގަ  880ކުރުން ހުއްޓާލުަމށްފަހުގައި އަޅުގަ

މަޖިލިސް ތެރޭގައި މަދު ބަޔަކު ނަމަވެސް ވާަހކަދައްކައިގެން މި ވޯޓުތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް 

ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމައެކަނި އޮތީކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކަންޏެއް ނިގުޅައިގަތުމަށް މަސައްކަްތުކރުމަކީ ކޮށްގެން
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ނޫން. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ގޮތުގައި ބާރުތަކެއް ބެހިފަިއވާއިރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލަީހށް ހުިރާހ ބާރެއް ލިބެންވީ. 

ހުރިހާ ބާރެއް ލިބެންވީ. މީކީ މިކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ބާެރއް ލިބެންވީ. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ 

 885ވެގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާަފށް ބައެއް މެންބަރުންނަށް މި ތަނުގައި 

 ވާހަކަދެކެވިގެންދާއިރުގައި ތިމާ އަށް މި ދެކެވެނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާަފށް ކަމެއް ަކނޑައެޅިގެން ނޭނގޭ ހާލުގައި 

ނޑު މިތާ އިނދެގެން އަޑުއަހަން އިނދެފައި  ނޑު؛ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަ ތިބެ ވާހަކަދައްކާ ދެއްކުމަކީ އަޅުގަ

ދޫކޮށްލާނެ ވާހަަކަތކެއް ނޫން އެއީކީ. އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ީމހުންގެ މައްޗަށް ޤަޛްފުގެ ޙައްދު އަންނާނެ ނުވަތަ 

ންގެ އަބުރު ވާހަކަ، ސާިބތުުނވާ ހާލުގައި ޒިނޭކުރި ވާހަަކ އާއި ނުވަތަ މީހު ހުން ޒިނޭކުރިޤަޛްުފކުރުމުގެ މާނައިގައި މީ

 890ކަތިލުމުގެ ވާހަަކަތކަކީ ކުރެވިެގންވާނެ ކަންތަކެއް ނޫން މީ. ތިމާ، ިތމާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ރައްކާކުރަން އެދޭ ފަދައިން 

ން އެދޭނެ. ތިމާ އެވަރު ދަންނަންޖެހޭނެ. އަންހެނަކަްށ އަނެއްމީހާ ވެސް އަނެއް މީހާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ރައްކާކުރަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނަން  ވުމަކުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކަްނ ވުމަކުން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތަާފތެއް ނާންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ދަ ންނަވާނީ އަބަދުވެސް. އެހެންވީމާ، ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތަކުގައ ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބާރުގެ ބޭނުންޮކށްގެންނުވާނެ. އަޅުގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރަށް ވުރެ އިތުަރށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވާތީވެ، އެ ވާހަކަ ދެންނެވުމާ   895ވެސް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމަްށ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ އެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ނީ މި ބިލަކީ މީ އަޅުގަ

މިދިޔަ ޙައްޤާއި ބާރުގެ މައްޗަށް މި ބިލަކީ ވަރަށް ުމހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމަްށ 

ނޑު  ޓަކައި ފުރުަޞތު ުހޅުވައިލެވިގެންދިޔަދިއުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު  ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމަަކްށ ވާތީ، މި ބިލަށް އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުަޞަތްށ ޝުކުރިއްޔާ. .  الم عليكمالس  وއެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. 

 900 

 ޔާމީން ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ން ރައްޔުިތންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެ 

ނޑައެޅުމާ، މިކަހަލަ ތަުފސީލުތަކެއް  މި ތަނުގައި ދައްކަމުންދާއިރު މި ބިލު ފަރުމާކުރެިވފައި އޮްތ ގޮތުން އުސޫުލތައް ކަ

ނޑުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މިފަދަ ބި ލެއް މަޖިލީހަށް މި ޙާލަތުގައި އައިއިރު ބަޔާންވެފައި މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ   905އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ވޯޓެއް ނެގިދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 ވޯޓަކާ ގުޅިގެން ފާޅުކުރާ ިހްތހަމަނުޖެހުން، ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މީގެން އެއްވެސް ބިލަކުން އަދި 

ހައްލެއް ހޯދިފައެއް ނުވޭ. މި ބިލުން ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ހައްލެއް ފެންނާކަށް ނެތް. ދެން އިލެކްޝަންސް 

ނޑުމެންނަށް ިމ  ކޮމިޝަނުން މިފަދަ ވޯޓުތައް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގެ ވާހަކަދައްކަވާއިރު އަޅުގަ

ރަނގަޅަްށ އަދާކުރުމަށް ވެްސ ގޮންޖެހުންަތކެއް ހުރި ތަން. ހަމަ ފެންނަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަންގެ ޒިންމާ އެންމެ 
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ނޑުމެން   910އެއާއެއްކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބުަތކެއް މި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިގެން އެބަ ދޭތޯ އެ ވެސް އަޅުގަ

ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދިގެްނ  އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއް. މިފަދަ ބިލަކަށް ާވހަކަދައްކާއިރު އެ ކަންކަމަށް ޖަވާބު ހޯދި، އެ

ނޑު ވެސް ދެކެނީ. އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުެގ  ނޫނީ މި ކަންކަން ރަނގަޅު މަގަކަށް ހިނގަމުންނުދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ތެރޭގައި ކުރިމަތިވެގެން އައި މައްސަލަތަކާއި އެ ކަންބޮޑުވުންތަަކށް މިއަދާ ހަމައަށް ެވސް މި ވަނީ ހައްލު ނުހޯދިފަ. 

ވީމާ، މި ވަގުތު ދެން މި ކަންކަން؛ މި ބިލު، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހެން

 915އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް އަދި މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިޔަ ނަމަވެސް އާޚިރު ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

އަށްދާއިރު އަނެއްކާވެސް އެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެގެން އެބަ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ހުޅުވާލެވި، މިފަދަ ވޯޓަކާ ހަމަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިފަދަ ކޮންމެ ވޯޓެއް، އަދި އިލެްކޝަން ކޮމިޝަންގެ އަމިއްލަ  އާދޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ

ކިއެކި ނުފޫުޒތައް އޭގެތެރެ ައށް އިޚްތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ނޫނިއްޔާ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ނިމިގެންނުދާ ތަން. ހަމައެއާއެކު އެ

ވަންނަމުން. އެހެންވީމާ، އެ ނުފޫޒުތައް ނުވަންނާނެ ގޮތަަކށް، މިނިވަންކަމާއި އިންސާުފވެރިކަމާ އެއްކޮށް އިންތިާޚބެއް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިފަދަ  920 ބޭއްވޭނެ މާޙައުލެއް މި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ

ބިލުތައް ވެއްދުމަށް ވުރެ ބޮޑްަށ އެހެން ކަންކަމަށް ސަރުކާުރން އިސްކަންދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ބިލްަށ  ވެސް ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާއެއްކޮށް ފާހަަގކޮށްލަންެޖހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ އިތުރަށް ވެސް ހަ މަ ކުރަން ރަނގަޅު ކަންަތއްތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި  ނޑުމެން ބީރުކަންފަތެއް ޭދ ތަން. އަޅުގަ މި ފެންނަނީ އެ ކަންކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ އެކަމާ ޣައްޒާ އަށް ދެމުންގެންދާ ޢުދުވާނީ ހަމަލާަތކުގެ ވާހަަކ ނުދައްކަން  925ވީ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަރުއަޑުން ބަހެއް  ޖެހިލުންވެގެން މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ މި ކަންކަން ކުށްވެރިކޮްށ، އަޅުގަ

ޖިލީހުގައި ބުނަން ނުކުރިގެން މި އުޅެނީ. މީވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަތައް ވެސް މި މަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން އަދި ކުްށވެރިކުަރން ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ  ދެކެވެން އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޢުދުވާންތަކާއި ހަމަާލތަކާ ެދޮކޅަްށ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުޮކްށ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާތުން، އަލިުފީށ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެން މިކަހަލަ  މެންބަރު ހުަށހެޅުއްވި  930ކުއްިލ މައްސަލަ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަްށ ނައީތީވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ  ނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ ވާހަކަ. އަޅުގަ ކަންކަމާ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުމުގެ ވާހަކަ. އެކަންަކން އެގޮތަށް ުކރަމުންދާއިރު އެކަކު އަނެކަަކށް ޙައްޤު ޯހދައި އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރކޮށްދި

ނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުންނުވާއިރު، އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުްނނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ވާަހކަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮން ވާހަކައެއްޯތ ދައްކަން އޮތީ؟ އެހެންވީ ނޑު މި ވާހަަކތައް ދައްކަން ފަސްޖެހޭިއރު، ދެން އަޅުގަ މާ، އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ާފހަގަކޮްށލަމުން   935ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ
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ނޑަށް އެހާބޮޑަށް މި ބިލަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަަކ  އަޅުގަނޑަށް މި ބިލު ަތްފޞީލުވެގެން ކިޔައިލީމާ އަޅުގަ

 .ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 940ދާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު  މި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުން 

ނޑު ވެސް ފުރިހަމަ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލަކީ އަށް ތާއީދުކުރާ  ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަ

މީހުންގެ ކަންކަން ިނންމުމުގެ  ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ވަރަްށ ބޮޑަށް ބާރުވެރިކުރުވާނެ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ އެ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ ދައުރުގެ  ފުރުަޞުތތަކެއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ބިލެއްކަން އަޅުގަ

ވަނަ ބާބުގައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި  2ގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އެބަ ވޭ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ މީ

 945މިނިވަންކަމުގެ ބާބަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ރައްޔިތުން ނިންމާ، ރައްޔިތުންގެ 

ނޑު ފާހަަގުކރަން. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ޚިޔާލާއި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާ އެކު ނިމިގެ ންދާ ނިންމުމެއްކަން އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް  ބިލުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތަްއތަަކކީ މި ދެންނެވި އުސޫލުތަކާއި އިންަތކުގެ ތެރެއިން ކަ

ހާ އަވަހަކަށް ބަލައިގަނެ، ވީހިނދު، މި ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ިވސްނަވައި، މި ބިލު ވީ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑު އެދޭ ކަމެއް. އާދެ! މި ަތނުގައި ކަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުވައި މި ބިލު ފާސްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ

 950މައުޟޫޢުގެ ބޭރުން ވާހަތައް ދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތައްއަރަނީ، މިއަދު އެ ވަާހކަ ދައްކަން އެންމެ 

ހުން ބާވައޭ އެ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ. ޔުނެސްކޯގެ ދާއިމީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނު އަޢުލާކަންބޮޑު މީ

ބަލައިގަތުަމށް ޓަކައި ވޯޓުލާންޖެހުނު ދުވަހު ފިލަންއުޅުނު ބަޔަކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެތިެބ، ތިމަންނަމެން 

ބި ޔަތީމުންނާއި މިސްކީނުންނާއި އެ ތަނުގައި ތިބި އަނިޔާ ފަލަސްޠީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮއެދެމޭ، ޣައްޒާގައި ތި

ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް ިތމަންނަމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަްމދަރުދީވަމޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދައްކާއިރު، ކޮބަިއތޯ އެ ދުވަހު، 

 955ވާހަކަދައްކާއިރު އަސްލު  މިދެންނެވި ވޯޓުލާންވީމަ ވޯޓުލާކަށް ުނކުރުނޭ. އެހެންވީމާ، އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސް

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީ، މި ތަނުގަިއ ބިލަށް  ޙަޤީޤަތަީކ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުްނނަށް ވެސް އެނގެން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަ

ނޑަށް ފާަހގަކުރެވޭ ހަމަ ގިނަ އޭރިއާތަކެއް، ޚާއްޞަކޮށް މުހިއްމު އޭރިއާތަކެއް ޢާއްމު ވޯޓުލުމަށް ޓަ ކައި އަޅުގަ

ނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ މި ދެންނެވީ. އެއާއެކު  އޭގެތެރޭގައި ޝާމިލުވެގެންދާ ބިލެކޭ. އެހެންވުމުން، އަޅުގަ

 960ގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުންގެ އެފަދަ ވީޑިއޯތަކާއި ޖުޑީޝަރީގެ ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ިތމާމެން

އޯޑިއޯތަކާއި އެފަދަ މަންޒަރުތައް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެންދިޔައިރު އެ މީސްމީހުންނާ 

ން ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުނޭޅި، ތިާމމެންގެ ކުރީ ސަފުން އެ މީސްމީހުންނަށް ޖާގަދީގެން އުޅުނު ބަޔަކު، މިއަދު އެހެ
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަންކަމާ ދޭތެރޭގަިއ  މީހުންގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކަދައްކާ ކަަމށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ވިސްނާލަން. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓުނެގުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ 

 965 ށް ޓަކައި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ވާހަކަދަންނަވާލަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާައކަށް ުފރުޞަތުއަރުވަން،  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ުތލުސްދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަ

 މައްސަލަ ނެންގެވީ. ނިޒާމީ އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 970 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ދަށުން އަޅުގަ

 975 ށަހެޅިގެންދިޔަ، އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނަށް ނުވަތަ ޣައްޒާ އްަށ ހަމަލާދެމުން...އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، އިށީންދެވަޑައިގަންނަވާ! ތި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް އަރުވާކަށް ގަސްތެްއ 

ކި ގޮތަަކްށ ނިންމަވާފައިވާ ކަމެއް. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުކުރަން. ތި ކަމަކީ މިއަދު ރިޔާސަތުން ވަ

 980ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރުަޞތުދީގެން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ މި ބަލަނީ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް 

އި ވާހަކަުފޅުދައްކަވާކަން އެބަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް ހޫނުކުރުމުގެ ރޫޙުގަ

ނޑާލަން.  ނޑަށް ޖެހޭނެ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު މެދުކަ ފާހަަގކުރެވޭ. މީގެ ފަހުން އެގޮަތށް އެކަން ކުރައްވަންޏާ އަޅުގަ

އެހެންނޫނިއްޔާ ފުރުޞަުތ ހުއްޓުވާލަން. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް އޮމާންކަމާއެކީގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި 

ންމެ ބަޔަކަށް ވެސް މި ަތނުގައި ވަކާލާުތކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ދެ ބައި، ދެ ބަޔަްށ ކޮ

ނޑު   985ޒުވާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، ރޫޙެއް މި ތަނުގައި އާލާކުރުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު މަސައްކަތްނުކުރުަމްށ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ  ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކީ ދަންނަވަން.  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ުފނަދޫއަޅުގަ

 ށް.ސަލީމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ސަލީމު  ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ
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ނޑު ފުރުަޞަތކަށް ނޭދެނަމޭ ހިތާ މި އިނީ މިއަދު މި ބިލުގެ   990`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ހެންނަމަވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަަކފުޅުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިކަން ކަންތައް ނިންމާލަން. އެ

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނެއް މިއްަށ، އެއަށް ހަވާލާދީ ަހދަންނުޖެހޭނެކަމުގެ މޭރުމުން 

ވަގުތުކޮޅުގެ ެތޭރގައި ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ވާހަަކފުޅުދެއްކެވީމާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ލިބިފައި އޮތް ކުޑަކުޑަ 

ދަންނަވައިލާނަމޭ. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވަާހކަުފޅުގައި ފާހަގަުކރެއްވި، މި ވާހަކަދައްކަން ކީއްކުރަންހޭ ވަގުތު ނަގާލަންވީ. 

