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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 25ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/22އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3އަށް  2015/18/69އިން  2015/18/67ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި  18ވަނަ ަޖލްސާއިން  16ވަނަ އަހަރުގެ ިތންވަނަ ދައުރުގެ  2015އެއީ 

ޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ، ޔައުމިއް 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 .ންރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގު . 4
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ކޮމިޓީަގއި ކޮމިޓީަތކަށް އައި ަބއެއް ބަދަލުތައް. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ބަދަލުގަިއ އެ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެފަރެސްާމތޮޑާ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ުމޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމަރަފުށީ  ކޮމިޓީއަށް

ވަަނ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީން މަ

ގައި ައންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  2015ބަރު ނޮވެން 25ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ ާއއްމު  ރަން.ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެޮގތަށް އިޢުލާންކު 107

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ެފލިދޫ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ޢަލީ ނިޒާރުގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެހިތަދޫ ދެކުނު 

ސިޓީ  ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އެމް.ޑީ.ީޕގެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ ެއދިވަަޑއިގެން އަޙްމަދު މަރުޒޫުގ މެންބަރު 

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

ބަރު ނޮވެން 25ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107މުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަ 2015

އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެކެޔޮދޫ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ  މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

އިބްރާހީމް ޙަސަން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްޑޫ ތޮ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް  މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްގެ މެންބަރު

ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން 

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

ަގއި  2015ބަރު ނޮވެން 25ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ޙުސައިން  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެހަނިމާދޫ ޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކޮމި ޕެިޓޝަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަތިވެރީ  ބަދަލުގައި ެއ ކޮމިޓީއަށް ޝަހުދީގެ

އްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން 

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

ަގއި  2015ބަރު ނޮވެން 25ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއް 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާިއރާގެވިލިނގިލީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޤައުީމ ސަލާމާތުގެ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

ޢަލީ ފަޒާދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ފުވައްމުަލކު މެދު ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ސަޢުދު ޙުސައިންގެ

 ،ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 
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ކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

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

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

  އިޢުލާންކުރަން.

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި  145އަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  5އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން ެއ މައްސަލަ  146މައްސަލަެއއް މިއަުދގެ ޖަލްާސއަށް ލިބިފަިއވޭ. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުަވންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

 

 ކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަ 

ގައި ައއްޑޫ ސިީޓއަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ވިއްސާަރވެ، ބޯކޮށް  2015ނޮވެންބަރު  24ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުމެއް ނެތި ވާޭރވެހުމާ ގުޅިގެން އަްއޑޫ ސިޓީގެ ރަްށތަކުަގއި، ޚާއްަޞކޮށް ފޭދޫއާިއ މަރަދޫފޭދޫގައި ފެންބޮޑުވެ،  މެދުކެ

ތެޭރގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފަިއވުމުގެ ސަބަބުްނ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ އެ

ނޑަށް ނަޖިސް ބޭރުވެ، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން އޮތުމާ  މީގެއިތުރުން ސެޕްޓިކު ޓޭންުކތަކުން ފެންގަ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  145ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެކު، މިކަން ސަރުކާރުގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި މަ

ނޑުމެއް ނެތި  2015ނޮވެންބަރު  24ކުއްލި މައްސަލަ.  ަގއި އަްއޑޫ ސިޓީައށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިއްސާރަެވ، ބޯކޮށް މެދުކެ

އިތުރުން، މީހުން ވާރޭވެހުމާ ގުިޅގެން، ައއްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަުކގަިއ؛ ޚާއްަޞކޮށް ފޭދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫގެ މަގުތަުކގެ 

ދިރިއުޅޭ ޭގޭގގެ އެތެރޭަގއި ެވސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ފެންބޮޑުވެަފއިވުުމގެ ސަބަބުން ައއްޫޑ ިސޓީގެ ރަްއޔިތުން ވަނީ ވަރަށް 

ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފަ. ބައެްއ ގޭޭގގައި ަކއިޮބއި ނޫޅެވޭ ާހލަތަށް ކަންތައް ގޮސްފަިއވާއިުރ، ބައެއް ގޭޭގަގއި ކަރަންޓު 

ފެންވަެދ، ކަަރންޓުގެ ޚިދުމަތް ވެްސ މެދުެކނޑިފަިއވާކަން އަްއޑޫ ސިީޓެގ ރައްޔިތުން، ައއްޑޫ ސިޓީެގ  ސޮކެޓުތަކަށް

ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަ. މީގެއިުތރުން، ސެޕްޓިކު ޓޭންކުތަކުން 

ނޑަށް ނަޖިސް ބޭރުވެ، ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާ ނެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން އޮތުމާ އެކު، އަދި މި ވަގުތު ވެސް މިފަދަ ފެންގަ

ހާލަތެއްގަިއ ބޭނުންކުރާނެ ކްޯލރިން ފަދަ ތަކެތި ައއްޑޫ ިސޓީގަިއ ނެތް ކަމަށް ައއްޫޑ ސިޓީގެ ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާތުން 
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ހާރަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާ ހިނދު، މި ކަމަކީ ސަުރކާރުެގ ސަާމލުކަމަށް ގެނެސް، މިހާރުން މި

ވަަނ  145ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ދެކޭީތ، މިކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަަމށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން މި ކުއްލި މަްއސަލަ ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުއްލި މައްސަލަެއއް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ވަނީ 146ގަވާއިދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ

ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ މައްަސލައަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ނަަގންވާނެ ކަމަށް. އަދި މި ވޯުޓ 

ށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ކަަމށް. އެހެންކަމުން، ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަ އިނުލަ ނަގާނީ ބަހުސަކާ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްެދއްވުމަްށ 

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  145ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މެންބަރުން ރޮަޒއިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ ކުއްިލ މައްސަލަ މަޖިލީހުަގއި ބަހުސްކުެރއްވުމާ މެުދ އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 50    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 48. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 50މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެން

އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  .48. ޖުމުލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒިއނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  145ގަާވއިދުެގ 

ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުަގއި 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  147ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މި ގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ަގވާއިުދގެ 

ނޑު މިހާރު ން ފުރުޞަތުމައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވާ މެންބަަރށް ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ  އަރުވަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. 7ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް 

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު މި ަވގުތު ަވޑަިއގެްނ  ރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް މަޖިލީހުގައިހަމަ އެންމެ ފު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ެއކީަގއިތިއްބެވި ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި މައްސަލަ ބަލައިގަތް ކަމަށް ޓަަކއި ޝުުކރު ދަންނަވަން. ެއއާ

ަގއި ެވސް ހަމަ ވާރޭ ތާ ދި ކުިރއަށް އޮތްއަ ،ކަން ކޮށް އޮތްމިހާރުވެސް ައއްޑޫ ސިީޓއަށް ހަމަ ިވއްސާރަ  ،ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑު ހަމަ ސްވުމުގެ ފުުރޞަތު ވެސް އެބަ އޮތްވުރެ ގޯ ވެހެމުންދާއިރުަގއި ހާލަތުން މިހާރަށް ކަން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ޑަށް ވަގުތު ވަރަށް ބޮ ސަރުކާރުގެ ެއއްބާރުލުްނ މި ތެރި މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއިމި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތް

ފެންބޮޑުެވގެން  މިކަމާ ގުޅިގެން، ބޭނުންވޭ އައްޑޫ ސިީޓގެ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުަގއި. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ެތރޭގައި ޭގގޭަގއި ބޭނުންކުރާ އޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ެގްއލުންތަކަކީ ވަރަށް ހަމަ ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަެކއް ކަމަށް.

