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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 24ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .1023/1/25/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަްނބަރަކީ  -3.1

 2ނަ އަހަރުގެ ވަ 2113އެއީ ؛ 2113/36ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔަުއމިއްޔާ ނަންބަރު ، 3.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -2.3

އެްއވެްސ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ިމްއޔާ އުިމއްޔާ. މި ޔައުޔަވަނަ ޖަލްސާގެ  12ވަނަ ދައުުރގެ 

ގެ އަކީ މަޖިލީހު މަތިން މި ޔައުމިއްޔާ ގެލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތު މަޖނުވާތީ ކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިމެންބަރަ

 20 ންމައިފިން.ކަމަށް ނި ޔައުިމްއޔާެއއްކުރާ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލު

 

 ންގުން.ރިޔާސަތުން އަންގާ އެ. 4
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 25 ތުން އަންގާ އެްނގުން.ސަ ިރޔާ، 4 ައއިޓަމުޑާ އެޖެން

ކޮމިޓީއެްއގެ  13ދެމެދު  އ2:55ާއިން މެންދުރުފަހު  11:15ނު ައންގާރަ ދުވަހު ހެނދު 2113ޖުލައި  16 -4.1

ނޑު  11:11ހެނދުނު  ވީ ބުދަ ދުވަހު 2113ޖުލައި  17ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވިފަިއވޭ.   14ދެމެދު  އ9:55ާއިން ރޭގަ
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 އ3:45ާއިން މެންދުރުފަހު  11:55ވީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2113ޖުލައި  22ޓީއެްއގެ ަބއްދަލުވުން ޭބއްިވފައިވޭ. މިކޮ

 ވިފަިއވޭ. ބޭއް ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުން  5ދެމެދު 

 30ަގއި  11:45ވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭއް މިއަދު، 4.2 އައިޓަމުޖެންޑާ އެ -4.2

ގަިއ  12:11ގަިއ.  2ޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި މާލިއްޔަތު ކޮމި ަގއި 11:5ގަިއ.  3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ޕެޓިޝަން

ަގިއ  12:45ގައި.  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްެވވި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ ގަިއ ސަރުކާރު 12:31ގައި.  1ޓަރި މިީޓ ކޮޓީ، ކޮބެހޭ ކޮމި ަތކުގެ ަކންތައްތަކާމުއައްސަސާ މިނިވަން

 . ގައި 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

 35މެންބަރު  ޑަިއގެންނެވި ފެލިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި ަގއި ހިމެނިވަޅޭ. ޑީ.އާރު.ޕީގު ސިޔާސީ ޕާީޓ ބަދަލުުކރެއްވުމާ -4.3

ންތަްއ ގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ލިޔ1ު-29ވާތީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ އެ ޕާޓީން ަވކިެވވަަޑއިގެންަފއި ސުފް ނަޢީމުޔޫ

ނޑު ގެ )ބ(1-29މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ން، މު. އެހެންކަފަމިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާ ެގ ދަށުން މިކަން އަޅުގަ

ބަރުންގެ ެގ މެންހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެމް.ޑީ.ޕީގައި ގުިޅގެން މިހާރު މަޖިލީހު އުމާމި ބަދަލު މިޮގތަށް އައިޢުލާންކުރަން. 

. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ 11ަދދަކީ ގެ މެންބަރުންގެ އަީޑ.އާރު.ޕީ. 19ގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ . ޕީ.ޕީ.އެމު 33އަދަދަކީ 

 40ދި މަޖިލީހުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ވަކި . އ11ަ. ޤައުމީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ 14މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

  .11ނިސްބަތްނުވާ މެންަބރުންގެ އަދަދަކީ ޕާޓީއަކަށް 

 

 . ސުވާލު 5
 

 45 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސަްއކަތެއް ނެތް.ން ގެ ދަށުލު. މި އައިޓަމުުސވާ، 5 ޓަމުައއިޑާ ންޖެއެ

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .6

 

 50 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހު ،16 މުއިޓައަ  އެޖެންޑާ

އޮފް ޖެންޑަރ  ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ)ހ(އްދާގެ ވަނަ މާ 129ާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ -6.1

އްާޔ ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރި 2113ޖުލައި  19ގެ މަޤާމަށް ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ވަަނ  129ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި ،ވައި ށް އިއްޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ނަންފުޅު މަޖިލީހަ



3 

 

 55ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައި ޓަ ގެ ަމޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްން ތުމަތިން ރައްޔި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

 މަށް މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުްއވުަވއިދެއިއްމަޖިލީހަށް  ނުްއިވ ސިޓީޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮއީސުލްރަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ. 

ނޑު އެދެން. އަރިހުން   އަުޅގަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 60 ގެވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމޭ. ދިވެހިރާއްޖޭ ،ޝާހިދަށްهللا ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައް

ން ން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަގެ ދަށުއްދާގެ )ހ(ވަނަ މާ 129ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނުޑ  2113ޖުލައި  19އާމާލް ޢަލީ  ޑރ. / ގ.ދޫރިޔަންރައިޓްްސގެ މަޤާމަށް  ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އަުޅގަ

ހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުމަތިން  ގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްާދގެ )ރ(  129ައސާސީގެ ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާތީ ޤާނޫނު

ޖުލައި  15، 1434ރަަމޟާން  17ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމޭ.  ރާމުތިހަށް ހުށަހަޅަމޭ. އިޙްޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީ ހޯދުމަށް

 65 . ޚާދިމްކުމް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު. 2113

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ތު ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަމަތިން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  ދުގަިއވާ ގޮުތގެޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގެ ަގވާއި 

ނޑައަޅަން.  ކަުމގައި ފޮނުވިއްޖެއަށް  ޓީލާ ކޮމިއަދާކުރާ މިންވަރު ބަ  ކަ

 70ބަރަުކ ންގެ ތެރެއިން މެންްގރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުސް އިންޓެ ޕޮލި، 6.2 ައއިޓަމުޑާ އެޖެން -6.2

 2118/15ޤާނޫނު ނަންބަރު ޓަކައި  ރެްއވުމަށްޔަންކުރަކު ޢައްމެންބަވާތީ އެ ެމންބަރުގެ ބަދަލުގައި ދެއްވާަފއިއިސްތިޢުފާ

މަތިން  ވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ  2 ަވނަ ނަންބަރާއި 1ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  22ގެ ޤާނޫނުގެ ފުލުހުން

 171މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ހަށް އިއްަވއި ލީލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއާވ ސިޓީފުޅު މަޖިޖިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަ

 ދާއިމީ ގުޅޭ މައްސަލައާ ،ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް ސާކުރަްއވައިން މައްސަލަ ދިރާމަތި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ޮގތުގެ

 75މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހަށް އިްއވައިެދއްވުމަށް  ފޮނުއްވި ސިޓީއްޔާ ވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިކޮމިޓީ އަށް ފޮނު

ނޑު އެދެން.    އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އަުޅގަ

 

 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

ޕޮލިސް ޝާހިދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމޭ. هللا ގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 80ދެއްވާަފއިވާީތ އެ މެންބަރުގެ ބަދަލުގަިއ އިސްތިޢުފާންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ުނގެ މެގްރިޓީ ކޮމިޝައިންޓެ

 1ެގ ދާެގ )ށ(ވަނަ މާއް 22ޤާނޫުނގެ  ފުލުހުންގެ 2118/15ަޓކައި ޤާނޫުނގެ ނަންބަރު  މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް
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ޅާއި އޭނާގެ ވަަނވަރު އިބްރާހީމްގެ ނަންފުއަލްއުސްާތޛާ އާިމނަތު ރުކްޝާނާ  /މަތިން މ.ލިޔާގޭ  ގޮުތގެގަިއވާ  2އާއި 

)ރ( ަގއިާވ ާދގެ ވަނަ މާއް 22ޤާނޫުނގެ އަކީ ފުލުހުންގެ  އެކު ފޮުނވީމޭ. އަްލއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރުކްޝާނާމި ސިޓީއާ 

ކަމުަގއި ދެންނެވީމޭ. ީވމާ، އަލްއުސްާތޛާ އާމިނަުތ  ބޭފުޅެއްއިުޢލާންކުރުމުން އިޖާބަދެއްވި  މަތިން ޢާއްމުކޮށް ތުގެގޮ

 85މަތިން  ންަނވާ ގޮެތްއގެހަށް ފެނިވަަޑއިގަލީމަޖި ،ޅުއްވަިއދެއްަވއިހަށް ހުށަމަޖިލީހަރުކްޝާނާ އިބްރާހީމްގެ ނަްނފުޅު 

. ޚާދިމްކުމް 2113ޖުލައި  16، 1434ރަމަޟާން  8ކުރެއްވުން އެެދމޭ. ޤަބޫލުރާމު ްއވުން އެދެމޭ. ިއޙްތިނިންމަވައިދެ

  މުޙައްމަދު ވަޙީދު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 90މުއައްސަސާަތކުެގ  މިނިވަންވުމަށް މަތިން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއް  ުތގެޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮ

 ނިންމަން.ަގއި މުޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަބެހޭ ކޮމި ކަންތައްތަކާ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 95 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ދަށުން ކަމެއް ނެތް.ގެ އައިޓަމު ޤަރާރު. މި ބިލާއި ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ހަށްމަޖިލީ، 7 ައއިޓަމުޑާ އެޖެން

 

 . ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިލުގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 100 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އެފަދަ ށެެލއްެގ ކުފައިވާ ބިފްކުރެވިތަޢާރަ ކުރިން ، 8 ައއިޓަމު ޖެންޑާއެ

 ކު ެވސް ނެތް.ލާޙުކުރާކަށް މިއަދަ އިޞް

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.9

 105 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢީ ބަހުސް. އިބްތިދާ ، 9 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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 2112/11 ންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ާޤނޫނު ނަރަޝީދު  ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުދާއިރާ ވިލުފުށީ -9.1

ޖުލަިއ  15ވަނީ  ޔުން އިްއވާފައިބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކި ގެަނއުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު

 110މި ބިލު މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް  .ަވނަ ޖަލްސާގަ 13ެގ ވަނަ ަދއުރު 12ްއވުނު މިއަހަުރގެ ބޭ ގައި  2113

 އަރުވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  ރާގެއިދާ ވިލުފުށީ

 

 ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީ ޟުރިޔާއިރާގެ މެންބަރު ދާ ވިލުފުށި

އިޞްލާޙެއް  ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ 2112/11އާެދ،  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.. السالم عليكن

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ   115މަށް. އާދެ، ޅުިއޞްލާޙެއް ހުށަހެ އަށްއެ މާއްދާ  ވަނަ މާއްދާ؛ 19އެ މާއްދާގެ، ގެނައުމަށް އަުޅގަ

 ންބަރުންގެ އަތްޕުުޅގަިއ އޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ުކރީގަިއ މި އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސަބަބު ޢިއްޒަތްތެރި މެމި އިޞްލާޙު 

ހޭ ޤާނޫނުގަިއ ހިމެނޭ ބެ ާއދެ، ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ. ންކޮށްފަވާނެ ަބޔާއިޞްލާޙުަގއި ސަބަބުަތކުެގ ތެރޭގަިއ 

އަދި  ،ބޯިހޔާވަހިކަން ފޯުރވައިދީގިނަ ބަޔަކަށް އި ްއގަބިން ކުޑަ ޤައުމެފަދަ  ބަޔަީކ ދިވެހިރާއްޖެބެހޭ  އެއްމެދު އިމާރާތާ

ތު ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ޅުމުގެ ފުުރޞައުދިރިގެން ށްއަމިއްލަ ނަމުގައި ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮމީހުންގެ  އެ

 120ގަިއ ވެްސ އަިދ ބަންޑާރަ ބިމުިއ ގެ ބަމާރާތު އިހޭ ޤާނޫނަށް އެއްމެދު ބެ އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ބަެއކޭ. ަނމަވެސް ބިމާ

 އަދި  ،މާރާތް ހަދައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްއި އަދި ެއއްމެދުމުަގއި ވެސް ބި ހިމެނޭ ފްލެޓު؛ ހެދުމުގައި ެވސް އެއްމެދު އިމާރާތް

ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީފައިވީ ނަމަވެްސ ހެދުމުގެ އިމާރާތެއްަގއި ހިމެނޭ ފްލެޓު ވަިކވަކިން ވިްއކައި

 19ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ބިމާ. ފާހަގަކުރެެވއޭ ބަެއއް ދަތިތައް ކުރިމަިތވަމުން އަންނަކަން ޯކޓު މަރުޙަލާގައިކަންތައްތަުކގައި 

ނު ވެސް ވިްއކޭެނ ކަމަށާ އަދި ރަހުނުވަކިން  އް ބިމާމާާރތެއިގޯްއޗެއް ުނވަތަ ބިމެއް ވަނަ މާއްދާ ވަނީ ެއއްވެސް 

 125ބެހޭ  މާބި ،ވެފައި ކަށްާމރާތްތަދީފަިއވާ އިމާރާތަކީ ވަކި ހައިސިއްޔަެތއް ދު އިނަމަވެްސ އެއްމެކަމަށޭ.  ނެނުކުރެވޭ

ހަދަިއ މާރާެތއް އްމެދު އިއެެވސް  މެއްގައިބަންޑާރަ ބިމަތިން  ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮުތގެ 31ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާފައި އޮތް  ބަންޑާރަ ވަނަ މާއްާދ މިހެން އޮތުމުން  19ޤާނޫނުގެ ބެހޭ  ނަމަވެސް ބިމާމުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަ

އްމެދު ވީމާ، އެ ފާހަގަކުެރވެއޭ. ނުދޭކަން  ޞަތު ކޯޓުންކުރުމުގެ ފުރުމާރާތް ހަދައި މުޢާމަލާތްބިމުގައި އެއްމެދު އި

ެއުކ ރާތަކާ ދީފަިއވާ އިމާޚިލާފަށް ވަކި ހައިިސއްޔަެތއް  އިމާރާތާވާ ޔާންކޮށްަފއިަގއި ބަވަނަ މާއްދާ 19މާރާތަކީ އި

 130މި އިޞްލާޙު މި ޤާނޫނަށް މި ކަށް ފެންނާތީވެ މަކަ މުމުިހއްނާރާނެ ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ އޮޅުން ނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޤާ

ައީކ އެ މާއްާދގެ )ހ( ކަުމގަިއ  ވަނަ މާއްދާ 19ވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ ބުނެ ެމ މި ބިލުގަިއ،އެހެންގެންނަނީ. އާދެ، ހަމަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  19ބުނަނީ  ންނަ އިޞްލާަޙކީ. މީަގއި މި ގެ ކުރެއް އިތުރުކުރުން. ިމއީ މިހަމަޖައްސައި ޭއގެ ފަހަތަށް އަ 

ެއއްމެުދ  ،އެކުރާތަކަށް ވުމާ މާލިބިގެްނވާ އިމާރާތަކީ ވަކި ހައިސިއްޔަެތއް އިއެއްމެދު  ބުނަނީ ދެން މި ގައި މިހާރު )ށ(

)ހ( އިްނ  އް މި ޤާނޫނުގެ، މި މާއްދާގެތަުމޢާމަލާތްގޮތުން ކުރާ  ގުޅޭ ފްލެުޓތަކާ ގެމާރާތު އިމާރާތާއި އި
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 135އިސްތިސްނާެވގެްނވެއޭ. އާދެ، މިކަން މިގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ން ވެސް ފްލެޓުގެ ނަމުގައި ފަދައިން މިއަދު ސަރުކާރުން ވެސް އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ދަނީ  ރާއްޖެތެރޭަގއި އަދި ހުޅުާމލޭގައި ވެސް މިހާރު ާއއި  ޓުމަންޓުތައް މާލެްއ، ތަންތަން، އެޕާޓުމަންޓުތަކެއެޕާ

ދެންނެިވ  އަމިއްލަ ޯގއްެޗއްަގއި ވެސް މި ،މިހާރު ބަންޑާރަ ބިމުގައި ވެސް ކުރަމުން. އާދެ، އެހެންނަމަވެސްބިނާ

ނޑު ކޯޓުކަންތައް ކުރުމުގައި ަވކި ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހެދުމު އުސޫލުން މި ން މީަގިއ ގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވޭ. އއަުޅގަ

 140އުޅޭ ކަންތަްއ  ކުރަން މިކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ދަންނަވަނީ ސާފު ައޅުަގނޑު މި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިެވއޭ

އެހެންވެގެްނ ދަތިތަެކްއ ކުރިމަތިވަނީ.  ފްލެޓް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި މާނަކުރުމުަގއި ކޯޓުތަކަށް މީގައި ވަިކވަކިން

 ުކރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ މިކަން މި  ޖެހޭ ވަރަށް ތަފްސީުލވާން. އެހެްނވީމާ، އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނެްއ އެބަ

ޙަޤީޤަތުަގިއ މިހާރުވެސް އެ ޤާނޫނުން  .ސަބަބުން ެއައންނަ އިތުރު އެްއވެސް އުިނއިތުރެއް ނެތް ކުރަނީ. މީގެ

ނޑިޔާރު ބަެއއް ޤާޟީންނަށް ެއކަން ސާފުނުވާީތވެ މިކަްނ  ،ންނަށް ސާފުނުވާތީ ރަނގަޅަށް ެއކަން ބަެއއް ފަ

 145ދަށު ކޯޓުން މިކަހަލަ  ،ގިނަ ފަރާތްަތކުން ކުރަނީ. އާދެ، މިާހރުވެސް ވަރަށް ތަފްސީލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ މިކަން މި

ކަންތައްތައް ނުކުެރވޭ ކަހަަލ  ދެންނެވި ހުރީ މިއި ޚާއްަޞކޮށް މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ިނންމާފަ؛ ކަންތައްތަުކގައި 

. ކޯޓަްށ ވެސް މިހާރު ހުށަހަޅާފަ ދަށު ކޯުޓެގ ޙުކުމްތައް ވަނީ ހައި ކަމުން މިކަހަލަ މައްސަލަތައް،ގޮތަކަށް. އެހެން

އްަލކީ މި ހަބޮޑު  އެހެންވީމާ، ހައި ކޯޓުަގއި ެވސް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ެއބަ ކުރިއަށްދޭ. އެހެްނވީމާ، މީގެ އެންމެ

ކަންތައް ސާފުކޮށް އެނގޭކަށެއް ނޯންނާނެ.  ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން. އިޞްލާޙުކޮްށގެންނޫނީ މި ؛ށް ރަނގަޅުޤާނޫނަ

 150ވެސް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ހަދާއިރުގައި

ގޮތަްށ  ބުނާ ލަފްޒެއް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތެއް. އެ ނެގޭޭއގެން ެއއްވެސް ދެ މާނަެއއް ނު .އެނގެންޖެހޭ އެބަ

ދެންނެވި ކަންތައްތައް މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ިމ  މިކަން ބާއްވަންޖެހޭ އެބަ. އެެހންކަމުން މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މި

ހުނީ. އާެދ، ކުރަންޖެ ޤާނޫނު އިތުރަށް ތަފްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އޮޅުންތަެކއް އަރާީތވެ، މިކަން

 11ފަދަިއން މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެްސ އަމިއްލަ ގޯތީަގއި ވެްސ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 155ާލ ފަރާތްތަކަށް އެ ވިްއކައި އެ ، ގައި އެހެން މީހަކަށް ެއބަ ވިްއކައިލާ. އެހެންވީމާބުީރގެ އިމާރާތްކުރުމަށްފަހު 7ބުރި، 

ނެ ގޮެތއް ހޯދަންެވގެން މި މަަސއްަކތްކުރަނީ. އާދެ، މިީއ ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާނަގއި ވެްސ ބިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ

ނޑުމެްނގެ އަަވއްެޓރި ސިލޯނަށް ބަލައިބޭުފޅުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަ ކުރާ އުސޫލު. ތި މިކަން  ލިކަުމގައި ންނަާވނެ އަުޅގަ

 އަށް ބެލިކަމުަގއި އަށް ދުރުން މެލޭޝިޔާ ދި މެލޭޝިޔާނަަމވެސް އަައށް ބެލިކަމުގައި ވީ އަދި އިންިޑޔާވީނަމަވެްސ، 

ކަެމއް. ފްލެޓުތައް ގަތުމުގެ މުޢާމަލާތްކުރެވޭ. އަދި އެ ގަންަނ  ނަމަވެސް ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް މިއީ ކުރާވީ

 160ދެންނެވި  ގެ މިއަޅުަގނޑުމެން  އުޫސލެއް އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ ފްލްޓެއް އެ ގަންނަ މީހާ

އިން ފްލޯއެްއ  ގޮތުން ގޭ ެވރިފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކަށް ގެ ޤާނޫނުގައި މިހެން އޮތް މިހާރު އޮތް
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ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމުގައި ދަިތތަކެއް ކުރިމަިތވޭ އެބަ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

މަށް. އަދި ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހުގައި މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަކައި މިކަން މެދު ވިސްނަވާނެ ކަ ފުންކޮށް މިކަމާ

ނޑު އެހެން މި ދެއްވާނެަކން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިްނމައިކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވިއގެން މި ދަންނަވަނީ  ކަމަށް. އަުޅގަ

 165ތްތަކެއް މީހުންނަށް އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުްނ ގިނަ އިމާރާ ހުރި. ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަެކއް މިއަދު ނިމިފައި އެބަ ވަރަށް

 ދެންނެވި ޙައްޤު ލިބިފައި ނުވާތީވެ އެ ދެންނެވި ތަންތަނުގައި މި ބޭފުޅުންނަށް މި  ހުރި. އެ ވިްއކާފައި އެބަ

މި  އި ތިބި މީހުން. އެހެންނަމަވެސްބޮޑު ައުގގައި ތަންތަން ގަނެފަ ތިބީ ޝައްެކއްގެ ތެޭރގަ. ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އެ

ގިނަ ފްލެޓުތައް އަޅާފަ.  ހުރި ަވރަށް މައްސަލަ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އެބަ ދިމާވޭ މިއަދު. ސަރުކާރުން ވެސް އެބަ

ހަމައަށް ދިއުމަށްފަހުގައި މި މައްސަަލ ނުނިކުންނާނެ ކަމަކަށް  އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަަލތައް ވެސް ކޯޓާ

 170 ފަރާތްތަާކއި ބަންޑާރަ ބިމާ، މީަގއި ަސރުކާރާއި އަމިއްލަ  ވެސްބޫލެއްުނކުރެވޭ. އެހެންނަމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަ

ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް،  ޖެހޭ ނަމަވެސް މިކަން އެބަ މާ، ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަުމގައި ވީހުރި. އެެހންވީ ތަފާތުތަކެއް އެބަ

 ގޮތަކަށޭ. އެހެންނަމަވެސް  މިެވނިކަމެއް އޮންނާންވާނީ  ޖެހޭ މިވެނި ހާލަތެއްަގއި މިެވނި ކޮށް ބުނަން އެބަސްޕެސިފިކު

ގޮތަށް ޮއެވގެން ޝަރްޢީ މަރުޙަލާގައި  ނެގޭގޮތަކަށް އެއް މާްއދާއަކުން މާނަދެިތން ހަތަރު  ަގނޑުމެންނަށް ޭއގައިއަޅު

ކަންތައްތައް ކުރަން އުނަދޫގވޭ. މިއީ ހަމައެކަނި ކަމެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ފަރާތެްއގެ  ވެސް ކޯޓުތަކަށް ވެސް މި

 175ޤާނޫނެއްަގިއ  ؛އް ނޫން. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޯޓުަތކުގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުެމއް. އެ ޤާނޫނަކުން ލިބެންޖެހޭކަންބޮޑުވުމެ 

ސްނޭ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އެކަްނ ވި ނޫން ގޮތަކަށް ކޯޓަށް ގޮތް  އޮންނަ މާނަ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން އެކަމެއް މާނަކުރާ 

ޭއގެ ބަދަުލގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ވެސްމް ކޯޓަށް. އެހެންނަމަޕްރީޖެހެނީ ސު ކަންބޮުޑވާ މީހަކު ދާްނ މި އެކަމާ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ާދނެ، ވެސް ވަންޏާ މިއީ ކުރު މަރުޙަލާއެްއގެ ތެެރއިން މިކަން ކުރެވި ކޮށްފި ކަމަށް މިކަން

ނަާގ ރަްއޔިތުންެގ  ވަސް އެބަދު ވުރެ ގިނަ  ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ާޢއްމު ގޮެތއްަގއި ކޯޓަށް މިކަން ކޮށްދީފި ކަމަށް

 180މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލެއް ފާސްވާން. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ އެހެން ކަންތައްތަެކއް ވެްސ 

ދަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.  . މިައދު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްަކތްކުރަމުން މިހުރި މީގެތެރޭގަ އެބަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފަބޯހިޔާވަހިކަ އްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި އި ހުރި ދަތިތަކަށް ހަން ފޯރުކޮށްދޭއިުރ އަޅުގަ

ނޑުަތކާގިަނ ކަންތައްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ އެބަ. އާެދ، އެގޮތަްށ ޢާ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  އްުމ އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

ނޑުމެން ފު  މިހެން އަދި  އް. އެ ޤާނޫނާަކމެ ންކޮށް މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭޚިލާފުވުމުގެ ޤާނޫނު. މި ޤާނޫނަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްަތކެއް އެބައަންނަ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނާ  185 . މި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފުންކޮ ކަމެއް. އަދި  ށް ވިސްނަންޖެހޭހުރި. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑު  އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ ިމ އިޞްލާޙު ވީހާެވސް ައވަަހކަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްވެެގންދިއުން. އަދި އަުޅގަ

ކުރަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް މި މައްސަލަ ފޮނުވަިއގެން ނަމަވެސް މިކަން ކޮށްދިނުން. އަދި މަޖިލީހުގެ  ވެސް އުއްމީދު
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 ޅުަގނޑުމެންގެ ދައުރު ނިމުމަކާ އަޅުަގނުޑމެންގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި އަ  ،ބާރުއަުޅއްވަންޖެހޭ މިހާރު ރައީސް ވެސް އެބަ

 190. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ނިމިގެްނދާއިރުަގއި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގެކައިިރއަށްދަނީ. އުމުރު ހަމަވަނީ މި އަޅުަގނޑުމެން

 ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ޖެހޭ. އެކަން އަޅަން އެބަށް ބާރުއް ނިންމަން ވެސް އިތުރަކޮމިޓީތަކުަގއި ހުރި ބިލުތަ

ކުަރްއވަންޖެހޭ އެބަ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި މިކަހަލަ މުހިއްމު  އަދި ރައީސް އިސްނަްނގަަވިއގެން ނަމަވެސް އެކަން

ތަނަށް  އަންނަ ދުވަހު މި އެންމެ މާއްދާ ެއްއ އޮންނަ ބިލުތައް ކުޑަ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުވާަލއިގެން ޖެހިގެން  ،ބިލުތައް

ުމގައި ވެްސ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުޖެހޭ. މިއަުދ މަޖިލީހުގައި  ވެސް އެބަ ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތެްއ ހަދަން

ނޑުމެންނަށް  އެޖެންޑާކުރާނެ ެއއްެޗއް ނެުތމާ އެކުދުވަސްުދވަހު މިހާރު  ހުރި. އެއީ ިމއަދު ގިނަ  ދަތިތަކެއް އެބަ  195އަުޅގަ

 . ވަަރށް ގިނަ ބިލުތައް އެބަ ހުރި ބަ ހުރިއެޮކމިޓީތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް  އެހެންނަމަވެސް ؛އެޖެންޑާ

ށިގެން ން ފެައއި ދުވަހު މި މަޖިިލސް؛ ވެފައި ހުރި ގޮތެްއަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، ތިން ައހަރު ނިންމަންޖެހޭ. ޚާއްޞަ

ށް ގޮތެއްަގިއ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ވަރަ ބިލުތައް ވެސް އެބަ ހުރި. ޚާއްޞަބައެއް މަސް ތެރޭގައި ލާފައި ހުރި އައިތާ ހަ

 ޮބޑުާވންޖެހޭ ކަމެއް. އިޖުތިމާޢީ ކޮިމޓީ އަށް އިތުރު މުޤައްރިަރކުގިނަ ބިލުތައް އެބަ ހުރި. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަން

ނުޑމެން  ޖެހިއްޖެލާން ވެސް  200ކުރަން އެބަ ެޖހޭ. އެއީ ދެ މުަޤއްރިރުން އެކަން ކަމަށް ަވންޏާ އެކަންވެްސ އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެއީ ރިއަށް ގެންދެޭވނެ ގޮތެއް ހޯދަންތަންކޮޅެއް ހަުލވިކަމާ ެއކު ކުމި މަސައްކަތް ކޮމިޓީގައި ތިެބގެން ނަމަވެސް 

ނުޑ ޤަ ބިލުތަްއ  މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހުރި ހުރިހާބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުރު ނިްނމާފައި ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އެކަން ކުެރވޭތޯ  އެހެންނަމަވެސްކަމެއް ނޫން.  . ެއއީ ެއކަން ފަސޭހަކުެރވެންވާނޭފާސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ގެ ވަގުީތ މެންބަރުން 7އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ، ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ނެތް

 205ކަމުގައި މިާހރު މި އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފަށް  އަކަށް ފޮނުަވިއގެން ނަމަވެސް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ަރއްޔިތުންނަށް މިމިޓީކޮ

ން ހައްލެއް ލިބޭނެ މަގެއް މި ޤޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހޯއްދަވައިދެްއވުން. މީހުންނަށް މީގެ އެ ،ނިމުމެއް ގެނެސް

 އްވި ފުރުޞަތަށް.ަރީއސް ދެ ރިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގަިޑއިރު. ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެ 3ސްކުރުމަށް އޮީތ ހުމި ބިލަށް ބަ  210ންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އިމްތިޔާޒު  ތެރި މެންބަރުގެންދާަނން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތް އަރުވަމުންފުރުޞަތު

 މީ.ހުފަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 
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 215ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ާއ ދެ! ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިގޮތަށް ކުދިކުދި އިޞްލާުޙ 

ނޑަކަށް ތާއީދެއް ނޑައެޅުުމެގ ނުކުރެވޭ. މި ބިލަށް  ހުށަހެޅުމަކަށް އަޅުގަ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މުޅި ބިލުގެ އުސޫލުތައް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު ހަނާދންވާގޮތުގަ ބިލެއް އަުޅގަ އިުރަގއި ވަރަށް ގޮުތގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރު އޮތް . އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑު ބަދަލެއް ގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ. ބިލެއް ވަނީ ކޮމްޕްރެހެންސިވް ނައުމަށް ޓަކައި. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މައިގަ

 ބެހޭ ބިލެއް ވެސް  ދި މޯގޭޖާއަ  .ވެސް ވަނީ ހުށަހެޅިފަ ހަމަ އެއާެއުކގައި ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބިެލއް

ނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ،ކަމުގައި ކަމެއް ގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭ މި ވަށައިޖެހޭ ، ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ  220 އަޅުގަ

ނޑަށް  ކަމަށް ގޮަތކަށް ކަމެއް ުކރެވިދާނެ ބޮޑު މާނަ އެއް އޮތް ށް މާހަޅައިގެން މިއައިޞްލާޙު ހުށަ ކުދިކުދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ރެވެނީ. ައޅުަގނޑުމެްނ މި ވާހަކަޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ މި ބިލަށް ތާއީދުނުކު  ދައްކަންޖެހޭ އެބަ ދައްކާއިުރގައި ައުޅގަ

ިއެގ މުންދާއިރުގައި ކޯޓުަތކުގެ ވާހަކަ ތުން މައްސަލަތައް ނިންމަގޮ ކާ ބެހޭވާހަކަ އެއް. މީހުންގެ މުދާތަވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑުމެްނގެ މީިޑއާެގ ފަލަ ސުރުީޚގައި މިހާުރ އޮތް އެންމެ ބޮ .ލަތުހާ  އެންމެނަށް ުޑ ެއއް ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެންއަުޅގަ

 225ކަތައް. ސޯޝަލް ެވސް ފަލަ ސުރުޚީ އަށް އަރާ މި  ވާހަ އިން ބޭރުގެ މީޑިއާތަުކގެ ވެސް އެބަ އެނގޭ. ރާއްޖެ

ެއއާެއކުަގއި މި . އަދި ހަމަމިހެންގޮސް ހުރިހާ ތަނެއްަގިއ މި ވާހަކަަތއް މި ދެެކވެނީ ،ްޓވީާޓގައި  ،މީޑިއާތަުކގައި 

ނޑުމެންނަށް މަމަ ުގޅޭ ބައެއް މީހުން  ޢުލޫމާތު ލިބޭ. މި މައްސަލައާއްސަލަ ފުލުސް އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކަމަށް އަޅުގަ

ންދާ އެއާެއުކގައި ޖޭ.ެއސް.ސީން ވެސް ިމ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. ހަމަ ކަުމގެރުކުެރވިފަިއވާހައްޔަ

ވަނީ ބިމާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ނިންމަވަން ތިއްބަވާ އެންމެ މަތީ ައޅުަގނުޑ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް  ވާހަކަ އެބަ އެނގޭ.

ނޑިޔާރުން ނޑިޔާ ،ފަ ނިޑޔާރު ފަ  230ވެްސ  އިގަދިަޔއިރު  އެތައް ހަފްތާ އެްއ ފާއިތުވެ ،ީވހާތާނގައި މިުރގެ ައދި އުއްތަމަ ފަ

ސޯޝަލް މީޑިއާގަާޔއި މުޅި  ،ތިލަވެ ،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ފެންމަތިވެ މިހާ ،މިހާބޮޑު މައްސަލަ އެއް

ންނެވުމަށްފަހުަގއި ނުވެ ހުބަސްފުެޅއް ވިދާުޅވެ ދާއިރުގައި އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރުމޭކުުކރަމުންަލއިން މީޑިއާަގއި ހެޑް

ނޫން  އްޔެބަޔާނުގައި އި ނޫސް. އެ ބޭފުޅާގެ ުޑވަީނ ޙަޤީޤަތުގަަގނޑު ކަންބޮމެދުގައި ައޅު ބަޔާނާނެރުއްވުނު ނޫސް

އޮތް ޝަރުޢީ ިނޒާމަކީ ަރއްޔިތުން ބޭނުންިވ  ވިދާޅުވަނީ ާރއްޖޭަގިއ މިހާރު މިވަހު ނެރުްއވި ނޫސްަބޔާނުަގއި އިހަށްދު

 235އިޞްލާޙުުކރެވިފަިއވާ ޝަރުޢީ ނިޒާމެކޭ. ފަދަ،  ތުން ކުރިއަރާަފއިވާ ަޤއުމުތަކުަގއި އޮތްރާތީ ގޮޤްދުނިޔޭަގއި ދީމިގޮތަށް 

ވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މި ކުރީ. ދި  ކޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއެ ބައްލަވާ! ހާދަ ބޮޑު ފުރައްސާރެ

 ފަހުން އދ. އެންމެ ،ފަރާތްތަކުންށް. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަމަ ނުލިބޭ ނަގަނީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް އިންޞާފެއްގޮަވއި

ގޮތެއްަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓު.  ކަމަށް. ޚާއްޞަ  ރާއްޖޭގައި އޮތް ވެސް މި ވިދާޅުވަނީ ރޯނުބައިކޮށް މިކަން މި އިން

ނޑިޔާރު މި ވިދާުޅވަނީ މި އެހެންނަމަވެސް މުތަުކގަިއ އޮތީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި ުކރިއަރާފަިއވާ ޤައު އުއްތަމަ ފަ

ނޑުމެ   240 ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އޮތްފަދަ އިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާ ޝަރުޢީ ނިޒާމެކޭ. ައޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރޭ މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުޤަބޫލެއްނު  އެާއއެުކގައި މި ހަމަަކމަކަށެއް.  ޤާއިމުވާއިންޞާފެއް ން އަޅުގަ
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ކޮށް. ާރއްޖޭގެ މަތި ތުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސއާކަމަށް މިހާރު އެ ުތހުމަ ނުލިބޭފު ޝަރުޢީ ނިޒާމުން އިންޞާ

ވަީނ . ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންއުޅެނީ އިންޞާފު ނުލިބިގެން މި ކަމަށް ގޮތުެގ ސަބަބުން ތްޤާނޫނުއަސާސީ އޮ

ނޑިޔާރު ދަްއކަަވންޖެހޭ ވާހަކަފުޅެއް ނޫނޭ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ ވާހަކަ. ެއީއ  ސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެއުއްތަމަ ފަ

 245ދައްކަވާ ވާހަކަ ެއއް.  މަޖިލީހުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ަދއްަކވަންޖެހޭ ވާހަކަ ެއއް. އެއީ ަރއްޔިތުންގެ 

ނޑިޔާރާ ަހވާލުކުރީަމ  ،ރައްޔިތުން އިްޞލާހުކޮށް ނޫނިއްޔާ ހަދައި ،ޤާނޫނުއަސާސީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ުއއްތަމަ ފަ

ނިޑޔާރުކުރަްއވަންޖެހޭ ކަަމކީ ެއކަން ފުޅާ އެ ބޭ އަށް އިންޞާފު  ރާއްޖެ އެޕްަލއިކުެރއްވުުމެގ މަސައްކަތް. ުއއްތަމަ ފަ

ނޑުމެން  ،ޤާއިމުނުކޮށްދެވި މި  ،މަތިކޮށްފައި  ރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުއަސާސީއމި އެ ތިއްބަވާ ތިއްބެވުމުން މަތިކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނީ ބުނީމާވެފު ޤާއިމުނުކޮށްދެއިންޞާ ނޭ ރާއްޖޭަގއިހުރެގެން ސަބަބާ ިއތުރަށް ދައްކާނެ ވާަހކަ ެއްއ  ދެން އަޅުގަ

ނޑިޔާރު މި، އެހެންވީމާނެތް.   250ޢަލީ  ،. އެ ބޭފުޅާބޭރުގައި ވާހަކަފުޅުދައްަކވާފަ ވަނީ އެ ބޭފުޅާގެ މެންޑޭޓުން އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު ޓަކައި އިން އެ ބޭފުޅާ  ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް  ޙަމީދުގެ މި މައްސަލަ ގޮުތގަިއ  ގެނެރުއްވި ބަޔާނެއް  އުއްތަމަ ފަ

ވިދާުޅވަނީ ބަޔާްނ ނިންމަވައިލަްއވަމުން، ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ މެދުގައި  އަޅުަގނޑު ސިފަކުރަނީ. އަދި ހަމައެއާެއކު

ދާޅުުނވަނީ ރާއްޭޖގެ ވެސް ަބޔާން ނިންމަވައިަލްއވަމުން ވި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ާފޑުނުިކޔާށޭ. ީކއްވެޯތ އެންމެ ފަހަރަކު 

ނޑިޔާރުން ރާއްޖޭގެ  މި، އެހެންވީމާ ލްމުނުކުޅުއްވާށޭ. ީކްއވެގެންޯތ؟ބާވަތުގެ ފި މި ބާވަތުގެ ޢަމަލުނުހިންގަވާށޭ؟ މި ފަ

 255މީހުންގެ މުދާތައް ބެހުމުގެ  ،ރާއްޖޭގައި އިޞްލާުޙކުރެވި އިގަ. ބިމާ ބެހޭ ކަންކަން ވެސް ށުދަރަޖަ ލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަހާ

ނިޑޔާރުގެކުެރވޭނީ މަސައްކަތް ކަ އެއް ނޫން މި ެއއް އޮތީމަ. މިއީ އާަދއިެގ އިޞްާލޙެއްގެ ވާހަ އިޞްލާުޙުކރެވިފަިއވާ ފަ

ނޑު އިޞްލާޙުތަުކެގ ވާހަކަ. އެީއ ބަރަހަނާ ފިދައްކަނީކީ  ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ،ލްމުކުޅޭ. ިމއީ ވަރަށް ބޮެޑތި މައިގަ

 ރޭޑިޯއގަިއ މި ޚަބަރު އުޅޭ ޕްރިންޓު މީޑިއާތަުކގަާޔއި ީޓ.ވީ މުިޅ ހުރިހާ ، މީޑިާއގައި  ސޯޝަްލ މީޑިާއަގއި މުޅި ،ހިންގާ

ނޑިޔާރުން ތިބެގެން ރާއްޖޭގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ނޑުމެން  ފަދަ ފަ ިއންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދޭ ވާހަކަ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

 260. ނުކޮށްދެވޭނޭ ށް އިންޞާފެއް ޤާއިމެއްއްބަަވއިގެން ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަބާވަތުގެ ފަނާޑިޔާރުން ތި ވަނީ މިކަންބޮޑު މި

 .ލަތެއްގައި ާރއްޖޭގެ..މިފަދަ ހުރިހާ ހާ، އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވާ އެއް ަސބަބަކީ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި  އްމު އިްޞލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސްމުހި ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކީ ވަރަށްޝުކުރިއްާޔ. 

 265އެއާެއއްކޮްށ ނޫނެއް. ހަމަހަމަ ޤާރޭގައި ހުށަހެޅިފައިވާެނ ބިމާ ބެހޭ ވަރަށް ފުރިހަށް މި ވޭތުވެދިޔަ ައހަރު ތެމަޖިލީ

 ބިލެއް  ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ވަރަްށ ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް ދަލާ ދޭތެރޭގައިމުއްމެދު ރާޓާ އުސޫލުން ފްލެޓުތަާކއި އެ ސްޓް

 ބިލު ފާސްވުމުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް  . އެހެންކަމުން، މި ހުށަހެޅިފައި ވާ ިއޞްލާޙު މި ދެވާނެ ހުށަހެޅިފަ

ނޑެްއ  ިބލެއް ޙަވަގުތަްށ މި ބިލަކީ މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން އެހާ ސައް ދާނެތީ މިވެގެންކަވަރު  ކަމަކަށް އަުޅގަ
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ނޑު ޤަބޫލެއް ނޑަްށ ނުކުރަން. އޭރުްނ އަުޅގަ މެންނަށް ތަކުާރރުކޮށް ެއއް މަސަްއކަތެއް ކުރެވެމުންދަނީ. އަުޅގަ

 270ެއ  މުންލާގެ ެތރޭގައި ވަނީ. އެހެންކަށް އައުމުގެ މަރުޙަތަޅުމަމާ ބެހޭ ބިލު މިހާރު މަޖިލީހުގެ އެނގިފަިއވާ ގޮތުަގއި ބި

ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރއްޔިތުންނަށް  ތެއްަގއިފައިދާހުރި ގޮ ާރއްޖޭގެ ބިމަކީ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ،ބިލު ފާސްވެގެން ައއުމުން

މި  ބިމާއި ިވޔަފާރި ބިމާ،ދައުލަުތގެ  އިޑުމެން އަތަްށ ލިބިގެންދާނެ. އޭގެ ސަބަބުްނ ރައްޔިތުންގެ ބިމާޤާނޫނެއް އަޅުަގނ

މި ހުރިހާ ކަމެްއ  ުއސޫލުތަކާ، މީގެ ސަބަބުން ބިން ިވއްކުމާއި ބިން ވިްއކޭނެ ،ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއކަށަެއޅި

އްކޭނެ އުސޫލުަތއް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ބިން އަދި ފްލެޓުތައް ވި  ދަލާވާނެ. ހަމަ ެއާއއެކު، ެއއްމެދު މުފައި ނަޑއެޅިކަ

 275 ތަްށ މި ިއޞްލާޙު ވަގު ިދއުމުން މި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަެވގެންދާނެތީ މިންކުރުމުގެ ޤާނޫނު ެއކަަށއެޅިގެންބޭނު

 ހައްލު  މާ ބެހޭ ޤާނޫނަކަށްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފަިއވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ބި ބަލައިގަތުމަކުން

ނ ނޑަށް  ންހެންކަމުފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެުޑމެން އައިްސގެންނުދާކަން އަުޅގަ ްށ އެާހ ކަބަލައިގަތުމަ މި ިއޞްލާޙު އަުޅގަ

ގަޅު އިޞްލާޙެއް. ކީ މީގެ ޒާތަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމަ ރަނމި އިޞްލާޙަ ނުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑަކަށް ތާއީދެއް

ވުެރ ފުރިހަމަކޮށް މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާތީ މި  މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކުން ިމ އިޞްލާހަށް އެހެންނަމަވެސް

 280 ވާހަކަ ދަންނަވައިލީ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫ ދާއިރާގެ 

ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ،2112/11`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ްނ ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން އަދި ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައި އްޒަތްތެރި މެންބަރުންމި އޮތީ. އެހެން ޢިއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި 

 285ލުތައް ިމއަދު ބި. ެއ ތިން ބިލެއް ވީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަޖެހޭ ދެ ގުޅޭ ވަށާ މިއާ ގޭޖުކުުރމާ،މުދަލާއި މޯ ދު އެއްމެ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީތަކުން  އުޅޭމަތީގައި  އަށް އައުުމގެ ިއ، ފްލޯ އާ ހަމައިގަފާސްކުރުމަށް ފްލޯ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު  ލިބޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މާތުމަޢުލޫ ގޮތަކަށް ިމކަން  ހުރިއެންމެ ފައިދާން މީގެމެންނަށް އޭރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އަ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ކުރެވެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކޮށް، ރެވިފަ. އެހެންވީމާވަނީ މިކަން ނުކު މި  ތައް ކޮމިީޓގެ މައްސަލަ ނިމިފައި ހުރި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު  ،ހަމައަށް ގެނެސް މަރުޙަލާގައި ނިމި މިއަުދ ފްލޯއާ  290ކަެމއް. ިޢއްޒަތްތެިރ  ވެްސ އެދޭ ައަވސްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ރި. މިއަދު މި މައްސަލަަތެކއް އެބަ ހު ދައްާކއިރު ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ބިލެއްގެ ވާަހކަފަދަ މި .ރައީސް

މުޅި  ،ގޮސް ހާލަތު ހަލާކުވެޤައުމުގެ ޖެހޭ. މިއަދު ޑުމެން އެބަ މަސަްއކަތްކުރަންއަޅުަގނ ،ތެދުވެގައި މަޖިލިސް ހަމަ ރޫހު

 ެއކުެވ އެބަ މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ ތައް ގޮތުން މިއަދު ުހރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ޤައުމު ވީރާާނވެގެންާދއިރުަގއި މިކަމާ ގުޅޭ

ދިޔަީއ ތެލަސީމިާޔ  މި ންންނަށް އިްއޔެ އަުޑއިިވގެައޅުަގނޑުމެ ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަމަށް  އަުޅގަ

 295މައްސަލަތަކަކީ ެއއީ މިއަދު މަލްކުރަމުންދާ ކަ. ެއކަމާ ގުިޅގެން ިމއަދު ތަހައްހަވާ މައްސަަލއިގެސެންޓަރުގެ 
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ުޑ ބްލަ ،ލަތު ިއންތިހާ އަށް ޯގސްވެ ނޫން. މުޅި ތަނުެގ ހާ އަޅުަގނޑުމެން އަަގއިން ނުބުެނ ތިބެވޭ ކަހަލަ މައްސަލަތަެކއް 

ނޑުމެން މިމިައދު ލަންޖެހުމަކީ އެއީ ހުރި އެަތއް ލޭތަެކއް އުކާބޭންކުގައި   ތަނުގައި އެ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ އަޅުގަ

އެ  ،ބަޣާވާަތުކން ވެރިކަން ބަދަުލކޮށް ށް ބަލައިިލަކމުގައި ވީނަމަވެސް މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެްނ ކޮންމެ ދިމާލަކަކަމެއް. 