 995ޤާނޫނުހަދާ ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނަށް އައިސް

ނޑުމެން  ނޑުމެން ތިބިއިރުގައި އަޅުގަ މަޖިލީހެއްގައި އެތައް ފައިާސއެއް، ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން އައިސް އަޅުގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ފޮނިމީރުކަން، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި މިނިވަންކަން، ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ހެދުމެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ހުރި ބާރު

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ކުރަން ބޭނުން.  ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަކީ. މި ސުވާލު އަޅުގަ ނޫންތޯއޭ އަޅުގަ

 1000އަސާސީގައި ފޮޅުަވތަކުްނ އެހެްނކަމަށްވާހިނދުގައި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ނިކަން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ! ޤާނޫނު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މިކަން ކުރެވިދާނޭ ކިޔާފައި ބާރެއްދީފައި އޮވެ، އެ ބާރު ބޭނުންކުރުންތޯ ފުޅާވެގެންދާނީ؟ 

ނޫނިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ނޫނިއްޔާ މިކަން ކުަރން ތިބި ބަޔަަކށް މިކަން ކުެރވޭނެ މަގު ވަކި ހަމަަތކެއްގެ 

ވަކި އުސޫލުތަކެްއގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުހަދައިގެން ދިނުންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާބޮޑުވާނީ؟ މިއީ ވެސް  ތެރެއިން،

ނޑު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭނެ ުސވާލެއް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 1005ހުރި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިވާ، ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހެން 

އާއި ތަހުޒީބައިގެން އަދި ޑިމޮކްރަސީ އައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގުދައްކައިދޭން ހުރި މުހިއްމު ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަ ނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހެދުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުަރންޖެހޭ އަޅުގަ ނީ. އަޅުގަ

މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހެޭއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. މިއީ ބޭކާރު ވަގުތެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަްތެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން މިއަދު ފޮނުއްވާފައި މި އޮތް ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ބިލެއް. ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

 1010ކުރުމަށް އޮތް ވަރަށް ުމހިއްމު މާއްދާއެއް؛ އާދެ! ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގެ މައްސަލަ. މިކަން ރައްޔިތުން ބާރުވެރި

މުސްތަޤުބަލުގައި ރައްޔިތުންާނ ހަމައަށް މިއަދު އޮތް ސަރުާކރުން ދީލަތިކަމާއެކުގައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ގެނެސްދިނުމަށް 

 ވެގެންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޓަކައި މަގުދައްކައިދޭ މަގުޗާޓެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤާނޫނު

  

  ާވހަކަެދއްކެވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ނޑު ދެން އިތުރު ވާަހކައެއް ދައްކާކަށް ނެތިން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  1015 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ވަގުތުގެ ގޮތުން އަޅުގަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ންޙަސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރިހަމައަށް މި ބިލަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން. އަދި 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހުަށެހޅިފައިވާ ގޮތުން ފުރުޞަުތ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް މި ބިލަށް ފުރިހަަމ ހަނި  1020ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަކަްށ އަޅުގަ

 އަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ަޓަކއި ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއޫދު ފަރުޖަޢު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، ނިލަންދޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ!

 1025ޚަލީލު ުހށަަހޅުއްވާފައި މި ވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް هللا ޢަބްދު

ނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކޮށް، މި  ނުގުޅޭ ބިލެއް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖިލީހާ  ކަމަށް ދެންނެވިޔަސް އަޅުގަ

ވަގުތަްށ، މި ދުވަސްވަރަށް ަވރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މި ބިލުގައި ވޯޓު ނަގަންޖެހޭނެ 

މުހިއްމު ކަންަތއްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު  ކަންތަްއތަކުގެ ގޮތުގައި މިހިަރ ކަންަތަކށް ބަލައިލާއިރު ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ

ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް. އޭގެއިތުރުން ޤައުމީ ބޮޑެތި މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގައި އަދި މީގެއިތުރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1030ނެފައި މި ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލުެގންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ވޯޓަކަށް ދާްނޖެހޭނެ ކަމަށް ބު

އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިލާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާއްދާތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހިރީ 

ވަނަ މާއްދާ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވަރަށް މުހިއްމު މާއްދާއެއް.  19ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަވނަ  111ވަނަ މާއްދާ؛ ރިޔާސަތުގެ ދައުރު. ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  111ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާ؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތް. އެހެްނީވމާ، މިއީ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުިރ، ރާއްޖެ 

 1035ހިއްމު މާއްދާތަކެއް. މި މާއްދާތަކަށް އެއްވެްސ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމު ކަންތައްަތކާ ގުޅޭ ގޮތުން ުހރި ވަރަށް މު

ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ރެފަރެންޑަމަކަށް ގޮސްގެން ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި 

ނޑު އޮތުމަކީ ރައްޔިތުންެގ ބޭނުން އިންތިހާ ައށް ސަުރކާރުން ހިްއޕަވަން ބޭނުންވާކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލެއް ކަމަ ށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް މިހާރު މި ހުރި ގުޮތން، މިދެންނެވި ބައިތައް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

ނޫން އެހެން ބައެއް ކަންތައްތައް ވެސް ގަވާއިދުތައް ހަދައިގެން، ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން މިހާރު 

 1040އެބަ ވޭ. ބައެއް މުހިއްމު ބޮޑެތި މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު

ވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ހިންާގ ގަވާއިދެއް، ހިންގާނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ތަނަްށ އަންނަ ހިންގުމުގެ ބަދަލަކާ 

ނަށް އޮޅުންބޮޅުންތައް އަރަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ގުޅިގެން ކުރިން ކުރަމުން އައި ގޮތް ބަދަލުވެ، ރައްޔިތުން

ވަނަ މާއްދާ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  115ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ވޯޓެއް ނެގުމާ ބެޭހ ކަންތައްތައް 
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ގޮތް ވަރަްށ  އަށް އަދި ބައެއް މާއްދާތަކުން އެހެން ކަންތައް ވިދާޅުވެފައި އޮތަސް، މި ކަންތަްއަތއް ކުރަންވާނެ

 1045ަތފްޞީލުޮކށް ބިލެއްގެ ސިފައިގައި، ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި ވުޖޫދަށް އައުމަކީ އެކަން ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ވަރަްށ 

ބޮޑަށް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް. އަދި އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް ކަންތައް ުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަން ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަްށ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީ މި ވަގުތަށް ވަރަށް ުމހިއްމު ބިލެކޭ. އެހެންވީމާ، ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެ އް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު މިހާހިސާބުން ނިންމައިލާނަން.  އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަިއ އޮތް ވަގުތުކޮުޅ ވެސް ހަމަވުމާ އެކު އަޅުގަ

 ކުމް.ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލައި

 1050 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `. 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގަ އި މިހާރު ފަލަސްޠީނުގައި ދަންނަވާލުމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑާ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަން. އާދެ! އިޒްރޭލުގެ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ، ަފލަސްޠީނުގެ  އެ ހިނގާ މައްސަލަތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން....  1055 ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަިތކުރަމުންގެންދާ ނިކަމެތިކަމާއި ހިތްަދިތ ކަންތަްއތަކުގައި އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުންއެދެން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާއިރުގައި މަޖިލީހުގައި އިންނަވައިގެން 

ނޑުމެންގެ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން.  ނޑައެޅިގެން އަޅުގަ ފޯނުކުރައްވައި ފޯނުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަކީ ކަ

 1060މަށް ޓަކައި އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އަދި ފޯނު ގެންގުޅުއްވާ އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަ

ކަމުގައި ވާނަމަ، ރިންގު އޮފްކުރައްވައިގެން ގެންގުޅުއްވުމަށް ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ވާހަަކފުޅައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ވާހަކަ ފެށުމުގެ ކުރިން މި ދެންނެވި ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ުކށްވެރިކުރާ  ނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަ  1065އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަމޭ. އެއަށްފަހުގައި މި ުހަށެހޅިފައި އޮތް ބިލަށް ވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނ ޑު ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަފަދ ގޮތަކަށް ުހށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ. ސަބަބަކީ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު އެކުލަވައިލާފަިއ އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަ

ޓަކައި ޤާނޫުނތަކެްއ އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ގޮަތށް މިހާރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ.  ފަިހކުރުަމށް ޓަކައި، ަމސައްކަތްކުރުަމށް

 1070މި ޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކަްނކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލަން އެބަ ޖެހޭ. 
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ކެއްގައި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ކަންތައްތަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ކުރަން ބޭނުންވި ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި 

ނޑެއް އަޅުގަނޑުމެންަންށ  ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑައެޅިފައި ހުރި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ އެކުލަވައިލެ ވިގެންނޭ. ބިލުގައި މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ކަ

 1075މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި މުހިއްމު މައްސަލަތައް އެބަ ހިމެނޭ. އޭގެއިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ޚިޔާލު 

ންކޮްށފައި ހުިރ މައްސަލަތައް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނެގޭނެ ކަމަްށ ބަޔާ

ނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުެރޭވ ގޮތުގައި މި ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ަހނި ގޮތަކަށް ހަމައެކަިނ  ވެސް ާފހަގަކުރި ފަދައިން، އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ފަހަރެއްގައި ދަތިކަމަށް ވެދާނެ.  މި ކަންތައްަތކޭ އެހެން ބަޔާންޮކްށަފއި އޮތީމަ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި ޢާއްމުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު 

ނޑައެޅިފައި މިހިރަ ކަންތަްއތައް ނޫްނ އެހެން ކަންކަމު  1080ގައި ވެްސ އެހެން ކަންތަްއތަކުގައި ވެސް މި ޤާނޫނުގައި ކަ

އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ގޮތަށް ފުުރޞަތު ުހޅުވާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވާލަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑައިލާނަން. ދެން އަޅުގަ  1085ނޑުމެންގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން ުހސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަ

 ގައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 1011ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 1090 (މޫސާ މަނިކުރައީސް ނާއިބު ގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ހުސްވަގުތުކޮަޅްށ މަސައްކަތަހުސްވަގުުތކޮަޅްށފަހު މެދުަކނޑާލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ 

ނޑާލި هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން -9.1 ޑާ އައިޓަމުއިރުގައި އެޖެންމެދުކަ

 1095ންދިޔައީ. ކުރަމުން ގެސްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލަށް ބަހުޢާއްހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ  ލީލުޚަ

 ފުރުޞަަތށް އެދިވަޑައިގެންފައެއް އެ  ބަރަކުނޑާލިއިރުގައި މަޖިލީހުގައި އިތުރު އެއްވެސް މެންކަހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދު

ކަމަށް  ފައިވާވަގުތު އަދި އެއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފުރުަޞަތށް އެދިވަޑައިގެން ވަގުތަކު ެނތް. އެހެންނަމަވެސް މި
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަކު އިދާރީ މޭޒުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 1100 

 އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްދާ  ކުރެވެމުން މި ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހުގައި  ބިލާ ބެހޭ މި ނެގުމުގެ ބިލު؛ޓުވޯ

ގެންނަވާފައި ތިބި ޢިއްޒަްތތެިރ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ކުރައްވައިގެން ވަޑައިއިންތިޚާބު ތިއްބަވަނީ ރައްޔިތުން މި

 1105ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އިރުބިލުގެ ކަންތައްތައް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެންދަވާ  އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި

އުން. އަދި ންދިކުރެވިގެބިލު ފަރުމާ މެންބަރުންނަށް އެންމެ ބޮޑަކަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މި

ވެސް އަޅުގަނޑު  ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއްދާންނއްޔުަތން ހައަބަދުވެސް މެންބަރުންގެ ހައިސި އަޅުގަނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާ ފާހަަގޮކށްލާނަން މި ސްކުރުމުގެ ބާރު އި ކަންކަމުގައި ބަހުދަނޑިވަޅުގައި. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެހެ ނޑުމެން އަބަދުވެސް ަހދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ އަޅުގަ ން މެންބަރެއްގެ މަޖިލީހުގައި ލިބިފައި އޮތަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ބަންދުވެގެންދާނެ  1110ކަްނ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭ ހިސާބުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންދާންނއަބަދުވެސް ހަ ވެސް އޮންނަންވާނީ  ކުރުމުގެ މިނިވަންކަންނަށް ޚިޔާލުފާޅުބަހައްޓަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑު މި ބިލުގައި އެބަ އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި. ދެން  ހުރި ވަރަށް ގިނަ  އަޅުގަ

. ދެން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ފައް ކަންތައްަތަކށް އަލި އަޅުވައިލާކަންތަްއތަކެއް ފާހަގަކުރައްވާަފއި ޚިޔާލު ހޯދިދާނެ ބައެ

ނޑު ޭސހަވެގެންދާނެ ކަމެއް. މިވެނި ޙާ ހަމަ ފަ ލަތްަތކެއްގައި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ދެވިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 1115މުގައި އޮތުން މިއީ ގެ ދައުރު މި ބިލުގައި މިފަދަ ކަންކަކުރި ފަދައިން ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުހަގަފާ  ކުރިން މި

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުށަެހޅުމުގެ  ކަމުގައި މު ކަމެއްވަރަށް މުހިއް އަޅުގަ

ނޑު މި ުފރުޞަތުގައި ާފހަގަކޮްށލަން ފުރުަޞތު ލިބެންޖެހޭ ނޑުމެންގެ  ،ކަމަށް. ދެން ހަމަ އަޅުގަ އަދި މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް އުޅޭ އަޚުންނާއި އި ޤައުމުތަކުގަޣައްޒާ އާއި އެހެނިހެން މުސްލިމު  މް އަޚުންނާއި އުޚުތުން އަދިމުސްލި

ނޑު  ނޑަށް ދެއްވި  ކުރަން މިދުޢާ އުޚުތުންނަށް އަމާންކަމާއި ރައްކާތެިރކަން ދެއްވުން އެދި އަޅުގަ ފުރުަޞތުގައި. އަޅުގަ

 1120 އަދާކުރަން. ުޝކުރު ފުރުަޞަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހިސާބުން ބިލަްށ ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުަޞަތްށ އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާޝުކުރިއް

ނޑު ބި  ވައިައރުރި މެންބަރުންނަށް ފުރުަޞތުބޭފުޅުންަނށް ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެ  ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ލަށް ފަހު ނިމުނީ. އަޅުގަ
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 1125އަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ޞަތުޚަލީލަށް ފުރު هللا ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން މަސައްކަތުގެ ފަުހބަސް ވިދާޅުވެ މިއަދުގެ މަސައްކަތުން މި .ން މެންބަރު ފަހުގައި ނިންމުމަށް ހިސާބުން އަޅުގަ

ވެްސ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވޯޓުން ޮގތަަކށް ިނންމުމަށް ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ

 ދަންނަވަން. 

 

 1130 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚަލީލުهللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުނިލަ

ބިލުން  ަރްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުަޞތަށް. އާދެ! މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިވަ ރައީސްޢިއްޒަތްެތރި 

ގެ ލު ހޯދުމުލްަތަތކުގައި ޚިޔާޓުގެ ޙާ ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހޭ ވޯ ލާފައި މިއަލިއަޅުވައި 

ނޑު ގޮ ލުމުގެ ވާަހކަ މިއޮނިގަނޑެއް އެކުލަވައި އިތުރުން ވަނީ. އަދި އޭގެ ކޮށްދީފަިއ މި ތުގައި ބަޔާންބިލުގައި މައިގަ

އަދި  ސް ކޮމިަޝނުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ މިސާަލކަށް އިލެކްޝަން އްސަސާތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ،ދައުލަތުގެ މުއަ

 1135ކޮށްދީފައި ވާނެ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ބިލުގައި ބަޔާން ންވެސް އެހެން މުއައްސަސާަތކުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ މިއެނޫ

ތަޅުމުގައި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުަތކާ އެއްގޮތަށް ަތފްސީލު ދޭންޖެހޭ ަތންތަނުގައި ނޫނިއްޔާ 

އެއީ  ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުން، ަފހުގައި މިދިނުމަށްކަންކަން ބަޔާންކޮށް ، ދީ މާއްދާތަކަށް ިއތުރު ތަފްސީުލތައް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި މަންާފަތކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަދި  ކަމެއް ރައްޔުތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑްަށ  ދާނެ ކަމެއް ޔާތް އިުތރަށް ވަރުގަދަވެގެންތް ދީމިޤްރާތީ ހަރާއްޖޭގެ ޅަަފތުަގއި އޮ އިތުރުންއޭގެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

 1140ލާނަން. ވަރަށް ން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައިދަްނނަވަމުފުރުަޞަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެއްވި 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތު

ނޑައެޅިފައިވާ  9 ތެރި މެންބަރު އެޖެންޑާ އައިޓަމުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ޝު ހިާސބަްށ ތު މިހާ ަގޑިއިރުގެ ވަގު 1މިއަދަށް ކަ

 1145އިބްތިދާޢީ މު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްވާ  ގައި މި 9.1ރު ހަމަވީ. ވަގުތު ހަމަވިއި މި

ނެގުން އޮންނާނެ ލުަމްށ ނަގާ ވޯޓުބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ބެ މިގައި  1031. މިއަދުގެ މިފަވަނީ ނި ސް މިބަހު

 ން. ލަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ދަންނަވާޒަވާހަކަ ޢިއް

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 1150 

 އްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ



44 

 

ނޑު ދާނަން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  ،ސަރުކާރުެގ ފަާރތުން -11.1ތެރެއިން  މި ހުރި މަސައްކަތުގެ ނުނި ،މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލުގެ 

. ފަކުރަްއވާމިހާަތނަށް ވަނީ ބަހުސްބިލަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން  ސް ކުރިައށް ގެންދެވުން. މިބަހު