ޅެވޭ ހިސާބަށް ވެސް ަބެއއް ޭގޭގގަިއ ޮގއްަސވާކަން ކަްއކަިއ ަކއިބޮިއ ނޫ، ްއޮކށް ހަލާކުވެެއއްޗެހި އެތަކާ ފަރުނީޗަރު

ކި ހުރި ބައިވަރު ފެން ނުހި ،މިހާރު ވެސް ހަމަ ފެންބޮޑުވެފައި ރަން. އަިދ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ފާހަގަކު

ވެސް ބޭނުންނުކުެރވޭ ނާަތއް ެވސް ެއްއޮގތަކަށްށް ގިނަ ޭގގޭގެ ފާޚާ. އަދި ެއއާެއީކގަިއ، ހަމަ ވަރަގޭގޭ އެބަހުރި

ސްކޫލުތަުކގައި ކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ސްކޫލުތަކަށް ވެސް ހަަމ ފެންވަދެގެން ވަގުތު ހުރިހާލަތުގައި މި 

ަރއީްސ،  ކަން ިއއްޒަތްތެރިބިފައިވާއެއްޗެހި ހާލުކުވެ، ްސކޫލުތަކަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުން ލި ހުރި ސާމާނުތަކާ

ތަކަކީ މިހާރު ވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހިފައިވާ ތަންތަނަށް ބޭނުންވޭ. މިއާެއކީަގއި، ފާޚާނާ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ވަޅުތަުކަގއި ވެސް މިހާރު ހުރީ ނަޖިސް ފެން.  ސް ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން ގޭގޭނަޖިސެޕްޓިކު ޓޭންކުަތކުން ، ވާއިުރގައި 
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ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ އިްސކަންދީގެްނ ޙައްލުކުރަން މި ަވގުތުން މި ކަމަކީ،  ފެން. މި މަގުމަތީގަިއ ވެްސ ހުރީ ނަޖިސް

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ިއއްވަގުތަށް ެވސް ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ޔެ ވެްސ ކަން އަުޅގަ

ވާވަރަށް ކްލޯރިން އެބަހުރި ކަމަށް. އަދި ކްލޯރިން ވަގުތަްށ ބޭނުން މި ،އެ ޭބފުޅުން ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޅިގެން ގުޅިން.

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މަސައްކަތް ކުިރައށްގެންދާ ކަމަށް. ފޮނުވުމުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢު ސަރުކާރުން މިހާރަށް ލޫމާތު ވުެރ ވެސް ޮބޑަށް މިކަމުަގއި އެަބ މަސައްކަްތކުރަްއވަންޖެހޭ. ައޅުގަ

ކެތި. އެހެންވީމާ، ެއްއގޮތަކަްށވެސް ންޓީ ހަމަވެފައި ހުރި ތަަގއި އެޮކޅުަގއި ހުރި ކްލޯރިންއަކީ މިހާރު ގެރެލިބިފައިވާ ގޮތު 

ނުކުރެވޭތީ ަކނޑު ޯބޓުން ގެންދަން މި ޖެހެނީ. ބޭނުންކުރެވޭކަށް ނެތް. މަތިންދާބޯޓުން ކްލޯރިން ޓްރާންސްޕޯޓް

ކަމެްއ  އެކަށީގެްނވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި މި ގައި މިކަމާ އުެޅެގން ނޫނިއްޔާމުފުރުޞަތެއްއެހެންވީމާ، ވީާހވެސް ައވަްސ 

ކުރަްނ  ކަންކަން ހާރު ވެސް ކުަޑކުދިން ފެންވަރުަވއިނުކުރެވޭނެ. ޭގޭގގެ ވަޅުަތކުަގއި ހުރި ފެން މި

ހަަލ ކަންކަން ވެސް ކުރާނެ. މިކަ ،ބޮއި  ކުޑަކުދިންނަކީ ފެްނވަރުާވ ަގޑީަގއި ފެން ،ބޭނުންނުކުރަމުންދާއިރުގައި

ކަން ައޅުަގނުޑ ބިރުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތް އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރުމުގެ

ހޭނެ ގޮތް ވެްސ އެ ކްލޯރިން ބެ ވެސް ކްލޯިރން ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި، ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީާމ، މިހާރުން މިހާރަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅު ބަ ޖެހޭހަދަން އެ ނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަޖިލިސް؛ކަން އަުޅގަ އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ނިސްބަްތވާ  ގަ

 ވާނީ  އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ރޭގައި ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާަފއި ،އައްޑޫ ސިޓީގެ ަރއީސާ އިމަޖިލިސް މެންބަރުންނާ

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ ށް މިކަ ސަރުކާރަ ޓީމެއް އެުކލަވައިަލއި، ވޮލަންޓިއަރުްނގެ  މުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން، އަޅުގަ

ކުރުުމގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށް، ކަންކަން  ޭގގެ  . ގޭގެއަށް ކްލޯރިން ބަހަިއ،ތިބީ އެހީތެރިކަންދޭން މި

 ވެސް މި  ިޅގެން އެންމެންއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ވެްސ ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން މިތިބީ. އެހެންވީާމ، ގު

ދޭން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުަގނުޑމެން އެދޭ ގޮތް. އިއްޒަތްތެިރ ހޯދައިކަމުގައި ަޙއްލެއް ައއްޑޫ ސިީޓގެ ރައްޔިތުންނަށް 

އާއި ާފއި ޕޮލިސް ގުިޅގެން އިްއޔެަގއި ަބްއދުލުވުމެއް ާބއްވަން އެދުނު ެއމް.އެން.ޑީ.އެ އީސް. ކައުންސިލުން ވެްސ މިކަމާރަ

ގުިޅގެން ގާނޫނީ ގޮތުން އެކުލަަވއިލަންޖެހޭ  ކާރިސާައކާ .އެކު މް.އާރު.ީޑ.ސީއާ އަދި ހަުއސިން މިނިސްޓްރީއާއެ

މިކަމުގަިއ  ،ވާއިުރގައި  ލުމަކީ ެއއީ، ގާނޫނީ ގޮތުން ސިޓީ ަކއުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްކޮމިޓީއެއް އެކުަލވައި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެ ބައްދަލުވުމަށް އެކަީށގެންވާ ެއއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާކަން އަ ުޅގަ

ކަން އަޅުަގނޑު ަބއްދަލުވުމަށް ވަަޑއިނުގަންނަވާ ވަަޑއިގަންަނވަން އިްނކާރުކުެރްއވުމާ ުގޅިގެން އެހެން ބޭފުޅުްނ ވެސް އެ 

ނޑުގެ އެދުމަކީ މި ކޮމިޓީތައް ެއކުލަަވއިލުމުަގއި  ކުން ވެސްހުރިހާ މުއައްސަސާތަ  ،ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެީކަގއި ކައުންސިާލ  މިކަން ސިޔާީސކުރަްއވަްނ ނޫޅުއްަވއި،، މިކަމުަގއި އެއްބާރުލުންދެްއވަިއ،

، ދެއްވުން. ފޭދޫގަިއ ރަށުެގ ެއއްފަޅިން މިހާރު ފެން ހިކިފައިާވއިރުމަަސއްކަްތކުރުމަށް ެއއްބާރުލުންވެސް ގުިޅގެން މި 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ ފަިޅން އަދި ެވސް ފެން ނުހިކޭއަެނއް  ،ޝަން ހުރި ފަޅިން ފެން ހިކިފައިާވއިރުޖަންގް ަކން އަުޅގަ
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ާވއިރުަގިއ  ބޮޑު ތަނަކަށް  ،ވާއިުރގައި  ބޭނުންވޭ. އަދި އަްއޑޫ ސިީޓައކީ އަބަުދވެސް މަދަރީެގ އުނދަގޫ ގިަނ ތަނަކަށް