ދަގޫތަުކގެ ސަބަބުން ގިނަގުނަ ނވަޙީދަށް ކުރާ އު ،ނަގަމުންދިޔަ މީހުން މިއަދު ރޫޅިންފާ ބަޣާވާތުގެ ތެރެއިން ނަފާމަ

 300ކަމެއް.  ނެދަތިތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ެއބަ ދިމާވޭ. އާދެ! އެ މައްސަލަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ

ނޑު ދަންނަވަން ،އެހެންވީމާ ިއ ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އާދެ! ކަންތަާކ ދޭތެރޭގަ އޮީތ މިއަދު މި އަުޅގަ

. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް އެ ވިދާޅުވީ މީ އިންޞާފުގެ ވާހަކަ ިއމްތިޔާޒު ފަހުޢަދުލު

ނޑުމެން   ގޮތުން  އަދި މިކަންކަމާ ުގޅޭ ،ގޮތުން ދާ ރާއްޭޖގަިއ ކަންކަން މި ގެޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަުދ އަުޅގަ

އެކަމާ ނޫސްބަޔާްނ ނެރެންޏާ  ،ގޮުތަގއި ދެކެމެެގ ތިމާމެންނަށް މި ކުރެވުނު ަކންތައްތަކަކީ ެއއީ ރަނަގޅު ަކންތަކެއް

 305މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކައި  ންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު ބައްލަވާ،ޑުވާއަށް ކަންބޮންތިހާ އެއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި 

ސައްކަތާ ދޭތެރޭަގއި ވޯޓުެދްއވި އިލި ކޮމިޓީން އެ ބޭފުޅުން އެކުރި މަކޮިމޝަނުން އެކުލަވަ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 

 އެ ޭއގެ ހަފްތާ ެއްއ ފަހުން މި ވިދާޅުވަނީ  ދެ ބޭފުޅަކު އިްސތިޢުފާދެއްވީ.ވާަހކަފުޅުދެއްެކވީމާ  ،ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވެ 

މި މައްސަލަ އިތުރަށް ނެިތއްޔާ  ނެވެންދެން އެ ބޭފުޅުން އެ ކޮމިީޓގަިއ އިށީނދެވަަޑިއގެންލުނުކުރާނަމޭ. އިސްތިޢުފާ ޤަބޫ

ނޑަކަެށއް ނޭނގޭ.  ކުރިއަށް  އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުެރވިފަިއވާ ކަމެއް. މިއީ ރޯމާދުވާލުގެންދެވޭނެ ގޮތެްއ ައޅުގަ

ނޑިޔާރު ، އެހެންވީމާ  310މި  ޒިމާ ޝަކޫރުދުރުވާން. އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ ޢާމި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ފަ

 އެކަން ކުރެްއވީ. އާދެ! މި  . ނުވަތަ ޤާސިމުބައްލަވާފައި ކޮންކަމެްއ މަދުވެގެންބާއޭ އަނެްއކާ ވޯުޓ އެ ދެއްވީ ފިލްމު

މި ޤައުުމެގ  އެންމެ ބޮޑަށް ޤަުއމާއި ވަޠަނާ، ލަތުގައިޖެ. މިއަދު ޤައުމުގެ ހާ ގައި ވިސްނަންޖެހިއްރޭލަތާ ދޭތެހާ

ނޑުމެން ިމ ބަަޔކީ ޢަ ވަކާާލތުކުރާ ެއއް އެންމެ ބޮޑަށް އިދަރިންގެ ދަރިންނަށް ޓަކަ ދަރިންނާއި ދާލަތު ޕާޓީ ކަމަށް އަުޅގަ

މުކުޅުނު ައޅުަގނޑުމެންގެ ސްޓާާރ ެއއްކޮޅަށް ޮއރިޔާން ފިލްމު ކަންތަުކގައި ޮއރިޔާން ފިލްމި  ހެންނަމަވެސްބަލަނީ. އެ

 315ސް ިވއްކާ މީހާ ފަހަތަށް ގިނަ ރަލާިއ އޫުރމަ ންމެިއ އެއޮތީ. މި ާރއްޭޖގަ ދާލަތު އެވޯޓުދެްއވި ޤާސިުމގެ ފަހަތުަގިއ ޢަ

ބްދުލްޤައްޔޫމާ . މައުމޫނު ޢަަލންވީ ޙަސަން ސަޢީދާ ދޭތެރޭގަ މިއަދު ގޮސް އެ ތިބީ. އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާ

އެްއކޮށް  ސިމާޤާ އޮވޭ.ގާްތގުޅުެމއް ެއއްކޮށް ނަޝީދާ  މެންގެ ވެިރކަމުަގއި މުޙައްމަދު އަޅުަގނޑު  ގާތްުގޅުމެއް އޮޭވ.

މި ރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންާނ ެއއްކޮްށ  މިހެންޮގސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ވޭ.ގާތްުގޅުމެއް އޮ 

ނޑު ހިތަށްއަާރ ދެގޮތުން.  ގާތްުގޅުމެއް އޮތް ސިޔާސީ . ނީ ކޮންތާކުބާއޭސަން ސަޢީދު ހުންނަވާން މާދަމާ ޙައަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެން ފެނިގެންދާނީ އަނެއްާކެވސް ގޮސް ޔާމީން އަރިދަންނަވަންތޯ އަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  320ހުަގިއ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއީ މި ޤައުަމށް އޮތް ބޮުޑ ހަލާކެއް  ހުންނަ ތަން. ފެންނަނީ.  ޙަަސން ސަޢީދު މިގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ތު ބޮުޑކުރުމަށް ޓަކަިއ ަޝއުކައި ޝާނާ ގެފެންނަނީ. ތިމާ ރުފިޔާ ފަހަތުން ދުވާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި
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ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ތަނެއް އަކަްށ ވިސްނާ ރަްއޔިުތންގެ ތަރައްޤީ  ،ދުވާތަން މި ފެންނަނީ. ޤަުއމުގެ ތަރައްީޤ އަށް 

ންނަށް ދެން މިއަދު ވެސް ނޫން. ތިމާމެ ތިބީކީ ަރްއޔިތުންނެއް ަރއީސްިޢއްޒަތްތެރި ބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި  ނުފެނޭ. މި

 325ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރާ ވާހަކަ ތީ ދުވެވޭ ހުރިާހ ދިމާލަކަށް ދުވެވޭތޯ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ބަލަނީ. ިކޔާޑޮކްޓަރު 

ނޑުމެްނ ދެއްކީމާ ޙަސަން ސަޢީދު  ވެސް އަދި ޤާސިމް  ެވސް އަދި ތަސްމީނު ެވސް އަދި ޔާމީނު މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

 އަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެމުން މިމި ދި. އެހެންނަމަވެސްތަކާ ދެކޮޅުހެވެސް އަދި މި ހުރިހާ އެންމެން އެ ވާހަކަ

ދަގުލަާކ ލަިއގެން ނތިމަންނަމެން ކިތަންމެ ބޮޑު އު ؛ޑު ޅުވަމުންާދ އަެވސް ވިދާ ޔާމީނުهللا ޢަބްދު  ،ވެސްދަނީ ޖަމީލު 

ނޑު .ނަމަވެސް ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރާނަމޭ  ވާހަކަ އެ ދެްއކި  މެން ދެއްކިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުން  ން އެބަ ދައްކާ. އެހެންނަމަވެސްމޭރުމުން ސިޔާސީ ލީޑަރު  330އިްއޔެ އެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ައޅުގަ

 ،ވެސް ރަޙުގައި ވާހަކަަދްއކާ ވާހަކަ އެންމެންއެއީ މުޅި ހުރިހާ ސިޔާސީ މަސް މިކަން ކުރަންޖެހޭކަންހަޖޫޖެހި. މިއަދު 

ނޑިޔާރު އެ ވިދާޅުވަނީ ޝަރުޢީ  ވެސް ކާ ވާހަކަ ެއއް. އެހެންނަމަވެސް ދައް  މުޅި އދ. ނިޒާމު އުއްތަމަ ފަ

ވާނީ.  ކަމެއް ތިމަންނާމެންނަށް މިވެނި ިއޞްލާޙުކޮށްގެންނޭކުެރވޭ ވާހަކަ ނުަދއްކާށޭ. ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙު

ނޑުމެން ވަޤާނޫނުއަސާސީއާ މެއް. ަރށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަތޯ ގުޅިަފއި އޮތީ ޢަލީ ޙަމީދުގެ ފިލްމާ. މިއީ އަޅުގަ

 335ޔާުރ މިއަދު އޮތީ މިފަދަ ބޮޑެތި ޖަީރމާތަކާ. އާދެ! މި ާރއްޖޭަގިއ އުއްތަމަ ަފނޑި ތޯ ގުޅިަފއި މިޤާނޫނުއަސާސީއާ

ނުވަތަ ޔާމީން މާ ެއކަހެރިކޮށް ގެންދިޔައި، މާނުވަތަ އެހެން ބަޔަުކ ގެންދިޔައި ހައްޔަުރކުރީމާ ފެއިލްވެއްޖެ. ޤާސިމު

ނޑު ފަތިހު ނޫސްބަޔާންމާ ގެންދިޔައި  ..ގޮސްފައި އޮތް. ނެރެވޭއިުރގައި ިމވަރުގެ ޮބޑު ޖަރީމާ އެއް ހިންަގމުން ޭރގަ

 

 :ސާ ވާހަކަދެއްެކުވންދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީކެނދިކުޅުދޫ 

ނޑު ެވސް މަިއަގނޑު  340ެވސް  ފުޅުންގޮތެްއގައި ދަންަނވާލަން އޮތީ އެހެން ބޭ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޤާނޫނީ ވިސްނުމުގެ ތެރެއަށް މި ވިސްނުން  ބެހޭ ިވސްނުމަށް، ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ އެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ގެންނަންޖެހޭ މި މަޖިލީހަށް މި ވިސްނުން  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ،ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ތެރެއަްށ ގެންނަޤާނޫނީ އޮ ނޑުމެންނަށް މި ބަހުސް މިއަދު ،އޮތީމި ހުށަހެޅިފައި ން ނިގަ އެންމެ  ކުރެވެނީއަުޅގަ

ނޑު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ. އެއީ ސަބަބެއް ކަމަކަށް އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ތެެރއަށް  ޖޭގެ ޤާޫނނީމަ އަށް ދިވެހިރާއްމި އުސޫލު ވަރަށް ފުރިހަ ،ވަރަށް ފުރިހަމަ .ބޭނުންވަނީ  345އޮނިގަ

އެބަ އޮތް.  މަރުޙަލާގައި ވި ޮކމިޓީސްކުރެއޮތް ބިލެއް މި މަޖިލީހުގައި ބަހު ވަދެގެންދާނެ އުސޫަލކުން ޑްާރފްޓުކުރެވިފައި

ދު މިއަ ލާޙެއް އަޅުަގނޑުމެންބެހޭ ޤަނޫނުގެ ވަިކ މާއްދާއަކަށް ކުޑަުކޑަ އިޞް  ބިމާ ،އިޞްލާެޙއްކުަޑކުޑަ އެހެންވީމާ، 

އުސޫެލއްގެ ތެރެއަްށ  ،މެއްގެ ތެރެއަށްނަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް އެފަދަ ބޮޑު ޤާނޫނީ މަފުހޫ ވާ ކަމަށް ގެނެސްފި

ނޑު މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ގެްނނަން ވަދެގެން ތާއީދުނުކުރެވޭ. ދެން،  ހިނަގއިދާނެ ދިއުމުގެ ބިރު އޮތީތީ އަުޅގަ
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 350ކަމަށް މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅަންޖެހުނު  ބަބުތަކުގެ ތެެރިއން ސަބަބެއްކަމަށް، ސަ ގެަނއުމުގެ ސަބަެބއް އިޞްލާޙު

ފާހަގަުކރައްވާަފއި އެބަ އޮތް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުަގިއ މެންބަރު ކަމަށް ހުށަހެޅުްއވި ޢިއްޒަތްތެރި  ސަބަބެއް

ނުދާ ސަބަބެއް ޞަތު އެބަ އޮތޭ. ެއހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތު މިހާރު ލިބިގެންމަލުކުރުމުގެ ފުރުޢަމިގޮތަށް މިހާރުވެސް 

ންދަވާ ގޮތުން އެ ގެ ރަްއަވމުންކުންގެންަދވާ ޙުކުމް، ޤާނޫނު މާނަކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވަނީ ކޯުޓތަކުން ކުރަްއވަމު

ައީކ  ން އޮތް ވާހަކަލަވާނުދާ ވާހަކަ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަނޫނީ ލިބެމުން .ތް ވާަހކަހިސާބަށް ލިބިދީފައި ނެފުރުޞަތު މިހާ

 355މަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތުން ޤާނޫނަށް ބަދަުލތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ކޯުޓތަކުން ޢަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ

ވާނަަމ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްމި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނެތޭ. ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން  އަސާސީގެ މާއްާދއެއް މިހާރަކު ޤާނޫނު ނުޖެހޭ ޤާނޫނެއް،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަދަލުގެންަނން

ނޑިޔާރުން ތައް ނެރެމުން އެ ގެްނދަނީކީޙުކުމް ެވސް މި ެއއްގޮަތކަށް އް ނެރެމުން އެ ގެްނދަވަނީކީޙުކުމުތަ ؛ގިނަ ފަ

ނޫނީ އަދި ދުނިެޔ  ؛ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރު ،ރަށްތޫސްަވއިގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދުޤާނޫނަަކށް ބައްލަ ،ކަށްޤާނޫނުއަސާސީއަ 

ނޑުމެން އެ ވިސްނުމުެގ ރާ ުއސޫލަަކށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެްނ އެއްގޮަތކަށްވެސް އިތުބާރުކު  360ެވސް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ނޑު ތެރެއިން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރާ ކަމަށް . ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފަ އޮތީ ހުރިހާ ެމންނަށް މިވާނަމަ، އަޅުގަ

ޤާނޫނުެގ  ،ޤާނޫނުއަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެްނދަންވާނީ  އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން

ނިޑޔާރަުކ ވަމުންޤާނޫނުގެ ނާޖާއިޒުގެ ފައިދާ ނަންގަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްަވިއގެން،  ،ނާޖާއިޒު ފައިދާ ގެންދަވާ ފަ

ނޑަކަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. ަބއްލަވާ އީ އުސޫލެއް ކަމަކަށް ބަލަިއގެންމަލުކުރުން އެޢަމަލުކުރާ ޢަ  މި  !ކަމަކަށް އަުޅގަ

 365އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަމަކީ ސުޕްރީްމ ކަމަީކ، ރަްއޔިތުން ސުވާލު  ދާ އެންމެ ބޮޑު ވަގުުތ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިނަގއި

ނޑިާޔރެއްގެ  ،ނިޑޔާރުންގެ ތެރެިއންކޯޓުގެ ފަ ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަ ެއްއ  ބަރަހަނާ ވީޑިއޯއެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަ

ނޫސްބަޔާނުަގއި ުއއްތަަމ  ޅޭ ޮގތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވިއެ ީވޑިޯއގެ ތަޙުޤީޤުގެ ވާހަކަ. މިކަމާ ގު ،މުވެގެން ޢާއް

ނޑަށް ނޑިޔާރު ވިދާުޅވި ވާހަކަުފޅަކުން އަުޅގަ ވެއްޖެ. ޢިްއޒަތްތެރި  ވަކިުނވާވަރު ވެސް ރޭުދވާހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ފަ

އަްށ  ޖުިޑޝަރީ ނުކިޔާށޭ.ެވސް ރައްޔިތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފާޑުނޑިޔާުރ ވިދާޅުވަީނ ެއއްގޮަތކަށްއުއްތަމަ ފަ  ރައީސް.

 370މަކަށް އްޔިތުންގެ ވެރިކަރަ .ީމ ރައްޔިތުންގެ ދައުލަތެއް. މީ ރައްޔިތުންގެ ދައުލަތެއް !ފާޑުނުކިޔާށޭ. ބައްލަވާ

ރައްޔިތުންނަށް ފާޑުނުކިޔޭެނ  ،މި ދައުަލތުގެ ެއްއވެސް ގުަނވަނަކަށް  ،ްނވީ އެްއވެސް ސަބަެބއްރައްޔިތުންނަށް ފާޑުނުކިޔޭ

ނޑެއް ޤަބޫެލއްނުކުރަން އެްއވެސް ގުަނވަނެއް މި ަދއުަލތުގަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަ ރައްޔިތުްނގެ ވެރިކަމަކަށް  ްށ އަުޅގަ

ލީމާ އެއަށް ފުހުންގެ މަގާމުގެ ޒިންމާނޫމީ . ރައްޔިތުން އިސްކޮށްަފއި ތިބި ވެރީން އެވެރިކަން ވާހިނދެއްގަ މި

ނިޑޔާރަކު އޮރިާޔން ފިލްމެއް ކުޅުނީމާ އެކަްނ ކުށްވެރިނުކޮށް  ނެރައްޔިތުންނަށް ފާޑުނުިކޔޭ ޔިތުްނ ރައް  ،ކަމަކަށް. ފަ

ނ ،ކޮްށ ުއއްތަމަ ަފނޑިޔާުރ ނޫސްބަޔާނެްއ ނެރުނީމާރަްއިޔތުން ކުށްވެރި ދެްއކީމާއެކަމަށް ވާހަކަ  375ޑަށް ުއއްތަމަ އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ސިަފކުރެވެ ލަުދކުޑަ މީހެއް. ، އަށް ގޮެތއް ނެތް ީނ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އުއްތަމަ ަފނޑިޔާަރކީ އިންތިހާފަ
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ކުރެ ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަްށ  . މި ދެ ގޮތުންއްރަފުނުފުދޭ މީހެއްގެ ގޮުތގަޞަތަ ،ބިލުއެހެންނޫނިއްޔާ މަޤާމަށް ނާޤާ 

ނޑިޔާރު އިންތިހާކޮންމެ އް ނެްތ މީހެއް. ައކީ، ލަދުކުޑަ ގޮތެ އަށް އެަބ ފެތޭ. އޭނަ  ވެސް އެްއ ދިމާލަކުން އުއްތަމަ ފަ

ނުޑމެން މި މަޖިލީހުން އްރަފުނުފުދޭ ނާޤާޞަމަށް ތައޭަނގެ މަޤާ އޭނަައކީ އެހެންނޫނިއްޔާ އޭނަ ބިލު މީހެއް. އަޅުގަ

 380ެއއްކޮށް މަސަްއކަތްކުރާ މީހާެގ  އޭަނގެ ގޮތެްއ ނެތް މިންވަރަކީ އޭނައާ ޖެހޭ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެބަ ންދުރުކުރަ

ަރއްޔިތުްނ  ،ނޫނީ ޭއނަގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުުނ ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެްއ ބުނަން ނުކެރި ؛ޤާނޫނާ ޚިލާފު ހުރި

މި ތުސްދޫރު  އިއާ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ،އަކީ ރައްޔިތުން ދިފާޢުކޮށް ނައޭ ނަ ނޫސްބަޔާްނ ނެރުނީ.ކުށްވެރިކޮށް އޭ

 ހިމާޔަތްކުރަން ހުރި މީހާ. ވަކި...

 

 385 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްއި

ނުޑ  ަދނިޑވަުޅގައި ށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވާ`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްރެރި ރައީސް. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަ އަުޅގަ

ލާފައި އިޞްލާހެއް ގެނެސްމާއްދާގެ އަކުަރަކށް ނޫނީ  ،ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިގޮތަށް ކޮންމެ މާއްދާައކަށް

ނ ނިންމާލީމާ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ޤަ ޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލެއްނުކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަ

ނޑަށް އެ މުދާ ބޭނުންމާރަތްތަބިމަކީ އަދި އި  މަންފާ ،ކޮށްގެން ވިޔަފާިރކޮށްކަކީ މިއަދު ވިޔަފާރި މުދަލެއް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ެބހޭ ސިޔާސަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު ވެިރކަމަށް ހޯދެ  390ންވާނެ. އަުޅގަ

ެލވޭ ސިޔާސަތާ އެްއގޮތަށް ޤާނޫނަށް ން އެކުލަވައިބެހޭ ގޮތު އްޔާ ދައުލަތުން ބިމާވެއްޖެ ވަަޑއިގެން ތިބި ބޭފުޅުން ނޫނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި މިއަދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ބަެއއް ަޙއްޤުތައްއޮތް ގޮތާ މެދު.  އަދުގެ ހާލަތު މިމި

އަކީ ެއއީ ފުާޅ  ސްޓޭޓް ވިޔަފާރިވަމުންދާތީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިރއަލްއުނި  ،ގެއްލި 

 395ޤާނޫނީ  ެއއް. އެހެންނަމަވެސް  ިވޔަފާރި އަދި ކުރަުމން ވެސް އަންނަ ،ވާފަިއވާކުރަްނ ބޭނުންމީހުން ދާއިރާެއއްަގއި 

ކަކީ އެ ިވޔަފާރި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޭޅ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަ

އެއް  އެކު ހައުސިން ޕޮލިސީ ވަނީ ބިމާ ބެހޭ ސިޔާސަތާ މެން މިމިއަދު އަޅުަގނޑު ބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޤަ

ަގއި މިހާރުވެސް ސްޓްާރޓާ ުއސޫލުްނ ތްތެރި މަޖިލީހު. މި ޢިއްޒަެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހިފަ އެކުަލވައިލާ އެއާ 

ެއއާެއއްކޮްށ،  ކޮމިޓީގެ މަުރޙަލާ ނިމުމަކާ ކައިރިއަށް ޮގްއސަ. އަދި ހަމަވެސް ވާނީ ތްކުރުމުގެ ބިލު ހަމަޔަީޤނުންމާރާއި

ނޑުމެން ޢަރަހުނުކުރުމާ ބެ  400ޓަކައި ވެސް ވަނީ  ގެނައުމަށްކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުމަލުހޭ ގޮތުން ކުރިން އަޅުގަ

 އިޞްލާޙުތަކަކާ މެދު ވިސްނިފަ. ނަންޖެހޭ ހުރިހާންގެއަދި މި ބިލަށް އިޞްލާޙު، މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެވި  ،ހުށަހެޅި ބިލު

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެންމެ މާއްާދއެއް  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގެ އެންމެ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ީމ އަުޅގަ

ނޑަށް ިމ  ވޭގެން ނިންމެލައި އަކުެރއް ބަދަލުކޮށް ވަރަްށވުރެ ފުާޅކޮށް އެކަާމ ދޭތެރޭ ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ
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ބިމާ ބެހޭ ގޮތުްނ  ޤައުމުތަުކގައި ިބން ވިްއކުމާ، ފަދަ ފެންނަނީ ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤަުއމުތަކުގައި ސިންގަޕޫރު، މެލޭޝިޔާ

 405މާރާތްތަކުެގ އިތަން. އަދި  ެގ ގޮތަށް ެއކަން ކުރަމުންދާއެކު ވިޔަފާރީ  ކުރުމުގައި ވަރަށް މިނިވަންކަމާތްމުޢާމަލާ

 ،ތައް ވަިކވަކިން ވިއްކަްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ެއ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފްލެޓު

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ނޑުމެން ހުޅުވިފަިއވާ ތަން. އަުޅގަ  ވަނަ  21ދަނީ ންމިއަދު މި މަަސއްކަތްކުރަމު ޖެހޭ ައޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި އަދި ކިތަންމެ ނާތަހުޒީބު ކަންތައްތަެކއް ޒީބު މުޖުތަމަޢެއްަގއިރުނުގެ ތަހުޤަ ކަން. އަުޅގަ

ަގނޑުމެްނގެ އެންމެ މަތީ ޓަަކއި އަޅު ވީނަަމވެސް، އަދި އެ ނާތަހުޒީބު ަކންތައްތައް ފޮރުވުމަށް ކަމުގައި ހިނގަމުންދިޔަ

 410ވަނަ ަޤރުނުގެ ވިސްނުން ކަމުަގއި،  21މިއަދު  ެއއީކީކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އް ކުރިފަންތީގައި މަސައްކަތްތަ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކަމެއް ދިމާވީ  ޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އަ މާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަން ހިފާއޮތް  އެކަމާ ނޫނީ އެ ކުށް އެއީ ޤާނޫނީ އިމުގެ  ،ންތަން. އަޅުގަ

ެއޅޭ މަންޒަެރއް ނުފެނޭ. ނޫނީ ފިަޔވަޅު، ގެ ތެެރއިން ެއ ކުށަށް އަދަބުދެވި ނޫނީ އެ ޤާނޫނީ އިމު ،ތެރެއަށް ގެނެސް 

ނިޒާމުގެ އެންެމ މަތީ ކޯޓު ވެސް މި ފެންނަނީ މިފަދަ ހާލަތަކަށް  ަގނޑު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީއަޅު

 415ޖެހޭ ކަމެއް. އެކަާމ މެދު މީ ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުން ކަންޮބުޑވާން ަރއީސް. ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ނޑު ޤަ ވިސްނައި  ބޫލުކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފިކުުރކޮށް އެހެން ގޮތްތަެކއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

މާޔަްތކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ރިޔާސީ ހިތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް މަލުނަށް އަޚްލާޤީ ޮގތުން ދަށު ދަރުޖައިގެ ޢައަޅުަގނޑުމެން

ވާންޖެހޭ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާީސ  އަޅަންެޖހޭ ބަޔަކަށްއެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުކެންޑިޑޭޓުންނަކީ 

މީހުން  އެ އަރަިއ، އޯ ުކޅޭ މީހުންނާ އެއްކޮޅަށްއިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަަޑއިގެންިތއްބެވި ފަރާތްތަކުން ބަރަހަނާ ވީޑި

 420ރަްއޔިތުްނ އެބަ ބުނަންޖެހޭ މިއަދު ތީ  މާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަންދޭން ަވކާލާތުކުރީމަ ދިވެހިހިމީހުންނަށް  މާޔަތްކޮށް، އެހި

ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ިމ ދައްކަނީ ޖޭ.އެސް.ީސަގއި  އެބަރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓެއްތޯ؟ ޫނނީ ނޫންތޯ؟ 

ދެންނެވި ކަހަލަ  ޑޭޓެްއގެ ހައިސިްއޔަުތ ލިބިވަޑަިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މިޔާީސ ކެންޑިމިއަދު ރި ގެންއިހުންނަވަ