 1155ވެސް  ބިލުގެ މަސައްކަތް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ގޮތުން ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު

ވެސް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯަޓށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ބިލު ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި މި

ތަުރތީބުްނ ، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ުފރުޞަަތށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އުސޫލުން

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞުތ މިފުރުަޞތުދެމުން އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުީށ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 މަދު ނަޝީދަށް. މުޙައް މެންބަރު 

 1160 

 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަކުޅުދުއްފު 

ކުރެވުނު ބައެއް ސްބަހު ،ޮގތުން ދިޔަ ބައެއް ނުކުާތތަކާ ބެހޭނގައިސްގައި ހިލުގެ ބަހުބި ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި

ނޑުގެ ނުކުާތަތކާ ބެހޭ .ޒެޑް އެސް.އީ ވިސްނުމުގައި ހުރި އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ.  ގޮތުން އަޅުގަ

.ޒެޑް އުފެއްދުމުގައި ހަމައެކަނި އޮންނަނީ ވަޒީފާ އެސް.އީ އެކަނި އޮންނަނީ ވިޔަފާރި ފައިދާއެއް ނޫން. އުފެއްދުމުގައި ހަމަ

ނޑުމެން  ދިނުމެއް  1165ން ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ނެެރފައި ހުިރ ގޮތު ބެހޭ .ޒެޑާއެސް.އީވެސް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޤައުމެ ރިޕޯޓު ލަތުގައި ވަކި ދާއިރާއެއް އްގެ ޙާތަކާއި އެކިއެކި ދިރާސަާތަކށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައި ކެއް ދީގެން އެ ދާއިރާ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަ ،އްޞަ އިނާޔަތްތަކެްއ ދީގެންއަށް ޚާ ދާއިރާ އެ ،ކަ

 ކުންނަ ރީމަ ނިގައި ޓެސްޓެއް ކުއެއްކަމަށް ވާނަމަ ލެބޯޓްރީ ކުަރނީ އެއީ ރަނގަޅަށް ހިނގާތަރައްޤީކުރަން މަސައްކަތް

އެ  ،އޭގެ މަންފާ ،ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން ރަނގަޅަށް ހިނގާ ،އަށް ބަލާފައި ކަންކަން ކުރާ އުސޫލުން ނަތީޖާ

 1170 ،ޤައުމުތަކުގައި ނިކަން ކުިދޮކށް.ޒެޑް ފެށިގެން އައި އެސް.އީ . ޓަކައިކަން އުސޫލުތަކުގެ މަންާފ މުޅި ޤަުއމަށް ެފތުރުމަށް 

ކަމަށް ވާނަމަ  ކުރާއިރުގައި އެ އުސޫލުތައް ރަނގަޅުތްކަަހލަ އުސޫލުތަކެއް ދީގެން މަސައްކަ ވަކި ތަންތަްނކޮަޅށް ވަކި

އެގޮތަށް ޤާނޫނީ ނިޒާމު  ،ފަހުން މުޅި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ގޮތުގައި އެ އިޞްލާޙުތައް ބަލައިގަނެ

މީގެ  އިސްކަންދެނީ؟ހުރި. ކީއްވެގެންތޯ ބައެއް ކަހަލަ ޤާނޫނުތަކުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނަށް  ވެގެން ގޮސްފައި އެބަބަދަލު

ލެއް ން އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ބާޠިޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އެހެ މި ،އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުކުތާއަކަްށ ާފހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ

 1175ތައް ހަމަ އެ ނުވެސް ނުދޭ. އެ ޤާނޫ ވެގެނެއްން އެއްވެސް ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުހެކިޔާފައި އެ ޤާނޫނު އައޭ ނުވޭ. މި

އޮތް.  ވަރަކަށް ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ބުނެފައި އެބަ 11 ނެ. މިހާރުވެސް ބިލުގައިވެސް ދާ ގޮތުގައި ހިނގަމުން  ޤާނޫނުގެ

ގޮތުން  ކަމަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮތާއި އެއިން ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ހަމައެކަނި އަންނަ ތަފާަތކީ މި

ން ުފށުއެރު މި ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮަތްށ، އެ ،ކަމަށް ވާނަމަ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ުފށުއެރުމެއް އުޅޭ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ
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އްޞަ ސް ގެންނަނީ ޚާ ތެއްވިޔަކޮންމެގޮ .ޒެޑެއްއެސް.އީފިލުވާލަދޭށޭ. އެހެން ހަދަންޖެޭހ ސަބަބަކީ އޮޅުން ފިލުވާލައި،

 1180 ކަހަލަ އުމުގެ ތެރޭގައި ވަކިޤަ  ،ޚާއްޞަ ހައިޞިއްޔަތެއް ދެވިގެން ،ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެން ،ތަކެއް ދެވިގެންއިނާޔް

އްޔަތުަތކާއި ނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި ހައިސިމީހުން ވިޔަފާރިތަކެއް ހުއްދަކޮްށފައިާވ ދާއިރާއެއްގައި ކުރުމަށް. އެ

 މު އުސޫލުން ކަންއްނުދެވޭ އިމްތިޔާޒުތަކެއް. ޢާމު އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ހުެރދޭނެ ޢާއްއިމްތިޔާޒުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ލަްތތަކެއް ައތުވެދާނެ. އެ ންޖެޭހ ޙާވާމެދު ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް ަތާފތުމީހުންނާ  ކުރަންޏާ ކަންކުރަންޖެހޭ ޮގާތއި އެ

ކަމަށް  ޤާނޫނު އޮތް 11ދެންނެވި  މިވާީތ، ންކަމަށްމީހުންނަށް އިސްކަމެއް ދޭން. އެހެ ޖެހޭ އެ ޙާލަްތތަކުގައި އެބަ

 1185މީހުންގެ ކަމަކާ ގުޅޭ. އެންމެ  ނެ އެ ވެސް އޮވެދާ ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ޖުމްލައެއް 11ސް ވެސް އެ ވިޔަ

ގޮަތށް އެ  ޤާނޫނުގައި އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ މި  ގުޅޭ. އެހެން އޮވެއްޖެ މީހުންގެ ކަމަކާ ދާނެ އެވެސް އޮވެ ރާފެއްގެޕެރެ

ނޑު ލުތަކުގެ ބާރު؛ދަނީކީ ނޫން. ކައުންސިލުވެގެންނުތައް ބާޠިފައި އެ ޤާނޫފިލުވާލަދޭށޭ. އެހެނެކޭ ކިޔާންއޮޅު  އަޅުގަ

އްގައި އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ބާުރތައް ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢެ ަކށް ީދފައި ހުރިވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ކައުންސިލުތަ

ނޑުމެންގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި އިކަންކަން ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަ  ކުރަން މަސައްކަތްދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑަނޭޅިގެން. މާއްދީ ގޮތުންއިޚް އުޅެނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ަފށާއިރުގައި އަޅުގަ  1190ފިޒިކަްލ  ،ތިޞާޞް ކަ

ނޑައެއް ނޭޅޭ. ލޯކަލް  ބިގެންވާ ޓެރިޓަރީމީހުންނަށް ލި ގޮތުން އެ ނޑުމެންނަށް ކަ އަކީ ކޮބައިކަން އަދި އަޅުގަ

ރަން. ކުއެއްގޮތްޖެހޭ އުސޫލުތައް ތަކުްނ ޢަމަުލކުރަންކައުްނސިލު އޮވޭ ހުރިހާ އަށް ދީފައި އެބަ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނޑު  ކަމެއް ދިޔައިރު އެވެގެން ަހތަުރ އަހަރުތިން ނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައެއް ނެތް. މިސާލަކަށް އަޅުގަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ސަނިސްބަތްވާ ދާއި  އްދަކީ ކޮބައިތޯ. އަދި ޖެހިގެން އޮތް ރަާށއި އެވައިގެ ސަރަހަ؟ އްދަކީ ކޮބައިތޯރަހަރާގެ ކަ

 1195އިންތައް އަދި  ކުރެވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލުތަކުގެވަކި ރަށާ ދޭތެރޭަގއި ކޮން ދިމާލަކުންތޯ އިން

ގާ ދާއިރާއެއްގެ ނިތޞާޞް ހިގެ އިޚްދެ ކައުންސިލެއް ،މެދުން ވާ ދޭެތރެތް. ކަން މިހެްނ އޮއްކުރެވިފައެއް ނެވަކި

ގެ ގަވާއިދަކަށް ކަމެއް ވެސް ޖެހޭނީ ކޮން ކައުންސިލެއް އެ ޒޯނު ތަބާވާން، ނަމަކަމަށް ވާ މެދުން ވަކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި

ނޑުމެން އެންމެންނޭނގެ  ވެސް އެ ކަުއންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ  ވެްސ ޤަބޫލުކުރޭ ކޮްނމެ ކައުންސިލަކުން . އަޅުގަ

އެ  ،ކައުންސިލުން ނަގާ ވޯޓަކުން މަސައްކަތްަކތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ިނންމަނީ އެ ،ދާއިރާގައި ހިމެނޭ

 1200ނުޖެހޭ. ޖެހިގެން އޮތް ދެ ށްވާކައެއްގޮތް ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށުގައި އެކަން ހިނގާ ގޮތާއަށް.  ކައުންސިލުން އަމިއްލަ

ާފތު ދެ އުސޫލެއް ނިންމާފައި އޮވެދާނެ. ބޭނުމަކީ އެކަހަލަ ގޮތުން ތަ ކަމަކާ ބެހޭ ރަށުގައި ދެ ކައުންސިލަކުން އެއް

ނޫން އެއްވެސް  ނުދިއުން. އެފަރާްތތައް ިފތިގެން.ޒެޑް ހިންގާ އެސް.އީ ލަތެއްގައި އެކަހަލ ފުށުއެރުމެއްގެ ތެރޭގައި ޙާ

ނޑުމެން ތެރޭގައި ކަ ށް އައުމުގައިމާއްދާ މިގޮތަ ބޭނުމެއް މި ސަރުކާރުގެ  އުންސިލުތަަކކީ މައި ނެތް. މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ގޮތް  އެއްވެސް އި ުކރާ އަދި ހުިރާހ ކައުންސިލެއްގަސިޔާސަތު ތަްނފީޛު.ޒެޑް އެސް.އީ  ،ކުރާސިޔާސަުތތައް ތަންީފޛު

 1205ބާރުތައް  ކައުންސިލުން އެ ،ގޮތް އުސޫލަކުން ަޢމަލުކުރާ ތަްނތަަނށް ވާނަމަ އެއް ،ގޮތުން ކަންތަްއތަކަާކ ބެހޭ 
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 ،ކުރަން އެނގޭނެކްސް ހަމަ ބަރާބަރަށް ފޯރުން އް ނޫން. އޭކަމެ ކުރުމަކީ އެއީކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްބޭނުން

ނޑުމެންނަށް އެ އަކީ އަ މިހެންކަން. ހިތާމަ ނިމޭނީ އްޔާ ކަން ގޮއްސިކައުންސިލަކަށް ކަމެއް މިވެނި މިވެނި  ދި އަޅުގަ

 ކުރަން އަންނަ މީހާޙާލަތުގައި ބޭރުން އިންވެސްޓުޓީ ގެނެވިފައެއް ނެތް. އެ އެއްގޮތްކަން ގެނެވިފައެއް ނެތް. އެ ޔުނިފޯމި

ނޑައަޅައިދޭންޖެހޭ ކަމެއް.  ން ނޫ އްލެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އެހައަށް އެ ލިބޭ އުނދަގޫ އެއީ ސަރުކާރުން ގޮތަަކށް ކަ

 1210ބިމަކީ  ން ވިއްކުން؛މައްޗަށް ނުހިންގުމުގައި ނެތް. ބި.ޒެޑް ެއސް.އީ ތިޞާޞް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ކައުންސިލުތަކުގެ އިޚް 

ހުރި.  ވެސް އަމިއްލަ ބިން އެބަ  ގައިމު މާލޭގައި ހަމަ ،ން މިހާރުވެސް ވިއްކޭ އެއްޗެއް. ރާއްޖޭގައިވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށު

 ހުރި. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ނުކޮށް އޮތް  ންޮކށްފައި އެބަތްތައް ބަޔާކުރެވިދާނެ ގޮން އަމިއްލައަދި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ބި

ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަމަކު ނުދިއުން. ބިންތައް ގަތުމުގެ ކަންތައް ާޢއްމުވެގެން  ކަމަކީ ކުންފުިނަތކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ، ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީ ޤަބޫލުކޮށްފައި ިހރާއްޖޭގެދިވެ ،ކޮްށފައިރަޖިސްޓްރީ

ނޑައަޅައިދީފައި ހުންނަ ކުންފުނިތަަކްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ވި ޝަޚްޞި  1215. ކިހާވަރަކަްށޯތ ވާނޭ އްކެންއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވެސް އެނގޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ތެރެއަށް އަންނަނީ. އަޅުގަނޑަށްނުފޫޒު މީގެބޭރުމީހުންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުންފުންޏަކީ ދިވެހި ފަާރތެއްތޯ؟ އަކީ ޮކށެއް ނުދެވޭނެ. ފުރަތަމަ ވާހަކަމިލްކު ބިމެއް ބޭރުފަރާތަަކށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެީނސް ދީފައި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަަކށް ތަާބވާ ،ކުރެވިފައިވާރަޖިސްޓްރީ

އޭގައި  އޮތް ތަންތަން. ބޭރުމީހުންގެ ހިއްސާދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އެޑްރެސް  ،ންސްގެ މައްޗަށް ހިންގާލައިސައޮންނަ 

 1220ހިއްސާ ނުވަަތ  51މީހުން ޖޮންޓްރޯލް އޮތީ؟ % ތޯ އެއިކަމަށް ވާނަމަ ސުވާލަކީ ކޮންބައެއްގެ އަތުގަ ހިމެނޭ

ކުްނފުންޏަކީ ދިވެހި ކުްނފުންޏެއްެގ  ވާނަމަ އެ ލަިބއްޔަތު އޮތީ ދިވެހިްނގެ އަތުގައި ކަމަށްގެ އަޣްދޫކޮްށފައިވާ ހިއްސާ

 ން ވަނަ އަހަރު 1919 ،އޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ބަލަމުން އައީ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބަ

ވެސް މީހުްނ  އަންނަ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޤާނޫނުން ފެށިގެން ިމއަދާ ހަމައަށް ގަމުން މި ނހި ،ށިގެން އައިފެ 

ކުްނފުނި  މެޓިކުން އެކަަމށް ވިއަސް އޮޓަ އެއް އެންމެ ކުންފުންޏެއްގައި އޮތްބަލަމުން އައީ ބޭރުމީހެއްގެ އެންމެ ހިއްސާ

 1225އެއްވެސް  ،އްޔާ ފެންނާނެވެއްޖެ މީހަކަށް ކުރާއިންވެސްޓްމެންޓް ކުންފުންޏަކަްށ. ދިރާސާ އޭ ފޮރިންބަދަލުވެގެންދަނީ

ގޮތެއް.  ން އައިކުރަމުޤަބޫލުނޫން އެއީކީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާތަނަށް  ކުާރ އުސޫލެއްތަނެއްގައި ލިޔެގެން ޢަމަލު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ  ،މިނިސްޓްރީގެ ގަވާދެއްގައި ނޫން. ޓްރޭޑު  ކުރާ ގޮތެއްސް ލާޒިމުވެ ންއީ ޤާނޫނަކުއެ

ނޑުމެންނަށް  ގަވާއިދެއްގައ ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއް ކަނޑައަޅަން އޮތް  އެބަފުރުޞަތު ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކުްނފުންަޏކީ  އެ ،ކަަމށް ވާނަމަ ކުންފުނި އޮތް ގައިލޯކަލް ކޮްނޓްރޯލް 51ހަދާހެން % ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި

ނޑައަޅާ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ައުތގައި ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރޯލް  ކުންފުންޏެއް ޤައުމެއްގެ އެ  1230ކަމަށް ކަ

ނޑައަޅަން. ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ،ކަމަށް ވާނަމަ އޮތް ނޑައަޅާ ހިސާބުން  ކަމަށް ކަ ކަމަށް ކަ

ނ ކުރެވެން އެބަ ކުންފުންޏަށް މިލްކު ގެ ބިން އެ ދިވެހިރާއްޖޭ  ޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް އަޅުގަ
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ނޑުމެން  ތަަކްށ ނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން. ރިސޯޓުޓަށް ލައިގެން ގެންދެވޭފޮއް، ޖަހާލައިގެންނަށް ކިިހލިޖެހޭ ބިމަކީ އަޅުގަ

 އް. ދަންނަވަން މި އުޟޫޢެަތކުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވުނު މަ ޢުމު މައުޟޫމުހިއް ބިލުގެ ވެސް މި އަންނަ އުނދަގޫ. އެއީ