ހެދުމާ ގުޅިގެން މަދަރީގެ އުނދަގޫ ވެސް އިތުރަށް ބޮުޑެވގެންދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. މިހާރު މުޅި ރަށުގައި މިގޮތަށް ފެން

މި އެއްޗެހި ވަނީ ހައުސިްނ  އިއެހެންވީމާ، މިހާރު އަްއޑޫ ިސޓީގެ ަކއުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ހުރި ފޮގް މެޝިނާ

ތަީކ މިހާރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަަށށް ގެނެއްސަ. އެހެންވީމާ، އެ މަސްއޫިލއްޔަ

މަދިރީގެ އުނދަގުލުްނ  ،ތެޭރގައި ޮފްގކޮށްވީހާވެްސ އަވަހަކަށް ރަށު، ވެފަިއާވއިރު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަަތކަށް

. ބޭނުންވޭ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން ުކރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުަމށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަްށ އަޅުަގނުޑ ޮގވާލަން

ގައި ވެސް ިވސްނާލަންޖެހޭ ތާ މިކަން ދިމާވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް އޮތް ކަަމކީ މިއީ؛ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކަންކަން އެބަހުރި. ފޭދޫގަިއ މީގެ ކުރީގައި ވެސް މިޮގތަށް ފެންބޮޑުވާތީވެ ފޭދޫގަިއ ފެން ހިންދުމަށް ހޮޅިއެއް 

ޮގތަށް ވަޅުލާފައި އޮތް ހޮޅި ތަނުަގއި އެ  މާގެ މަސައްކަތްުކރެވުނުއިރު އެމި ދޭތެރޭން ނަރުދަ ،ވަޅުލެވިަފިއވާއިރު

 ފަހަރު ފެން ހިންދުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިަތކާ އެ ބެދިފަިއވާީތވެ މި  ،އެޅިފަޅައިގެްނގޮސް އެއަށް ވެލި 

ަގއި ވެސް މި ހޮިޅ ތާ ތްކުރިއަްށ އޮ އްޒަތްތެރި ަރއީސް،ކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީާމ، އި ދިމާވެފައިވާ 

ނޑު ދަންނަވަން.  މަރާމާތުކޮށް ފެންދާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުެރވިގެން މިކަން ބޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅގަ

މި  މިގޮތަށް ހޮޅި ވަޅުލަިއ،ބަލުގައި އެާއއެީކގަިއ، މަރަޫދފޭދޫގައި ވެސް މިގޮތަށް ފެްނހިންދަން މުސްތަޤްއަދި ހަމަ

ނޑުމެން ކަންކަމާ މަސައް ކަތަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަްނ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުންނަންޖެހޭނީކީ ކަންކަން ހިނގައިިދޔާމަ ޑީލްކުރަން ެއއް ނޫން. ޭއގެ ކުރިން ިމކަން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މިތައްޔާުރވެގެން ތިބެންޖެހޭނެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން.  ދިމާވި ކަންކަމުަގިއ  މިހާރު ވެސް އަުޅގަ

އިމީިޑއެޓްީލ ވަގުތުން ަވގުތަށް އަޅަންޖެހޭ  ،ަތނުގައި ނެތީތީވެ  އެއެކި ސާމާނުތައް ، ގޯނިަތކާއި ،ބޭނުންވާ ޕަންޕުތަކާއި

ކަންކަން  ސް މިބަލުގައި ވެއޮތް މުސްތަޤްވަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް  ފިޔަވަޅު ސަރުކާރަށް ވެސް ނޭޅިފައި މި

ނޑުމެ ނުޑ  ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް މިން ުހރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ރަނގަޅުކޮށް އަުޅގަ ކަންކަން ކުރިއަްށގެންދަން އަުޅގަ

އެީކަގއި ރައްޔިތުންނަްށ މިކަމުގައި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ  އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ައދި އެމް.ޑީ.ޕީން މިތިބީ ސަރުކާރާ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ޚިދުމަތެއްގައި ަބއިވެ  ިރވުމަށް ަކމަށް ވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ފަދައިން މި ބަހުސްގެ 

ހުްސގެ ވަުގތު. އެީއ، ދެންމެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ަވގުތު ވެްސ ަގޑިއިުރގެ ބަ ެއއްމަރުޙަލާގައި މި އޮންނަނީ 

 ގެންދާނަން. މި އަރުވަމުންތަރުތީބުން ފުރުޞަތުއެދިވަަޑިއެގންފައިވާ އެިދވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ގުނިގެންދާނެ. 

ނޫން. އެދިވަަޑއިގަންަނާވ  ެނއްގެ ގޮތަކަށް ބަލަިއގެޕާޓީގެންދާނީ  އަރުވަމުންހުސްގައި ައޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުބަ
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ގެންދާ ުއސޫލުން. އަޅުަގނޑު މިހާރު  އަރުވަމުންސުވާލުކުރުމުަގއި ވެސް ފުރުޞަތު ތަރުތީބުން. އެއީ، ވަޒީރުންނާ 

 ށް.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިާމލޭފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކުއްިލ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މި  145އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ،ނަމަވެސް ލިބުނުއްދަކަށް ެގއްލުމެއް ސަރަހަ ގައި ހަމަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް، ހިކިަފސް ކޮންމެމައްސަލައި 

 ،ދުރަތީ ކާރިސާެއއްގެ ގޮތަްށ އަދި އެނޫން ގޮތަކުން ނަމަވެސް މި މަސައްކަތުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއްގު

ހަމަ ބަހެއް ބުނެލުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ވެސް ދޭކޭީތެވ 

ގައި ހަމަ ތާއީދުކޮށް މި މަސައްކަތުގައި ދެވެްނ އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލައި ގުރޫޕުން ވެސް  ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ

އަަވއްޓެރި ަޤއުމެްއެގ ، ދިނީ. ނަމަވެސް، ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް އޮތް އެހީތެރިކަމަާކއި އެއްބާުރލުމަކަށް ވަގުތު މި

އަހަރެން ވެސް ރޮއްޓެްއ  ،ތަވާ ހުރީ ހޫނުކޮށްނޭ ޔާހޭ.އޭކް ަޕކާ ަތވާ ގަރަމްތާ މައިނޭބީހަރުބަހެއްގައި އޮންނަހެން، 

. މިކަމުަގިއ ދެވެންޖެހޭ ެއއްބާރުލުމާއި ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކުެރްއވީމަ މުޅިައކުން ރަނގަޅެްއ ނުވޭފިހެލީއޭ. މި

ކުެރއްވުމަީކ ޕުޅުސައްކަތްސިާޔސީ ގޮތުްނ ވަކި ކަންަތއްތަެކއް ކުރަްއަވން މަ ،އެހީތެރިކަން ވަކި ހިސާެބއްަގިއ ބާއްވާފައި 

ދުރަތީ ކާިރސާއެއް ދިމާެވގެން. ފެންބޮުޑވެގެން. ވާޭރވެހިގެން. ެއއީ، އުޅެނީ ގު ވެސް ރަނަގޅު ގޮެތއް ނޫން. މި

 .ނީކަންަތއްތައް ހިނގަ ދިަޔ ކަމެއް ނޫން. އެީއ، އިލާހީ ިޙކުމަތުން އެސާނެްއގެ މަސަްއކަތުްނ ކުރެވިއިން

ެއކަމަކަށް ސަރުކާރުްނ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުްނ  ،ވާނަމަ އް ލިިބއްޖެ ކަމުަގއިރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ލިބި، ގެއްލުމެ

ނޑު ހަމަ   ގެ ހަމަ ވާހަކަކޮޅަށް.ދެްއވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރުއަދާކުރަން މި ހުށަހަޅުއްަވއިފޯރުކޮށްދޭނެ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަންއޮތް ޯލތްބެއްގެ ބޮޑު  އްދަށް، ދިވެހި ޤައުމަށް އެސަރަހަ  ދާއިރާއަށް،  .ކަމުން. އަުޅގަ