ރައްޔިތުންނަށް  މެސެޖެއް. އަދި ދިވެހި ެދވެނީ ވަރަށް ނުބައި ތުންނަށް އެރައްޔި ާމ ދިވެހިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދިޔައި

އަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެކޭ.  ނީ ތިމަންނާ ބުނެވެ  ރައްޔިތުން ކައިީރަގއި އެ ނޫނީ ދިވެހި ،އެ ބުނެވެނީ

 425ދަނީ މި  މި އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް ބުނަމުން ނުގަންނާށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ތިމަންނާ ބަލައި

މުތަކުން މީހުން މަޤާގެ ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަށް. މި ބަވާތު ނެެއޅެންޖެހޭަގއި ފިޔަަވޅުބާވަތުގެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ 

ނޑުމެން ށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ވެސް ދެވެންކަމަށް. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަ ނެދުރުކުރެވެންޖެހޭ ެޖހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ންނަ އެއްވެސް މީހަުކ ވުރެ މަތީގަިއ ހު ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ،ވުރެ އަށް ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ ރައްޔިުތ މީހާ 

ނޑުމެން މި ހުށަހެޅިފައިާވ  ރައްޔިުތން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ރާއްޖޭގައި ޙަޤީޤީ ވެރިންނަކީ ކަން. ދިވެހިނުހުންނާނެ ައުޅގަ

 430، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަްއ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ފާސްކޮށް  އެްއކޮށް މި ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުިޅ ސިޔާސަތާ
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. އަިދ ޮބޑުވުމަށް ެވސް ހައްލު ލިިބގެންދާނޭ ބަރުގެ މިކަންދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން ޤާނޫނަކަށް ެވގެންދިޔައިމާ ވިުލފުށީ

ެއއްކޮށް  މިނިވަންކަމާ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގޮުތން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަަކމާ

މާރާތް ބޭނުންކޮށް އި އިެއއް ގޮތަށް ބިމާ . ހަމަ އެއާއެއްޮކށް، ވިޔަފާރިއިންިތޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނޭ ކުރެވެނޭ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނޭ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ

 435 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަޑކަްށ ނިހެޅުއްވި މެންބަރުެގ ހިތުހުށައިްޞލާޙު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލު ނުވަތަ  ޔަތް އަުޅގަ

ޞްލާުޙ ނުޖެހޭ ކަހަލަ އިޞްލާހެއް. އިހަޅަންހުށަ އަކީ އަސްލު މި އިޞްލާޙު ވެސް ނޭނގޭ. މި އިޞްލާޙައެްއގޮތަކަށް 

ނޑިޔާރުންަނށް ތަނެއް ކުރަްއވާފައިހުށަހަޅުއްވަމުން ޚުލާސާ ށް ޚާއްޞަކޮށް ބުނެލާފައި ދޮރެއް ނޭނގޭ ކަމަވަނީ ފަ

 440ވިދާޅުވަނީ ނިންާމލަމުން ކޮމިޓީތަކުގައި ހުރި  ބޭފުޅާ އެ  އެހެންމެ، މި ހުށަހަޅުއްވާފައިންނަނީ. އަދި ހަމައޮ

ތަކެއް ނުވަތަ ޤަރާރުތަެކއް ނުވަތަ ުކއްލި މައްސަލަ ބޭފުޅާ ބިލު ތަކެއް ނެތީމާ އެނުވަަތ ބިލު، މަސައްކަތްތައް ނުނިމި

ޓީވީން ލަިއވްކޮށް އެްއޗެހިތަކެއް ދަްއކަމުންދާތީވެ ދަނީއޭ. ދަންނަވަންތޯ. ށަހަޅަމުންެވސް ހު ޙުތަެކއްނަމަވެސް އިޞްލާ

ނަނީ. އެންމެ ގިަނ ފެން ޭއގެ ހެކިަތއް މި ކޮށްފާނެ ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް.ަޓކަިއ ކަމެއް  މީހަކު އިސްތިހާރުވުމަށް

، އިްނނަ އެންމެ ބޮޑު މެންބަރު ތަކުަގއިއި ެއންމެ ގިނަ ކޮމިޓީހުރިހާ އެއްޗެހި ހުށަހަޅާފަ ބިލު ހުށަހަޅައި، ޤަރާރުތަކާ

 445 ހުމާލުވެފަިއވާ ކޮމިޓީތަްއ، ލިސްޓުރަޝީދު. އެ ބޭފުޅާ އި ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުފުށި ދާއިރާވިލު

ޖެހިފައިާވ މީސްމީހުންގެ ގެދޮރުއެޅުުމގެ  ަގއިވަނީ ުސނާމީގައި ހާލު އެންމެ ޮބޑަށް އިހުމާލުވެފައި  އްޔާ ވާލައިފިދަންނަ

. ކޮންމެ ކަމެއްތޯ ންތުއިންނަވަނީ މުޤައްރިރެއްގެ ހަިއސިއްޔަފުޅާ ސުނާމީ ކޮމިޓީގައި ބޭ ތައްތައް އޮންނަ ކޮމިޓީ. އެ ކަން

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ގޮތްއިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެ މިކަހަލަ ތާކުންާތކުނުޖެހޭ ކުރަްއވަނީ؟ ނިޑޔާރުންނަީކ ޅީމާ ފަ ކިޔުނީ. ފަ

ބޭފުޅުން އެ  އަސްލު އެ  ަޤތުގައި ވެސް ހަމަ ނޭނގޭީތވެ ދަްއކަނީ. މި ޙަޤީނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ ަބޔަކަްށ ވެސް ތަ

ނޑަށްހިތުގައި އޮތް އެްއޗެއް  .ދަންނަވަނީ  450ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ،މި ބޭފުޅުންގެ އެ ދަންނަވަނީ. ައޅުގަ

ނޑަށް ހީަވނީ ޖޭ.އެސް.ސީގަ   މި ހާ ކޯޓުތަކެްއގައި ވެސް ހެން. ހުރިޅެނީ މައްސަލަތަެކއްއު މި އި ެވސްވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ިއވާ ެއއްެޗްއ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީގައި ލިޔެފަ އުޅެނީކީ. އެމައްސަލަހެން. ޤާނޫނުގައި ނޫން ކަންނޭނގެ މައްސަލައުޅެނީ 

ނޑުފަހް އެްއ  ާމރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީޗް.ޑީ.ީސގައި އޮންނާނެ އެއްމެދު އިވަނަ އަހަރު އެ  2115 މުނުވަނީ. އަޅުގަ

ނޑަށް. ސަުރކާރުގަކޮށްފަ ވެސް ތި ެއގްރީމެންޓުއޭ ހަދާފައި، . ވެސް  ހަމަ މިލްކުާވ ގޮތަށް އޮންނާނީ . އަުޅގަ

 455ދެންނެވިހެން މި . ކަންތައްތައް ކުރެިވފައިވަނީ އެއް ނޫން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ަގވާއިެދއް ނެތިއެހެންވީމާ، މީަގއި 

ނތާކުންތާކުންނުޖެހޭ   މީހުންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ އެ  މުންދާނީ. އެކުޅެ ވެސްފިލްމުތައް  ޑިޔާރުތަކެއް ތިބީތީވެފަ

ަކން ވެސް އަންގަންޖެހޭ. ެއ ރިހާ ކަމެއް ހަމަ ކުރެވެން އޮތްކަން. ކުރަން ވެސް ޖެހޭމެ. ކުރެވޭމީހުންނަށް ވެސް ހު
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 ކުޅުނީފިލްމެއް  ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އޮރިޔާން ފިލްމުކުޅޭ ގްޫރޕެއް އަިއސްމިދާކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދާދި

ނުހުންނާނެ.  ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ވަކި ނުުކޅެވިވީާމ، ފަ. އެހެންޖޭގެ ަރއްޔިުތން އުޅޭ ރަށެްއގަދިވެހިާރއް ވެސް

ނޑުމެން ރާއްޖެ  ނޑިޔާރުން ެވސް ކުޅެްނވީ. އެ ކުެޅގެން ހާމަކޮށް ދަްއކަންވީ. އަުޅގަ  460 އިން ބޭރަށް ޮގއްސަ އެ  ފަ

ނޑިޔާރުން ެވސް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބޭނުެމއް  ނޑިޔާރުންނަްށ ވެސް ހަމަ ކުެޅވެންޖެހޭނެ. ފަ ހަމަ ނެތް. ފަ

ްނ އެކި ަޤއުމުތަކުަގއި މަޝްހޫރުވާ . އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔގެމީހުން ދިރިއުޅޭ މާޙައުލު ތެޭރގަ ކުޅެންޖެހެނީ ހަމަ އެ

ނޑިޔާރުން އެ  ނޑުމެން ދަ މި ދާނެ ކަމެްއ ނެތް. ޖޭ.އެސް.ީސގައި ޮގތްގޮތަކަށް ހަ ކޮންމެހެން ފަ ންނަވާ؛ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ޖޭ.އެސް.ސީގަިއ ޑރ. ޤާސިމް އިބްރާހީމް ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފޮނުވާލި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނުވާފައި ހުރި،

 465 ީލއޭ. އެ ޅާ ވިދާޅުވަނީ އެއީ ނަގުފުބޭ އެ ،ބޭފުޅާގެ ަވރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތަކެްއ ހުންނަވާތީވެ އިންނަަވއިގެން އެ

ނޑަށްއަ ނޑާަފއި އައިެންއ ބައިސާ ކަހީވަނީ ޤާސިމް ހުސްއެކަނި ފޮނި  ސްލީ ނެތޭ. އަސްލު ދައްކާލަންވީ އަސްލު. އަުޅގަ

އަށް  ރަނގަޅު ކޮމިޓީ ޭބފުޅާ އެ ނުވަތަ .އް އަޅުވަންޖެހޭނީލަން އައިނެނާޅުވަނީ ކަންނޭނގެ. ތްރީޑީ ފިލްމެއް ބަލައި

ނޑުމެން އެދެނީ  ނަަވއިގެންގެން  ުރކުރަްއވާފަިއ އެ ބޭފުޅާ ވެސް ހާޒި އެ އޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ ކޮމިޓީ އަށްމަސްއަުޅގަ

ނިޑާޔރުގޭގެ ބޭފުޅާ އެކަން ބޭފުޅާ ދެްއވާފައި، އެއަށް ދައްަކއި ބޭފުޅާ ނ އަށް އެ ފަ ޑިޔާރުގޭ ބޭފުޅުންާނ ކުެރއްީވމާ ފަ

 470ސްޭދން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަށް ގެނެ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރި ތަ ބަސްުބނަން ހުންނަ މީހަކު ްނ ނުވަކުށްވެރިކުރަ

ތައް ބައިވަރު ައނބިންތަކެއް ޮގވަުއގެން ުއޅޭ އޮތް ގޮތަށް ބުނަންޏާމު އެ އެނގޭ ؛ފިލޯސަފީ އޮތީ ހުްސެއކަނި އޭނަގެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކެންިޑޑެން އޭނަ ބޭނުންވާ އެގޮަތށް އުޅެން. އެހެންވީ މީހެއް. ގެން ލައިއަށް ކުރިމަތި ސީމާ، އަުޅގަ

ައީކ  ނަމަ ެއ ބޭފުޅާވާ . އެ ބޭފުޅާ ހިްތވަރުދޭ ކަަމށްހަލަ ަކންތަކަށް ހިތްވަރުދީގެންުނވާނޭބޭފުޅަކު އެކަހުންނަވާ 

 އެކަހަލަ ބޭފުޅެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ.

 475 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހޭ ޤާނޫނަށް ވިލުފުށީރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެދިވެހި އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ!ޝުކުރި

ނޑު ެވސް ހަމަ އެއްޗެއް ދަންނަަވއިލާނަން. މިފަދަ އިޞްލާހެއް  މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނ ޓަކައި އެ ކަމަށް ހުށަހެޅި ޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ  ޑު ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ!މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން  480ކަންކަމުގެ ދަތި  ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން މި މި ނަށްއިޞްލާޙުކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އްކަތްކުރާ ތަނުގައި މި މަސަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފޯރަމުންދާތީ. އަޅުގަ

 ކޮންމެ  ޓަކައި ދިނުމަށްެގ ފަހިގޮތް ަރއްޔިތުންނަށް ހޯދައިއޭ ކަންކަން ބަަލއި، ނަކީ އެގެ މެންބަރުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

 އެއްގޮްތވާ ވަަނ މާއްދާގެ ރޫހާ 75ބޭފުޅަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ ހައިސިްއަޔތު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބޭފުޅަކު ވެސް އެ

ސް ހުށަހަޅައިގެންދާ ވަގުެތްއގައި ތަފާތު ޚިޔާލުގެ އް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ބިލެއް ވެގޮތުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭނެ ބައެ
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 485އޭގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު  ތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްދެްއކުމަކީ އެއީ ނެފުޅުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަބޭ

ނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމުއެއާ މުިޅން ދިމާއިދިކޮޅަށް ވާހަކަ، ލާ ގޮތަށް އިގެއްުލވަ ކުރެވިދާެނ ވެސް  ދެއްުކމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާ  ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާއިރުަގއި ައޅުގަ

ވަމުންދަނީ. މި ށް ާބވައޭ މި ޤާނޫުނތައް ތަންފީޛުުހރި. މިއިން ޤާނޫނަކަށް ކިހާ ވަރަކަ ކަންތައްތަެކއް ެވސް އެބަ

ނޑުމެންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަޤައުމުަގއި މިހާރު އެންމެ  ހަދަމުންދާ ައީކ އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް އަުޅގަ

 490ކަން. ކަން ނޭނގޭ ން ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ޚިދުމަތްލިބެނީ ކިހާވަރަކަށްވެގެން ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެޤާނޫނުތައް ތަންފީޛު

ސްކަމެއްަގއި ާވ ކަމެއް. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ މާޔޫ ވަރަށް ބޮޑު މީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަގައިމުވެސް

ނޑުމެ ނޑުމެންނަށް ން ނިމިގެން މިދިޔަ ތިން އަހަރުވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދަްއކާިއރު އަުޅގަ ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ނެތި ެއގޮތް  ަގާވއިދަކަށް ބެލުމެއް ،ްއޔަންކޮށްގެން ޤާނޫނަކަށް އުްނިސލަރުންގެ ގޮުތގައި މީހުން ޢަފެނިއްޖެ ރަށްރަށުގެ ކަ

ކުަރން ބެލިއިރުަގއި ރަށްރަށުެގ ަގވާއިެދއްެގ ދަށުން އެކަން  ،މިއަދު ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންދީ،  ެއއްޗެ  މިގޮތަށް ގޯތިތަކާ 

ނޑު ެއ  ލަތަށް ކަންތައް ގޮއްަސވާމީހުންނަށް ގޯތި ދެވޭނެ، ނެތް ހާ އެ ،ބިން ހުސްވެ  495ތަން. އޭގެ އެއް ތަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުގެ ވާހަަކ  އިާރގެ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާއަކަްށ ނިސްބަތްާވ ކުަޑހުވަދޫ ދާ ައކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ޢަމަލުކޮށްފަިއ ތިބި މީހުން ކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަްށ  ނުވަތަ މި ،ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ އެއާއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަހޭ މިއަދު ވިސްނާލަން. ދެން ހަޖެ ކަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތައް އަުޅގަ

ްއގަިއ ވާހަކަ ަދއްކަމުންދާތަން. ށަހެޅުނީމާ އެ ބިެލއް ެއއްފަރާތްކޮށްަފއި މުޅިން ތަފާތު ރޫހެބިލެއް ހުފެންނަނީ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ސުރުޚީއެހެންވީ  500ތަކުގެ ކަންަތއްތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ކަންބޮުޑވޭ. މިއަުދ މާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ވެސް މި މިއަދު ހަމަގައިމު ؛ން މި ޤައުމުގަިއ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަމުންދާއަޅުަގނޑުމެ ވަގުތުަގއި އަުޅގަ

އޮީތ ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރު  ަކމަކީ ނޫސްތަކުގެ އެންމެ ފަލަ ސުރުޚީގައި މިއަދު މި ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ އެންމެ

ނުޑވާލުމަށް ލީކުެވގެން އުޅޭ ވާހަކަ. މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެއް  ފައިވާ މެނިފެސްޓޯހަދާބަޔަުކ ޓަކައި  ކަ

ނޑު ދިވެހި ރައްޔިތެ  މީ ތެދު ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަގައިމުޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނ ްއެގ ވެސް ައޅުގަ

 505ކަންކަން  . މިައދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ވެސް އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވޭ ހައިސިއްޔަތުން ކަންޮބޑުވޭ. 

ނޑުމެން މިއަދު އެހެންވީމާ، މިބެލެންޖެހޭނެ.  ތެރޭަގިއ  ގެ ސިޔާީސ ޚިާޔލު ތަފާތުވުންތަކު ބާވަތުެގ ކަންކަން އަުޅގަ

ން ައޅުަގނޑުމެން އެިކ ތަނަށް ގެެނސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާީޓ ސިސްޓަމު މި ރައްޔިތުން ަކއިރީ ނާހަިއ،

އަނެކަކު ކަންތައް ކުރީަމ  ،ތެރެއަށް އެކަކު ކަންަތއް ކުރީމަ ރަނގަޅުވެފައި  ޖެހިގެން އެކި ވިސްުނމުގެކުލަކުލަ

ވީނަމަވެްސ  ކިތަންމެ ޯގސްކަމެއް ކަުމގައި ީވނަމަވެސް އަދި ކަމެއް ކަމުަގއިއެއީ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ؛ ގޯްސވެފައި

ނޑުމެން ވަކި މީހުންނާ ދިމާލަށް ވަކިމިއަދު ޖެހިގެްނ ނިތްކުރީގައި ިސއްކަ  510 ،ގޮްތގޮތަށް ބެލެމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިމަސައްކަތް ަގނޑުމެންނަކަްށ ދުވަހަކު ވެްސ ހައްލެއް ފެންނަނީ. މިކަން ައޅު ކުރެމުންދާތަން ައުޅގަ
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ނޑިޔާރު ވެނުވާނެ. އަދި ސު ފިޔަަވޅުއެޅޭީނ އެއަށް ން ގޮތު ގުޅޭ ކުރި ޢަމަލާ  ތަނުން އެ ސް އެޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ޝަލް ސަރވިސް ޖުޑީ އިމުކުރެިވގެްނ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ެވސްރަނގަޅަށް ޤާ ތަނުގައި ޞާފު މިއިންޢަދުލު

ންނަވާ ބޭފުޅެއް. އަދި މި މަޖިލީހުން އިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން 

ނޑުމެންނަށް މިއަުދ ިމ އިތުރު އެހެން މެންބަރަކު ވެސް އެ ކޮމިޝަުނގަިއ ިއންނަވާ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅު   515ގަ

ނޑުމެންނަށް  ،ކަންކަމަށްމި ފެނިގެންދަނީ މި މަޖިލީހުން ވެްސ  އެިކއެކި މަޤާމުތަކަށް މިިނަވންކަން އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެިކއެިކ މުއައްސަސާަތކަށް ެވސް ިސޔާސީ ކުލަ ޖެހިގެން މީހުން  ކަ

ދިމާވެގެން މި ސް މި ޤަުއމުގައި މިހާރު ންމެ ވަަރކަށް ވާހަކަެދއްކިޔަ މާ، އަޅުަގނޑުމެން ކިތަނެގެމުންދާތަން. އެހެންވީ

އޭރުން ވެސް ރަނގަޅު ުނވާނެ ެއސިޑުން އެންމެން ފެންވަުރަވއިގެން ނޫިނއްަޔކާ. ޅޭ ބަލިމަުޑކަމެއް އެްއގޮތަަކށްއު

ނޑު އޮ ނޑުމެން ހަންގަ  520މި ސިސްޓަމު އެްއކޮްށ ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނިއްަޔކާމު ންނާނީ އެްއކޮްށ ފިލައިގެން ގޮއްސަ. އަުޅގަ

ން ރަްއޔިތުން ވެސް ޮގވާލަކުރެޭވނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރުނުރަނގަޅެއް  ަގނޑުމެންނަކަށް މި ޤަުއމު ދެންއަޅު

 ންނަން ބޭނުންތޯ ނުކުރުމަށް. ޕާޓީ ސިސްޓަމު މިތާ އޮްއޔާ މިތާ ޕާޓީ ސިސްޓަމު ޤާއިމުގެން ނޫނިކައިީރގައި އަހައި 

ގޮތުެގ  އެއްގޮްތވާ ވަނަ މާއްާދގެ ރޫހާ 71ނުއަސާސީގެ ރެފަރެންޑަކަށް ދިޔުމަށް މި މަޖިލީހުން ޤާނޫ  ނޫންތޯ ޕަބްލިކު

އަްށ ވެސް ޤައުމީ ކަްނކަމުަގއި  މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ކުެރވިދާނެ ކަމެއް. ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 525އެކަްނ މި ދެ ފަރާތުން ވެސް ގޮވާަލން އަޅުަގނުޑ މިހާރުއޮތް. އެހެްނވީމާ،  ރެފަރެންޑަމަކަށް ދިޔުމުގެ ާބރު އެބަ

ނޑުމެން މި  ންޓަކައި ރައްޔިތުން ކައިރީ އަހައިގެ ކުރުމަށް އިމުނުކުރުމަށް. ޕާޓީ ސިސްޓަމު ޤާ ތަނުަގއިނޫނިއްޔާ ައުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤު ޠާރިމަދު އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްދާމަނަދޫ 

 530ހަޅައި ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިގޮތަށް ދޭތެރެއަކުން އިޞްލާޙެއް ހުށަ އާދެ، ބިމާ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

އެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެިތ ބަދަލުތަކެއް މިހެން ކުިދކުދި އިްޞލާޙު ގެނެްސގެން ގެަނއުމަީކ  އެ ިއޞްލާޙެއް ފާްސކޮށްލަިއ،

ނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު  އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑިގެްނ  ،އެހެން ކުިދކުދި ބަދަލުތައް ގެނެްސގެން ކައުންސިުލތަކުގެ ަދއުރު ެކނިޑގެން ޮގސް ؛ވެސް ޭއގެ ބާުރ ކެ

ނޑަށް ާތއީދުކުރެވެނީ ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ކަންތައްަތއް މުޅިން މަސްހުނިވެގެން މި އެ ،ގޮސް ހާރު މަޖިލީހުގެ މިއަުޅގަ

 535 މަަގކަށްއެ ޤާނޫނުތަްއ ވީާހވެސް އަވަެހއް ކުެރވޭނެ  ،ލިބޭތީވެ ރި ޤާނޫނުަތކަކުން މިއަށް ފަުރވާތަކުަގއި ހުކޮމިޓީ

ޤާނޫނަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު ހެދިދާނެ. އެ ން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެ ކަންތައްތައް ކުިރައށް ގެންދިއުމަޖިލީހު

ކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނެއްގެ  ނެތް އްގޮތަށް ޝަރީޢަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކެއްއެ ތަންފީޛުކުރާނެ، ޤާނޫނާ ޤާނޫނު ،ޢަމަލުކުރާނެ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ބޭނުމެއް ނެތް.  ހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު، ދަނީ ދިވެ އަުޅގަ
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ނިޑޔާރަސު ބަހުން ދަންނަވަންޏާ އޮރިޔާން ފިލްމު ކުެޅގެން ުއޅޭ  ިދެވހި މަށްއެންމެ އާދަިއގެ  ،ކު ޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

 540ފަދަ ރަމަޟާންމަހުގައި  އޮތް މި ،އެއް ނޫން ކުޑަުކޑަ ވާހަކަ ފިލްމު ކުޅެގެން އުޅޭ ވާހަކަ. މީ އޮރިޔާންވާހަކަ. 