 1235އި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގަ  ،ޖޭހގެ އިޤްތިޞާދުގެދިވެހިރާއް ،ވެސް ޤަބޫލުކުކުރަން އަކީ އަޅުގަނޑު އުޅޭ ވާހަކަ

ތަކުން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ނުސީދާ ގުޮތން ކުރަނީ ރިސޯޓު އެއް ސީދާ ގޮތުންނާއިއެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ

ނޑު ކުޅުންތެރިންަނކީ ގެއިޤްތިޞާދު ތަކުން ސީދާ ގެ ދާއިރާގެ ކުޅުންެތރިން. ރިސޯޓުަތކުވެސް ރިސޯޓު އެންމެ މައިގަ

ތަކެއް ޓުތަކުްނ އުފައްދާ އާމްދަނީން ވަރަށް ގިނަ ދިރިއުޅުންއި ރިސޯއުފައްދާ އާމްދަނީންނާއި ނުސީދާ ގޮތުގަ

ނޑު ތަަކށްދުވަމުންދޭ. ރިސޯޓުއާބާ ކަމެއް ނޫން. ޤަބޫލުކުރަން އެކަމަކު  ވާނެ ވެސް ބޭނުން އުނދަގުލެއް އައުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީކީ ރިސޯޓު.ޒެޑްގެ ތެރެއިން އެސް.އީ ޤީޤަތަކީ ޖެހޭ ޙަ އަޅުގަނޑުމެން   1240ތަކެއް ހަދާފަިއ އަޅުގަ

ޓެއް ވެރިކަން އުފައްދާކަށް ނޫން. ރިސޯތަކާ ޭދތެރޭގައި ވާދަސް.އީ ޒެޑުން ބޭރުގައި ހުރި ރިސޯޓުމިހާރު އެތަކާއި ރިއޯޓު 

ޓެއް ލަރުގެ ރިސޯން ޑޮމިލިއަ 151 ،ސްރު ވިޔަމިލއަން ޑޮލަ 111 ،ސްވިޔަ މިލިއަން ޑޮލަރު 61ހިންގާ މީހަަކްށ 

އާމްދަނީ  ،ހޯދައި ހޯދައި، ނަފާ ޓުން އާމްދަނީއެ ރިސޯ ،ހަދައިގެން  އަކީ އެ ރިސޯޓު މާސް އޭނަގެ ޒިން ވިޔަ ހެދިކަަމށް

ދެއްކުން ފިޔަވައި. . ޓެކްސްށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމެއްހޯދައިގެން މުއްސަނދިވުން. އޭނައަކަށް ނާދޭ އެހެން ކަމެއް ދައުލަތަ

 1245އައުން. އަށް ރާއްޖެ  ސްޓްރެޓީޖިކް އިންވެސްޓްމަންޓުއުޅެނީ  .ޒެޑްގެ ބޭނުމަކަށް ވެގެން މިއެސް.އީ އެހެންނަމަވެސް 

މްރާނީ ޢު، އައުން. މަގުތައް ެހދުން. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އައުން. މާއްދީ އް އައުން. އެއަރޕޯޓުތައްބަނަދަރުތަ

 ،.ޒެޑްގެ ފޯކަސް އަކީ މާއްދީ އެސް.އީ ޓެއް ނޫން. ކީ ރިސޯއަ .ޒެޑް ގެ ފޯކަސްއެސް.އީ އަށް އައުން.  ވަސީލަްތތައް ރާއްޖެ

ތް ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި ނެތް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އުފެއްދެން ނެ

 ތައް އުފައްދައި،އެ އުފެއްދުން ،މަސައްކަްތތައް ކޮށް  އެ މީހުން ލައްވައި  ޓަކައި ބޭރު ބަޔަކު ގެނެސްގެން އެ  ކުރުމަށް

 1250ކޮށްގެން ލަރެއް ޚަރަދުޑޮމިލިއަން  111ކުރުން. އެކަން ކުރާ މީހާ އެތައް އަްށ ަތޢާރަފު އެ ވަސީލްަތތައް ރާއްޖެ

ދެކޮޅުޖެހޭ  އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޖެހޭ އޭނަގެ ވިޔަފާރި އަށް އެބަ އޭނަ ،ރާއްޖެއަށް އައިސް އެކަން ކުރާއިރު

ވުރެ އަށް  11% ލެވެނީ ތެރެއަށް މި އެ ޕްރޮޖެކްޓު ންޓެއްޓަކައި ޓުއަރިޒަމް ކޮމްޕޯނަ ވިޔަފާރިއަކަށް އެކަން ކުރުމަށް 

ޓެއް ރިސޯގައި އެސް.އީ.ޒެޑެއްގޮތަށް. އެހެންވީމާ،  އޮންނަ ންޓުޖިކް އިންވެސްޓްމަސްްޓރެޓީ 61%ގޮަތށް  ނުވާގިނަ

އުފައްދަނީ  ޓެއް އެކަންޏެއް ނޫން. އޭނަ އެސޯޓެއް ބިނާކޮށްަލއިގެން ރިަހމައެކަނި ރިސޯހިންގަނީ  ހިންގާ މީހާ އެ

 1255ގެ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރާ ވަސީލަތެއް ޓަކައި ޖެއްސުމަށްފައްދައިގެން ދެކޮޅުއު އްގިނަ ވަސީލަްތތަކެ  މާ ،ބޮޑު އެއަށްވުރެ މާ

ނޑު  ޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ކޮމްޕޯނަންޓުރާއް ގޮތެއްވިޔަސް ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ކޮންމެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މެން ގެންގުޅެނީ. އަޅުގަ

 މަނީ ލޯންޑްރިން ނެކަން. ނގާއެ ވިޔަފާރިއެއް ނުހި ،ނެތި އުސޫލެއްދެކޮޅުޖެއްސުމުގެ  ކަަހކަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރިޔަސް

ނޑުމެންނަށްއި ކަޅު ފައިސާގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދެއްކިއްޖެ. އާ  ލިބޭ ގޮތުގައި އަދި ޚަބަރު އަޅުގަ

ނުކުމެގެން. ކުންފުޏެއް އުެޅފައި އެ ދިޔައީ  ވަރަށް ބޮޑު ރާއްޖޭގައި  .ނެތް ސް ސާބިުތ ރެކޯޑަކުން ފެންނާަކށެއްއެއްވެ
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 1260ތަކެއްކަން ހެދީ އަދިވެސް ޓްރާންސްަފރ ކޮންކޮން އެކައުންޓަކުން  ،ތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިގެންއުންޓުކޮން އެކަ

 ވެސް ގެނެސްފައި ހުރީ ބްރީްފޭކަހށް އަޅައިގެން. ހުރިހާ ލާރިއެއް  ހުރިހާ ާލރިއެއްއިވޭ ގޮތުގައި ނޭނގޭ. އަޑު

 ހުރިކަމުގެ  އިއެއްޗެއް ބޭރުކޮްށފަތައް މެދުވެރިކޮށް އުންޓުއްގައި. އެކަމަކު އެކަބްރީފްޭކހެވެސް ސްފައި ހުރީ ގޮގެން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކީ  މި އަދިއެއް ނެތް. ދަންނަވަންހެިކތަކެއް ފެންނާަކށް  އުޅޭ އެއްޗަކީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ހުރި  ކްތަކުގައި އެބަވެގެން. ބޭންމެދުވެރި ފައިސާ ބޭރުކުރެވެނީ ބޭންކު، ނީއަށް ފައިސާ ގެނެވޭ ގެ ރާއްޖެއަޅުގަނޑުމެން

 1265 ،ތޯވާނަމަ އެއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން އުފެދުނު އާމްދަނީއެއް ފަރކުރާ ކަަމށްޓްރާންސް ބޮޑަށް ވުރެ ވަކިވަރަކަށް

 އާ ފައިނޭންސްކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިން  . ޓެރަރިޒަމަށްއެނގޭ ގަޮތށް ލާރިއެއްކަން ދޭ ކާަކށް ،ކަމަކާ ގުޅިގެން ކާކުކޮން

ނޑުމެ ކުރޭ.  ވެސްޤީުޤތަކެއް ިމހާރުއެއް ހަދައިގެން ވަކި ކަހަލަ ަތޙްގައި ވަކި ސެލްއެމް.އޭ ގޮތުން އެމް. ބެހޭ ންަށ އަޅުގަ

 ،މީހުންނަށް ބެލުމުގެ ބާުރ އޮންނަ އެއްސަކީ ަތކަށް ވަދެނުކުންނަ އެއްޗެޓުންގަނޑުމެންގެ އެކައު ނޭގުނަސް އަޅު

 ކަމަށް ޖަމާވާން ފަށައިފި  ލާރިަތއް ގެ އެކައުންޓަށްހެއްބޮޑަށް ވަިކ މީ ވުރެ ށް . ވަކި އަދަދުތަކަކަ ޗެއް އެއް  ބަލަމުންދާ

ނޑުމެން ނުވި އަދި މީހުން ބަލާ އެއްޗެއް.  އްސަކީ އެއެ އެއްޗެ ވަންޏާ  1270އޮތީ  މި މިހާރުވަނަ އަހަރު  2111ތާަކށް އަޅުގަ

ބެހޭ  ޑްރިންއާމިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ އެންޓި މަނީ ލޯން ރާއްޖޭގައި. ޤާނޫނެއް ވެސް ހަދާފަ އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިން

ރަށް ބޮޑަްށ ނަފީވެގެްނ އޮތީ ވަ އެ މެޝިނެއްގެ ގޮތަްށ ބޭުނންކުރުމުގެ ފުރުޞަތުރާއްޖެ ދޮންނަޤާނޫނު. އެހެންވީމާ، 

އްމު ނޫން. އެކަމަކު ޢާ ކޭއެ  ނުކުރާނެމޮުޅ ކަމަކުން ެނއްޓިގެން ކަމެއް  ،މީހަކު މޮޅު ގޮތަކުން މޮޅު. ގޮއްސަ

ނޫން މިހާރަކު.  ަފއިސާ ހުދުކުރަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަނެއް ކަޅު  ގޮތަށް ޝިނެއްމެއަކީ ދޮންނަ ރާއްޖެ އުސޫލެއްގައި 

 1275މީ އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާ  އޮތް. ދިވެހިރާއްޖެ ތް. އެމް.އެމް.އޭގައި އެ ޤާނޫނު އެބަ އޮ އެ ނިޒާމު އެބަގައި އެމް.އެމް.އޭ

 ވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެ އެހެންވީމާ، ދި ނެއް.ޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ތަޤްވާމީ ފަރާތްަތކާ ގުނަލްއައެކުގައި ބައިމުޢާހަދާަތާކ 

ސްކްރީނަށް އަރާނެ ކަމެއް. ންގެ މީހު ނޫން. އެ ކަމަކީ އެ ހިނގާނެ ކަމެއްނޭނގި  ނގިޔަސް އެ ކަމަކީ ކަމެއް ހި

ނޑުމެން ދައްކާއިރު  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަގުތު ހަމަވީތޯ؟؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ތެދެއް ،ޓެކްހުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑު ބެހޭ ޓެކްހާ ލަވަން އިންނެވީމަ.ބައް  . ކަމަށް ލާފައި ނިންމާލަން މުހިއްމު އެއް ނުކުތާ ދަންނަވައި ހަމަ ގޮތުން އަޅުގަ

 1280 އަދި ބައެއް އެހެން، ވަރު އަހަރެއް  2ތުން ގޮ  ތަކާ ގުޅޭޓު ރިސޯ އަޅުގަނޑުމެން .ެތދެއް  ،ވާަހކަދައްކާއިރު ކްހުގެޓެ

 އެ  މިދެންނެވިހެންއަކީ  އެކަމަކު އޭގެ މާނަ ހުރި. ވެއް ދީަފއި އެބަެޓކްސް ލީ އަހަރު 1 ،އަހަރު 5ކަހަލަ ކަންަތަކށް 

 ނޫން. އެ  ށެކޭހިފައިގެން ދާށްފަިއ ލާރިކޮޅު ވިޔަފާރިއެއްކޮ ނުދައްކާ ބޮޑު ހަމަ އައިސް ޓެކްސްރާއްޖޭގައި މީހުންނަށް 

 އެއިން ކުރަން.  ތަކެއްޓުޓްމަންއިންވެސް ބޮޑެތި ޑޮލަރުގެމި އަންނަންޖެހޭނީ އެތައް ސަޭތކަ މިލިއަން މީހުން ރާއްޖޭގައި 

ވެސް ޚަރަދު ތަނަަކްށ  ހާ ޑޮލަރު އެންމެ ކުޑަކޮށްއްަސތޭކަ މިލިއަނެ ަހތަރުތިންވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނިންމާލެވެނީ 

 1285ުއފައްދައިދީގެން. ރާއްޖެއާ ޖެހިގެން ހުިރ  ލަްތތަކެއްރާނީ ވަސީމްޢު، އްކެލަތްތަ ނެތް މާއްދީ ވަސީ ރާއްޖޭގައިކޮށްގެން. 

ލަްތަތއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހަމައެކަިނ ވަސީ ،އިމާރާތް ހަދައިދީފައި ،ބިން ދީފައި ،ން ހަާދފައިތަްނތަމުތަކުގައި ޤައު
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ކުރައްވާށޭ. އަވަހަްށ މަސައްކަތް  ސް ހުޅުވައިގެންގެން އޮފީވަޑައިޭބފުާޅ  ބުނަނީ ތިއެ އިންވެސްޓަރު ކައިރީގައި 

ނޑުއަޅު ތަނުގައި  އެ ،ހިއްކަން ،ން އުފައްދަންގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ބި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތީ ަހމައެކަނި ހުސް ކަ

 އަންނަން އެ  މީހަކުކުރަން  ންކަންކަ އެލަްތތައް ތަރައްޤީކުރަން. ވަސީލްަތތައް އިތުރުކުރަން، ޢުމްރާނީ ވަސީ ގެ ދަނީއާމް

 1290ޑުމެންގެ ޤައުމްަށ ނއަޅުގަ އެހެންވީމާ،ޮކށްދީގެން.  ގޮތަކަށް ކަންތައް ލިބޭ މީހަަކށް ލުޔެއް ިހތްެޖހޭނީ އެމީހަަކށް 

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ންެތ  ،ޓަކައި މަށްދުފައިދާއެއް ހޯ ނޑުމެންޓަކައި އަ ލަތްތައް ހޯދުމަށްވަސީ ރާނީމްޢުއަޅުގަ  ޅުގަ

 އެ  ،ވާނަމަރީގައި ކަމަށް މީހެއްގެ ލާ އެހެންވާނަމަ އަދި އެކަން ކުރަނީ އެހެން މީހަކު ލައްވާ  ކަތްކުރާ ކަަމށްމަސައް

ގެއްލޭ  . ދެން ސުވާލަކީ އަޅުގނޑުމެންނަށްކަންތައްަތކެއް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ޓަކައި މީހާ ރުއްސުމަށް

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑު ބަލާފައިއާ އަޅާއާމްދަނީ ނޑުމެންނަށް ލި ޝައްކެއް ތޯ؟އަޅުގަ ބޭ އާމްދަނީ ވެސް އަޅުގަ

 1295ނުދައްކާ ކަަމށް ވަންޏާ ެޓކްސް އެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާހެްނ،ބަ  މި ދަންނަވަނީކީ ތާކަށް އަޅުގަނޑުނުވި އަދި ބޮޑު. މީގައި

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކޮްށފަިއ  އޭނަ ހަމަ. ކަށްނުޖެހޭ. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާރެކޯޑެއް ވެސް ބަހައްޓާކަށްނުޖެހޭވެސް އެއް

 ގުޅޭ އޭނަ ޓެކްހާ  .ނުޖެހެނީފައިސާ ދައްކަން ވާ ހަމައެކަނި ޓެކްަހށްނޫން.  . އެހެނެއްގެންދަންވީ ހަށް އަޅައިގެން ދަބަ

ނޑު ހަ ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިާހ މަޢުލޫމާތު ބޭފުޅުންގެ  ގެމީރާ ،ހުރި ނދާން އެބަ ތަކެއް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އި ގަތަކެއްއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ްއ ނެތުން. ރާއްޖެތަރެކޯޑުއޮތީ  ވެފައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް

 1300ކްހާ ބެހޭ އިދާރީ އަކީ ޓެ ރާއްޖެނަގާ ޤައުމެއް. އަކީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދުަށން ޓެކްސް ޖެ. ރާއްއުޅޭ ޤައުމެއް  ބައިވެރިވެގެން