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީއަށް ިނސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަްތތެރި ދެ މެންބަރުން

ިއ. ެއ ރަުށގަ ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ މިހާރުވެސް ވަަޑއިގެްނވީޝާހިދު އަދި ފޭދޫ ދާއިރާ 

 ހަމަ .ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައިބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީަގއި،  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި. އެ އްދުަގއި، ރަްއޔިތުންނަށް އެހީސަރަހަ

 ހުންނެވީކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.މާލެއަކު ނޫން  އޭކް ޕަކާޔާހޭ، ބުނކަށް ަތވާ ގަރަްމތާ މައިނޭބީއެްއގޮތަކަްށވެސް، 

ދަށުން މިހާރު ވެސް މިކަމަށް ސްޓެއަރިން ކޮމިޓީއެްއ ޔާގެ އިރުޝާުދގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ން.ޑީ.އެފް، ޕޮލިްސ، ރޯޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ތެރޭގައި އެމް.އެމިހާރު ވެސް ަވނީ އުފައްދަވާފަ. އަދި ޭއގެ .އުފައްދަވާފަ

އެޖެންސީން މިހާރު ވެސް ގެ ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ. ހެލްތު ޕްރޮޑެކްޝަން ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓު

 އްކަުތގައި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އްދަށް ފޮނުއްވުމުގެ މަސަގެންަދވަނީ ކްލޯރިން އެ ސަރަހަ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން

ބަުރ ދުވަުހގެ ނޮވެން 25ެފއްިޓެގން  އިން 8:00ބަރު ހެނދުނު ނޮވެން 24 މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ
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ރުެގ ވާރޭ ވެިހގެންކަން މި މީޓަމިލި 228.4ތެރޭގައި  ގެގަިޑއިރު 24އި ހިނގި އާ ދެމެދުގަ  8:00ހެނދުނު 

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަުތގައި ރައްޔިތުންނަްށ ދިމާވި ތަކުލީފާއި ދަތިތަކުން  އްދުަގއި ފެންބޮޑުވެގެްނ މިސަރަހަ

ގެ ވަޒީރުްނ ކުރަްއވާ. ރައީސް ޔާމީންތް އެބަ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން މަސައްކަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ކޮމިޓީެގ  ސަދަން ކޮމާންޑަރު ކާަނލް ޢަބްދުއްރަޙީމް މި .މަސައްކަތްޕުޅު އެބަ ކޮށްެދްއވާ ކަމަށް ކަ

. ވާްނގެންދަން ގާތުން ބައްލަވަމުއަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މިކަ ޗެއަރއެްއގެ ގޮތުަގއި މަސައްަކތްޕުޅު އެބަ ކޮށްދެްއވާ.

ނޑުމެން ރިޕޯޓުކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ  ވާހަކަ ޓަށް މި އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް މިނެޓުން މިނެ . އެކަން އަުޅގަ

ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުްނނަށް. ޚާއްޞަކޮށް ފޭދޫެގ، ައްއޑޫގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް.  އެންމެހައި ޔަޤީންކޮށްދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެންމެ  އްބާރުލުމަކާއި އެހީތެރިކަމެއްެޗްއގައި ލިެބން އޮތް ހުރިހާ އެދައް ،އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވީ ދަތިކަމެއް

ނޑުމެންނަށް ތިބީ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން. އަދި ެއކަން  އަދި ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް މި .ފަސޭހައިން ދެވޭނީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުހާ ރައްޔިކަމުގައި ޔަޤީންކަން ވެްސ އިއްޒަތްތެރި ހުރި އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކޮށްޭދނެ އަރުވަން.  ުތންނަށް އަޅުގަ

ގެ އެންމެ މެންބަރުންގެ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މުޅި މަޖިލީހު ،އެކު ބަިއވެރިވެ  އަދި މިކަމުގައި އިޚްލާސްތެިރކަމާ

ނުޑ ޝަ ތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމާ މެދު ވެސްއެހީ  ެކއް ނުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އްއަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ލިސްޓުަގއި އަިދ  ހާރުވެސްޓުގެ ފުރުޞަތެއް. މިމިނެ 3ކުރިންވެސް ދަންނަވާިލން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ނޯޓުކުރެވިަފއި އެަބއޮތް. ިއތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރިން ޖަލްާސގެ  14

ވަތުއަރުވަން. ޢުްއވުަމށް ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ދަރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައިދެ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޟް އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް. 

 

 ން:ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވު ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

 މައްސަލަ، މި  ގެންދާ ކުއްލި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުން މި

އަދި ޭއގެކުިރން ލިބިފައިވާ ޚަބަރުތަަކްށ  ،މައްސަލަިއގައި ހުށަހެުޅއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުންނާއި

ނޑާއި އަސާމަތިމިވި ހިތާމަވެރި ކާރިބަލާއިރުަގއި އަްއޫޑގެ ރައްިޔތުންނަށް ކުރި ުޅަގނޑު ދާއިާރެގ ަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  އީހަމަ މި އެ އަތޮުޅގެ ރައްޔިުތންނަށް ފޮނުވަން. އަދި ،މްދަރުދީ އެ ދާއިރާގެ ހަރައްޔިތުންގެ 

މިހެން ދިމާވާ  ބަލުަގއި ވެސް މިކަމަށް އަވަސް ަޙއްލެއް އަދި މުސްތަޤް ،ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންަކމުން

ޮގތަކަށް ކަންތައްަތއް ސަރުކާުރން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުމަީކ  މައްސަލަތަކުަގއި ވީހާވެސް ަވރަކަށް ެގއްލުން ކުަޑވާނެ



10 

 

ތްތެރި މެންބަރު، އަދި ދާއިރާގެ އިއްޒަ ލޭވިލިމާ ،ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ެއހެންކަމުން ،ވަރަށް މުހިއްމު

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް  މިކަމާ ،ފަދައިން  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވިލިގެ ޕާޕީ.ޕީ.އެމް

ގޮެތއްަގއި ރަްއޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ، އެ ާދއިރާއިްނ  ޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްަތެކއް ވަނީ ފައްަޓވާފަ. އަދި ާޚއްޞަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ؛ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 2ަނވާ ވަަޑއިގަންއިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެ 

އެުކަގއި މި މައްސަލައަށް ޙައްލެްއ  ވަގުތު ެވސް ރައްޔިތުންނާ ދީދީ މި ޙައްމަދު ޝާހިދު އަދި އިބްރާހީމްމު

ނޑުެމން ފާހަ ގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ހޯދައިދެއްވުމަށް ޓަަކއި އެ ރައްޔިތުންގެ ގާތުަގއި އަތޮުޅަގިއ ތިބިކަން އެއީ އަުޅގަ

އަދި މިކަްނ ، އި މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެްއ އަޅުްއވަމިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދިގެންދާ މަސަްއަކތް އަޅުްއވުމަށް ޓަކައި ެއ ކުރައްވަމުންޙައްލުކޮށްދެ އެހެންމެ ޑިފެންސް ހަމަ ގަ

ކަންތައް  ލަތު މިހާރު ވަނީ ބައްލަވައިަލއްވާފަ. އަިދ ރައީސް ޔާމީން އެހާތަނުގެ  ތަނަށް ވަޑައިގެން އެ އެމިނިސްޓަރު 

ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި މުހިއްމު ފިަޔވަޅުތަެކްއ  ވަގުތުން ަވގުތަށް އެ ،ވަރަށް ގާތުން ަބއްލަަވއި