. އެހެންނަމަވެސް އަކީ ދައްކާ ވާހަކަ މިރަށުތެރޭގައި އި މުޅި މީޑިާއގައި ުމޅި ޅި ނޫސްތަކުަގޔާއަޅުަގނޑުމެން މު

ނޑިޔާރު އެ މަނިކުފާނު ދެއްވާފައި އޮތް ސްޭޓޓްމަންޓުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެަފއި އޮތް ވިދާުޅވުމަށް  އުއްތަމަ ފަ

ނޑަްށ ދެންނެވޭނީ ެއ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަީނ   ޕްރީމް ކޯުޓގެ ސުރިޢާޔަތްކޮށް ައޅުަގނުޑ ެއއްެޗއް ދަންނަވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު މަގުަމއްޗަށް ޮއރިޔާމުން އިފިއްޔާ ކަލޭމެން ދިމާލަށް ކަލޭމެން ނުބަލާށޭ. ބަލަ ނިކުމެއްޖެއްޔާ އޭަނއާ ފަ

 545ޖެހޭ ވިސްނަން.  އޭނަ އެހެރީ ހަމަހޭގައިތޯ؟ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ކުށްވެިރވާނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ަފނޑިޔާެރއް ިވޔަސް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް ިވޔަސް، އަދި  ޕްރީމް ކޯޓުގެޖެހޭ ސު  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ިވޔަސް މިޒާުތެގ ކަންތައްތައް ކުރީމާ ެއއަށް ސީދާ ފޯކަސްކޮށް އެ ވާހަަކ  އަށް ކު ިވޔަސް އެންމެ އާދަިއގެ މީހާވަޒީރަ 

ނިޑޔާަރށް އެ މަނިކުފާނުގެ ޯކޓުދެއްކެން.  ނުކޮށް ލްމުކުުޅނީމާ އެއަށް ރިޢާޔަތްގެ ަފނޑިޔާަރކު އޮިރޔާން ފިުއއްތަމަ ފަ

ބާރާތުން ނޑައެިޅގެން އަުޅަގނޑު ހަރުކަށި އިކަކަންބޮޑުވާ ކަންޮބޑުވުން  ތުން އެ ވާހަކަ ދަްއާކތީ އެކަމާރައްޔި

ނޑިޔާރު އެ  550ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް  ުކރައްވާ ކަމަީކ، އެފަދަ ބަދުއަޚްލާޤީ ކުށްވެރިކުރަން. ަކނޑަެއޅިގެްނ އުއްތަމަ ފަ

ނޑައެިޅެގން ހިތްވަރުހިތް ދެއްވަނީ. އެ މަނިކުފާނަކީ ވެސް ފަހަރެްއަގއި އެކަހަލަ އޮިރޔާން ފިލްމެއް ވަރުދެއްވަނީ. ކަ

ނޑުމެްނ އެބަހަކަށް ވެދާނެ. މީ ނުރައްކާތެރިކުޅެފައި ހުރި މީ ކަންތައްތަާކ  ޖެހޭ މި ކަމެްއ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑި ކުޅޭ ހިސާބަށް މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ދިަޔއިމަ މީ އޮރިޔާން ފިލްމުޔާރު ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން. އުއްަތމަ ފަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދާއިުރ  މެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލަިއގަެނޭވނެ ކަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 555އިމުކުަރން. އެކަން ވެސް ކުރެވޭީނ ންގޭނެ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭގައި ޤާޖެހޭ މި ޤާނޫނުތައް ހި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑިޔާރަށް ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ނޑިޔާރު މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް. މީ އުއްތަމަ ފަ  އުއްތަމަ ފަ

 ކަަމށް ވަންޏާ ދިވެިހ ރަްއޔިތުންނަކަށް އިންޞާެފއް ނުދޭނަމޭ. ގޮތަކަްށ ބަދަލުނުކުރާވިދާޅުވަީނ ޤާނޫނުއަސާީސ މިެވނި 

ނޑިޔާރެއް ނޫން ޤާޫނނު ހަދަނީކީ. ޤާނޫނުއަސާސީ  ނިޑޔާރަކަށް. ުއްއތަމަ ފަ އެހެންނެއް ވިދާެޅއް ުނވެވޭނެ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާަރކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވަްނ ން، ރައްޔިތުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކާ ހަދަނީކީ. އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރަަކްށ  އިއާ  ހުންނެވި ފަރާތެއް. މި ޤާނޫނުއަސާސީ  560ޤާނޫނުތައް ނަގަހައްޓަން އޮތް ފަރާތް. އެހެންވީމާ، އުއްތަމަ ފަ

ަރއްޔިތުންަނށް އިންޞާފެއް ނުދޭނަމެކޭ. ގޮތަަކށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނިއްޔަކާ  ވިދާޅެއް ުނވެވޭނެ ވަކި

ދޭތެރޭގަިއ  ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، މިކަންކަމާ މިއަޅުަގނޑަށް މާނަކުެރވެނީ އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި އޮތް ވިދާޅުވުމުން 

އޮތީ.  ޖެހޭ ވިސްނަން. އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ިމ  ލުގައިމަހެއް ނާދޭ. އެހާ ހާ މިވަރުގެ ރަމަޟާންޔާުތގައި މި ރާއްޖޭ އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު އަޅުަގނުޑގެ ހަ

 565ޑިތައް މީހުންެގ ނއޭެގ އޮތް ކު ،އޮތީ. އިސްލާމީ މަރުކަުޒގައި އަޅާަފއި އެތެޭރގައި އޮތް ދޫލަ ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް މި
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އް ައޅާފައި އޮތީ. އިންސާނުންގެ އެ ލުގައި އޮތް ދޫލަޔަީއ. އެާހ ހާދި ޮގސް އެ ދޫަލ ސާފުވެގެން އެނޯށަށް ވަދެގެން

އޮތް؛ އިސްލާމީ މަރުކަުޒ  އެ ޒުގައިމުޅި އިސްލާމީ މަރުކައެހެންވީމާ، އެއް.  ދޫލައްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބޭވަުރގެ ޞި

 ސާފުކުރާ  އޮތް މަަގކީ ރީތިކޮށް ދޮންވެލިލައި ތެރޭގައި އެދޭ އިސްލާީމ މަރުކަޒާއި ސިފައިންެގއާ ބިނާކުރީއްސުރެ އެ

މީ  ކީ ސާފުުކރާ ރީތިކޮށް ދޮންވެލިލާ.އަ  މިސްކިތު ގޯތިތެރެ ހުކުރު ރު ރަމަޟާން މަސް އެހެންތޯ އޮތީ؟މިހާމަގެއް. 

ނުޑމެންގެ ނ. އެކަމަކު އެންމެ ވަުރގަދަ ިއސްލާމީ ސަރުކާރެއް އައި ައހަރު  570މާފަރު އަތޮުޅގެ  ކަމަށް ވަނީ. އަުޅގަ

ތިބެނީ. މަސައްކަތްކުރާ  ޓާާލ އެއެަތއް ޒަމާނެއް. ހަމަ ކޮއްޓާލަޮކއް ކުރަމުންދާތާއިމާރާތްކުރުމުގެ ަމސައްކަތްމިސްކިތް 

ކަުތގެ ައެގްއ ކުރާ މީހުންނަށް ކުރާ މަސައް ްއ ނެތް. އެ މަސަްއކަތްެއްއވެސް ގޮތެކުރެވޭނެ ހުންނަށް އެ މަސައްކަތް މީ

ނޑު މި ،ނުލިބޭ ސަރުކާރަކުން ދަންނަވަނީ އިސްލާމްދީނޭ އަނެކައްެޗކޭ  ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޙަޤީޤީ ސޫރަިއގައި ިއސްލާމުންގެ ގޮުތގަިއ  ،ޙަޤީޤީ އިސްލާމުންގެ ގޮތް ކިޔަިއގެން ވާހަކަެދއްކުުމގެ ބަދަލުގައި

 575 ސްލާމީ ދައުލަތެކޭ ބުނުމަކުން ތިމަންނަމެންނަކީ ވަރުގަދަ އި ،ނިކުންނަމާ ހިނގާށޭ. ސަރުކާރެއް ހިންގަން ތިބި މީހުން

ނޑުމެން ޖެހެނީ އިސްލާމުންކަން އަޅުަގނޑުެމންގެ ޢަމަލާއި ބަހުން ދައް ނޑުމެންނަީކ ނުފުދޭ. އަޅުގަ ކައިދޭން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގައި ހުރި ކަންތައްތައްތަކަށް ިއސްލާމްދީނުެގ  ރަނގަޅު އިސްލާމުންގެ ގޮުތަގއި ތިބެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހެނީ ކަންތައްތައް  .ހަމަތަކަށް ތަަބޢަވެގެން ،އުސޫލުތަކަށް ެއގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްެގން. ޢަމަލާއި ބަހުން އަޅުގަ

ކަމެއް އޮތީ ބުނުމަކުން ނުފުދޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މިވެނި ގޮތަކަށޭ މިެވނި ،ކައިދޭން. އަުޅަގނޑުމެން އެހެންދައް

 580ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،މީހުން ކޮށް ތިޭބ މީހުން. ސަރުކާރުގެޖެހޭ ނަމޫނާ ދައްކަން އިސް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ނޑި ،މެންބަރުން ނޑިޔާރުން. އެހެންނަމަވެސް ފަ ފެންނަ  ޔާރުްނނާއި އެ ފެންވަރުގެ މީސްމީހުންގެ ފަރާތުން މިފަ

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތު ކަމެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮިރޔާން  ން މިއަދު ަލދުގަންނަންޖެހޭވަރުޢަމަލުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކުޅުމަކީ އާދަިއގެ ކަމެްއ ނޫން. ވަރަށް ނުރައްކާ ަކމެއް. ވަރަށް ނުބައި ނުލަފާ ކަމެއްފިލްމު . އަުޅގަ

 ކުޑަކުދިންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވެގެން ހިނަގއިދާނެ ަކމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ެއހެންވީމާ، މިކަން...

 585 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ނަޝީދު މަދު އްދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު 

ނޑުމެން ކުރިމަީތ މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮތް ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު  ހާރު މިއަުޅގަ

ތަކަށް ގެނައުމަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ބަދަލެއް ކަމަށް ބެހޭ ޤާނޫނާ އަދި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލެއް ރާއްޖޭގެ ބިމާ

ކަމަށް މިހާރު  އްކޭނެން ނުވިއް ނުވަތަ ބިމެްއަގއިވާ އިމާރާތެއް އެ ބިމާ ަވކި ޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެްއވެސް ޯގއްޗެ އަޅުަގނ

 590އަްށ  ވާ ބުރިބުރިސްފައި ގޮފަހުން ރާއްޖޭގެ އުފެދިެގން ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮންނާތީ މި ޤާނޫނު ައއި ބިމާ

ނަމަވެސް އަދި ތިމާގެ މީހުންގެ މެދުގައި ނަމަވެސް ވިަޔފާރީގެ އުސޫލުން  ،ފްލެޓުތައް ަވކިްނ މިލްކުކޮށް ،ކޮށްމާރާތްއި

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން.  އަދި ަގތުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ،ުކއްޔަށް ހިފައި ދިިރއުޅެ  ުކގައިވަިކވަކިން ފްލެޓުތަ ކަމަށް ައޅުގަ
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އޮތް ދެ  ވެސް ިމ މަޖިލީހުގައި އެބައަކީ، މިހާރު ޮބޑު ަމއްސަލަ އަުޅަގނޑަށް ދިމާާވ އެންމެއެހެންނަމަވެސް މީަގއި 

ަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  2111ލް ޕްރީއޭ 16މަކީ، ބޮޑަށް ގުޅޭ. ފުރަތަމަ ކަ ވަރަށް ބިލެއް މި މައުޟޫޢާ

 595ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުެގ ކުރުމުގެ އޮތް ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން އިމާރާތް އަށް ފޮނުވާފައި އެބަ ކޮމިޓީ ،ބަލައިގަނެ

ބިމުގައި ބަންޑާރަ  އިލާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ުނވަތަ ވިޔަފާރި އުސޫުލން ހުސްނެއް. އެއީ ާރއްޖޭަގއި އެެހންޏާ ޢާޤާނޫ

ެއއިން  ،ހަދަިއގެން ޭގގެސްޓޭޓު ުއސޫލުން ބުރިބުރިއަށް  ިރއަލް  ،އަމިއްަލ ބިންކަމަށް ވިަޔސް ،ބިންކަމަށް ވިޔަސް 

ކޮށްދޭ އަދި ަވކިން އޭގެ މުޢާމަލާތުކޮށް ވަކިން ވިްއކުމަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސް އެއް ވަކިން މިްލކުކުރުމަށް ބުރި ކޮންމެ

 13. ހަމައެހެންމެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވާފަ ،ގައި ވަނީ މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ 2111ްލ އޭޕްރީ 16ބިލެއް. އެ ބިލު 

 600ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ބިލެއް ބިމާށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މުޅިން އާ ބެހޭ ޤާނޫނަ އޮތް ބިމާ ަގއި އެބަ  2111އޯގަްސޓު 

އޮތް  ަގއި މި 2111ލް ޭއޕްރީ 16އެހެންވީމާ، ފަ. ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވިލާފަިއ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފަ. އަދި އެކުަލވައި

ކޮމިޓީެއއްަގއި އޮްތ  ،ގައި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ  2111ޮއގަސްުޓ  13 ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން އިމާރާްތކުރުމުގެ ބިލާއި

 އިސްތިސްނާ ،އެއް ގެނެސް  ޖުމްލަ އަށް ވަނަ މާއްދާ 19ގެ  2112/11 ،މިހެން އޮއްވާ ބެހޭ ޤާނޫނު މިހެން  ބިމާ

 ވަރަކަށް އޮތް ބިލެއްތޯ ސުވާލު އެބައޭގެ ބޭނުންތެރިކަން ކިހާބިލަކީ މި އެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ  މްލަޖު

 605ސް ދާނީ ކޮމިޓީއަކަށޭ. ގޮްސ ވިޔަސް މި ބިލު ވެ  ައކީ މި ބިލު މިއަދު ބަލައިގަތް ކަމަށް ދަންނަވާ ވާހަކަ ކުރެވޭ. މި

ކުރެވެމުންދާ ދެ ތަރައްޤީ  ،އަހަރު ކުރިން ހުށަހެޅި 2މީގެ  ،ެރ މާ ކުރިންސިސްޓަުމގައި އޮންނާީނއޭ. ެއއަށްވު ކިޔޫ

މުޅިން އަލަށް ެބހޭ ޤާނޫނު  ބިމާ ،ބެހޭ ޤާނޫނު މުޅިން ބަދަލުކޮށް އޮޭތ. ެއއީ ބިމާ ވެސް އެބަބިލެއް މިހާރު

ގޮތަްށ  ން ފްލެޓު ވިއްކޭލެޓުތަކަށް އަމާޒުކޮްށގެބެހޭ ޤާނޫނަކާ، އަދި މުޅިން އަލަށް ފް ލާފައި އޮތް ބިމާއެކުަލވައި

ދެންނެވި މިއަދު މި ވާހަކަ ދެެކޭވ  ބިލާ. މި ދެ ބިލު މިހެން އޮއްވާ މި ިއ އޮތް ސްޓްރާޓާއަމާޒުކޮްށގެން ތަްއޔާރުކޮށްފަ

ނޑުމެންނަށްއެއް ހާ ކިހާވަރެްއގެ ނަތީޖާއިޞްލާޙުން   610 ސުާވލުއުފެދޭ ކަމެއް. ސްޓްރާޓާ  ސިލުކުރެވިދާނެތޯ އެއީ އަުޅގަ

މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ދެންނެވި  މި ދިޔައީ ވެސް ަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން 2111ބިލެއް 

ކަމަށް،  ވަކިން ނުިވއްކޭނެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުަމށް. ބިމުގައި އިމާރާތްކުެރވޭ އިމާރާތުގެ ފްލެޓުތައް ބިމާ

ެއްއ  އެްއ ެގނެސްދީ ވަިކ ިވޔަފާރި ށް ާޚއްޞަ އިސްތިސްނާއޮތުމަކަމަށް އޮންނަ ނުކުެރޭވނެއިމާރާތް ޯގއްާޗ ަވކި

އެއްބަފާ މީހުންގެ މެދުަގއި ްސކޮށްދިނުމަށް. އެއީ އެއްަބނޑު ވަކި ާބވަެތއްގެ މުޢާމަލާތްތައް ތަނަވަ  ،ތަނަވަސްކޮށްދީ

 615ިއ ުތގަގޮ ގެއެްއ ވަކި ގޯްއޗެއް  ބުރި ައށް ހަދައިގެން ކޮންމެ ުކްއޖަކަށް އޭގެން ވާރުތަވާ ގޯތި ބުރިބުރި

ނޑުެއއްބަފާ ޢާގޮތް ހަދައިދިނު ކުރެވޭނެރަޖިސްޓަރީ އިާލގެ ީމހުންގެ މެދުގައި ލިބޭ ގޯްއޗެްއ މަށް. އަދި ކޮންމެހެން އެއްބަ

އަށް ދާ އުސޫލުން މީހެއްގެ ބިމެްއ  ސްޓޭޓު ިވޔަފާރިވާނަަމ ރިއަލް ކަމަށް ހުރި އަުތގައި ލާރިބެހުން ފިޔަވައި މީހެްއގެ 

 ައށް ހަދައިގެން އެޕާޓްމެންޓާއި  ުނވަތަ އަމިއްލަ ބިމެއް ބުރިބުރި ،އަށް ހަދައިގެން ރިބުރިނަގަިއގެން އެ ބިން ބު

ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ެގ ވިޔަފާރި ރާއްޭޖގައި ތަނަަވސްކޮށް ވިއްކުމު ން މުޢާމަލާތްފްލެޓާއި ޔުނިޓު އަަޅިއގެން ެއއި
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 620ރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އި އޮތް އިޞްލާޙުން ހާސިލުކުބިލު ޤާނޫނަކަށް ވާ ދުވަހުްނ ފެށިގެން މިއަދު މި ހުށަހެޅިފަ

ވެގެންާދނެ ވަކި ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް، ވަކި ޤާނޫނީ އޮނިަގނެޑއް ތަކެއް އެއަްށވުރެ މާ ރަނގަޅަށް ހާސިލުމަޞްލަޙަތު

 ސް. ވަރަށްފްލެޓު ވިްއކުމަށް ވެ، ނެ ރާއްޭޖަގއި ފްލެޓު އެޅުމަށާ އަދި ފްލެޓުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށާދާއެކުަލވައިެލވިގެން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 625 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޢަލީ މުޙައްމަދު މިހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު އެދެން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުަމށް  ނޑު އަޅުގަ  މެން ކުރިމަތީގައި މި`. ައޅުގަ

 2112/11ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު  ެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުއޮތް ވިލުފުށީ ާދއިރާ

 ގެނައުމުގެ ބިަލށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު މި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ

 630 . މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރަޝީދަށް ނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިއަރުވަނީ މާފަންނު ދެކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދުއިރާގެ މެންބަރު ދާމާފަންނު ދެކުނު 

ވަނީ.  ބެހޭ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ މި ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ! މި ހުށަހެޅިފަިއާވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ`. 

އުސޫލުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ބިލެއް  ސްޓްރާޓާށް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވަނީ އެހެންނަމަވެސް މީ މަޖިލީހަ

 635ލުްނ ކަންކަން ކުރެޭވ ނިޒާމެްއ ފްލެޓުތައް އަަޅއިގެން ިވޔަފާރި އުސޫގޯިތގެދޮުރ އެޅުމާިއ  ،ފޮނުވާފައި ބިން

ނޑުމެން އެބަ މާޒީ އިމުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ވާހަކަ ެދއްކުމުެގ ކުރިޤާ ްށ އަ ން އަުޅގަ

މާލޭ  ،ކަމަށް ބުނެ ާޚއްޞަކޮށް މާލޭގެ ބިންތައް ރައްޔިތުންަނށް ދޭނެ ،ޖެހިލަންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭގައި މާލޭަގއިވެސް 

ންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހު ،ހުިރހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ރައްޔިތުން ލަްއވާ ހިއްކަިއ، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުވައި،

އެ ރައްޔިތުންނަްށ ބި ތަނެއް ވެއްޖެއްޔާ ތޮއްަޖއްސަިއ، މާލޭގެ ދެންތި ،ނުވަތަ ގުދަން ުގދަނަށް ބަދަލުކޮށް އޯއާއެސް.ޓީ.

 640އެ އަކީ. އެހެންނަމަވެސް  ރީކޮށްނުދީ ނިކަމެތިކޮށްލާފައި ތިބީ. މީ މައްސަލަބުނު ތަންތަންކޮޅު ވެްސ ރަޖިސްޓްއެ ލި

އި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްަތއް ެއ ިބމުގަބިންސިންގާ ނުވަަތ މާލޭގެ ބޮޑެތި، ނަމަ ބިންކޮޅު ވެސް ރަހުނުކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތް

ނުވަތަ ެއއްމެދު ގޭެގ ، ނުވަތަ ރަހުނުކޮށްފަިއ އޭގެން ވިޔަފާިރކުރެވޭނެ އުޫސލެއް ،މާރާތެއް މޯގޭޖުކޮށްތަކުން ހަދާ އިފަރާ

ނޑުމެން މި ޯގއްެޗްއގެ ތެޭރގައި އެހެން  ؛ގޮތަށް  ވޭ ައށް އެ ބިން ވިްއކާލެ ިކޔާ ނިޒާމުެގ ތެރޭން އޭނަ ނިޒާމޭ އަުޅގަ

ބިލެއް.  ޓަަކއި ހަދާފައި އޮތް މާރާތް ރަހުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމަށްކަށް އިމާރާތެއް ހަދަިއެގން އެ އިމީހަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ އޭުރ ރައީސް ނަޝީދު މިކޮޅަށް  އެހެންނަމަވެސް މީ އެ ބިލު ބައެއް މި  645އޮތީ ފޮނުވާފަ. ައޅުގަ

 .އޮތީ ެއއް ނަަގއިގެން މިތަނަށް ފޮނުވާފައި މި އި އޮތް އިޤްތިޞާދީ ެޕކެޖު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލުން ވަކި މާއްދާފޮނުވާފަ
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ބޮޑަްށ  ކަމެއް މީ. ވަރަށްވެސް މީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަންޮބޑުވާން ވެސް ޖެހޭ 

ްނ ތަންތަންކޮޅު ފޮނުަވއިގެ ގެ ތަނަށް ބިލު  ީޕކޮށްގެން މިެއއް މީ. ބިުލގެ ތެރޭން ކޮ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ 

ެއ ބިލު އެއްކޮށް ފާސްކުރަން.  ޖެހޭ މުޅި ބިލަށް ވާހަކަދައްަކއި، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވާހަކަދެްއކުން ފްލޯގަ. ެއއަށްުވރެ

 650ވެސް ގިނަ މިހާރުއިމުކުރެވެން އޮތީ ރަުހނުކުރުމާ؛ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ނިޒާެމްއ ޤާ ފާސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ެއއް ވެސް  އިން ނަގާަފއި ުހރި ހުރިހާ ފައިސާ ންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްބުނެވޭނެ، ބޭހަމަ ރަހުނޭ ނު .ރަހުނުތައް އެހެރީ

ތަސްމީން ، ހުންނަ މީހަކު އިެރްއަގއި ރަހުނެއް ނެތި އެހެރީ ަނގާފަ. ފައިސާތަްއ ދީފަ. ސަރުކާުރެގ ވަިކ ނުފޫުޒގަދަ އެ 

ވުރެ ގިނަ ުރފިޔާ ބޭންކުން ނަަގއި ބޭންކު  ތި ންސަތޭަކ، ހަތަރު ަސތޭކަ މިލިއަނަށް ،ސަޭތކަރީ ޢަލީ ޚާއްޞަކޮށް އެހެ

އެތައް ބަިއވަުރ  ލާފަ. ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ދަވާލުުމގެ ސަބަބުން އެތައް ބަިއވަރު ރައްިޔތުންނަކަށްދަވައި

 655ެއއްޗިހި ަވއްދަީނ ކާ .ރު ވެސް މިހާރު އެހެރީދާރުލްއާސާ .ދިޔަެވގެން އުނދަގޫތަެކއް، އެތައް ގިނަުގނަ އުނދަގޫތަެކއް

މީތި، މީދަލާ. މުޙައްމަުދ ނީ. ކުރަތްާޕއި އޭތިތަނަށް. ދުނިޭޔގެ ޮކން ދާރުލްއާސާރުތަކެްއަގއިތޯ ާކއެްއޗިހި ަވއްދަ އެމިހާރު 

ލައި ޖުހި. އެންމެ ފަހުން ކުރަތްޕާ ެއއްޗެ އި ވެސްހުރިހާ އެންމެންގެ ހެދުންކޮޅުތަުކގަ ތަކުރުފާނާއި ޙަސަން ތަކުރުާފނާ،

ނޑިބަތާއި އޭތި 26 ޙައްމަދު ތަކުރުފާނު މީތި ަވއްދަިއގެން ކެއީ. ވަޙީދު އެތާ ތެޭރގައި މުފާހަގަކުރީ އެތާ ތެރޭގަ. ބޮ

ނޑިބަތާ އެއްޗެ  ހެދުންކޮޅަށް ނޑުމެން ނުޖެހޭނެ ދާރުލްއާސާ ކޮށް، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ،ހި އަޅައިބޮ ހި ކާއެްއޗެ ށްރައަުޅގަ

 660މިއްޔަުތ ެއއީ ަރއްކާތެރިކޮށްަފއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަޤއުރާިއ މިޔުިޒަޔމްތަކަކީ ވައްދާކަްށ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާރުލްއާސާ

 ގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް، ދަރިދަރިފަސްކޮޅަްށ ދައްކަން ހުރި ނަމޫނާ ،ޖެހޭސަލާމަތްކުރަން ހުންނަ، ބަހައްޓަން

 އެއް ބޯލީ  ައނެއްކޮޅުން ގޮސް ބްލަޑް ބޭންަކށް ވަދެ ހުރިހާ ލެ ؛ތަންތަނަށް ވަދެ ހި. އެހުރި ެއްއޗެ ގޮތުަގއި ބަހައްޓަން

 ބްލަޑް ބޭންކުަގއި ނެތޭ. ކިިހނެއްތޯ ސަރުކާެރއް ހިންގަނީ އުޅެނީ ަހވާލުކޮްށގެން؟ ތޯ މި ަޤއުުމ މިއަކާ. ޑްެރކިޔުލާ އެ

ކުރެްއވީމަ ވެްސ ހޭ ކަމެއް. ބްލަޑު ބޭންކުން ަވޙީދާ ހަވާލުޖެސްނަންއްޓުުނ ބަޔަކަށް. މިއީ ވިބްލަޑް ބޭންކެއް ނުބެލެހެ

 665ތަސްމީނު ވެސް ބޯލީ. ދެން ވަޙީދު އެކަންޏެްއ ނޫން. ޔާމީން ވެސް އޭަގިއ ވޭ. ތަސްމީން ވެސް ޭއގަިއ ބައިވެިރވޭ. 