ނޑު އަދި ޓެކްއް އަދާކުްނ ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއި މީރާ ،ޤާނޫނެއް އޮވެގެން ަޓކައި  ހަށްރާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނުދިން  އިފައަދަދުން ފައިސާ ގުނާ ވަރެއް ވަކި ންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރުކޮ ވަރެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި މަހަކު ކޮންމެ 

ނޑުގެ  ކަމަށް ވިޔަސް ނޑު އުފައްދާ އާމްދަލުަތކާއި އަތަފުސީވިޔަފާރީގެ އަޅުގަ ެޓކްސް ދައްާކ ަތފުސީުލތަކާއި  ނީގެޅުގަ

ނޑު ދައްކަންޖެހެކަމަށް ވަންޏާ އަޅު ގެ ޓެކްސް ރިާޓންސްއޭ މި ކިޔާ އެއްޗެއް  ތަކެއްކަްނ،ތަުފސީލު  ގެނީ ކިހާވަރެއްގަ

 1305މުގެ ލިބެމުން. އެހެންވީމާ، އޮޅުވާލު ދާނީ ބެހޭ ދާއިރާަތަކށް ކަމާ  ސަރުކާަރްށ، މާތެއްލޫމަޢުހުރިހާ ނަޒަރުން ބަލާއިރުގައި 

 މި  ންޖެހޭ ިހސާބަށް އަންނައިރު ވެސްޓެކްސް ދައްކަ ،ވަނަ ކަމަކީ 2ނެތް.  ކަހަލަ ފުރުަޞތެްއ އެއަކު އެއްވެސް 

ޓަކައި  ދެންނެވި ސަބަބުތަަކށް މިމާ، އެހެންވީ ގައި ކުޅޭނެ އެއްޗެއް.އޭ މާތުަތކަކީ ވަަރށް  ބޮޑު ބައެއްލޫމަޢުދެންނެވި 

މީހުން  ތަކެއް އެޑުހިސާބުތަކާއި އެކައުންޓިން އާއި ޑޭޓާއާ ބެހޭ ހުރިާހ ރެކޯޓެކްސް ރެކޯޑާއި އާމްދަނީގެ 

ކުާރ ޤާނޫނުތައް ތަންީފޛު ހުރިހާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާ އިދާރާތަކާ ހުރިހާ ތާކަށް ރާއްޖޭގެއަދި ނުވިހައްޓަންޖެހޭ. ބަލަ

 1310މް.އެމް.އޭ ކަމަށް އެ ،ކަމަްށ ވިޔަސް އެއީ ކަސްޓަމް ؛މު އިދާރާތަކަށް އެހެނިހެން މުހިއް ވެސްއެނޫން ތަކާއިއިދާރާ

ޤާނޫުނ  ،ބަލަހައްޓާއެއްކޮށް ތު ގޮތުން މަޢުޫލމާ ގުޅޭ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ ވިޔަފާރިއާ ،ސްމީރާ ކަމަށް ވިޔަ ،ވިޔަސް

ނޑިތަްނފީޛު .ޒެޑްގައި އެސް.އީ  ،އި ތިބެގެންޒެޑްގަ .އެސް.އީ ގޮސްއި މޭޒު ހިފައިގެންއާ ކުރަންެޖހޭ ހުިރހާ އެންމެންނަށް ގޮ

ތަން  ތްވިފައި އޮކުރެަބއްޓަން ތިބެގެން ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮަތށްގައި ގޮިފ ހަދައިގެން އެތާނ ،އޮފީސް ހަދައިގެން
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ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. މަޖިލީހާ އްޮތ އެންމެ ނުކުާތއެއް އަ ހަމަ އޮތް. ފެންނަން އެބަ ގަނޑުމެންނަށްއަޅު ޅުގަ

ނޑު  އެކަމަށް، ކަަމށް ުބނާތީވެ ހާ ލިންކެއް ނެތްގޮތަކަށް މަޖިލީ އެއްވެސްގުޅުމުގެ މައްޗަށް. މި ޤާނޫނުގައި   1315އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެއްގައި މި  އް ހިންގުމާ؛ތަޒޯނު ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާއި ،ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ މައިގަ

ތުން ވަޒީރާއި ގޮ . މިކަމާ ބެހޭމާނިންމު  ޒޯނުތައް ހިންގުމާއި ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނގާ ކަމަކީ.ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ހި

ނޑައަދާރީވާޖަވާބުއަދި  .ކަމަށްދާރީވާންޖެހޭނެ މަޖިލަީހށް ޖަވާބު ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ރައްޔިތުން  ޅާނީންޖެހޭ އުސޫލު ކަ

ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮްށކަން ނުވަތަ  އަކަށް ކޮމިޓީރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކަ

 1320ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު  މައިގަނޑުއޮވޭ.  ވަކި މާއްދާއެއްގައި ބަޔާނޮްކށްީދފައި އެބަހާޒިރުވެކަން މި ޤާނޫނުގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ާތތައް މި ދަންނަވާލީ.ނުކު  ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ،ރު. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުންޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަ

 1325ވި ހުރިހާ ަމށް އެދިވަޑައިގެންނެބިލަށް ވާހަކަދެއްކު ފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެހުށަަހޅުއްވާމަނިކު  އިންޙުސަ

ނޑު މިމި ނިމުނީ.  ނަށް ފުރުަޞތުއަރުވައިޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ަޞތު މި އަރުވަނީ މި ބިލަށް ހާރު ފުރުއަޅުގަ

 މަނިކަށް. އިން ރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަރި މެްނބަވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ،ަބސް ވިދާޅުވުމަށްފަހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނިކު  އިންއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި  އާދެ،  1330 ަމޖިލީހަށް ުހށަހެޅި ޚާއްޞަ ،ފަރާތުން ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑައެޅުމަށް ޤްތިޞާދީ ސަރަހައި ިރާހ ދެއްކެވި ހަމަ ހުފުޅުބިލަށް ވާހަކަ  ގެ އިކޮނޮމިކް ޒޯނުސްޕެޝަލް  ،އްދު ކަ

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މި ޖޭގެ ރާއް އެކު ުޝކުރުދަންނަވަން. މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމާތެރިިހތުގެ އިޚްލާޞް  ންަނށްބޭފުޅު

ޔަ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަކައި އެކަށައެޅިގެންދި އަށް ތަރައްޤީ ގެޖޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްރާއްޖޭގެ 

ގެ ބުރަ ދެއްވުމުނިންމަވައިމި ބިލު ވެގެންދާނެ. މި ބިލު  ބިލަށްއެއް އެންމެ ބޮޑު  ގޮތުަގއި ރެވޭށް ލަފާކުއަޅުގަނޑަ

 1335އަދި މިނިސްޓްރީގައި ިހމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި  ށާރަމިނިސްޓަ  ހަމަހުރިާހ ބޭބޭފުޅުންނަްށ މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި 

އެކު  ތެރިކަމާއިޚްލާޞްދީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ބޭުފޅުންނަށް ިހތުގެ ޤްތިޞާއިއިތުރުން ފަާރްތތަަކށް އަދި އޭގެ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ރައްޔިތުންގެލާގައި ސްގެ މަރުޙަބަހު؛ ލާމަރުޙަ އަދި މި ބިލުގެޝުކުރުދަންނަވަން. 

އަޅުގަނޑު  ން ބައެއް ނުކުތާތައްއިފާޅުކުަރއްވާ ޝުޢޫރުަތކުގެ ތެރެ މެންބަރުންއަދި ވަކިވަކި  ޕާޓީތަކާ ސިާޔސީ ަތާފތު

ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއިވިގެން އެ ދިޔައީ  ތިނެ ފަދައިން ދެންމެ އިގަންނަވާފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން. އެނގިވަޑަ  ވެސް

 1340 ގޮތުން އެ  މި ބިލާ ބެހޭދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްުފށީ 
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މި މަޖިލީހުގެ  ،ގެ މައްޗަށްއެ ވަރަށް މުހިއްމު ނުުކާތތަކެއް އަދި  .އި ދިޔަ ހިސާބުރު ފާޅުކުަރއްވަމަނިކުފާނުގެ ޝުޢޫ

އި ބައެއް ފަާރްތތަކުން ކުރިަމތިކުރެއްިވ ޞަޮކށް މި ބިުލ ުހށަެހޅުމަްށަފހުގަޚާއް ؛ބައެއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް

ގައި ވެސް އެ ދިޔައީ ލިބިގެން. ބިލަށް ސީދާ ވާހަަކފުޅުއެ ފާނުގެ ިނކުމަހަމަ  ތަކުގެ ޖަވާބުމުހިއްމު ސުވާލު ވަރަށް

ނޑު ހެޅި ީމެހއްގެ ހައިސިހުށަ  ،ވާންދާރީޖަވާބު ަހތަރު  ެދތިން ،ހަތަުރ ނުކުތާއެއްހަމަ ދެތިން ވެސްއްޔަތުން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އެބަ ނަކަލުޮކށްލާިހތްތަނުގައި  ފުޅެއްގެ ވާހަކަ މިބޭ  1345އެކު  ތެިރކަމާއިޚްލާޞް އޮތް. އެގޮތުން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  އަށް ނިސްބަްތވެވަޑައިގަންނަވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ކުރަންފާހަގަ 

މަނިކުފާނުމެން ފަދަ  ުރ. އެޝުޢޫ ތެރިއިޚްލާޞްގޮތުން ާފޅުުކރެއްވި  ބެހޭމަދު ނާޝިދު މި ބިލާ އަޙް މެންބަރު

ވަރަށް ސާުފޮކްށ  ނަށްއާއި ބޭރު ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުން އެތެރެދި ސިނާޢަތުގެ އަ ވިޔަފާރިއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިގު  އަދި މިކަމުގެ ނަފާ ސަރުކާރުން މި ފެއްޓެވީ.ކަން ޕުޅެއްވަޑައިގަންނަވާނެ ކިހާ މުހިއްމު މަސައްކަތްއެނގި

 1350ނެ. ރަށް ާސފުޮކްށ އޮޅުންފިލާވަޑައިގަންނަވާ ވަ ކަންދާނީ ކޮން މިންވަރަކަށްބިގެންލި މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިުތން

 އިޞްލާޙުތައް ނުޖެހޭ. ފާްސކުރާަކށް އެކައްޗަކަށް ުހަށހެިޅަފއިވާ އަކުރުން އަކުރަށްބިލު އެކީ މި ބިލުގައި މުޅި  .ތެދެންމެ

ަޞުތ ރުއެ ފު ނަށް ހަމަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންވައި އެ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ  .ވެސް ހުންނާނެ

ވެސް  ހަމައަށް ބިލު ފާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާ ނިމިގެންށްެގން ފަުހން މި ތަޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮ ލިބިގެންދާނެ. އަދި އޭގެ 

ނޑު  ގެނައުމުގެ ފުރުަޞތު އޮްނނާނީ މި ބިލަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބޭނުްނފުޅުވާ އިޞްލާޙެއް ހުޅުވިފައި އަޅުގަ

 1355 ރާއިން ތައްޔާރުކު ރާއްޖެަކށް ފުަރތަމަ ަފހަަރށް މަ ަތާފުތ މަފްހޫމަވެސް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ގޮތުގައި. ނަ ކުރާޤަބޫލު

ނޑުމެން އަޖުމަ  ،ވާތީވެ މިފަދަ ބިލަށް އަދި ދުނިޔޭގައި  ކަމެއް، ދޫކުރަންޖެހޭ މިންވަރާކުރަންޖެހޭ ބެލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ކޮށްގެން ވަޒަންވާ ޤައުމުތަކުގެ ޙާަލތު ހޯާދފައި ޓަކައި ނަފާ ށްނަތުންން ރައްޔިތަންތަނު މުޮކށް އެއިޢާ މިފަދަ ބިލުތައް

ނޑުމެންގެ އުއްމީދުގެ ކުލަވަރުއަދި  ލޫާމތާހޯދާ މަޢު ވިސްނުންތަކެއްގެ ވިސްނާ އެދިގެންޤައުމަށް ކުރިމަގު ގައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ   ،ކުމެމެންބަރަހަމަ ކޮންމެ އްޒަތްތެިރ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢި ގޮތުގައި އަލީގައި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދެއްވާނެ.ބިލު ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓު މި މުހިއްމު  1360 ހިތްޕުޅުގައި ބަރުކަމެއް  އެއްވެސް ޝައްކެއްނުކުރަން. އަޅުގަ

 ؛ގެ މި މަސައްކަތްޕުޅުގައިމެންބަރަކީ މި މަޖިލީހުބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ ކޮންމެ ކަމުގައި  ނެތި ހަމަ މި

އެހީވެދެއްވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ ތުގެ ަފަހށް ވެސް އަދި ކޮމިޓީގެ ޙާލަ ަފހުގައި ތަށްގެ މަސައްކައަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ

 މުހިއްމު ދެވޭ  އްވުމަށްާހިސުލކޮށްދެ ބޭފުޅުންނާ ހަމަައށް އެ އަރުތަ ޔުިތން ހޯދަން ބޭނުންވާދިވެހި ރައް  ޔަގީނުން ވެސް

ނޑު ހަަމ ވަނަ ބޭފުަޅަކށް އަޅުގަ 2މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި.  ނުދާނެވެގެންކަމުގައި ނޫނީ  ފިޔަވަޅެއް

 1365ގެ ނުުކތާާފހަގަކުރެއްވި މެންބަރު ނާޝިދު ދަންނަވަން. ޚާއްޞަކޮށް ޮކމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެކު ުޝުކރު ތެިރކަމާލާޞްއިޚް 

ބިލުގައި  ގެނެވޭ ވާހަކަ ފައިސާ ރާއްޖެމަކާ ނުލައި އްގެ ހުއްދަ ހޯދުއެއްވެސް ފަާރތެށް، ފައިނޭންސަ އޯފްޝޯތެރޭގައި 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ކުރައްވާފައި ވާގޮތް ދެންމެ ވަރަށް ސާފުޮކށްހޫމް ނޯޓުއެ މަފް ،ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ކަމަށް އޮތް
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އެކަން ގައި ހިޔަލު އެ ސާފުކޮށްދެއްވި ނުކުތާގެއިވިވަޑައިގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި 

 ލެއްވީމަ އޮތް މިންވަރު ަރނގަޅަްށ ބައްލަވައި ތައް އެ ނުުކތާ މިންވަރު. އަދި މި ޖަދުވަލުގައި  އޮތް

 1370ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޝުކުރެއް ހަމަ އަރިސްކުރަން  އިކާތެރި ާތއީދަޑު ހަމަ އިޚްލާޞްނެ. އަޅުގަނސާފުވެވަޑައިގަންނަވާ

ސްގައި ނު މި ބަހު މަނިކުފާ އެ . ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނމާމި ،ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް

އެުކ  ތެރިކަމާވާތީވެ އެކަމަށް އިޚްލާޞްވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި ވާތާއީދުކުރައް ގޮތެއްގައި ބިލަށް ވާހަަކފުޅު، ޖުމުލަ

ބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ރަނަކޮށް އޮޚާއްޞަމާުތ ލިިބފައިވާ ގޮތުގައި މަޢުލޫއަދި އަޅުގަނޑަށް ަހމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ތު ޙާލަ ގެއަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އްވައިކުރަ ކަން ވެސްނަކީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރުބޭބޭފުޅުން ފަދަ

 1375މަނިކުފާނުގެ  އެ ،ވާތީވެ މަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބޭފުޅަަކށްހަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ދުރާއި ގާތު ؛އެންމެ ގާތުން

ނޑުމެއެއްބާރުލެއްވު  އަދި ކަމުގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވަރަްށ ޮބޑަށް އުއްމީދުކުރަން.  ންނަށް މިން ވެސް އަޅުގަ

ބޭނުން ކަމަށް އެނގެން  .ޒެޑްގެ ސައިޒުއެސް.އީ ބައެއް ނުކުާތތަކުެގ ތެރޭގައި ގެ ގޮތުގައި ފާަހގަކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުމެއް 

ނ ،ވިދާޅުވުމަށް ވިދާޅުވި ނޑައެޅުމުގަ ގެ.ޒެޑްސް.އީ ޑުމެންނަށް އެއަޅުގަ  ނުގައި ލިޔެފައި ހުރި ނުުކާތތަކާ އި ޤާނޫސައިޒް ކަ

ނޑުއަދި  ބާރެްއ ހުރިހާ ދަންނަވަން. އަދި  އޮތް ވާހަކަޖެހޭ ބަދަލުތަކަށް ުފރުޞަތު ގެންނަންމެން އިތުރަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ކުރެއްވި ނުުކތާކަތްމަސައްހަމައަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެދެއްވަން  ެފށިގެން މި ދަނީ ރައީސާ  1380 ޤަބޫލުކުރެވޭ އަށް އަޅުގަ