މިއަދު ދިމާވި  އީ. އާދެ! މިކަމަށް ބަާލިއރުގައި މި ނުންވޭއަޅުްއވާފަިއާވކަން ވެސް ިމައދު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ

ނޑުމެްނގެ  މައްސަލަެއއް ނޫން ހަމައެކަނި. އެހެން އިއްޒަތްތެރި ބަެއްއ މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން، އަދި އަުޅގަ

 މި ،ހިނދު ގޮތުން އަންަނ ކަންތައްތައް. މިފަދަ ކަންަކން ކުރިމަތިވާ ދުރަތީގު އީމި ،ފަދައިން ލީޑަރު ވިދާުޅވި

ކަންތައްތަކުން ވީާހވެސް ބޮަޑށް ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަެކްއ 

ަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަމު ކަންކުރިން ވެްސ ހިނގާފައި ހުރި މިފަދަ  އެޅުްއވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި މީގެ

މިއަދު  ށްދެްއާވފައި ހުރި މަސަްއކަތްއަށް ކޮޔާއި މަންފާލާބަގެންިދޔަ ެއއްބާރުލުން، ަރއްޔިތުްނގެ ސަރުކާރު ފަރާތުން ފެނި

ނޑު އެދެީނ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ައއްޑު  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެެހންކަމުން  އި ގަ ސާއަތޮުޅގައި މި ކާރި  އަުޅގަ

ރެވޭނެ ގޮތަކަށް މީުހން ސަލާމަތްކު ނދަގޫ ކަންތައްަތކުން އެބައިއުއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ދަތި ޢާގެއްލުން ލިބުނު 

ފަރާތްތަކަށް މި ކުރިމަތިވި ހިތާމައިން މިންޖުވެވޭނެ ައވަސް ގޮތްތަެކއް  އެهللا ިދއުން. އަިދ ކަންކަން ވެގެން

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މެދުވެރިކޮށްދެްއވުން. ވަރަށް

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޙިލްމީ.هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

އިާނ އްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޮރޒަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަ 

ނޑު  އްލިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކު  ޯކުޑ މުހިއްމު މައްސަލަެއއް. ެއއީ ރެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޫލުުކރާގަމަްއސަލައަކީ އަުޅގަ
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ލަތު ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުެގ ހާރަްށތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުުމގެ  ވެހުމުގެ ސަބަުބން އައްޑޫ ސިޓީެގ ބަެއއްއަދަދަކަށް ވާރޭ 

ދެންމެ  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބޫލުކުރަނީގަނޑު ޅުގަ ކަމަނާ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލއެއް ކަމަށް އަ ގޮތުން އެ

އެ ވަގުތުން ަވގުތުްނ ދަނީ ހަމަ  ސަރުކާރުން މި ،ފަދައިން އެ ދެްއކެވި ަގއިވާހަކަފުޅު  ގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު

އަިދ  ،އިމި މައްސަލަ ދިވެހި ސަރުކާރުގަ  ،ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސްފެށިގެން 

ކަމަނާ އެ ހުށަހެޅުއްވި  ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަަޑއިގެން އެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ މުހިއްމު

ނޑުމެން ެއކަމަށް ތާގަ ނޑުމެން ބަލަިއގަތީ އަުޅގަ  ައއްޑު  ،އެހެންކަމުން .އީދުކުރާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރާރު އަުޅގަ

ނޑު ،ފައިވާ ރައްޔިތުންނަށްޖެހި އި ުލގަހާ އިއަތޮޅުގަ  އި އަިދ އަުޅަގނުޑގެ ރަުށގެ ޔާ ެގ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުގަ އަުޅގަ

މްދަރުދީ ފާޅުކުރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި ެއ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަބޮޑަށް  ރައްޔިތުންގެ ނަުމގައި ވަަރށް

ނުޑގެ މެން ވަހަކަށް މިކަން އަ ަގނޑު އެދެީނ ވީހާމްދަރުދީ ރައްދުކުރަން. އަޅުހަބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ބަރަކާތް ލަްއވާނެ. އަދި  ޑުމެްނގެ މި މަސަްއކަތުަގއި ހެޔޮ ައޅުަގނ އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ هللا ޙައްލުެވގެންދިއުން. 

 އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސަްއކަތުަގއި ކުރިއެރުން ލިިބގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަރުވަން.މާނަށް ފުރުޞަތުޢުޘް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފު

ނޑު ެވސް ސާދުރަތީ މި ާކރިގުދިމާވި  އިރައީސް. ައއްޑޫ ސިީޓގަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ  ހުރިާހ ރައްޔިތުންނާ އެކު އެ ނުޑގެ ހިތުެގ އިޚްާލޞްތެރިކަމާއަޅުގަ  ެއުކގައި އަުޅގަ

މި  ،ފަދައިން ރައްޔިތުން ވެސް ތިބިކަން އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ

ށުަގއި ޚާއްޞަ ކޮމިީޓއެއް އެކުަލަވއިލެވިފައި މިހާރު ވަނީ. ެއ ގުިޅގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބެއްލެވުުމގެ ދަ އާސާކާރި

ައދި ، ފަރާތުން ގެޢަމަލީ މަސައްކަތްތަްއ މިއަދު ހައުސިްނގ ިމނިސްޓަރު ،ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތަުކަގއި

ބަދޭ. އަދި އެމް.އާރު.ީޑ.ސީެގ ފަރާތުން، އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓްީރެގ ފަރާތުން ޢަމަލީ މަސައްކަްތތައް ކުެރވެމުން އެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޭބނެ މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި  ށްލޫމާތުތައް ސީދާ ވަގުތުން ަވގުތަގުޅުންހުރި މަޢު އެކަމާ

ނޑުމެްނގެ މި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޤާކޮމިއުނިކޭޝަން ޗެނަލެއް ިމހާރު  ދެ  އިމުކުރެވިަފއި އެބަުހރި. އަދި އަުޅގަ

. ިއއްެޔަގއި ވެްސ އިވެސް ތިބީ ދާއިރާގަ ބްރާހީމްދީދީ )ައއި.ބީ( މިހާރުއަދި އި އިމެންބަރުން، އެމް.ޕީ ޝާހިދާ

ދިޔައީ ހަުއސިންގ ބޭފުޅުން މަސަްއަކތްކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ެތރޭގަިއ މި ވާަހކަ ދެެކވުނުިއރުގަިއ އެ 

ދިނުމަށް ޓަކަިއ ތައް ފޯރުކޮށްޚިދުމަތް ވީހާ އަވަހަށް މި .އެކު މިކަމަށް ޓަަކއި މިނިސްޓްރީގައި ހަުއސިންގ ިމނިސްޓަރާ
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އެއްކޮށް ބަްއދަލުވުންތަކެއް އެ ބޭފުޅުން  މެންދުރުފަހު ވަގުތެއްަގއި ހެލްތު މިނިސްޓަރާ މަސައްކަތްކުރުމަށް. ިއއްެޔގެ

ނޑުމެންނަށް ކުެރވެން ހުރި  ކަތްތަުކގެ ތެރޭން އެމް.ޑީ.ޕީއާބޭއްވި. އަދި އެ ހުރިހާ މަސައް  ގުިޅގެން ވެސް އަުޅގަ

 ކުެރްއވި. ބަެއއް ބޭުފޅުންނަށް ފޯނު ވެސް ކުރިޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ަމސައްކަތް އޮތްތޯ ބެުލމަށް ެކއްސައްކަތްތަމަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރީ.  އެ  ،ކަމަށްވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ބޭފުޅުން ފޯނަށް ޖަވާބުދާރީނުވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ތްވާ ދާއިރާތަކުެގ އެމް.ޑީ.ީޕައށް ނިސްބަ ،ލިބޭ މި ދާއިރާގެ ޢުލޫމާތު އަދި މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަ

ބޭފުޅުންނަށް ގުޅާގުޅާ ފޯނުން ވެސް ޖަވާބު ނުލިބިގެން އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުން މިހާރު އެ ރައްޔިތުން  ށް،ބޭފުޅުންނަ

ންަދވާ. އެހެންވީމާ، ގެއަށްުކރި ާވލުވެގެން މަަސއްކަްތ އެބަހަގޮތުން  މަސަްއކަތްތައް ވެސް ޢަމަލީ ދާއިރާަތކުގެ  އެ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ.  ށްކަންތައްތަކަ ަގއި މިތާ ގޮތުަގއި ކުރިއަށް އޮތް ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

ލައްަވއި އެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް ަކއިިރ އި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަބރަކާތްއަޅުަގނޑުމެން މިކުާރ މަސަްއކަތުގަ 

ޤުބަލެއްގަިއ ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް މެދުވެިރެވެގންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މުސްތަ

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވާއާ އެއަށްފުގައި  ނަން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދަށް،ދެ! މިހާރު އަޅުގަ

. ދެން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަ

. މިހާރު . ދެން އެއަށްފަހު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްއިބްރާހީމް ޝަރީފް

 އިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދަށް. އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުދާއިރާގެ މެންބަރު މިލަންދޫ 

ނުޑ  ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ،  އާދެ، ައއްޑޫ ާދިއރާއަށް ދިމާވެފަިއ މިވާ ހިތާަމވެރި ހާދިސާަގއި އަުޅގަ

ަގނޑު ެވސް އެދެނީ އަދި މިކަމުން އަވަހަށް ޙައްެލއް ލިިބ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ައވަްސ ވެސް ދަންނަަވއިލާނީ، ައޅު

މިްނވަރުކުެރއްެވވުން. އާދެ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، މި ހާދިސާ ހިނގައިދިޔުމުން ސަރުކާރަށް هللا ޝިފާއެއް މިކަމުަގއި 

ޅު ވަނީ ައޅުްއވާފައޭ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ މިކަން އެނގުުނ ހިސާބުން، މިހާރުން މިހާރަށް، ވަގުތުން ވަގުތަްށ ފިޔަވަ 

މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިިދޔައިުރގައި ނޫނީ ހިނަގއި ޮގއްސަވާ ހާދިސާަތކަށް ބަލާއިުރގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު 

ސީދާ ވަޑަިއގެން ގާތުން ބައްލަަވއިލެްއވި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއޭ. އާދެ، މިކަމުގައި ހެލްތު 

ސްޓްރީއާއި ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީއާއި ިޑޒާސްަޓރ މެނޭޖްމެންޓާ، މި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން، ނޫނީ މިނި

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަކުން މިހާރު މި ކަމަށް އެލަރޓަށް އައިސް މި ކަންކަމުގައި އެޅެން އޮްތ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަަޅއި، 
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ކާރުން އަްއޑޫއަށް މި ދިމާެވފައިވާ ހާދިސާއަްށ، ނޫނީ މި ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު މި ވަނީ މި ސަރު

ދިމާވެފައިާވ ހިތާމަވެރި ހާދިާސއަށް ފޯރުކޮށްދެްއވާފަ. އަދި ޭބނުންވާ ކޮންމެ ކަެމއްަގއި އެހީތެރިވުމަށް ޓަަކއި، އަދި މަުގ 

ންބަރުން؛ އިބްރާހީމްދީދީއާއި ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ނިސްބަްތވެލަްއވާ ިއއްޒަތްތެރި ދެ މެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެމް.ޕީ ޝާޑް ވެސް ވަނީ އެޮކޅަށް ސީދާ އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިެގން. މި ކަންކަމުގައި ސީދާ 

ރައްޔިތުންނާ އެީކގަިއ މިކަމަށް އެންމެ ައވަްސ ޙައްެލއް ޯހދުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ަޢމަލީ ގޮތުން ބަިއވެިރވުމަށް 

ނުޑ އެދެނީ، މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއިން އަްއޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް  ޓަކައި މިހާރު ވަނީ ދާއިރާއަްށ ވަޑަިއގެން. އާދެ، އަުޅގަ

 .والّسالم عليكمމިންަވރުކޮށްދެއްވުން. هللا سبحانه وتعالى މިންޖުވެވޭނެ ގޮތް ވީހާ ައވަހަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް.ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެން

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި މައްސަލަ މި ަތނަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަަމށް ޓަކައި ޮރޒައިނާ އާދަމަށް 

ނޑު ފާހަަގކޮށް ލަން ބޭނުންވަނީ އެއް ކަމަކަށް، މިައދު މި މައްސަލަ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަްނ. އަުޅގަ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވޯޓުލަިއގެން ބަލައިގަތް ސަބަބު ދެންމެ މި ސާފުވީ. ދައްކަން، ޮއޅުވާލަން ކުރި މަސައްކަެތއް. 

ވެްސ ކަންތައްތަެކއް ކުރާ ވާހަަކ އެީއ، މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުާވ ދެ މެންބަރުން ފޮނުވާލައިފި. ސަރުކާރާ ުގޅިގެން ކޮންމެ 

ވިދާޅުެވއްޖެ. އެކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މާލޭގަިއ ތިބީމަ އެ މީހުންނެއް ނުދެއޭ. ތިަމންނަމެންގެ ދެ މެންބަރުން ީވ 

 އެ ތަނުގައޭ. އެ މަންޒަރު ދައްކަންެވގެން. މި ތަނަށް މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ކިތަންމެ މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅިން. ޑެންގީ ހުން ރާއްޖޭގައި ފެތުރިގެްނގޮސް އެތައް ަބއިވަރު ބަޔަކު މަރުެވގެންދިޔަ ދުވަހު މި ތަނަށް ލީ ކުއްލި 

މައްސަލަ ވެސް ބަލަެއއްނުަގތް. ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ެއކަމަކަށް ޖާގަެއއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާ 

އަްއޑު އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ދައްކަންވެގެްނ، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މަސައްކަތްކުރެއޭ.  ހީލަތްތެރި ގޮތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި

ތިމަންނަމެންގެ މީހުން މަސައްކަތްކުރެއޭ. މިއީ މިއަދު މި ކުރި ކަމަކީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މި ހުރިހާ 

މީން އެއްެޗއް ިވދާޅުވުން. ރޭގައި ވެސް ބޮޑު ކަމަކަށް ވުރެ އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑަށް އެންމެ މުހިއްމު ވަނީ ރައީސް ޔާ

ގެްއލިގެން އެކަމާ ސުވާލުކޮށްިލ  ވާންގުޅިގެން ެއއްެޗއް ވިދާޅުނުވޭ. ރިޟް  ޖަލްސާއެއް ނިންމާލައިގެން ދިޔައިރު މިކަމާ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ވަލިއްޔު ތިމަންނައާ ބެހޭ ،ދުވަހު ވެްސ ބުނަނީ ވާހަަކ.  އަމްރުގެ ލް ކަމެއް ނޫނޭ. އެަކމަކު އަުޅގަ

ަވގުތުން މިހާރު  .ވަަޑއިގަންަނވާެނ އިނގޭތޯ ،ނަމަ މިކަހަލަ ކަމެއް ިދމާވި ރަީއސް މައުމޫން ،މިސާލު ނަގަންވީ 

ނޑުމެއިއަތޮުޅގަ  ހުންނަވާނީ އައްޑު ނަށް ފެނުނު ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމަގއި ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ން. އަުޅގަ
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ރޭަގިއ ވެސް ދަރުބާރުގޭަގއި މުޅި  ތަން. ޔާމީނަކަްށ ވަޑަެއއްުނގެންނެވުނު. ވިއެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާެވގެން ަވޑަިއގެންނެ