 ...ކޯލިޝަނޭ ބުނީމަ ެވސް ބަިއވެރިވޭ. ކީްއެވގެންތޯ ނުވަނީ. ބައިވެިރވޭ. ޔާމީނު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު...ޢިއްޒަތްތެރި 

 670 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 675ތެރޭގަިއ ވާހަކަކޮުޅ ކުިރއަށް ެގ ޢުޟޫއޮތް ބިުލގެ މައު  ކުރިމަތީަގިއ މިމެންބަރު، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި 

ސަލަ ޙުސައިން ުމޙައްމަދަށް ނިޒާމީ މައްމަތިވެރި ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އުމަށް ައޅުަގނޑު ސަާމލުކަން؛ގެންދި

 އަުރވަން.އެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 680 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ިޢއްޒަތްތެިރ  މަސް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް މިހާރު ެއ ވާހަކަދަްއކަވާްސ، ވިާދޅުެވދެއްވަފާނަންތޯ ރޯދަޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ނުޑ ދެން ރޯދަ ހަކަުފޅާއި މިހާރު މި އޮތް ބިލާ ގުޅުންހުރި މިންވަރެއް؟ވާ މެންބަރު އެ ދައްކަވާ ހިފައިގެން ހުރީމަ އަޅުގަ

 ުޅެވދެއްވަްނވީނޫންތޯ. ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ. ވިދާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންނެވީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  . އެހެން މިހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫްނ. މިހާރު ތީމެންބަރު، ތިީއ ނިޒާމާ ބެޢިއްޒަތްތެރި 

ޮކުޅ އުަގއި ވާހަކަޟޫ ންބަރަށް ދަންނަވާފައި ބިލުގެ މައުފުރުޞަތުގެ ކުީރގަިއ އަުޅަގނޑު ވާނީ އެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެ

ދެއްވުމަށް ދަންނަވަްނ ރިހާ މެންބަރުން ވެސް ސަމާލުކަންޢިއްޒަތްތެރި ހު  . އެހެންކަމުންކުރިއަށް ގެންގޮްސ ނިންމުމަށް

 690ިއ ވާހަަކ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގެ ެތރޭގަޢު ޟޫރިމަތީގަިއ ިމ އޮތް ބިުލގެ މައުއަޅުަގނޑުމެން ކު

ކުިރއަށް ގެްނގޮސް  ގެ ވާަހކަކޮޅުއަރުވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވާހަކަދެްއުކމަށް ފުރުޞަތު ރިންއަރުވަނީ ކު

 ނިންމާލެއްވުމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 695އެނދުދާންކޮުޅަގއި ، ހުރިހާ އެްއޗެހި ތަކުރުާފނުގެ އެ ހެދުންކޮޅާ ރުގައި ހުރި މުޙައްމަދުންނަވަނީ ދާރުލްއާސާމި ދަ

ނޑިބަތް ަކއްަކިއގެން ާކ ވާހަކަ ޖުަލއި  ވަނަ ުދވަހު، އެ ުދވަސް  26ދުވަުހ. މި އަހަރު ޖުލަިއ  26ބޮ

ނޑިބަތް ަކއްަކިއގެން ަކއިގެން ނޑުމެން އެތާ ބޮ ކުރަފި އަރާ. ިމީއ ، މީދާ އަރައި ެއއަށް  ،ފާހަގަކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

ހި. އެ މަލާފަތްތަކެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެޭވނެ. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު އި ހުންނަންޖެހޭ އެއްޗެއްކާތެރިކުެރވިފަރަ

ނޑިބަތް އަަޅއިގެން އެ ޖެހޭ ކެއް ނުުކރެވޭނެ. މިއީ ިވސްނަންކަންތައްތަ  ބޭނުންކުރެއްވި މަލާފަތުަގއި ައނެއްކާ ެއއަށް ބޮ

 700ެރއްަގއި، އެބަ ޖެހޭ. ކޮން ދާރުލްއާސާ ީމހެއްތޯ ވެްސ ބަލަން ހޭގައި ހުރިައަކށް މި ހުރީ ހަމަކަމެއް. މި ާރއްޖޭަގއި ވެރި
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އޭނަ އެހެީރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން  .ހަވާލުވީ ުޔޒިޔަމެްއަގއިތޯ ޕާޓީ ބާްއވަނީ؟ ބްލަޑް ބޭންކާދުނިޔޭގެ ކޮން މި

ލުވެފަ. ެއވެސް ބޯލީއޭ. ރީ ބްލަޑް ބޭންކާ ހަވާހަވާލުކުރި ވެރިކަެމއް ނުވަތަ ގަދަކަމުން، ގަދަބާރުން އަަރިއގެން އެހެ

. ސްޓްރާޓާ އުސޫލުގެ ބިލަކީ ފައެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. ދެން ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން މި އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެހެންވީމާ

ްސ ކޮންމެ ެއއްެޗކޭ ކިޔަ ދެން ވަޙީދު އަރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި މިއީ ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުވާފައިވާ ބިލެްއގެ ބައެްއ.

ނޑު  އޭ،. ޔާމީން އިޤްތިޞާދީއޮފް މޯލްިޑްވސް ދަވާލީ ތަސްމީނުކިހިނެއް؛ ބޭންުކ   705އަނެަކްއޗެކޭ ީކއިރުަގއި ޭރގައި އަުޅގަ

ްނ ބޭނޭ ދުވަހަށް އިންޝުއަރެންސު ނުބުނަނީ ތިމަންނަ މަސް އަުޑއެހިން ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

 ކާކު ދައްކާ ވާަހކަެއއްތޯ...، ކިހިނެއްލާރި ދޭނަމޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 710ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮްށލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް  އަށް. هللا ޢަބްދުޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު އަރުވަން ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޓަކައި އަުޅގަ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 715  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ،ޝުކުރިއްޔާ  ތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ޙަޤީޤައަުޅގަ

ނޑި ައށް ތިރިވަންޏާ ތިރިވަންުތގަިއ ދިެވހި ޤައުމީ ގޮ ގުޅިގެން. ެއއީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ކަމަކާ ޖެހޭނެ ދިދަ ބައިދަ

މިއަދު މި ފެނުނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ  ނަށްވެސް. އަުޅަގނޑުމެންހުންނަ ދިދަ ްއގަިއ ކޮޅެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަން

ނޑި އަށް ދިވެިހ ދިދަ ތިރިކޮށްފައި ހުއްހަދާފައި ހުރި ތަނެްއގަިއ ބައި ތެރޭގައި  ނޑި އަށް ދިދަ ތިޓާ. ބައި ދަ ރިކުރުމަީކ ދަ

 720ވަކި ަގާވއިދެްއގެ ތެރެއިން، ަވކި އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ކުެރޭވ ކަމެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް އެކަމުގެ އިޚްިތޔާރާިއ 

ނޑި އަށް ތިރިވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަގއި ހުއްޓަސް ޤައުމީ ދިދަ ބައިބާރު މި އޮންނަނީ. ކޮންމެ ތަނެއް ދަ

ނޑި އަށް ތިިރވާން. މިއީ ނަ ޤައުމީ ދިދަ ޖެހޭނެ ބައިހުން ތަނެއްަގއި ނަގާފައި ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަ ެއއް، ދަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 725  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއީ ިނޒާމާ  ކަމުންވަގުުތ ޖަލްސާަގއި ިހނގަމުންދާ މައްސަލަ ެއއް ޫނން. އެހެން މެންބަރު ތިީއ މިހާރު މިޢިއްޒަތްތެރި 

ވާހަކަކޮުޅ  ރުވާފަިއވާ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަށްެއއް ނޫން. އަޅުަގނުޑ ވާހަކަެދއްކުމަށް ފުރުޞަތުއަ ބެހޭ މައްސަލަ
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ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .ކުރިއަށް ގެްނގޮސް ނިންމާލުމަށް މިހާރު އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 730 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އެއް  އެގޮަތކަށް ތިރ އެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ ަޤއުމީ މައްސަލަ އެއް. ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ެއއީ. ދިދަ

 ދެން  ހަކު އެހެން ދިމާލެއް؛ަވކި ހިސާބެއްަގއި ތިރިކޮށްފައި، ދެން އެހެން މީ  ،އެއް ނުކުރެވޭނެ. ފުލުހުން ވަކި ދިދަ

 އްނުރުއްޕާނަކަށް ެވއްޖެހަެއއްކަ ބަާޣާވތުގެ ފުލުހުންނާ ހެދި މިހާރު ނޮހޮ އެކަނިތޯ މި ރާއްޭޖަގއި ުއޅެނީ؟ މި ފުލުހުން

 735ން ކުޅޭ ތަން ެވސް ތަޅާލީ. ފުލުހުންގެ ފެމެލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފަހުން ގޮސް ބިލިޔަޑް އެޯސސިއޭޝަނު

ެއކޯ  އެސޯސިޭއޝަން. ޒުވާނުންގެ ކެފޭ ތަން ތަޅާލައިގެްނ މިހާރު ބިލިޔަޑް ށޭ ކިޔައި އެވެސް ެއއްެޗއް ހަދާކޮންމެ

ނޑަަކށް ވެސް ނޭނގެ، ހަދަނީ އެތާ  ބައްދަުލޮކށްފައި ބުނީ ފުލުހުންގެ ކެފޭ  ައިއ ކުދިން އަޅުަގނޑާއިްއޔެ  ތެރޭ. އަޅުގަ

ކަންނޭނެގ،  12111، ިސޭއޝަންއެއް ހަދަނީއޭ. ތިމަންނަމެންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެްއވާަފއި އޮތް ބިިލޔަޑް އެސޯ

 ލާފަިއ އެ ފުލުހުން ކުއްިލއަކަށް ަތޅައި ،ހަމަ ބުނެވެސް ނުލާ އައިސް. އެހެްނވީމާ ެގ ބިމެއް ތަާޅލަނީއޭައކަފޫޓު 8111

 740 ބޭންުކގައި... ބްލަޑު ހަވާލުކޮށްގެން ތަން ހަދަން ހަވާލުކުިރއިރުަގއި ތަން ބަޔަކާ، ކޮންޓްރެްކޓަރަކާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ސަމީރު ބަރު އަޙް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެން

ވެސް މިހިރީ މައްސަލަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަުދގެ ސިސްޓަމުަގއި ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ،ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން ކުެރޭވތޯ މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު މި ދިމާވެފަ. އެކަން ރަނަގޅު

 745އެާއއެުކަގއި މި ަބރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު ަރއްޔިތުންނަށް ދަްނނަވަން. ހަމަދިވެހިރާއްޭޖެގ ލޮބުވެތި  ހުގެ ތަހުނިޔާމަ

ެއ ، މްރާ އަށް ދިއުމަށް އެތައް ގިަނގުނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެދިއަޅުކަމެއް އަާދކުރުމަށް ޓަކައި ޢު ބަރަކާތްތެރި

 ތައްަތއް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްކަން ރެްއގެ ކުރިން ފަިއސާ ހޯދައިގެން އެެއތައް އަހަ ކުރަމުން ދިޔައީމަސައްކަތް

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހިތާމަ އަކީ އޭގެތެެރއިން ފައިާސ ދައްކާފައި ިތއްެބވި ބަެއއް ބޭުފޅުންގެ ފިރިކަލުންނަށް ިވސާ 

ފުުރޞަތު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  މްާރ އަދާކުރުމަށް ދިއުުމގެބިފައި އަނބިކަނބަލުންނަށް ވިސާނުލިބުނީމަ އެ ޢުލި

 750ރި ލޭޮކުޅ ްސ، ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާ. ބްަލޑު ބޭންކުަގއި ހުގެއްިލގެންދަނީ. ހިތާމައެްއގެ ބޮޑުކަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

އި މާޔަތްކުރުމަށް ހެދިފަތުންގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަަކން ހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއކާތެރިއެއް ނުކުެރވުނު. ދިވެހި ަރްއޔި

ފޮރިން  އަދި އި ޒިންމާޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ރަްއވަންރޒުން ކުހުރި ގަވާއިދުތަާކއި ޤާނޫނުތަކާ އަދި އެ އިސްލާމިކް އެފެއަ

ގެ ތެރެއިން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ޒިންމާ މިއަދު އަދާނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޯޓާ ސިސްޓަމުމިނިސްޓްރީން އަދާކުރަން

ކަންކަްނ  ަބއިކުަޅ ބައި ީދގެން އެ  ޙައްޖަށް ގެންދާ މީހުންނަށް އެތިއެިތކޮޅުން ދިހަ މްާރއަށާއި ލާފައި ރާއްޭޖގައި ޢު
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 755ފިރިމީހާ އަށް  ،ދެން އެންމެ ފަހުން މި ވިދާޅުވަނީ ގުރުއަތުލަިއގެން އެންމެ އިންސާފުވެރި ޮގތަކަށް ހެދީމަ ،ކުރަްއވާފައި

ގޮަތްށ  މްރާ އަށް ދާމީހާ އަށް ލިބޭ އުސޫުލން ޢުމ ފިރިނުލިބި އަނބިމީހާ އަށް ލިބިފައި، އަނބިމީހާ އަށް ނުލިބި

ޖެހޭ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުުމގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ހިނގާފައިާވ ތައްތައް ކުރުން. މިއީ އެ ނަގަންކަން

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މައްސަަލތައް ބަލާނަން. އަދި މިކަމުަގިއ އި ކު މިނިސްޓްރީްނ ސްލާމިކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ލިބޭނެ  މްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވިސާއިން ޙައްޖަށާިއ ޢު ޖެހޭނެ ކަމެއް އެީއ ދިވެހިރާއްޖެކުރަްއވަން

 760މްރާ އަށް ފަހުގައި އެ ފަރާތްތަކުން އަދި ޢުށް ދެނެގަތުމަށްލިޭބ ވިސާަގއި ލިބޭނެ ފަރާތްތަ އެ، ގޮތްތަކަކީ ކޮަބއިކަމާ

ކޯޓާަގއި ތަރުތީބަކުން  ެއ ލިބޭ، ކަށް ލިޭބނީ ކިހާ ކޯޓާެއއްކަމާ ތްތަކަށް، ެއ ފަރާތްތަޢަޖަމާ ޓަަކއި ގެންދިއުމަށް

ވަގުުތގައި އެތައް އުއްމީދަކާ  އެންމެ ފަހު، ރަޖިސްޓްރީކުރާ މީހުންނަށްކަން ދެވޭނީ ވެސް އެބަ އެނގެްނޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ާޔރުވެގެން އަންނަ މީހުން މާލެ އައުމަށްފަހުަގއި ނުދެވޭެނ މްރާ އަށް ދިއުމަށް ތައްއެުކގައި ަޙއްޖަށް ދިއުމަށާއި ޢު

 ހުރި ކަމެއް،ފޮނުވާލުމަކީ އެއީ ވަރަށް ހިތާމަ ،ނުވަތަ އޭނާގެ އަނބިމީހާ އަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ،ކަމަށް

ނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނީވމާ ނޑުމެންނަށް ދިމާވީމަ  އަުޅގަ  765އަުޅގަ

ތް ަރއްޔިތުންނަކަްށ. ޮއތީ ސަރުކާރެްއ ނޫން. އަޅާލުމެއް ނެ މި، ކަމުެގ ހިތްދަތިކަން. އެހެންވީމާކުެރވޭނީ އެއިހުސާސް

އަދި މި  ،ައޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ބަލާނަން. ށް ސީރިއަލީހުގެ ފަރާތުން ވަރަޢިއްޒަތްތެރި މަޖި ސް މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި  ގެންދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކުިރއަށް  ައޅުަގނޑު ވެސް އެ މަަސއްކަތްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 770ވުރެ އިޖުތިމާޢީ  އޮތް ބިލުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުެގ ކުރިން ބޭނުމެއް ނެތް، ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބިލުގެ ވާހަަކ ދެއްކުމަށް

މިއަުދން މިއަދަށް އެ މައްސަލަތަްއ ހައްލުކުރަންވީ. ދެންމެއަުކ  ަގއި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަަދއްަކއި،ދިވެހިރާއްޖޭ

ނޑި އަށް ތިރިވެފައޭ. ެއކަމަކު ތިރިވެފަިއ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރަކު އެ ިވދާޅުވީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ހުރީ ބައިދަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ެނގެހެއްޓުމަކީ ިދވެހި ދައުލަތުެގ  ކޮބައިތޯ ޤާނޫނު؟ހުރީ ވަކި ތަނެއްަގއި ހުރި ދިދައެކޭ. 

އެއް. ހަމަ އެގޮތަށް މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގަިއ  ވި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާފަރާތުން އެކަންކަމާ ހަވާލުވެފައި ތިއްބެ

 775ަފއި އޮންނަ އުލު ރައްކާތެިރއޭ ބުނަނީ އެއީ ލިޔެޙަހަމަ މީހުން މަރަމުން އެހަރަ ގެންދަނީ. ރައްކާތެިރކަމެއް ނެތް. މާ

އެގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ރަމަޟާން . ެއއްވެސް މީހަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބޭ. ހަމަ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގަ

އަދި ތަކެިތ ލިބޭނެ ކަމަށް މި ބަޣާވާުތެގ  ދޭނެ ކަމަށާ،މަހު، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގައި ަތކެތީެގ ައގު ެހޮޔކޮށް

ގަިޑއިރު  ތިން ،ޖެހިގެްނ ދެ ގަޑި ކީ ފިޔާޮކެޅއް ހޯދަން ވެސް ކިޔޫދިޔައީ. އާޚިރު ނަތީޖާ އަ ވަޢުުދވަމުންސަރުކާރުން 

އޮތީ އޯގާތެރި ސަރުކާެރއް ބަޣާވާަތުކން ވަްއޓާލީމަ ޭއގެ ނުބަިއ  މި، އި ތިބެން މި ޖެހުނީ. އެހެންވީމާވަންދެން ައވީގަ 

 780ސެޕްޓެމްބަރުަގއި  7ހައްލަކީ  ތެރި ރައީސް. ހައްަލކީ ކޮަބއިތޯ؟ޢިއްޒަތް ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީއަޅުގަ  ނަތީޖާ

ދީ މިކަން ނިންމުން. އެނޫން އެއްެވސް ގޮެތއް މި ރާއްޖެއަކަށް ނެތް ދަށް ވޯޓުއް ބުރުން ރައީސް ނަޝީ އެ
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 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް. އެީއ ޯއގާތެރި ވެރިެއއްގެ ގޮތުަގއި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ އުފާފާގަތިކަެމއް ހޯދައިދީ

ތަށް ކަންތައްަތއް ކޮށްދީފައި ވަނީ ަރއީސް މާއްދީ ަފއިދާ ލިބޭނެ ގޮ އެިކ ކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް އަދި އެ ރަްއޔިތުންނަށް

ކަމުގައި ިވޔަްސ، ޔަސް، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންކަުމގަިއ ވިކާރުން. އެީއ އެކަނިވެރި މައިންނަޝީދުގެ ސަރު

 785އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ  ޖެހޭ ޚާއްޞަިވޔަސް އަދި ހަމަ އެއީ ލޭ އަޅަންކަމުގައި ކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނު

ެޑވިފައި މި އޮތީ. ވެްއޔާ މޮ ،ލަަތކީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެއްޓި ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް. ެއހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ހާކުދިން

ގޯީތގެ ކަންތައްަތކަީކ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކޭ. ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެއްމެދު  އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބިލުތަކުގެ  ނުވަތަ ިމކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ،ވުރެ މިކަން މިގޮަތށް ކުރުމަށް އެހެންނަމަވެސް

ބައި ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލުމަކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަކަްށ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ބައިުކޅަ މައްސަލަ ނިންމުމަކީ

 790ިމ އީސް ަނޝީދު ހޮއްެވވުމަށްފަހުގައި ދީ ރަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ވޯޓު 7ަގނޑު ނުެދކެން. އެންމެ ރަނގަޅު ހައްަލކީ އަޅު

ގެދޮރު ެއއްމެދު ގޯތީގެ މަްއސަލަ ހައްލުކުރުމަށްވުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ގޯތިރާއްޖޭަގއި ގިނަ ފުލެޓުތައް އަޅައި 

   ދިއުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލިބޭނެ މަގު ހަމަޖެހިގެން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ބަރުދާއިރާގެ މެން ފަރެސްމާތޮޑާ

 795 وصحبه آله وعلى ،دهحو   دناسي   على الموالس   ولصالة .العالمين رب   هلل الحمد .الرحين الرحون هللا بسن

ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ބިލަކީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބިމާ ބެހޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ، عليكن سالملا .أجمعين

ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙަކަށް ވާތީ މި އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ޤާނޫނަ

ކަހަލަ ބިލުތަކެްއ ރައީސް، މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ސަބަބުތަކެއް ެވސް އެބަ ހުރި. މީގެ ކުރިްނ ވެސް މި

ނޑު ލަފާކުރާ ،ބެހޭ ބިލުތައް ނުނިމި ކަމާ ދިޔަ. ސަބަބަކީ، ިމ މަޖިލީހުގައި ހުރިހުށަހެޅިގެން  ލަސްވުން. މިހާރު އަޅުގަ

 800ވުެރ ގިނަ ބިުލ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކގަިއ ނުނިމި އެބަ ހުރި. މިއީ މަޖިލީހުެގ  އަށް 71ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި 

ނޑައެޅި މަޤް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަްށ އެލަ ،މަސައްކަތްތައް ތަްނކޮޅެްއ ހަލުވިކޮށް ޓަކަިއ  ކުރުމަށްޞަދު ހާސިލުވަންސް ކަ

ދިަޔ ން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވޭުތވެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ހަރަކާތްތެރިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަ

ނޑުމެންނަށް މި ފްލެޓުދޮޅު އަހަރެއްހާ ުދވަހުެގ ތެޭރގަިއ  އެއީ ތަކުގެ މަްއސަލަ ބޮޑަްށ ދިމާވެގެން މި ދިަޔއީ. އަުޅގަ

އެ ފުލެޓުތައް ، އެ އިމާރާތްތައް އެކި ފަރާތްތަަކށް ލިބި ،ތައް އިމާރާތްކޮށްޅަން ފަށާފައި ހުރި ފްލެޓުއަ

ނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ...ރަޖިސްޓްރީކުރަން  805  ޖެހޭ ހިސާބު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވޭުތވެިދޔަ ދޮޅު އަހަރު ތެރޭަގއި، އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެްއ، މާފަންނު ދެކުނު  މުން ގެންދާވާހަކަދަްއކަ

 އަރުވަން. ދަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީ

 810 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ އިބްރާހީމް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނު

ބު ކޮްއކޮއާ ުހރިހާ ފުލެޓްތަކެއް ހައުސިން މުއްޠަލި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ފުލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ޖެހިގެްނއުޅެނީ

 815 ...މި ހުރިހާ ފްލެޓެއްގެ މައްސަލަ ޖެހިގެންއުޅެނީ ފަހުން ހި ހަވާުލވި މިނިސްޓްރީއާ އެްއޗެ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހާރު ވާހަކަދެއްކުމަށް ތިއީ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. މިމަށް ދަންނަވަން. އިށީނދެވަަޑިއގަތު

 އަރުވާފަިއވާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. ފުރުޞަތު

 820 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ދިޔައީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުގެ މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން، ބެހޭ ބިލުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބިމާ 

ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ދަތިތައް އިތުރުވެފައިާވކަން. މިކަމަށް

ވެދިޔަ ދޮުޅ ްސ، ައޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވަނީ ވޭތު ޒަތްތެރި ރައީދަންަނވަން. ޢިއް ރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ޝުކުރުޢިއްޒަތްތެ

 825އިން  ޖެހޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާދައުލަތަށް ލިބެން ތަކުން ޭރގައި ނެރެފައިވާ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެ

ކުރުމަށް ކަމާ މަސައްކަތް ރޯޑް ރުފިޔާ ހޯދުމުގެކު 5511ން ނުވަަތ ބިލިއަ 5.5ދާ ޚިލާފަށް ނަގާފަިއވާ ޤާނޫނާއި ގަާވއި

ން ކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަ-ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ތަކުރާރުކޮށް ޮގވާލަމުން ދާއިރު ވެްސ މި މަޖިލީހާއި އެންޓި 

ޖެހޭ ކަމެއް. މިީއ ައޅުަގނޑުެމން ކަންބޮުޑވާންހުއްޓިަފއި ތިބުން.  ،ނޭނގި ކޮަބއިކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ވެސް މިކަްނ ބަލަން

ފު ނުލިބޭކަން ގިަނ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިހާރު ޢަދުލުއިންޞާ ތްތެރި ރައީްސ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައްޢިއްޒަ

 830ށަހެޅުމުން އެ ޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަކި މީހަކު ހުޖެހޭ. ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރަންވެސް ބަެއއް ކަންތައްަތކުަގއި ޤަބޫލުކުރަން

ނަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް އިން މިހާރު ފެން ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށްމައްސަލަ ބަލާ 

ކޮށްފައި ވެސް ޮއވެދާނެ. ފަހަރެއްަގއި ބުލެކްމެއިލް ، ކުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަްތޮކށްޝަރުޢީ ދާއިރާ ބްލެކްމެއިލް

ޓަަކއި  ކުރުމަށްހާސިލު ޓަަކއި ނޫނީ ަވކި ކަމެއް މީހަކު ލަްއވާ ކުރުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް އެ

ނޮލޮޖީ މި ޒަމާނުގައި ވީިޑޔޯ ހަދައި، . ޓެކްމި ވަނީ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެފަ ނަށްމީހަކު މަރާލުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން
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 835ދިނުމަކީ ތަ އެކަމާ ގުޅޭ ބަޔަކަށް ތަޙްޤީޤުުކރުމެއް ނެތި އަދަބުމީހަކަށް ނުވަ މުކުާރިއރަށް އެނޫނީ ވީޑިޯޔއެއް ޢާއް

ނޑެްއ ވެްސ ޤަބޫލެއް ހަމަޖެހޭ އުސޫ ެއއް ނުަވަތ  ނުކުރަން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ީވޑިޔޯ ލެއް ކަމަކަްށ ައޅުގަ

ނޫނީ  ކުރުމަށްފަހުގޮތުން ފުރިހަމައަށް ތަޙްޤީޤު ބެހޭ ޗެއް ހާމަކުެރވިއްޖެ ނަަމ އެއާއެއް ުނވަތަ އެހެންެވްސ އެއް  ފޮޓޯ

ނޑިޑޭޓުންނާ ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރިމީހަކަށް އަދަބެއް ީދގެން ގޮުތން ވާހަކަދަްއކަާވ ބޭފުޅުންނަށް  ބެހޭ ަރއީސް، ރިާޔސީ ކެ

ނޑިޑޭޓުންެގ ވާހަކަ އެންމެ ރަނގަޅީ އެ ބޭފުޅުން ދެއްެކވުމޭ.  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަީކ ރިޔާސީ ކެ

ނޑިޑޭޓުން ފަހަތުަގއި ތިއްބެ   840 ... ވި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމްދީނާރިޔާސީ ކެ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަތުންރިޔާ

ޓަކައި މަްއަޗންގޮޅި ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ހުށަހެޅުމަށް

 އަރުވަން ފުރުޞަތު ރަޝީދަށް

 845 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ނުޑ ނިޒާމީ ަމއްސަލަ އެއް ިމ ނެގީ ރަަށަކށް އަރުވާލީމަ އެ ރަުށަގއި ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަުޅގަ

 850 .ވެސް އެބަ ހުރި ކުދިން ވިހާފަ ނަހަލާލަށް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ހާރު ވާހަކަދެއްކުމަށް . މިމައްސަލަ އެއް ނޫން. ތިއީ ނިާޒމާ ބެހޭ ރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާޢިއްޒަތްތެ

އަރުވާފަިއވާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް، ޭއގެ ކުރީަގއި ައޅުަގނުޑ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ފުރުޞަތު

 855 އަރުވަން. ންބަރު ޒާހިރު ާއދަމަށް ފުރުޞަތުހުށަހެޅުމަށް ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް ގައްދޫ ދާއި
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ނޑު  މިތާަގއި ރިާޔސީ ެކނިޑޑޭޓުންނާ ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  860ބެހޭ ބިލެއްތޯ ހުށަެހޅިގެން މި އުޅެނީ އަުޅގަ

ވެސް އެނގޭނީ ދާ ގޮތް ތަކަށް ވެގެންމައްސަލަސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ޙަޤީޤަތް އެނގެނީ ބިތުފަންގި ނެގީމަ. މިހާރު 

 ކުރީމަ. ޝުކުިރްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެން ޮގސް އަނެއް ބަޔަކު ޮއޑިޓުއެކަން ނިމި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 865ތަކަށް؛ ޢިްއޒަތްތެިރ ަކންތައް ޒަތްތެރި ރައީސް.ޖެހޭނީ ރަނގަޅަށޭ. ޢިއްދަންނަވާނީ ޢަމަލުތައް ހުންނަން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އޮއްކުގޮތުން ވާހަކަދެ ބެހޭ ރައީސް. ކަންތައްތަާކއި ޢަމަލުތަކާ ތް ކަމެއް. މަކީ އަޅުގަ

ެއއަރޕޯޓު އެ  ،ދަންނަވަނީ އެއަރޕޯޓު ހަދަން ހަވާލުވެ ދަންނަވަނީ، އަޅުަގނުޑ މި އަޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނުޑ އެއަރޕޯޓް ހަދަން  ެއއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭނުންކުރަމުންދާ ވާހަކަ ނާޅައި އެ ރަށްރަށް އަުޅގަ

ހި ބޭނުމުގައި އެ ރަށްރަށް ހުރި ގަސްތަކާ އެްއޗެ، ތަންތަން ބޭނުންކޮށް ނާޅައި އެ ރަށްރަށާއި އެ ހަވާލުވެފައި ެއއަރޕޯޓު

ނުޑގެ އްކަނީ. އަޅުގައެއް ވެސް ނޫން އަޅުަގނޑު މި ދަ އެ ކާލަިއގެން ހުންނަ ވާހަކަ  870ނުޑ މި ދައްކަނީ އަޅުގަ

ނޑު ދައްކަނީ އެްއވެސް ގަމައުޟޫޢު ނޫން. އަޅުަގނޑު މި  ނިސްބަތްޮކށެއްމީހަކަށް . ައޅުަގނޑު ދަްއާކ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު އެ   ދަންނަވާ ވާހަަކ އަީކ ައޅުަގނޑު މީހެްއގެ ފަހަތުަގއި ުހރެފައި އަެނއް މީހާ އަށް ާފޑުކިާޔއިރުަގއި އަުޅގަ

ން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. ައޅުަގނޑު މީހެްއެގ ސިފަތައް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލު މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރި މީހާގެ

ނޑާފަހަތަށް ވަންނައިރު މީހާ އެބަ  ލު އެީމހާ ހުރި ހާ ދިމާލަށް އެއްެޗއް ބުނާއިުރގައި އެ ގައި ދެން ހުރި މީހާ އަޅުގަ

 875 މީހުން ބުނެ އުޅޭ، މީހުން ބުނެ އުޅޭ... އީސް.ން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަޖެހޭ ބަލައިލަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްމަދު އާމިރަާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއި

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 880 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ކަދެްއެކުވން:ވާހަ ދު އާމިރުބަރު އަޙްމަކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ... ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ މި ނެގީ، އަުޅގަ

 885 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ގެންޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ވާހަކަދައްަކވަމުން ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 890 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އާމިރުމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ނަޑއެިޅގެ އެއް މި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ކުރަމުންދާއިރު ވެްސ ތަނުގައި އުނދަގޫ ން ވާހަކަަދއްކާ މެންބަރަށް މިނެގީ ކަ

މަޖިލީހަކީ އެންމެންގެ މަޖިލީހެއް. މި ރައްޔިތުންގެ  މަނިކުފާނު ތި ހުންނަވަނީ ހަނު. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. މި

 މަޖިލީހެއް. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. 

 895 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފްލޯ އެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަނެއް ނުހުންނަން ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަ

ކުރުން އޮތީ. ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން އެބަ ގެންަދން. މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް

ނޑުމެން މިހާރު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން   އޭގެ ކުރީަގއި ޖެހުނީ. އެހެންކަމުން  ައއިސް މި ޑިހުސްަވގުތުކޮޅު ައރުވާ ގައަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު 1އަޅުަގނޑު މިހާރު އަދި   900ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަރުވަން ޢިްއޒަ މިނެޓު އޮތުމާ އެކު އަުޅގަ

ނޑު ުހސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވާނަން ވާހަކަކޮޅު ލިބުމުއްޠަ  ންނަށް. މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ނިންމާުލމަށް. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލިބުމުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީހުން ބުނެނި ހާސް މީހުންނަށް ވެސް  ،އެކަކަށް ޖައްސަވާ ަބލާ އުޅޭ އަުޑއަހަމޭންމާލަމުން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި އަހަރު ޢު ދިމާވެއޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  905 މީހުންނަށް މި  1311އަށް ދާން ބޭުނންވި  މްރާއަުޅގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ޓަކައި ކުރި މަސަްއކަތުްނ  އަށް ދިއުމަށް މްރާޖެހުނު މުސީބާތަކީ ވަކި މީހަކު ޢު

 . كاتهوبر الم عليكن ورحوت هللاالس  و ނޭ.މެދުވެރިކުރެްއވި ކަމަކަށް ވެްސ ވެދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހިސާއާދެ! މިހާ  910ގަިޑއިރުެގ ހުސްަވގުުތކޮޅެްއ އަުރވަން. އެހެންކަމުން ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެގ  1ބުން އަުޅގަ

 ން. ޖަހާއިރު ކަމުަގއި ދަންނަވަ 1މަސައްކަތް ކުިރޔަށްދާނީ 

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 915 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިލުފުށީ . 9.1ވަނީ އެެޖންޑާ ައއިޓަމު  ރު ކުރިމަތީަގއި މިއަޅުަގނޑުމެން މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ފަށަިއގެން ގެންދާއި 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ  2112/11ރަޝީުދ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟުދާއި

ޒިރުެވަވޑަިއގެންފަިއާވ ހާ ހަކަދެއްކުމަށް އެިދވަޑަިއެގން،ބިލުެގ ބަހުސްަގއި ވާ ގެނަުއމުގެ ބިލު. މިބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ބިލުގެ ބަހުސް މި  ހިސާބުން މި ނިމިއްޖެ. އެހެންކަމުން މި ންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައިހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 920އްކަތެްއ ގެ ދަށުން މަސައައިޓަމު އަށް. ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް. މި 11 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނިމުނީ. މިހާރު މި

މަޖިލީހުން ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަުމެގ  ަރއްޔިތުންގެ 11.1ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. . 11 އިޓަމުނެތް. އެޖެންޑާ އަ

 173އެ ގަާވއިުދގެ  ވަނަ މާްއދާއަށާއި 167ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  ުގޅޭ ވޯޓުތަްއ ސިއްުރކުރުމާ

މެއް ޚިލާފު ނިންމު އި އިޞްލާޙުަތކަކީ ޤާނޫުނައސާސީއާެގނަ އަްށ މަޖިލީހުން ވަަނ މާއްދާ 177 ވަނަ މާއްާދއަށާއި

ން މަޖިލީހުގައި ގުިޅގެ އިން ނިްނމެވުމާ ޟިްއޔާޤަ SC-C/63/2102 ކޯޓުގެ ނަންބަރު މް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ

 925ޖުލައި  18ޅުމަށް . މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތުން ޢާއްމު ުގޅޭ ނަގާ ވޯޓުތަކާ

މަޖިލީހަށް  ށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްުނވޭ. މި ރިޕޯޓުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަ 2113

ދު މަާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ ދާއި

ނޑު ފު މަދު ރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަރުވަން. ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުަޤއްރިރު ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރުޞަތު އާމިރަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން.  އާމިރަށް އަުޅގަ
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 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ނޑު މި ުހށަހަޅާ ރި ޕޯޓަކީ ދެންމެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ތި ވިދާުޅިވ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

 3ވަނަ ދުވަހު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2112ޑިސެމްބަރ  3ގޮތުން ޢާއްުމ ކޮމިޓީން  ުގޅޭ ރުޚީއާސު

 ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ މްަގިއ ސުޕްރީ 2113މާރޗް  14ގޮތުން  ގުޅޭ އިޞްލާުޙގެނައުަމށް ނިންމި ނިންމުމަކާމާއްދާއަކަށް 

 935ނަ ުދވަހު ވަ 2113އޭޕްރީލް  9ޓަަކއި  ގުިޅގެން މައްސަލަ އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޙުކުމަކާ ުގޅިގެްނ، އެ ުޙކުމާ 

އޭޕްރީލް  15މައްސަލަ ފޮނުއްވާފަިއވާީތވެ ޢާއްމު ކޮމިޓީން  އަށް އެ ގެ ރަީއސް ޢާއްމު ކޮމިޓީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 3 ލާނަން.ދަންނަވައިްއ. މި ރިޕޯޓުެގ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އަޅުަގނޑު ވަނަ ދުވަހު ނިންމަާވފައިވާ ރިޕޯޓެ 2113

 ވަނަ ާމއްދާ   167ވަނަ ދުަވހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަިއ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2112ޑިސެމްބަރ 

އަްށ  ނަ މާއްދާ ވަ 177)ރ( އާއި ަގވާއިުދެގ  ،ވިއިތުުރކުރެއަކުެރއް އަށް  ވަނަ މާއްދާ 173ަގވާއިުދގެ  އާއި

 940ވަނަ ދުވަހު  2113ޗް ރމާ 14ކަމަށް  މާއްދާތަކެއްބާޠިލު ޚިލާފު  ސީއާއިތުރުކުރެްއވި )ޅ( ައކީ ޤާނޫނުއަސާ



36 

 

ުކރެއްވުމާ ުގޅިގެްނ، މަޖިލީހުގެ ކުމްޙުއިން  ޤަޟިއްޔާ SC-C/63/2102 ޕްރީމް ކޯުޓގެ ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

އަށް  އަށް ފޮނުއްވާފައި ސިޓީ އިން މި ކޮމިޓީ އި މަޖިލީހުގެ އިދާރާޓަކަ ނުމަށްހިމެ އްދެންނެވި މާއްާދތަ ގަާވއިދުގެ މި

 ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެންނެވުުނ ޙުކުާމ ގުިޅގެން ގަާވއިދަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ގެންނަންނުޖެހޭސުދިވެހިާރއްޖޭގެ ، ބަލާއިރު

ނޑަައޅައި  މާއްދާތަްއ  އިޞްލާޙުކުރެްއވުމުގެ ކުރިން އެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އިްސވެދެންނެުވނު މާއްދާތައް ،ކަމަށް ކަ

 945ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް  8ކޮމިޓީގެ  ަގއި ބޭްއވުނު މ2113ިްލ އޭޕްރީ 15މަށް އުެގންދިއޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން 

ވެްސ ލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް. ދެން މި ރިޕޯޓުގައި މި އިޞްލާޙު އަޣްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ 

 މްޕްރީމައްސަލައިގައި ސު މި ،ވެސް ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި ޙުކުމް ވެސް ނެ. އަދި މެންބަރުންގެ ލިސްޓުހިމެނިފައިވާ

ވެްސ  ގޮތުގެ ތަފްސީލު އަށް ހާޒިުރވި ން ކޮމިޓީކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމް ެވސް ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި ެމންބަރު

 ޝުކުރިްއޔާ.  ތު ނެގީ.ޖިލީހަށް އިއްވުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަ މަ ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ ރިޕޯޓު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކޮމި  ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަމަްށ ޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަން.  ޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށް ރިޕޯޓުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

އޮތީ.  ގަޑިއިރު މި 1ކުރުމަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއަދި ކޮމިޓީގެ ޢިއް

 ށް. ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދައަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި
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 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ކު  ރިޕޯޓު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަގާ އިތުބާރު  އޮތީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިމަތީގައި މި`. އަުޅގަ

 ކޯޓުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފައިވާ  މްކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީ ގޮތުން ގުޅޭ ނެތްކަމުގެ ވޯުޓ ސިއްުރކުރުމާ

ްއޔިތުންެގ ތަކުަގއި ރަތެރި ރައީސް. ޑިމޮކްރެޓިުކ ނިޒާމުއްޒަތްތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޢި

 960އެަބޭވ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު ލިމެންޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެީއ ފަހުގެ ނިންމުމަކަށް މަޖިލީހުން ނުވަތަ ޕާ

ނިންމުމެއް  ލިމެންޓަކުން ނިންމާވަދެިވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޕާ ކޯޓަށް ޭއގެ ތެރެއަށް މް ޓަކައި ސުޕްރީ މާނަކުރުމަށް

ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް ކަމެއް ކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށް ތިބޭނީ  ،އެއީ ފަހުގެ ނިންމުން. އެ ނިންމުމަށް ބަހުސްކޮށް

ެއއް ނޫން.  ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ މުޅި އުމުރަށް ހޮވާ އެއްެޗއް ނޫން. މުޅި އުމުރަށް ހޮވާ މުއައްސަސާ

ވާއިުރގައި ދެން ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ހަމަ  ރަށް ދެމިއޮންނަ މަޖިލީހެއް. މިައހަ 5ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ 

 965ކުރާނެ ކަެމއް. ޔެއްތޯ. އެއީ ަރްއޔިތުން ޚިޔާރުބަރާނީ މިތާގައި ތިބެންޖެހޭނީ ކޮންކުއިޚްތިޔާރުކުރާނީ ުނވަތަ ޚިާޔރު

ވެްސ ސީ. އެހެންނަމަ. އެއަށް ކިޔަނީ ިޑމޮކްރަނިންމުންއެއީ ަރއްޔިތުން ނިންމާ  .ގޮތަށްތޯ ކަންކުރީ ރައްޔިތުން އެދޭ

ނޑިޔާރު މްސުޕްރީ ނޑިޔާރު  ން ކޯޓުގެ ފަ ނިޑޔާރުން ބަރަހަނާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާފު ެގއްލި ،ނުވަތަ ުއއްތަމަ ފަ ފަ
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އޭނަ  ދާއިރުގައި ވެސް އޭނަ އެެހރީ ޗުޕް ވެސް ނުބުނެ.ބަރަހަނާ ފިލްމުތައް ޢާއްމުވަމުން، ފިލްމު ކުޅެމުންދާއިރު ވެސް

ކޯުޓެގ  މްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޭނަެގ ސުޕްރީ ކުެޅފައި އޮތީމަ ނޫިނއްޔާ އޭނަ ުނހުންނާނެވެސް އޮތީ ބަރަހަނާ ފިލްމު

ނިޑޔާރު ފާއިުޒގެ ބަރަހަނާ ފިލްމެއް އޮތީމަ އޭނަ ވެސް އެ  970ފެންވަރުގެ ތަނަކުން  އެ، ހުންނަނީ. އެހެންީވމާ އުއްތަމަ ފަ

. ރައްޔިތުން ޤަބޫލެްއ ލިމެންޓުން ޤަބޫލުކުރާނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާނީޕާނިންމާ ނިންމުމެއް ކިހިނެއްތޯ 

 ގެކޯޓު މްކޮށްފައި ސުޕްރީ ހުރިހާ ކަމެއް  ިޒނޭކޮށްގެން. މި ނުކުރޭ ރޯބަރަހަނާ ފިލްމު އެހެރީ ކުޅެފަ. ރާބޮއިގެން،

ނޑުމެްނ ދައް ދޭން އޮތް ތަނުގެ ވާހަކަ މިރައްޔިތުންނަށް ިއންސާފު، އިންސާފު ކަނީ. އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އިސްލާމްދީނުގަިއ  ޙުކުމް ެއއީ ޙުކުމަކަްށ ވާނެތޯ؟ ތަނުގެ ތިބި ބައެއް އިްއވާ ދައްކަނީ މިތާ ތިބެގެން. ދެން އެ މި

 975 .ވާ އިްއވުންމީހުންނަކީ ބާތިލު އިއް  އެ ރި ޙުކުމަކަށް ބަލައިގަެނވޭނެތޯ؟އިންސާފުވެ ލައިގަެނވޭނެތޯ ެއއީ ޙުކުމަަކށް؟ބަ

ނޑުމެން  ކޯޓުން އިްއވިޔަސް ެއއީ ބާތިލު ެއްއޗަކަށް މްށް ސުޕްރީދެން ނިޔާތަކަކީ ެއއީ ކޮންެމ ގޮތަކަ ވާނީ. އަުޅގަ

ގެ ނުވަތަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުރި މީހަކު ޯވޓެއް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ތަނަށް ސިއްރު ހުށަހެޅީ މި

ބްލަުޑ ބޭންކުަގިއ ހުރި ހުރިހާ ލޭތަކާ ެއއްޗެިހ ، ކަރާމާތާިއ ޢިްއޒަތާއި ގެއްުލވާލައި މުިޅ ދަުއލަތުގެ ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން 

ތަށް މިތަނަށް ބަޔަކު މީުހން އަރަިއ، މުޅި ސިސްޓަމް ފަހުން ޒޮމްބީންގެ ގޮ އެރި މިތަަނށް ބޯލައި، އެ ޑްރެިކއުލާ

ނޑުމެން ނެގީ މިޚަ  980ލި ދޭ ހާލަތަށް. ކުއް ހާލަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ. ރާއްޖެ ތަނުން ސިއްރު ވޯޓެއް. އެ ރާބުކޮށްލީމަ އަޅުގަ

، ލިމެންޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއްއް ވެްސ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ޕާ. ުދނިޔޭގެ އެހެން ހާލަތްތަހާލަތު ވެސް އިޢުލާންކުރޭ

. ރައްޔިތުންނަށް ކުެރވިދާނެ. ވައިެއއް ޯނންނާނެ ރައްޔިތުން ފިޔަ  ހެދޭނެ ެއއްެވސް މުއައްަސސާއެއަށް ެދކޮޅު

ކަމުގެ މަޤާމަށް ތިމަންނަމެން ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް އެންގިދާނެ ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ތި 

ލާކަށް. އެއީ ަރއްޔިތުން ބުާނ ބުނުން. ރައްޔިތުން ބުނާ ކު ކަލޭމެން ސިއްރު ވޯޓެއް ަނގަިއގެން ނިންމައި ހޮވާ މީހަ

 985 ކޯޓަކީ މުޅި އުމުރަށް ހޮވާފައި އޮތް މްޔިތުން ބުނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރީފަހަރު ރައް 1އަހަރުން  5ން ބުނު

ނިޑޔާރު،  މް ތަނެްއ. ސުޕްރީ ޓަަކއި ޮހވާފައި އޮތް ކުރުމަށް. ރަްއޔިތުންނަށް އިްނސާފު ޤާއިމުތަނެއް ކޯޓު، ުއއްތަމަ ފަ

ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މީހަކު ޕްރޮ އުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮބައިތޯ މިހާރު؟ޕްރޮސެކި

 ކުރުން. ރަީއސް ނަޝީދުގެ...ކޮންމެ މީހަކު މައްޗަށް ދަޢުވާ  ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރާ

 

 990 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ނޑުމެ ނޑު  ކުރުމަށްްނެގ މިއަދުގެ މަސައްކަތް ައަވސްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ތަނަށް  ބާަވތުގެ ރިޕޯޓުތައް މި ވާހަކަ ދެންނެވޭތޯ ބަލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވެސް ވީާހވެސް ކުރުކޮށް މި

ނޑުމެންނަށް މެންބަރުން އެިކއެކި ދިމަދިމާތަުކގައި އުޅުއް  ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ގިނަ ވާ ަވގުތުަގއި ވޯޓަްށ ފަހަރު އަުޅގަ