އަދި  އްވައިތައް ނިންމާލައަތްޕުޅުގައި މުޅި މި ކަންަތއްގޮތުގައި ބިލުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މެއް މިފަަދ ކޮންމެ ކައެކަނި ނުކުރަން. ހަމަ  ަކްށ އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއްކަމަ އޮތް ފައްޓައިގަތުމުގެ ބާރުަތކެއް

މިކަން މިއަދު ކިޔާފައި ފެއްޓުން. ބިސްމި މި މަސައްކަތް  ؛ޤާނޫުނއަސާސީގެ ވަކި ހިސާބަކުންރު އިޚްތިޔާއުފެއްދުމުގެ 

ނޑެ  މަށް ވުރެނުފައްޓައިދީފީމޭ ބު އެއީ ކަމެއް އް ނުދެކެން. އިތުރު ކަމެއް ރައީސަކަށް މީގައި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑާބަން ނިންމުމަށްފަހުގައި ހަމަ ރި  1385ނިންމަވާ  ންކަރުތުޮކޅު ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެން ހަމަރައީސު ލަންަފށް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ.  ކަމަށް ކަމެއް ނިންމުމާއެކުގައި އެކަން އެ ދިޔައީ. އެފަދަ ހިސާބަށް ކަމަްށ  އެ އަޅުގަ

ކަޅު  ،ރުންގެ ފައިސާޓާސް ސާ، ގޭންގުގެ ފައިއަދި ޑްރަގު ކަމުގައި މި އޮތީ.  މި ބާރުތައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނެ ކަމަށް ޝައްކުރައްވައިގެންނާ ފައިސާ ފަދަ ަތެކތި ރާއްޖެ  އެ ދެއްކެވި ވާހަަކފުަޅށް ެވސް އަޅުގަ

އެއްވެސް  ގެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ޞަުތތައެފަދަ ފުރު ،ފަދައިން ހަމަ ދެންމެ އިވިވަޑައިގެން އޮތީ

ނޑުމެން މި  ެނތް ތުޞަާހތަަނށް ފުރު މި ކުންހިސާބަ  1390އްޖޭގެ ރާ ބަލައިދީފައި އެފަދަ ކަމެއް ވާނޭ ބިލުގައި ވަރަށް އަޅުގަ

އަދި  ،ގޮތުން  ބެހޭ . އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަޮކށް ކޮަރޕްޝަނާޓަކައި ހެދުމަށްއެއްވެސް ހިސާެބއްގައި ނުވާނެ ޮގތް 

ހިމެނިގެންދާ  މި ބިލުގައި ،މީގައި  ގުޅުންހުރި ޚާއްޞަ މާއްދާއެއް މާވިފައި އޮތް ނުުކތާއެއް ދަންނަވަން. އެކަކުރެސުވާލު

ގެ هللاއީވާ ޢަބްދުޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރު ގަލޮ  ،އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުންވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. 

ނޑު ވި ވިދާޅު ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ގްޒެމްޝަނުންއެ ޓެކްސް ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަ
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 1395އިތުރު  މަޖިލީހުގެ އެއްވެސްމި  ،ންނަވާނެއެނގިވަޑައިގަ އަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަމަނާ ހަމަ އެ ،އޮތީ ދަންނަވަން 

ކަްށ ބޮޑު އެއްޗަ ކުރާ ފަާރަތށްއިންވެސްޓު ،ރައްޔިތުންނަްށ މި ދެވޭ ލުއި މިންވަރަށް މެންބަރަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ

އަށް ހަމަ  ކަމަނާ  އެރައްޔިތުންނަށް ފުރޮޅިގެން އަންނާނެ މަންޒަރު  ބޮޑު ފައިދާއެއް ދިވެހިޑަ ލުއިގެ ސަބަހުން ދެވޭ ކު

ނޑުއްއިރާދާކުރެއްވިهللا  ސާފުޮކށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ގެ .ޕީޑީ އެމް.ޤީޤަތުގައި ޙަހަމަ ގެ އުއްމީދަކީ ޔާ. އަދި އަޅުގަ

ޓާ ހަމައްަށ ވޯލުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަގުތު ގައި މި ބިލު ނިންމާއެކު  މެންބަރުންގެ ވެސް އެހީތެރިކަމާ 

 1400މެންބަރު ރާގެ މަޑަވެލި ދާއިން މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގޮތެއްގައި މިނިވަ ޖުމުލަބިލު ކުރުކޮށްލަމުން  ،ދާތީވެ

ަލތު ޕާޓީގެ ފަާރތުްނ އަދި ޢަދާ ން،މު އެުކ ޝުކުރުދަންނަވަ ތެިރކަމާޮކށްދެއްވީތީ އިޚްލާޞްތާއީދު ޢާޒް ބިލަށްމު

އަޅުގަނޑު  ،ގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން.ޑީ.އޭއެމް ، އަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ރާއަނާ ދުޮކށްދެއްވީތީތާއީ

ދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ިހތުެގ ޮކށްތާއީދު ،ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެއްކެވި ބިލަށް ޖުމުލަމި  .ލަންހަމަ ކުރުޮކށް

 ،އެކު ާފސްވެ ކޮމިޓީގެ އިޞްލާޙުތަކާ އަށް ގެންދަވައި ކުުރދަންނަވަމުން އަދި މި ބިލު ކޮމިޓީއެކު ޝު  ިރކަމާތެޞްއިޚްލާ

 1405ފާސްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުން ވަކިވެލަން. ން މެންބަރުންގެ ވޯޓު މަޖިލީހުގެ އެންމެ ،މަޖިލީހަށް އައިސް އެނބުރި

 ورحمة هللا وبركاته. عليكمّالمسّ الوދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަދި ގަޑީގައި ޓު ދުގެ ވޯއަސް މި ނިމުނީ. މިހުބައިބްތިދާޢީ ހިސާބުން މި ބިލުގެ ّޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 1410އާދެ، ( ގުތުކޮޅަަކްށަފހު)ވަ ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގައި މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށ1:31ް

ނޑުމެން ޢާގައި 1:31  އެހުމަށް މައްސަލައެއް އޮތިއްޔާ ވޯޓަށް އެހުމުެގ ކަންތައް.  އްމުކޮށް ވޯޓަށްއަޅުގަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 1415 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން  -12.1ރި ކަްނތައްތައް. ވޯޓަށް އެހުަމށް ހު 12 އައިޓަމު އާދެ، އެޖެންޑާ

މައްސަލައަކާ މެދު  2ސެވުން. މިއަދުގެ މަސައްކަތުގެ ތެެރއިން ނިންމާ ހިސާބަްށ ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަްށ ވޯޓަްށ އެއް

ނޑު އެދެން ކާޑުކޮޅުތައް ޢިއްޒަތްެތިރ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަ ، ށް އެހުން އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާވޯޓަ ޅުގަ

ލަނީ ސަރުކާރުގެ ދަންނަވާކޮށްލަދެއްވުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަަކށްަފހު( އާދެ! އެގޮތުން ުފަރތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ޗެކު

 1420ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ  ޚަލީލު هللاނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަްބދު ،ފަާރތުން
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ތެިރ މެންބަރުން ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކްަށ ޢިއްޒަތް 

 ވޯޓުދެއްވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 1425 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ޚަލީލު هللاއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާ  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 

 

 1430 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

 1435    51    ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 1440 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ  ޚަލީލުهللا ޢަބްދު  ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުއެހެްނކަމުން، ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މިގޮތަށް 

ކަމުގައި  ންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވިޖެމި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކަ ،ފާސްވުމާ ގުޅިގެން

ނޑު ދެން މި  1445ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ،ލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާުތންދަންނަވާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

އިން މަނިކު ހަުށަހޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ނިހާން ޙުސަ

 ތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް. ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތް
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 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 1450 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިން މަނިކު. ނިހާން ޙުސަމެންބަރު މުޙައްމަދު  ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1455 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ންބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެ

    62    ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1460 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 1465 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިން މަނިކު ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައެހެްނކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެ

ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ.  އާދެ! މި ބިލު މަޖިލީހުން 

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން.  ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ

 

 1470 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ގަސްތުކުރަނީ އެޖެންޑާ މި މަސަ އިތުރު އެހެން މަސައްަކތް. 13 ޑާ އައިޓަމުޖެން އާދެ! އެ އްކަތުގެ ަދށުން އަޅުގަ

 ން ބޭންކުން ނަގާ ލޯނު  ޗައިނީސް އެގްޒިމް -11.2ތުން ކަންކަމަށް ދާން. އެގޮ ކުން ުހަށަހޅާކޮމިޓީތަ އައިޓަމު
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 1475 91/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11.1ފްކުރައްވާ! އާދެ! ( އާދެ! މާ)ވަގުތުކޮޅަަކްށފަހު ރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިާވ...އިމާ

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު  ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ުހަށހެޅުއްވުމަްށ އުވާލުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތު

ނެތް. މި ރިޕޯޓު  އް ލިބިފައެއްގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙ2111ެޖުލައި  1

هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމަޖިލީހަށް ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 1480 އަރުވަން. ތު. ފުރުޞަޚަލީލު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ޚަލީލުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ، 91/1އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު  ންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަމެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

 1485ތިޔަ ހުރިހާ ޭބފުޅުންެގ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރުމަށްަފހުގައި  ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މި ރިޕޯޓުގެ ަތފްސީަލށް ނުދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް މިއީ ވަރަށް ކުުރ ، ގައި މިހާރު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާމޭޒުކޮޅުމަތީ

ނ ރިޕޯޓަކަށް ނޑުޑު ރިޕޯޓު އެއްކޮށް ދަންނަވައިާވީތ، އަޅުގަ ގައި އްގޮތެ ނުލާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މައިގަ

ނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިދަންނަވާ ވަނީ ހަމަ ކޮމިޓީގައި  ންމާފަިއ މިލަން ބޭނުންވޭ. މި ބިލު އަޅުގަ

ކަަމށް ާފހަގަޮކށްލަން. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯުޓ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އިއިްތފާޤުން

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައިލާނަން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ަހޅަމުން، މަޖިލީހުގެ ތަޅުަމށް ުހށަ   1490 އަޅުގަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އާދެ! އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު 

 ޢިއްޒަތްެތރި  ،ވެސް ާފހަގަޮކށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ޮކށްދެއްވި މަސައްކަތް

ނޑައެޅިފައި   1495ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ކަ

ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ  11މިނެޓު  16ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  39މިނެޓު  29ށް ގަޑިއިރު. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމ1ަ ވަނީ

ޓު. ވަކި މިނެ  3ދާލަުތ ޕާޓީ އަށް ިސކުްނތު. ޢަ 32ިމނެޓު  3އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  11މިެނޓު  9ޕާޓީ އަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާމިނެޓު. މި 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް  އްކެވުމަށް ލަން ވާހަކަދެހާރު އަޅުގަ

ނޑު މިއެދިވަޑައިގަތުމަށް.   މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު  ގެދަންނަވައިލަނީ މަޖިލީހު މިހާރު އަޅުގަ

 1500ބަލަހައްޓަވައިދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުެހންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. 
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އަރުވަނީ ވިލިމާލެ  ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

 ށް.މަނިކަ ޙުސައިންދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަނިކު  ޙުސައިން ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ލިމާލެވި

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޮކމިޓީއަކުން ފުރަތަމަ ރިޕޯޓެއް މި  1505ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގައި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ  ނިލަންދޫމި ފުރުަޞުތގައި އެ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދިޔައީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން.  ުހށަެހޅިގެން މި

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާޚަهللا ޢަބްދު މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ން. އާދެ! ދަންނަވައެކު ޝުކުރު ލީލަށް އަޅުގަ

 91/11 ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން މި ުހށަހަޅުްއވާ ރިޕޯޓަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނޑައެ  ޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުވުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

 1510ުފޮކްށ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މީގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ވަރަށް ސާބިލު. 

ނ ،ފާހަަގކުރެއްވި އޮތުން އެގޮތަށް ގެން ވަކި ގޮތަަކްށ ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތްަޑއެޅި މި ކަމަކީ ާޤނޫނުއަސާސީގައި ހަމަ ކަ

ަޓކައި އައި  ކުރުމަށްގައި ލިޔެފައި އޮތްއޮތުްނ ބާޠިލުްނކޮެޅްއ ކުރީނަުކން އެހެން ގޮަތކަށް ތަެއހެން ޤާނޫ ކޮށްލުަމށް؛ދޫ

ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބަށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަްށ ނި ،ކުރުަމށް ަޓކައިސަލާމަތް  ސްބަްތވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ޚާއްޞަ ޮގތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އިލާގަނޑު ހިތަށްއަރާ ހަމަ ދަންނަވައެކު އަޅު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެްސ ބައިވެރިވުމާ  1515ހަމަ ނަމޭ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ މުޅި  ،މިގޮަތށް ތާއީދުޮކށް  ،މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި ނިންމެވި ނިންމެވި ގޮތަށްވާހަކަ ކުރުޮކށް،  އަޅުގަ

ނޑުމެން ތާއީޕޯޓުޕާޓީގެ ނަމުގައި މި ކޮމިޓީގެ ރި ނޑު ދަންނަވައިލާނަމޭދުކުރާ ގެ ނިންމެވުމަށް އަޅުގަ . ވާހަކަ އަޅުގަ

އެދުނީ. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް  ވާހަކަ ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތަަކށް އެދި އަސްލު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަަތަކށް  އެހެންވީމާ، އެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 1520 

 މިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގެ ބިލު ؛ވަނަ މާއްދާ 112ނުއަސާސީގެ ދިޔަ ބިލަކީ ޤާނޫ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ހުަށހެޅިގެން މި

 ޓަކައި ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނެއް އުވާލުމަށް 112ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ވެްސ އެ ހުށަހެޅުމަ ،ވާތީވެ ުހށަެހޅިގެންދިޔަ ހުށަެހޅުމެއް ކަމަށް ކަމަކީ  މި  ށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ

 1525ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ށް ބޮޑު ތަކުލީުފަތކެއް އުފުލަންއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަ

 ގެންދާނެ ވަނަ މާއްދާ ވެސް އުވި 112ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ނަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ވެގެންވާ  ،ޙަޤީޤަތުގައި

ކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރުން ންގެ ވާހަކަ ބަޔާންހުގެ މެންބަރުނަމަ ހާދަ ރަނގަޅޭ. ނުވަތަ އެ މާއްދާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ
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ކުރެވިގެން ދާނަމަ ހާދަ ރަނގަޅޭ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން ވެސް ތަަކްށ ރިޢާޔަތްއެހެން ކޮންމެވެސް ގޮ

ކަމަކަށް ވޭ މި  ދާ އެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލެއް ޙަޤީޤަތުގައި އުފެދިެގން

ނޑައަޅާ މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި  1530. އަޅުގަނޑު އޮތުން މަޖިލީހަކީ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ އަމިއްލަ ކަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  11އިތުުރ މުސާރައެއް  ޔިތުންގެ މަޖިލީަހކުންނޭ ރައްވެްސ މި ހިމެ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ގައިމު 

ނޑައެއް ނާ ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހުގައި ނޑުމެން އަމިއްލައަކަށް ކަ ނޑައަޅާފައި  .ޅަމޭވެސް އަޅުގަ ކުރިން ކަ

ކަތް ކުރެއްވި އޮތް ގޮތެކޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ަރއީސަކީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގައި އެ މަސައް

 އޭރުގައި އޮްތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތުމަކީ ކުރެވިފައި އޮތްބޭފުޅަަކށް ާވތީވެ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިކަން ބަޔާން

 1535ވާނަމަ އެ މެންބަރުން އޭގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އޭގެ ޒާތުގައި ނަގަންޖެހޭނެ.  ހިމެނިވަޑއިގަންނަވާ މެންބަރެއް

ވަނަ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަކީ ވެސް މި  112ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޑުމެންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން އެބައަޅުގަނ

ލަބިއްޔަތަކުން ނޫނީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އެންމެ ގިނަ ޖިލީހުގެ ވަކި އަޣްރައްޔިތުންގެ މަ

ނޑު ކަ ވަނަ މަޖިލީހުގައި 11އިޞްލާޙު މިދިޔަ  ނޑު ހަމަ އަމިއްލަ އަށް ވެސް ހުށަހެޅި މެްނބަރަކީ އަޅުގަ މުގައި އަޅުގަ

 ހަމަ ވަކި ބޭނުމަކަްށ ޓަކައި ބިލަށް އެހެންނަމަވެސްފަޚްރުވެރިވާ ހާލުގައި ދަންނަވަން. ަހތަރު ބިލެއް ުހަށހެޅިގެްނދިޔަ. 