ހިސާބު ބަންދުކޮށްގެން ބަޑި ދީގެން. މިވަރުން ވެިރކަންނުުކރައްވަްނވީ ނޫންތޯ. ދުނިޔޭެގ އެކި ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް 

ހާލަތްތަކުަގއި އިނގޭތޯ. މި ކަންކަން،  ހަތިޔާރާއި ބޮމާ ެއއްޗެހި ޮގްއވާ. އެ ޤައުމުތަުކަގއި މިއަށް ވުރެ މާ ބިރުވެރި 

މިހެން ކަމެއް ދިމާވެލީމަ މުޅި ހިސާބު ބަންދުކޮށްގެން، ބަިޑ ހިފައިގެން، ރަްއޔިތުން ަކިއރިއަށް ނުގޮްސ، ރައްޔިތުންނާ 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ބައްދަލުނުކޮށް އުޅޭ ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. އަުޅގަ ހާ . މަރުދެކެ އެކަހަލަ ެވރިއެއް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ބިރުގަންނާކަށް ނުޑމެން އިންސާނުން ؛ނުޖެހޭ. އަުޅގަ އެހާ  ކު،ެވއްޖެއްާޔ ބިރުގަންނާނެ. އެކަމަ  އަުޅގަ

ނޫންނަމަ  ،ތެޭރގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރާލަފާނޭ ކިާޔފައި ގޭވީތީ  ތިމަންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، ބިރުން

ހިނގާފައި  ތަނަށް ދެންނެވީ މުޅި ހިސާބު އެ ބަންދުކުރަނީ. ބަންދުކޮށްގެން އެ މި ،ބާްއވާ ކަމަށް ވާަނމަ އެއްޖަލްސާ

ޓިފިޝަލް ބީުޗގަިއ ކިހިެނއްތޯ އާ .ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ކިހިނެއްތޯ މީހަކަށް ނުދެވޭ. ދުއްވާ ެއްއޗަކަށް ނުދެވޭ. މި

ނީ. މިކަހަލަ ިއގެން ރައްޔިތުްނނާ ބައްދަލުކުރާށަކަށް ވަޑަ ބާްއަވނީ. ކިހިނެއްތޯ ކެމްޕޭނަކަށް ރަ ެއއްގެ ޖަލްސާޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑުމެންގެ ަޤއުމައަުޅަގނޑުމެންނަށް ކިހި ؛ރައީސެްއ ބޭނުމެއް ދެވޭނީ. އެހެންވީާމ، ިއގެން ކުރިއަށްނެއްތޯޭއ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ހެޮޔ ދުޢާ މިކަމުގައި އެބައޮތް.  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ތަކުގަިއ ސާމިފަދަ ކާރި ،ބަޖެޓެއް މިޮގތަށް އަހަރަށް ވެސް ބޮޑު ޅުަގނޑުމެން ވާނީ ސަރުކާަރށް މިދިޔަ އަހަރު، މިއަ

ފަިއސާ  އެ އިުރގައިށް ވާނީ ދީފަ. އެހެންކަމަށްވާރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފާސްކޮށްދީފަ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވޯޓު އެކަމަ

އެއްެޗއް ވިދާޅުވާ އަޑު  ަމޖުބޫރު ކަމެއް. ރައީސް ޔާީމން ދޭންޖެހޭނެ. އެއީކަންކަން ޙައްލުކޮށް ޚަރަދުކޮށްގެން މި

. އެ ވާަހކަ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނަމޭ އެޓްލީސްޓްއަޅުަގނޑުމެން އަހާލަން ބޭނުން. ތިމަންނާގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ 

ަބއޮތޭ. ބަރާބަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުގައި ކޮިމޓީއެއް ހަދާފައި އެ އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއަހާލަން ބޭނުން. އޭގެ

ހޮޅި ވާހަކަ. ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނގެ. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭީނ  އީހޮޅި ވާހަކަ. މިއީ ދެއޭ. މި މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން އެބަ

ނަްށ ތަ އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްއޗެްއ ވިދާުޅވީމަ. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮށްދެްއވަންީވ ކަމަކީ 

ުޅގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަންދެއްވަްނވީ ެއ އަތޮ ބައްދަލުކޮށްފަިއ އައްޑު ވަހަށް ވަަޑއިގެްނ ރައްޔިތުންނާވެސް އަވީހާ

ބޮޑަްށ  ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތްއ ކޮށްދޭނަމޭ. ވަރަށް އާއިން ަސލާމަތްވުމަށް ސަރުކާރަށް ކޮށްެދވެންސާ ދިމާވެފައިވާ ކާރި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 . ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި
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ސް ހުށަހެޅިކީއެއް ޕާީޓެގ ފަރާތުން އެއްގޮތަކަްށވެމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ 

ކޮށްެދއްވާ ަކންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ކުން. ސަރުކާުރގެ އެިކެއކި އިދާރާތަީތއެއް ނޫންދެްއވާރުން ކަމެއް ނުސަރުކާ

ނޑުމެން  ،ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެހެންަނމަވެސް ސިީޓގެ  އަްއޑޫ ،ެއއް ދިމާވެސާ މިފަދަ ބޮޑު ކާރި ،ބޫލުކުރަނީގައަުޅގަ

ބޮޑު ިޑޒާސްޓަެރއް ދިާމވީމަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ކޮށް ިމހާޮބުޑ ދެ ައވަށަށް އެއް  ،ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް

ނޑުމެން ގެންނަންޖެ ،ސަމާލުކަމަށް ވެސް ހޭ އަިދ ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ެވސް ދިމާވެގެްނ އުޭޅ މައްަސލަ އަުޅގަ

ނޑުމެން   ވެއްޖެ ސުނާމީ އައި ރުއަހަ 10ދިވެހިރާއްޭޖގައި  .ކުރާ ގޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބޫލުގަކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ފަހުން. އެ ސުނާމީ އައުމާ ިވދިގެން ޑިާޒސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރެއް ވެސް އެަބއޮްތ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަަކްށ އްމީދުކުރާ މިންވަރަށް ޑިޒާްސޓަރެއަޅުަގނޑުމެން އު  ،ދަންނަވަނީ ކެރިހުރެގެން މި އް ދިމާެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

އަންނަ  ލަތާއި، މޫސުމަށް މިހާއޮތް  އަދި ޚާއްަޞކޮްށ ދިވެހިރާއްޖެ މި ،ވިޔަސް ރިންނުދޭ. ކްލޯ ެނއްތައްޔާުރވެގެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ދިމަދިމާލަށް ޑިޒާސްޓަރ އައިމަ  ރިއެކްޝަން ފޯސްއެއް އޮންނަން ބަދަލާ ގުޅިގެން އެބަޖެހޭ ރެޕިޑް

 ޓަކައި. ދެވަަނއަށް ައޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ މި ޓުކުރުމަށްރިއެކްން ވަގުތަްށ، ހިނދުން ހިނދަށް އެކަމަށް ަވގުތު

އިނާ ވެްސ ހަމަ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒަ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް.ބޮޑު ބަލިމަޑުކަެމއް ފެތުރިދާނެ ،ގެންނަނީ

ލުން ރޯމަދިރި ކޮންޓް ،ވެސް ފާޚާނާގެ ދަތިކަމާއިޓޭންކުން ލީކުވުމާ، އަިދ މިނޫން ސެްޕޓިކު ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ކަްނކަމަށް ހަލުވި ފިޔަވަޅުަތކެްއ  ހުރެ. އެހެންވީމާ، މި ހަަލ އެތަްއއެތައް ސަބަބުަތކާމިކަ، ނައްޓަިއގެންދިއުމާ