ހުރި.  މަޖިލީހުގައި ފެނިފައި އެބަ ަތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ެލިވގެން ދިޔަދަނީ ޙަޤީޤަްތ ނޭނގި ވޯޓު އަހާއިުރގައި މި
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ނުޑ  ކޮމިީޓގެ ނައިބު ުމޤައްރިރަށް، ވާތީ އެހެންކަމުން ހަމަ އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީގެ ހިމެނޭ މެންބަރެއް ަކމަށް  995ވާތީ އަުޅގަ

 ،ކުރުމުގެ ކުރިންއެ ޙުކުމް ، ނަމަ ކުރިން ގޮތަށް ފާސްކުރެިވއްޖެ އޮތް ނަވާލަން މިހާރު މި ރިޕޯޓު މިހަމަ ދަން

ނޑުމެން ގޮތަށް ޢަމަލު އަޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިދު ާފސްކުރުމުގެ ކުރިން ގަާވއިދުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީ ރު އިޞްލާަޙކާވަނީ. އެހެންވީމާ، އިތު މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ހުގެ ަގާވއިދުަގއި ކުރިްނ ނުލައި އަުޅގަ

މިކަން ސާފުާވގޮތަށް ޯވޓަށް އަހައިގެން ދިޔުމަކީ މީ ، ޢަމަލުކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކުރަމުން އައި އުސޫލަށް ޢަމަލު

ނޑު ދި ހަމައެއާއަަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. ކޮންމެހެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ގޮތުަގއި ައޅު  1000އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މީ  ްނމެ ޚިޔާލުތަފާތުވެފައި ހުރިކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކިތަ ފާހަގަކުރަން މި ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވަންޏާ ރައްޔިތުްނ ކަންބޮޑުާވ ކަންތައްަތކުެގ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ަކމަށް މައްޗަށް އަުޅގަ

ލާއިުރގައި ަބެއއް ކަހަަލ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޑިމޮކްރެޓިކު ހަމަތަކަށް ބަަލއި ަގނޑުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުރިޢާޔަތް

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ރުހުންދިނުން، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ  މި ،ކަންތައްތަކަކީ   ތަނުަގއި ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ފާަހގަކުރަން.  ގެއްދިނުމަކީ މީ ސިއްރުކޮށް އޮތުން ަރނގަޅު ކަމެ ވުރެ ޮބޑަށް ރުހުން އަށް  1005ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އަކީ މިކަން  ޤައުމަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްަސލަ އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ސިއްރުކޮްށެގން އަޅުގަ

ނޑުމެންވަންޏާ ކީްއކުރަންތޯއޭ ޭއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަވާުލވާ ދިްއކުރަނީ ކަަމށްތަފާތު އިނގިލި  އެއަްށވުރެ ންީވ. އަުޅގަ

ބޮޑު ގޮތެްއގައި ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކީ  ސާފުސީދާ ކަންމަތީގައި ތިބީ ކަމަށްވަންޏާ މިކަން ފާޅުކަން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ނެތް އެހެން ނިޔަެތއް  ގައިމުމެންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ. ހަމަކޮބައިތޯޭއ އަުޅަގނޑު ެވސް އަުޅގަ

 1010 ސާފު ކަމެއް ނެތީ ކަމަށް  އޮތް ގެއްލުން. ނިޔަތުަގއި  ްއޔާ އެބަމީހެއްގެ ނިޔަތުގަ. އެހެންެވއްޖެ ޏާ އެވަން ނެތީ ކަމަށް

ވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ުނކުރެވޭ ިމަކން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮެތއްގައި  އޮތް ެގއްލުން. ެއހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އެބަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިދާ އޮެވގެން މި ކަހަލަ  ނެ ެގއްލުމެއް އޮތް ކަމަކަށް. ެއހެންނަމަވެސް ބައެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެމން މިވިސްނާފައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުތަށް މަޞްލަޙަ ނުން ނަގާ ސިއްރު ތަ ގެ ަރއީްސގެ ވޯަޓކީ ެވސް އަުޅގަ

ބޭފުޅާ  ހާރު ވެސް ތިުނގަންނަާވނެ މިހަމަ މަނިކުފާނަށް އެނގިަވޑައި؛ މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާތީ މި ވޯޓަކަށް

 1015އްރުން އޮންނަ ކަެމއް. ދެންނެވީ ެއއީ ސި މި، ގައިމު ެވސް ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާއް ކަެމއް. ހަމައަށް ވޯޓުދިނީ ކޮންބައެ 

ކުރުމަކީ އޭގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާއިރުަގއި ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މީހުންނަށް ރުހުންދިނުމުގެ ކަންތަކުގައި ިސއްރު 

ނޑުމެންނައެހެންނަމަވެ ންތައް ކުރުމުގައި އިތުބާރު ނެތްކަުމެގ ދޭތެރޭ ކަ ށް މިއަދު ޒާތީ ގޮތުން މީހުންނާސް އަުޅގަ

ވާީތ  ކަމަށް ކުރުމަކީ މިައދު ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން އެްއވެސް ބަަޔކު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމެއްމައްސަލަ ސިއްރު

 ވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.ުނކުރާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނައަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދު
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 އޮތީ ކުރިން ވެސް މިކަން ގައި މި އާދެ! މިއަދު ާޢއްމު ޮކމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ޖެހޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ނަގަން ގެންދަން. އާދެ! ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރި އުސޫލުން މިކަން ކުިރޔަށް

އޮތް.  ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ ވަރަްށ ސާުފކޮށް ލިޔެފަިއ އެބަ ވޯޓުތަްއ ނެގުުމގަިއ ޢަމަލު

 1025ތަޢާރަޟުާވ އިޞްލާެޙްއ  ިއ ިއޞްލާޙަކީ ެއއީ ޤާނޫނުައސާީސއާމަޖިލީހުން ގެނަ އެހެންނަމަވެސް ެއގޮތަށް އޮްއވާ މި

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ދިޔަކަމަށް އަ ކުރިމަތިވި  އެކަމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މި، އީ ވާހަކަދެެކވެމުން. ެއހެންވީމާޅުގަ

ގޮތް.  ވަގުތު ަގވާިއދުގައި މިކަން އޮތް ފަހުަގއި ޢާއްުމ ކޮމިޓީން މި ގެނައި އިްޞލާޙަކީ މީ މި ކަންތައްތަކަށް

ނޑު އެހެންވީމާ، އެ ފާސްކުރުމާ ޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ކަށް ދާކަށްނުމެން ަބހުސަދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

އަންނަ  އަށް މި ދާއިރުަގއި ރާއްޖެހިާރްއޖެ މިއަދު ބަދަލުވަމުންއެހެން މެންބަރުން މިއަދު ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ދިވެ

 1030ރުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ބައެްއ ންަދވާއި މަޖިލީހުން ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ގެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި އަދި މި

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮތް. އަދި މިއަދު ިދއްދޫ ދާއި ދެްއކުން މީހުންގެ ތެރޭަގއި ެއކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން އެބަ ވާހަކަ

ނޑި ،މަދު ސަމީރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާުޅވިއަޙް ތިިރކޮށްފައޭ. އަށް ބަެއއް ތަންތާގައި  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިދދަ ހުރީ ބައިދަ

ނޑަށް  އާދެ! މިކަހަލަ ވާހަކަ މިހެން ދައްކާއިރު އަޅުަގނޑުމެންަނށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިކަހަ ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިާޔސަތު، ސަލާމަތީ  އިން އެބަ އޮތް ވީ މީޑީޔާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ

 1035ޮއތީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަކީ އެއީ މަގުހަދާ މީހުންގެ  . އޮތްއިރު އޭަގއި މިޮކށްފަރުތަކުގެ ސިޔާސަތު ޢާއްމުބާ

ތަްއ ބަލަހައްާޓނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަްއ ކަމަށް. އޮތީ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަސލާމަތީ ކަންތައް ގޮތުަގއި ބަދަލުކުރަްނ ނިންމާފައި މި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އޮތް ކަންބޮުޑުވން، އެހެންވީމާ ހިސާބުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ބަޔަުކ  މިހިރީ. މި މީ ައޅުތަ

ޚިލާފު ވާހަކަެދއްކުމަކީ މީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! މިއަުދ  ހަކަަތްއ މިތާ ދައްކާ ޙަޤީޤަތާ މިއަދު ނިކުމެ ދޮުގ ވާ

ނޑު ދެއްކި ވާހަކަިއގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތްތޯ ނެތްތޯ އެ ސު . ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރިންނާވާލުކުރަންޖެހެނީ ނޫސްވެދެންމެ އަޅުގަ

 1040ަޓކަިއ،  ށްކަބަޔަ ހުރި. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން އެ ވާަހކަތައް ލިެޔފައި އެބަ ހުރި ހުރިހާ ނޫހެއްގައި މި މިއަދު ނިކުމެފައި

ކުރާނެ ގޮތް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފައިވާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދުގައި ޢަމަލުދީބަޔަކަށް އިޙްތިރާމުކުާރ ޤަދަރު އެ

އެ ފެންވަރަްށ އައިމަ ައޅުަގނޑުމެން މިައދު އެބަ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ. އަދި އެކަުމގެ ކަންބޮުޑވުން  ސިޔާސަތުަގއި

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިީޓ ލީޑަރު ވެްސ  އުފައްދަންޖެހޭ ސިޔާީސ ޕާޓީަތކުން ވެްސ. އަދި ޚާއްަސކޮށް މި

. ޖެހޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އެބަޖެހޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން. އެހެން ސިޔާ އެބަ މިކަމާ

 1045ވަންޏާ  ައށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ެޖހޭ ނެރެން. އެއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެރިކަން އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫސްބަޔާން ވެސް އެބަ

 މަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މި ބުނަނީ. ކުއްލިއަކަށް ހަމަލާދޭނެ ބަޔަކު އައިްއސި ކަ

މީހުން ތިބެންޖެހެނީ ވަރަށް  ޖެހެނީ. އެއެހެންނޫނިއްޔާ ސިފައިން ހޯދަން ޖެހެނީ. އްޔާ ފުލުހުން ހޯދަން މިވެއްޖެ 

 އެ  ؛އޮންނަނީ މީހުންގެ ބާރުތައް މި ދަނީ އެ މީހުންެގ މުއައްސަސާަތކުގެ ބަދަުލވެެގން މި އާދަިއގެ، އަދި އެ
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ނޑުމެން ވަރަްށ އޮންނަީނ މާލޭގެ ސިީޓ ކައުްނސިލް.  ރޫފު ނެރޭ ފަރާތަކަށް މިމީހުންނަށް އަމުރުމަޢު މީ އަުޅގަ

 1050ހާލަތުގައި ތިބި ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ެވރިކަން ދޭނީތޯ ނޫންތޯ މީ  މި، ވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާކަންބޮޑު

ނއުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއް ނޫން.  ޑުމެން މިހާރުގެ އެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެިރކަމަކަށް ނާދެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ވަނަިއގަ. އެހެންވީމާ 4ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ އުޅެނީ ޮގތުން ވެއްެޖއްޔާ މިހާރު ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ އަުޅގަ

ވިަޔސް ހަމަ އެންމެ ފުލުހުން ކަުމގައި ކިތަންމެ ބުރަކަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވި، ނޫން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެއްބުރެއް 

 ...މް.ޑީ.ޕީ. އެހެންވީމާންޖެހޭނީ އެހޮވަ

 1055 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ތްތެިރ ހުރިހާ ިޢއްޒަ ޞަތަށް އެިދވަަޑއިގެްނފައިވާވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ފުރު އޮތް ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިމިހާރު 

 ނިމުނީ.  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި

ނޑު މި -11.2 ޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 2111/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11.2 އައިޓަމު ދަނީ އެޖެންޑާ އަޅުގަ

 1060ނިންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓަށް ިއޞްލާޙު ން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ގެަނއުމުގެ ބިުލ އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީއިޞްލާޙު

އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއްނުޭވ.  ންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށްގައި މެ 2113ޖުލައި  18ހުށަހެޅުމަށް 

އްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ފުވަ  ،ެދއްވުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މި

 މަސީޙަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 1065 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މަސީޙުهللا ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުފުވައްމުލަކު ދެކުނު 

ހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޢާ` ޝު

ޒަތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް ،ގޮތުން ެގންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް ކަމަށް ދެކެވަަޑއިގެން  އިޞްލާޙަކީ އިދާރީ

ގުޅިގެްނ  އަށް ލިބުމާ އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ވާަފއިވާ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުހުށަހަޅުއްމެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު 

ނޑުމެން މި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ގެެނއްސަ. މާްއދާއަކަށް އިޞްލާޙު 2ނޫުނގެ ވަނީ މި ޤާ ަގއި ބައްދަުލވުމަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެނައި ިއޞްލާޙު ވަރަށް ސާދާކޮށް އާދެ، ޢި  1070އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ައޅުގަ

ނޑުގެ މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން  ،ތަްފސީލަކަށް ނުގޮސްއޭގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެީތވެ އިުތރަށް އަޅުަގނޑު  އަުޅގަ

ކަމުގައި ދެްއވި އެއްބާރުެލއްވުން ފާހަަގކޮށް  ނިންމާލަމުން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި

ޓޭރިއަޓުން ދެްއވި ެއކު ުޝކުރުދަންނަވަން. އަދި ކޮމިީޓގެ ސެކްރެޓޭިރއަޓަށް ެވްސ ސެކްރެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ  ދަންނަވަން. އާދެ، މިއެކު ޝުކުރު  ން ފާހަަގކޮށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެއްބާރުެލއްވު

 1075 މުން އިށީނދެލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދެއްވުމަށް ތަންދެތެއް ނިންމައިކަމުގައި ގޮ މަޖިލީހަށް މި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކޮިމޓީ ދަންނަވަން. މި ބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުގެ މުޤައްރިރަށާއި ކޮމިޓީެގ މެންޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ފުރުޞަތަށް  އޮތީ. ެއްއވެސް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ގަިޑއިރުެގ ފުރުޞަތު މި 1ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް 

 1080ަދށުން އެ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއާވ  ވަނަ ނަންބަރުގެ 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  75އެުކ ގަާވއިދުެގ  ނުވުމާ އެދިަވޑަިއގެންފައި

ވަނަ ިކޔުން  3ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ޢާއިލާއާ ބެޭހ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު، 2111/4މަތީން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގޮތުގެ

ހުރި ކަންކަމަށް  ވޯަޓށް އެހުމަށް ނީ. ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުނިމު 11 ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު ން. މިއިްއވަ

ނޑުވޯޓަށް އެހުން އުސޫލުގެ ދަށުްނ  މެން ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ އަޅުގަ

ނޑު  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް މި ގައި އަލުން ރަނގަބީލުޖަހައި،1:25، ަގއި. އެހެންވީމ1:31ާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑާލަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.   1085 ޖަލްސާ މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން)ޖަލް  (އަށް  13:29އިން  13:14: ސާ މެދުކަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 1090 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަހުެގ މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން ވޯުޓްނ  -12ދަނީ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  މި އަށް 12 އައިަޓމު އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާ

މަށް ށް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަ

ގެ ދަށުން 12.1އެޖެްނޑާ ައއިޓަމު  ށް ދަންނަވަން އޮތީމިއަދު ވޯޓަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. 

 1095ެގ ދިވެހިާރއްޖޭ، 2112/1ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ލީހުން ނަގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ބަލައިގަތުމާމެދު ވޯޓަށް އެހުމާ،ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ވަނަ ާމއްދާއަާށއި އެ  167ގޮތުން ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ގުޅޭއިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓުަތއް ސިއްރުކުރުމާ 

ޕްރީމް ނައި އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުައށް މަޖިލީހުން ގެ ވަނަ މާއްދާ 177އަދި ވަނަ މާއްދާައށާ  173ާވއިދުގެ ގަ

ުމ ންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްގެ ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދަށްކޯޓުން 

 1100ޢާއިލާާއ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 2111/4ނޫނު ނަންބަރު ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުމާ، ޤާ  ކޮމިޓީން ނިންމެވި

. ކަންތަކަްށ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ 3 މެދު ވޯޓަށް އެހުން. މި ަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާއިޞްލާޙުގެ

 ށްލެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ކޮންބަރުން ވެސް ާކޑުޮކޅުތައް ެޗކުހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 
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ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި އަުރވަން.ފުރުޞަތުއަރުވަން، ހަނދުމަފުޅުކޮށް ދަންނަވަނީ ވިލުފުށީ  )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އަޅުގަ

ގެ ބިމާ ދިވެހިާރއްޖޭ، 2112/1ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަުޅްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1105ށް ޢިްއޒަތްތެރި މެދު ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަ ލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާގެނައުމުގެ ބިބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 ދެއްވުމަށް.މެންބަރުން ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1110 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 46 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 34 ްއވީ:ވޯޓު ދެ

 1115 07      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 00     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1120. އެހެންކަމުން، ވިލުފުށީ 41. ޖުމްލަ 21. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 41ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ  2112/11ށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީުދ ހު

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާްސވެއްޖެ. މިގޮަތށް ފާސްވުމާ އެކު މި ބިުލ 

ިއގެންފައި ވަނީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެންިދއުމުގެ މަްއސަލައިަގއި ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަޑަ

ވަގުީތ ކޮމިޓީައކަށް ގެންދިއުަމށް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީައކަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި، ތާއީދުހޯދަިއ ެއއަށް ވޯޓަށް 

 1125ދަންނަވަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ރު. އާމި

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަކަށް މީތި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެއީ ހުށަެހޅުމެއް. 17
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 1130 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ާތއީދުކުރަން.ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ   ގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 1135ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަޖިލީހުގަިއ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކެއް ހެދިފައިުހއްޓާ ަހމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ަވގުތީ 

ނޑަކަށް. މިކަާމ ގުޅުންހުރި... ކޮމިޓީއަކަށް މި   ބިލު ގެންދާކަްށ ނުފެނޭ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެހެންވީމަ ެއގޮތަށް، އިތުުރ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅި؛ ނިޒާމީ  މިހާރު ވަނީ ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައި ވަކި ގޮަތކަށް. އަުޅގަ

 1140ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިވާ ގޮތަްށ. އެއީ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  މައްސަލަ އެްއ، ައޅުަގނޑު ިމހާރު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވައި... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ 

މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރެސްކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، 

މެންބަރުންގެ ަވުގތީ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވުމަށް.  17މުއްޠަލިބު ތާއީދުުކރެއްވީ ިމ ބިލު ދިރާސާކުެރްއވުމަށް  އިބްރާހީމް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. 

 1145 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 1150 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 49 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 19 ވޯޓު ދެްއވީ:

 32      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 1155 00     ކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކި ގޮތަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1160. އެހެންކަމުން، ކުޑަހުވަޫދ 41. ޖުމްލަ 21. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 41ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ްއޒަތްތެރިފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢި  ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހުށަހަޅުއްަވިއ،ދާއި

ގޮތަށް  ލިބުނުތާއީދު، ުހށަހެޅިފޮނުވާކަށް ފާހެއްނުވި. ގޮަތށް މި ބިލު ވަކި ކޮމިޓީއަަކށް  ތާއީދުކުރެްއވި މުއްޠަލިބު

ކަމަށް  މަތިން މި ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުިވއްޖެ އެކު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެފާސްނުވުމާ 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މިނި ތްކަމުގެ ވޯޓުތަްއ ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ އިތުބާރު ނެ ންމަން. އަޅުގަ

 1165ވަަނ  173ގަާވއިުދގެ  އަާށއި އެނަ މާއްދާވަ 167ަގވާއިުދގެ  ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުޅޭ ސިއްރުކުރުމާ

އް ކަމަށް އިޞްލާޙުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފު ނިންމެވުމެ އަށް މަޖިލީހުން ގެނައި ވަނަ މާއްދާ 177މާއްދާއަށާއި 

 ން ނިންމެވި ގޮުތން ޢާއްމު ކޮމިޓީ ގުޅޭ ން މަޖިލީހުގައި ަނގާ ވޯޓުަތކާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެ

މެުދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ގޮތަްށ ފާސްކުރެްއވުމާ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ ކޮމިޓީން ނިންމެވި

 ވޯޓުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.

 1170 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1175 49 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 42 ވޯޓު ދެްއވީ:

 15      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 1180 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން ޢާއްމު 47. ޖުްމލަ 24. ފާސްވުމަްށ ބޭނުންވާ އަދަދު 47ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ވެއްޖެ.ގޮތުގެ ިރޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނަވަނީ ދަން އަުޅގަ
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ގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެިރ  ގެނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙު 2111/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1185 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1190 

 49 ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުވެ 

 31 ވޯޓު ދެްއވީ:

 13      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 1195 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުން ޤާނޫނު . އެހެނ34ް. ޖުމްލަ 18. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 34ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އެޖެންާޑ  ގެނަުއމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވިޢާއިާލއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2111/4ނަންބަރު 

 1200 ހިސާބުން މި ނިމުނީ. މި 12އައިޓަމު 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1205 އެހެން މަސައްކަތް. އިތުރު އެެހން މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއަަދކު މަސައްކަެތއް ނެތް. އިތުރު 13 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1210ދު މަޖިލިސް ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައެއް ބަދަލު. މާލިއްޔަުތ މިއަ

އަށް  ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ވައިކަރަދޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތް 

މަސީޙް މުަޙއްމަދު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުމަށް އެިދ هللا މެންބަރު ޢަބްދުިރ ޢިއްޒަތްތެފުވައްމުލަކު ެދކުނު ދާއިާރެގ 

)ނ( ަގިއާވ  2-29ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވާތީ ރައް

ނޑު އިޢުލާނުމަތިން ެއގޮ ގޮތުގެ ކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އަލިފުށީ ތަށް އެކަްނ އަުޅގަ

 1215އަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވާީތ އެދި ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު  ޢަލީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން މުމެންބަރު ވިސާ

ކުރަން. ން ައޅުަގނޑު ެއގޮތަށް އިޢުލާނުމަތިން އެކަ )ނ( ަގއިވާ ޮގތުގެ 2-29ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ިބލެއް އެބަ އޮތް. ުކޑަހުވަޫދ  2މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވަން އޮތް 

ހުށަހަޅުއްވާަފިއ އޮތް ދެ އިޞްލާޙެއް. އެ  ހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނުއަސާސީ އަށްތްތެރި މެންބަރު ހުށަދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 1220ދުވަްސ  14ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން. ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން ގެން  އިން މިހާރު ބެހޭ އިދާރާ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުގެ ކަމާ

ަވގުތަކު ނެތް.  ސް ފަށަންވެފަިއވާ އެްއވެްސ ބިލެއް މި. އިބްތިދާޢީ ބަހުއޮގަްސޓު 13އަިދ  11ވާ ތާރީޚަކީ ހަމަ

. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިުލ، ފަދެ ރިޕޯޓެއް ފޮނުވާމިހާރު ވާނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު

ވާނީ  މަށްޖުލަިއގެ ނިޔަލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު 31ގޮުތގެ ިރޕޯޓު  ނިންމެވި ޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިއި

ނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ޢާއިޝަތު ޢާ . އަދި ހަަމއެހެންމެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެފުރުޞަތުއަރުވާފަ ޒިމާ ޝުކޫރަށް މަޤާމަށް ކަ

 1225ގެ ދަށުން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާުރެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 129އަސާސީެގ ޤާނޫނު

ވާނީ  ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ވެސް މިއަދު ނިންމެވި ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ރުމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ

ނޑުމެްނގެ ކުިރމަތީގަިއވާ މަސަްއކަތްތަކަްށ ބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފޮުނވާފަޢިއްޒަތްތެރި މެން . އެހެްނކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގިއވާ މަސައް ކަތްަތކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނުޑ ގަސްތުދެއްަވއިގެން މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް ގެންޮގސްދެްއވުމަށް އަ  ނީ ދެންމެ މި ކުރަޅުަގނޑު އެދެން. އަުޅގަ

 1230ވާ ބުދަ ދުވަހު ބާްއވާ  2113ޖުލައި  31ގެ ތެރެއިން ބަންޑާރަ ނައިބަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ ދެންނެވި ރިޕޯޓު

ނުޑ މިއަުދގެ ޖަލްސާ ނިްނމައިއެޖެންޑާކުރުމަށް. މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ޖަލްސާގައި  ލާނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ

މަޖިލިސް  .الحود هلل رب العالوينوގަިއ. 11:31ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2113ޖުލައި  31އެއް އޮންނާނީ  ޖަލްސާ

 ނިމުނީ.

 

 1235 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 