 1540ދިޔައީ.  ދައުރު ނިމިގެންދިޔަ ތަން ފެނިގެން މިށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހައްޓައި ާފްސނުކޮ ފައިން އަރައި، އެ ބިލު

ނޑު މި އަދާކުރާ މިންވަރަްށ ޔަތު ލިއްއަކީ ވެސް މަސްއޫ  ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ އަދިވެސް އަޅުގަ

ނޑޭނެ މުސާރައެއް  ހާޒިރީ އަށް ބަލައި، ބަލައި ނޑައެޅިގެންކެ ޖިލީހާ ދިއުމަކީ މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަގެ ގޮތުގައި ކަ

ދިއްކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުްނތަެކއް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ ދިމާލަށް ރައްޔިތުން ހަމަގައިމު ވެސް އިނގިލި

ނޑު ހަމަގައިމު ވެ ލިބިގެންދާނެ ކަމެކޭ. އެގޮތުގެ ދެންނެވި ރޫހުގައި  ގެ ބިލަށް ވެސް މިސް އިމްތިޔާޒު މަތިން އަޅުގަ

 1545ން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި އަދި މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލަށް ވެސް .އިޞްލާޙު ހުަށހެޅިން

ރައްޔިތުްނ  ،ކުރެވިނޫން ގޮތަަކށް އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާ މި  112އެދުމެކޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑު އެދޭ

ގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ ރައްޔިތުން 11ދިއުން. މި ނުކުރާނެ ގޮތަކަްށ މިކަން ވެގެންދިއްޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިއަ

 އެކު ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ވެސް އެ މަސައްކަތް ޮކށްދެއްވާޭށ. ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

 

 1550 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑުމެން ވަރަށް ިހތާމަވެރި ވަގުތެއް މިއީ އެއީ އައްޑު އަތޮޅުގައި އަދި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަ

ބެހޭ ނުުކާތ  . އާދެ! ނިޒާމާޓުޔުނި 111ގެ ތެރެއިން އަޅަންހުރި ހައުސިން ޔުނިޓު އަތޮޅުގައި ހުވަދު އިފުވައްމުލަކާ

 ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ.
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 1555 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެއްކެވުން:

އަރުވަނީ ރިޔާސަތުން ުކރާ ކަމެއް. ވާހަކަފުޅައިގެން އި ފުރުޞަތުބެހޭ މައްސަލައިގަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނިޒާމާ

އަރުވަން ކުޑަހުވަދޫ ތުބެހޭ މައްސަލައަކަށް ފުރުޞަ  ނިޒާމާ ްށފަހު(ކުރިޔަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަކަ 

 ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. 

 

 1560 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ،ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތުގައި ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

އެ މަނިކުފާނު ޓްރެކުން ބޭރުގައި  .ދިނުމަށްތްތެރި މެންބަރަށް އެހީތެރިވެގަނޑުގެ އަޚް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒައަޅު

 1565ދެއްކުމަށް އެ މަނިުކފާނަްށ ުހަށހެޅިގެންއުޅޭ މައުޟޫަޢށް ވާަހކަ ،ފާުނ ޓްރެކަްށ ވަޑައިގަތުމަށްއުޅުއްވާތީވެ އެ މަނިކު

ނޑު ނިޒާމާ  ޝުކުރިއްޔާ. .ބެހޭ މައްސަލައެއް ނެގީ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާޖހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުން  ބަލައެއް ނުގަންނަން. މަޖިލީސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޢިއްޒަްތތެރި ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނިޒާމާ

ނޑު އަނެއްކާވެސް ފުރުޞަތުދާނެ ކަމެއް. ވަރަށް ަފސޭހަވެގެންދިނުމަކީ ރިޔާސަަތށް އެއްބާރުލުން  1570އަުރވަން މަރަދޫ އަޅުގަ

އިގެން ކުރިޔަށް އަ  ގައި ހުށަހެިޅފައިވާ މައްސަލަހީމް ޝަރީފަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

 ވަޑައިގަތުމަށް. 

 

 ކެވުްނ:މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއް

 1575މީހަކަށް ފެްނނަ އެޖެންޑާއެއް ކުރިޔަށް  އެ ،އާދެ! މިތާނގައި އޮންނަ ގޮތަކީ އެ އެޖެންޑާ ހުށަހެިޅފައި އޮންނައިރު

ނޑުގެ އެޖެންޑާ ނޑު އަޅުގަ ދެއްކުން. ވާހަކަ  ގެއަކީ ހަމަ މި ހައުސިން ޔުނިޓު ގެންދިޔުން. އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ލައްކަ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާަރްށ  1އަށް ބަދަލުކުރާއިރު  ޔުނިޓު މާލެ 111އަތޮޅަްށ އޮތް ޔުނިޓުގެ ތެރޭން  އައްޑު

 ...ފައިުހށަަހޅާ

 

 1580 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން



60 

 

ވަގުތު  ޮއތް. އެހެންނަމަވެސް މި ގެ ވާހަކަ އެބަރިޕޯޓުގުޅޭ  ބަރު، ތިަޔ ވިދާޅުވާ މައްސަލައާންމެޢިއްޒަތްެތރި 

 އިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަ ގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް މައްސަލައަޅުގަނޑުމެން

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ޝަރީފުދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ 

 1585 1އަކަސް މައްސަލަ ވެސް ދާނެ. ކޮންމެ އެއަށް ވެސް ދާނެ އިނގޭތޯ މި މައްސަލަ ނިމިގެން.  ދެން އެ މައްސަލަ

މިލިއަން  21އަށް ބަދަލުކުރާއިރުގައި  އިނގޭތޯ މާލެޮއތީ. އޮވެގެން  ލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ރޭުޓން ހުށަަހޅާފައި މި

.އެމުން ދޭތެރޭގައި ޕީ.ޕީ  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ އިތުރަށް އައްޑުވޭ. އޭގެ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަދު ވެސް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެން  މިހަދާ އިހާނާްތތެރި ޮގތަކީ އަޅުގަ

އެކަމަުކ ބްރެޒީލުން އެ ފެންނަކަހަލަ ްސޭޓޑިއަމެއް އޮތް ވާހަކަ.  ،އަތޮޅުގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އައްޑުވިދާޅުވީ، 

 1590ބްރެޒިލްގައި ހުރި ސްޓޭޑިއަމުގެ ނަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ،  ޅުން ވެސް ފުޓުބޯޅަ ބައްލަވާމިތާނގައި ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފު

ނޑަށް މި  ނަންގަވަންޏަކާ ބެހޭ ުނުކތާގޮތް. ނިޒާމާ  ފެންވަރު ހުރި އައިގެން ކުރިއަށް ވާހަކަ  ދެން އަޅުގަ

 ބެހޭ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދެއްވާ! ނިޒާމާ އެހެންވީމާ، .ނުގެންދެވޭނެނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

 1595 މެންބަރު ވާހަަކުފޅު ނިންމަވައިލެއްވީތޯ؟އްޒަތްެތރި ޢި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާަހކަދެއްކެވުން:

 ،ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސަކު ހުރުމުގެ މޮޅު ކަމަކީ. އެހެންނަމަ އާދެ، ވަރަށް

ނޑު މިތަނުން ބޭރުކޮށްލާނެ.  އަޅުގަނޑު މިހާރު މިނަމަ  ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ރައީސަކު ހުރި ދަންނަވާ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1600ފަހުްނ ނިންމާފައި ވިދާޅުީވ  އެންމެ ،ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅުއްވާ ވާަހކަ ދައްކަވާފައިއަީކ،  ވާހަކަ

މިއަދު ވެސް  ،އެކު ފާހަގަކުރަން  ތާމައާއެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިގެންދަވަނީއޭ.  މަންމެން ބޮކިކޮޅު ވެސް ފަިއސާ ނެތީތިމަ

ުހަށހެޅުއްވި ގޮަތށް،  ފަަކށް ސަުރކާރުންންމީ ހުރިހާ ޤާނޫާނއި ގަވާއިދާ ޚިލާކޮމިޓީއަކުން ނިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ހިތާމަ އަޅުގަނޑުގެ ކަމެއް ކަމުގަ.  އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ޚިލާފަށް ަފއިސާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ

 އަކީ...

 1605 
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، 91/1ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މެންބަރު، އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިޢިއްޒަތްެތރި 

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ  ބިލު މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑު  ނިންމެވި ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރެއްވައިއި އަރުވާނަން. ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ަބހުސްކުރުން. އެ ފުުރޞަތު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއް އިރަކު އެރުވުމަކީ ރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުރުަޞތުއިގެން ކު އެނޫން އެހެން ކަމަކަ  1610މިހާރު ޢާއްމުކޮްށ އަޅުގަ

 . އްޒަްތެތރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން ޢި ،ނުވާތީވެ ވެސް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާަހކަދެއްކެވުން:

ޑަކަށް އަޅުގަނތިރާމުުކރުމުގެ ގޮތުން. މަނިކުފާަނށް އިޙް  ،ދެން ތި ވާހަކަ ވެސް ގެންދާނަން ގޮތަަކށް އަޅުގަނޑު ވިދާޅުވި

 1615މުސާރައިގެ ބިލު ބާއްވާކަށް. ވަގުތުން އުވާލަން ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވެްސ ރައް ނުފެނޭ ހަމަ އެއްގޮަތކަށް

ލަތުން އުޅޭ ބައެއް. ކީއްކުރަން ދޭ މުސާރައެއް؟ ޚާއްޞަ ކަތެއް ނުކޮށް މުިޅން މަކަރާއި ހީއެއީ މަސައްުހށަަހޅަނީ. 

ނެތި މާލިއްޔަތު  ވެސް ދިރާސާއެއް ކުރުމެއްޚިލާަފށް އެއް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ވީދެންނެމަޖިލީހުގެ، މިއަދު ވެސް މި 

ކަމެއް ކަމަށް. އެގޮތަްށ  އަށް ޚިޔާނާތްެތރިވުމަކީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ،ނިންމީ ކޮމިޓީން މި

ވެސް ބާއްވާކަށް ނުފެނޭ. ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް އެއްގޮތަކަށް ކުރުމުގެ ބޮޑުމުސާރަ  ގެގެ މަޖިލީހެއްޢަމަލުކުރާ ރައްޔިތުން

 1620ވަގުތުން އުވާލަން. އްގައި ވެސް ބާއްވާނެ ކަމެއް ނެތް. ހަމަ ވަގުތުން އުވާލަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. މަޖިލީހެ

ނޑައަޅާކަށް ނުވެސް އެއްގޮތަކަށް ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު. މުސާރަ ކަ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމެއް ނެތް ތިޔަ މުސާރަ ކަ

ްފލެޓުގެ ކަންތައް ވެސް ވަރަށް  111އަތޮޅަށް އޮތް  ވެސް އައްޑު ކާއަނެއް ދަންނަވަނީ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި 

 ...ރަ ސާގޮތަށް ކަްނތަްއ ކުރާ ބައެއްގެ މުކަްނތައް ކުރީ. މި އިހާނާްތތެރި ގޮަތަކށޭ މި

 

 1625 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ދީދީދާއިރާގެ މެންބަރު ފޭދޫ 

 ގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ނުންވަނީ، ރައްޔިތުންއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަްށ  މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރިަހމަ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ނޑައެޅުމާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑުމެން ރައްޔިތު ހަމަ އަދިކުރަން. ދެން ތާއީދު ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަ ލީހުގެ ންގެ މަޖިއެއާއެއްކޮށް އަޅުގަ

 މެން ޅޭ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑު ސީދާ ގު ރައްޔިތުންނާކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅތައް 

 1630ގޮތަށް ވާހަަކުފޅު ނުދައްކަވައި، ތަންކޮޅެއް  ކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންއަރާ ދައްކަވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ މި

ބޮޑު ގޮތަށް ތެދުބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ މީ ވަރަށް  ހާމަަކންގޮތަްށ،  މިކަން އެނގޭރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑު މި ނޑު ދަންނަވަން. މިހެން އަޅުގަ ންނަވަންޖެހެނީ، ދަ ބުއްދިވެރި ވަރަށް ވިސްނުންތެިރކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 ގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅު ،ޅުވެއްޖެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު ވެސް ދެންމެ ވިދާ އަޅުގަނޑުގެ އަޚް
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ތާރުކޮށްނޭ. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ ނިންމަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާަފށޭ. ޚުދުމުޚްނިންމާ ކަންތަްއތައް މި 

 1635ލާފަްށ ޚި އިން ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާފްލޯ  ން ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މިހާތަަންށ ނިންމާފައެއް ތަްއތައް ކުރުަމްށ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުން ކަން ނޯންނާނެ. އަދި އަޅުގަ

  ..ނީ.ބަރުން ވެސް ޢައްޔަންކޮށްފައި ިމތިބެކޮމިޓީަތަކށް މެން ޓަކައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު އިގެން ކުރިއްަށ ވަމައްސަލައަ  ކުރިމަތީގައި އޮތް  މެންމެންބަރު، އަޅުގަނޑުޢިއްޒަތްެތރި   1640ޑައިގަތުމަށް އަޅުގަ

 ނޫން އެހެން ފުރުަޞތެއް އަޅުގަނޑު ނުދޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން.  އަރުވާނަން. އެފުރުަޞތު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދައްކަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން ބައެއް ބޭފުޅުްނ އަށް. މި މައްސަލައިގެ ވާހަކަ ނީ މި މައްސަލައްކަދަވާހަކަ މި

ނޑު މި ވާހަ މިތާނަގއިގޮތަށް  މައްސަލަ އޮޅޭ  1645ނަންގަތީ.  ކަ މިވާހަކަދައްކަވާތީ އެކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތައް އޮޅުވާލަން ބައެއް  މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ުފރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަ

މެންބަރުން ތިބޭއިރު  15ހުންނެވީ. މިތާނގައި  ހަމައެކަނި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެއް ނޫން މިތާ މިވާހަކަދައްކަވާތީ. 

ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހޭނެ! ވާހަަކތައް އޮޅުވާލައިގެންހުރިހާ ދާއިރާއަަކށް ވެސް ފުރުަޞތު ލިބެންޖެ

 ދަންނަވާނީ...

 1650 

 ކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  .ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން

ގުޅިގެން އެ . މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަަކފުޅާ ކުރިއަްށ ވަޑައިގަތުމަށް އައިގެން ގެންދިއުމުގައި ހުަށހެިޅފައި އޮތް މައްސަލަ

ނޑު އެކަމަކަޖެހިއްޖެއްޔާ އިރާދަޅުވުމަށް ކަމެއް ކުރައްވަންމެންބަރަކު ހަމަމަގަށް އެ އިގެން އުޅޭނަން. ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑު ޢަށް ވާހަަކފުޅު ޟޫމައު ެތރި މެންބަރު ހުށަހެިޅފައިވާޢިއްޒަތް  1655ދައްކަވަންޏާ ފުރުޞަތު ދޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

 ފުރުަޞތު ބަންދުޮކށްލާނަން.

 

 އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ހަމަ މައުޟޫޢަޢިއްޒަތް ނޑު ދަންނަވާނީ، ގެންދަނީ.  ށް މިެތރި ރައީސް، އަޅުގަ ބަރުންންަށ މަޖިލީހުގެ މެންއަޅުގަ

 1660 ވާލަން މި ނިންމި އްންމި ނިންމުން، މި ޤާނޫނު އުމަޖިލީހުން ނިދިރާސާކުރުަމށް މި ނާޔަތްތައް މިދެވޭ މުސާރަ އާއި އި
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ނޑު އެދޭ  އީމި ،ނިންމުން ނޑު ވެސް ހަމަ ފުލީ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަ ގޮތެއް އަދި މިގޮތަށް ނިންމާއިރު  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސަާތކަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަރުވެސް މިހާ ދުވަހަްށ ޅުގަ

ރވިސްގެ އެތައް ނުވާނެ. ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަސާރަތައް އެގޮަތށް ލިބިގެންދެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ މު ވެސް މުސާރަ އެބަ

ބަރާބަަރށް ހާޒިރުނުވަންޏާ މުސާރައެއް ނުލިބޭ. ކީއްވެގެންތޯ މި މަޖިލީހުގެ ތަާފތުވާންވީ؟  .ތިއްބަވަނީ  މި ންމުވައްޒަފު

 1665ނުވާނެ. ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ވެސް ގެންމި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަށް މުސާރަ ވެސް ލިބި

ނޑުމެން ވަކި އަޅުވާނެ. އެއްޗެއް ވެސް ލިބިގެންނުއެހެން  ނުވާނެ. އަދިނުކުރާ ދުވަހަށް ލިބިގެންމަސައްކަތް ކޮމިޓީގައި ގަ

ނޑު ބަޔަކަށް ވެގެން؛  ޅުގަނޑުމެން އެބަ އަ، ޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވީތީވެހަދާ މަމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ ތެރޭގައި ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ސުލޫކީ ގޮތްގޮތުްނނާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާން.  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ހުރިހާ ާވހަކައެއް ދައްކާފައި، ުހރިހާ ޤާނޫނެއް ހަދާފައި އެ ހުރިހާ ޤާނޫ ނެއްގެ މައްޗަށް އަރާ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުސާރައުޅޭ ަބޔަކަށް ހެދިގެނެއް ނުވާނެ. ޤާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި  ނޑެންޖެހޭނެ ވަޒީާފ  އިން އަޅުގަ  1670ވެސް ކެ

ނޑު މި  ނޑެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަޅުގަ ނޑުމެން އެލަވަންސް ވެސް ކެ އަދާނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އެދެ ވާލަން ފުރިހަމައްޤާނޫނު އު  ހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ން މި މަޖިލީހުންއަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަޅުގަ

އަށް ފޮނުވައިގެން ނަމަވެސް  އަދި އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް ސުލޫކީ ކޮމިޓީ، ރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތކާމެންބަ

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި  ،މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ޮގތަކަށް   ހަރުދަނާ އުސޫަލކަށް ިމކަން ގެންނަން. އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޚްދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރިއަޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ޝުކުރު   1675ޝަރީފު  ށް ގެންދަވާއިރު އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އުނދަގޫކުރައްވާތީވެ ރިޔާސަަތްށ ހަމަ އެކަން ވެސް އަޅުގަ

 ބޭނުންވޭ. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

 1680 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންރިޔާސަތު

 އަށް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީައރުވަން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަށް ުފރުޞަތު ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 1685 

 ވަާހކަދެއްކެވުން:ދީދީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ިހތަދޫ މެދު 
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ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ  ބެހޭ މައްސަލައެއް މި އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނު ތި ފާވާަހކަދައްކަވާއިރު ވެސް މަނިކު ގޮތަށް މެންބަރުންގެ އަގުވެއްޓޭޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު މި މަޖިލީހުގެ 

 އަދާކުރައްވާ ޒަތްެތރި މެންބަރުން . މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްއެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ހަމަ އެކަމާ އިންނަވަނީ ހަމަ

 1690ންނަވާނެ. އަދި ގޮތް މަނިކުފާަނށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަ ނޫނީ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ލިބޭ ،މުސާރަ ަތކުގެކޮމިޓީ

ްތ ވަިކ ގޮަތކަށް ހަމަޖެހިަފއި އޮ ،ޮގތަށް  ަތކުެގ ފައިސާ ނުލިބޭވިގެން ވަޑައިނުގަންނަވާ ދުވަސްކުރެސޮއި ،ހާޒިރީ ހެދި

ަފއިސާ ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ. ވެސް ކަމަށް ަވންޏާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމެއް. އެއްގޮތަކަށް

ގޮތުން އެ ވާހަކަ  ބެހޭ އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރަކު މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނާ

ނޑު ހަމަ ހައިރާންވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އިންނަވާދެއްކެވިއިރު މަނިކުާފނު ހަމަ އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ  ތީ އަޅުގަ

 1695 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރަކު އަނެއް  މެންބަރު. ނިޒާމީޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ޤަބޫލުޅުވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްޮގތަްށ ކުޑައިމީސްބަސް ވިދާ މެންބަރަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނޫން.  ވެސް އަޅުގަ

ނޑުލާއްވުން އެދެން. މެންބަރުންގެ އަޚްދެކަމުގައި އެއްބާރުލުން މެންބަރުން މި   1700ތަކަށް ޤީ އަދި ސުލޫކީ ހުިރހާ މިންގަ

ނޑު އިޙް ވަރަށް އިގެން ކުރިއްަށ ކެތްތެރިކަާމއެކީގައި މައްސަލައަ ން ވެސްތިރާމުކުރަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

 އަށް.  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 1705 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްަޣފޫރު މޫސާދާއިރާގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްުފށީ އުތުރު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ، 91/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ މި ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ  ބިލަށް އަޅުގަ

ކަންކަން ކުރުމަްށ  ވިޔަސް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މި ލިކަމުގައިބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. މި އުވާ

 ކުން ނުވަތަ ޤާނޫނު އޮތުމަކުން މި ޤާނޫނު އުވާލުމަ ،އެހެންކަމުންޒިންމާކުރެވިފަ. ވަނީ  ކައި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާޓަ

 1710ރާހާ ވެސް ކަމަކީ މި ޢަމަލުނުކުރެވި ހުރި އެއްޗެހި އުވާލުމުގެ މީގެން ކުރާނެ އިތުރު މަންފާއެއް ނެތް. ސަރުކާރުން މިކު

ރައްޔިތުންނަށް ލައްކަ ކަންތައްަތކެއް  ،ނިޔަތުގައި މި މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅައިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ލަސްޮކށް 

ލުމަކުން އުވާނުލުމަކުން ކޮށްދެއޭ ހިތާ ދެއްކުަމށް ޓަަކއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް. ބާޠިލުވެފައި އޮތް ޤާނޫނެއް އުވާ

ގޮތުގައި އޮންނާނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެ އޭގެން ހިނގާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެއީ ހަމަ ބާޠިލު ޤާނޫނެއް
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ނޑައެޅިފައި އޮތް ދުވަހުން ފެިށގެން. އެހެންވީމާ، އެ އުވާލުމަށް ޓަކައި ވެސް މި  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެކަން ކަ

 1715 އްޔިތުންަނށް ދެއްކުމަްށ ޓަކައި؛ަސރުކާރުން ދެން ވަރަށް ަބއިވަރު ކަންތަްއތައް ކުރެއޭ ރަްތތަކާއި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަ

ނޑު އަޅައިފީމޭ. އެކަމަކު ފުޓުސެލް 11ފުޓުސެލްގެ  ،މިއަދު މިނިސްޓަރު ވެސް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވި ނޑަކަށް ދެ  ދަ ދަ

ވަރަށް ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ގޮތުގައި  ޚަރަދެއް ނުވެއޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ފިޔާލައްކަ ރު

ގޮތުގައި މި ކުރަނީ. އެކަމުގެ ނިޔަތުގައި  ގެމީހުންގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދެއް  ވަރެއް ނެތް. މީ މި ދައްކައިގެން ދެން މި

 މަހުން ރުގެ އޭޕްރީލް ވަނަ އަހަ 2113މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެ ފާސްކުރީ  މިއަދު ކަންތައް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރާ

 1720އެއްޗެހި. އެ  ޑްރައިވަރާއި ޕެޓްރޯލު ޚަރަދާ ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރުންނަށް ކާރު  ެފށިގެން މަނާކޮްށފައި އޮންނާނީ

މާލިއްޔަުތ ތިޔާރުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ މި މަޖިލަީހށް ލިބިގެންވާ އިޚް .ހިސާބަށް ވެސް ކުރަމުން އައީ  ޚަރަދުތައް މިއަދާ

ޚިލާފަށް އެތައް މިލިއަނެއް އެހެރީ  ފައި ހުރި ކަންތަްއތައް. އެއާށްޮކށްގެން މި ތަޅުމަށް ގެނެސް ފާސްކޮ ކޮމިޓީން ފާސް

އިން.  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ،ވަގަށް އެހެރީ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮްށފައި ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮްށފަ. އެތައް މިލިއަނެއް 

ނޑައެޅިގެން ވަގަށް ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރީ. ސަރު  ،ހުރެއްޖެއްޔާ ބުނެބަލަ ދައުލަތުގެ ހިްތަވރެއް  ނުވަތަކާރުގެ ކަ

 1725މައްސަލަ ގެންދާށޭ.  ޮކށްފަ. ކޯޓަްށ މި ޚިލާަފށޭ މިކަން ންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގޮތާއޮތީ ރައްޔިތު މެން މިތިމަންނާ

ކަންކަން  މިމިނިސްޓަރުން ވެސް ގެ މިދިޔަ ސަރުކާރުމި ސަރުކާރުގެ ވެސް މިނިސްޓަރުން، ނުކުރޭނެ ބުނާކަށް. 

ނޑު މި ވިދާޅުވަނީ މި އް ނެތޭ. ދެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ދަންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެ ކޮްށފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑައަޅަންޖެހެނީ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ، ވާތީމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުނު މި މަޖިލީހުގެ  މުސާރަ ކަ

ނޑައަޅާ ޓަރުންނާ އަދި އެހެން މަޤާމުމިނިސްމެންބަރުން މި ޤައުމުގެ   ނީ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެންތަކުގެ މުސާރަ ކަ

ނޑުމެން އެކަން ކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވާން ޤައުމު  1730. ޖެހޭނެތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެ ލަޙަތު އިސްކުރަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް ޞްުވރެ ޤައުމީ މަ ލަޙަތަށްން އެކަން ކުރުމުގައި ސިޔާސީ މަޞްއަޅުގަ

ގޮތެކޭ ހަދާނީ.  ދިޔައީ ވެސް ހަމަ ދައުލަތުގެ ފައިސާވީމަ ތިމަންނާމެން ބޭނުން  މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފެނިގެން އެ

ނޑުގެ  އޮތީ ތިމަންނާމެން އަތުގައޭ ބުނާ އުސޫލުން ކަންކަން ކޮށްގެން އެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މި ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ފައިސާފައި އަށް ޓަކައި  ސާއެއް ނޫން. ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ފައިސާ. އަޅުގަ

 1735ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުން  އޮތް ސަރުކާރުްނ މި އުފުލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލަންެޖހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި

އަށް ހަދާނެ އެއްޗެއް ހަދަނީ. ކޮށްފައި އޮންނަ  ޔިތުންގެ ފައިސާބޭނުންގޮތަަކށް ކަންކަން ކުަރމުންދާ މަންޒަރު. ރައް

ދަނީ. މީ  ވައްކަން ވެސް އެއީ ސައްޙަ އެއްޗެއް ގޮތުގައި މި މަޖިލީަހށް ގެނެސްގެން ހުއްދަކުރަމުން މިއަދު އެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަކީ. ގޯހިއްޔާ ގޯސްވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ، 91/1އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ   ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑު ވަރަށް  ބޮޑު ރިޕޯޓެކޭ ވަރަށް ދަންނަވަން. މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި،ބޮޑަށް ޝުުކރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަަތށް ައޅުގަ

ހެންނަމަވެސް ދެންމެ ކަމަށް. އެ އް ކުރެއްވިލުކުރަނީ ވަރަށް ބުރަ ަމސައްކަތްަތކެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫމީ

 1745ޢަމަލުކުރާ އެއްޗެއް  ޤާނޫނަކީ ރިޑަންޑަންޓު އެއްޗެއް.މި ފަދަިއން  ގަކުރެއްވިދައްކަވަމުން އެއް މެންބަރަކު ާފހަވާހަަކފުޅު

ނޑު މި އުވާލަން ހިފާފައި ިތބީމަ  އެހެންނަމަވެސް ބުރަ މަސައްކަތެއް،ނޫން. ޢަމަލުކުރެވެން އޮތް އެއްޗެއް ނޫން.  އަޅުގަ

 ހުރިހާ ޭބފުޅުްނނަށް  ،ވެގޮތުން ވެސް ބައިވެރި  ދި ޢަމަލީއަ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް އެކަމުގައި ރޫޙީ

ން. އެއް ިއތުރު ދެ ވާަހަކއެއް ދަންނަވައިލާނަ ވެސްގޮތުން  ބެހޭ  ދަންނަވަން. މިއަދު ދެން އިވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ޝުކުރު

ނޑަށް އިވިގެންދިޔަ ޓެރި ޤައުމެއްގައި ދިވެހި އަވައް، ވާހަކައަކީ ވަރަށް ުއފާވެރި ވަާހކައެއް. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އަޅުގަ

 1750ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ތަރައްޤީކުރާ ވާހަކަ. ކިހާ ުއފާވެރިތޯ؟ ޢާއްމު  ސަރުކާރުން

ަތަކށް ެފތުިރ މިސާލަަކށް ރެޑްވޭވް ފިހާަރތައް؛ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަންކޮޅު ފެންނަނީ ވިޔަފާރިއެއް ތަރައްޤީވަމުން އައިސް،

ނޑު ޤަބޫށް. ތަކަދެން ދާނީ އަވައްޓެރި ޤައުމު، ފުރިހަމަީވމަ ތަކާިއ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު  ލުކުރަނީ މިހާރުއެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މި ޚިދުމްަތ ލިބެންެފށުމުން އަވައްޓެރި ހުިރހާ ޒުވާނުންނަށް  ،ތަރައްޤީވެ ،ރަށްަރަށށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ފެތުރި 

ނޑު  ޅާކުރަމުން ގެންދަނީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވެސް މި ޚިދަުމތް ދޭންވެގެން ފުޤައުމު ކަމަށް. އަޅުގަ

 1755ނިންމާލެއްވި ، ކަންކަން ކޮށް މިނެއްގައި މި  ބާރު ،މިހާ އަވަސްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް.  ވަރަށް

ތަކެއް މުސްލިމު އަޚުން ދެން ދަންނަވަން އޮތީ ހިތާމަވެރި ވާހަކައެއް. އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތްކަމަށް ޓަކައި. 

 ،ިހެފހެއްޓުމެއް ނެތި ،ތަކެއް ގަޔަށް އާރާއި ބާރު ހުރި ބަޔަކުމުސްލިމުން އަޚުން؛ ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތް ބައެއްގެޔަށް، ގަ

މަރަމުން ގެންދަނީ. އިސްރާއީލުން.  އޮތް ރަމަޟާންމަުހ ހަމަލަދީ ަކތިލައި ނެތި މި ބެލުމެއް ،ެނތި އިންޞާފެއް

ފޮށި ވެސް ބަހައްޓަންވީ. ންވީ. އެހީތެރިވާންވެގެން ފަންޑުޢާުކރަތެދެއް ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނަށް ދު ،އަޅުގަނޑުމެން

 1760ގައިގައި ބޭސް  ބުނަނީ މީނަ މީހެއްގެ ގައިގައި ތަޅަންެފށީމަ މިމި އަނިޔާ ދެމުންގެންދާއިރުގައި އެހެންނަމަވެސް 

ނުވާނޭ ބުނާކަްށ ކުރާކަށް ތިކަންިތކަން ނުކުރާށޭ ެވްސ ބުނާހާ ހިތްވަެރއް ނެތް.  ،މީހާ ކައިރީގައި ހޯހޯ އަޅައިދޭށޭ. ޖަހާ

ނޑުމެންގެ ހިޔަނި ދެކެ ވެސް ބިރުން. އެެހންނަމަވެސް ދަންނަވަންތޯ ވެސް ނެތް.  ނޑުމެން މިތިީބ އަޅުގަ  .އަޅުގަ

ގައި އެނގުނު ދެއޯްތ  2113ބައިވަރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިވަރު ، މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި

މީހުން ހުސްނުވޭ. މިހާރު ކޮބައިތޯ؟ މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަން ކައިރިން ބޭރު، ހުރިަކން. މިތާނގެ ތައް އެބަބޮޑެތި ޖަމަޢާތް 

 1765ޖެހޭ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  އެބަ  ގަޑި ވެސް ބަލަން ކޮބައިތޯ އދ؟ ކޮބައިތޯ އެމެރިކާ؟ އެމެރިކާ ކޮބައިތޯ؟ 

ނޑު މި ޢަމަލު، މި ހައަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  ،މަލާތައް ުކށްވެރިޮކށް. އަޅުގަ

ނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ފަލަސްޠީނުގެ އަޚުންންަށ  ،ހައިސިއްޔަތުން ނޑު އަޅުގަ އަޅުގަ
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ކޮމިޓީން މި ކުރަން. އަދި  ަތެކއް މެދުވެރިކުރުމަށް ދުޢާ ވެސްއަދި އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްޙަމްދަރުދީ ފާޅުކުރަން. 

ފަހަުރ  ޖެހެނީ ކޮމިޓީން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަަތށް އަދިވެސް އެއްދަންނަވާލަން މައުޟޫޢުގައި، ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް 

 1770 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޝުކުރުދަންނަވަމޭ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1775ބަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކީގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެން

ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ފަހަރު ޝުކުރު ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް އަދިވެސް އެއް  ގެންދިއުމަށް ތި

 .އިގަ 11031ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2111ޖުލައި  15

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 1780 