ނޫން. އަޅައިދިނުމަށް ސަރުކާުރގައި އަޅުަގނޑުމެން އެދެން ބޭނުންވޭ. ެއއީ ސަރުކާރުން މަސަްއކަތެއް ނުކުރަްއވާީތއެއް 

ނޑުމެން މެންބަރުން އެބަޖެހޭ އިތުރަށް މި ްސ އަޔަކިތަންމެވަރަކަށް ކުރެްއވި  ކަންކަން ހަލުވިކުރުމަށް ޓަކައި  ޅުގަ

ެދވަނައަްށ  .މާސްކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްދަންަނވަން. އިލްތި ބެހޭ އިދާާރތަކަށް އިލްތިމާސް ސަރުކާރުެގ ކަމާ

ކޮްށގެން ހޯދާފައި މަސައްކަތް އިއުމުުރގަ ބޮުޑ ޑިޒާސްޓަެރއް. ރަްއޔިތުން ެއތައް ދުވަހަކު މުޅި ހަމަ ވަރަށްއީ މި  އި،މީގަ

މީހުންގެ  މީހުންނަށް އެބަޖެހޭ މާލީ އެހީތެރިކަން އެ ގޮސްފަ. އެގެވެހި ސާމާނުތައް ވަނީ ހަލާކުވެހުރި މުދަލާއި 

އެ  ،ކަްނކަމަށް ނޯމަލް ސްޓޭްނޑަޑަށް ގެަނއުމަށް ޓަަކއި އެީހތެރިވާން. އެ ،ދިރިއުޅުން އަލުން އާރާސްުތުކރުމަށް ޓަކައި

ކުަރއްަވއިގެްނ ވަރަށް ހަލުވިޮކށް މަސައްކަތް ނާއި،ފައިސާގެ ގޮތުންނާއި ތަކެީތެގ ގޮތުން ؛އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ރަން ތިބި، އަްއޑޫ ސިޓީ ތަމްސީލުކުރަން ތިބި ކުއަތޮޅު ތަްމސީލު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް އަްއޑު

 މެްނގެ މައްޗަށް އޮްތ ވާޖިބެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑުެމން ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިމެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުަގނޑު

ޔަވަޅުތަާކއި، މަޑުކަން ފެތުރިދާނެތީ އަޅަންޖެހޭ ފިކަމެއް. އެއީ ބަލި މުހިއްމު ދެ ؛ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާުލކަމަށް

އްޔިތުްނގެ އަލުން ރަ  ،ރުމަށް ަޓކައިމިކަމުން ލިބުނު ގެއްލުންތަްއ ުކޑަކު ،ޓަކައި ލާރޓްކުރުމަްށ އަދި މިކަން އެ

ލަތަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ައަވސްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ހާދިރިއުޅުން އާދަިއގެ 

ލިބުނު ގެއްލުން  އިލްތިމާސްކުުރމާއި، ހަމައެހެންމެ ރައްޔިތުންނަށް މި އި،ށް ގެނައުމާިއ، އެަކމަށް އެދުމާސަމާލުކަމަ
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ކާުރގަިއ މީހުންގެ ދިިރއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް ަޓަކއި ވެދެްއވެން އެހީ ޯހއްދަަވއިދެްއވުމަށް ސަރު ބައްދައި އެފޫ

އިނާ އާދަމް މި މައްސަލަ ަމޖިލީހަށް މިލީ. ފަހަރެއްގަިއ ރޮޒަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ،އިލްތިމާސް ދެންނެވުން

ފަދައިްނ  އިނާ ވެސް ހާމަކުރެްއވިޮގވައި ހަދާކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރޮޒައެްއޗެހި ،ވެސް ސަރުކާރަށް ާފޑުކިަޔއި

އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީން މިތިބީ ވޮލަންޓިއަރކޮްށގެން ވެސް ަސރުކާރުން ވެދެްއވެން އޮތް ކޮްނމެ އެހީއެްއ، އެިދވަަޑއިގެްނ 

ވާހަަކ  ހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް. އެރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެން އެވަންމިއެހީއެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ 

 ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ސަތޭކަ ވަަރކަށް ެގއަްށ  ައއްުޑއަށް ކުރަމުްނދާ ބޮޑެތި ވިްއސާރަިއގަިއ ތިން އްޒަތްތެރި ރައީސް.އި. مالَسالم عليك

ގެ އަުޅަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތުގަިއ  200ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ފޭދޫއާއި މަރަދޫ، ަމރަދޫފޭދޫގެ. މީގެތެރޭން  .ގެއްލުްނވެއްޖެ

ނުޑމެން މި ކަށް ވެއްޖެ ފެންތަބޮޑެތި ގެއްލުންަތއް ެއ ގެ ވަރަށް އެއް ސާބަލަނީ ކާރި ބޮޑުވުުމގެ ސަބަބުން. ދެން އަޅުގަ

. ައޅުަގނޑު އި. މިއަުދ ައއްޫޑގަިއ، މާދަމާ އަނެްއާކވެސް ެއހެން ރަށެއްގަ އި. ދެން އެހެން ވެދާނެ ކަމެއް ގޮތުގަ އިކަމުގަ

ރަނގަޅު.  ،ވާނެއަސްލު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެންނަްށ އަނެއްހެން ވާޭރވެހުނީމާ ފެންބޮޑު

ފޭދޫގައި  އިުމވެފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ.ޤާމީހުން ދިރިުއޅޭ ރަށްތަކުަގއި ރަނގަޅު ނަުރދަމާގެ ނިޒާމެއް  ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރެވިަފއިނެތީމަ. އަދި އިމުޤާޖް ސިސްޓަމެއް ކޮށް ހަމަ ފެން ބޮޑުވެގެން މި ދިޔައީ ޑްރެއިނޭޞަ ވަކިން ޚާއް

 ،ވެސް މަަސއްކަތްނުކުރީމަ. ަރނގަޅަށް ސާފުކުެރވިފައިނެތީމަ. ހޮޅިތައް ފަޅަިއގެން ގޮސް އިމުކުރެވިަފއިާވ ސިސްޓަމުޤާ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ،އެކަން އެހެން އޮތީމަ. މުޅި ރަށަށް ބަލައިލާއިރު ،އަދި ކޮންމެ ބައެްއގެ އިހުމާލުން ކަމުގައި ިވޔަސް

އަިދ  ،މަރަދޫގައި ެވސް ،ަގނޑުމެން ފޭދޫަގއި ވެސް ރަށްތައް ހިއްކަމުންދަނީ. ރަށުގައި ހިމެނިފައިވާ ކުޅިތައް އަޅު

ނޑުމެންނަށް މުޅި ރަަށށް އެ ގެެނވޭ ބަދަލު. އަިދ  ،ހިތަދޫގައި ވެސް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ކުޅިަތއް ހިްއކާއިުރ އަުޅގަ

 ،ގެނެވޭ ބަދަލާއިގޮތުން ރަށް އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި މުޅި ރަށަށް  ދުރަތީގު ،ލެޭވއިުރ މުޅި ރަށަށްއިރަށުން ބައެއް ހިއްކަ 

އެ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދެން ފެން ހިނދިގެންދާނެ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން ރާވާަފއެއް ޯނވޭ. ތަން ނިންމާފައެއް ނޯވޭ. 

ނޑު ވާހަކަެދއްިކިއރު ވެސް، އެހެންވީމާ  1ވަކިން ާޚއްސަޮކށް އަްއޑޫއާ ގުޭޅގޮތުން  ،އަޅުަގނޑު ބަޖެުޓގައި އަުޅގަ

 ،ކަ މި ދައްކަނީ. ނަރުދަމާ ނިންމާ ވާހަކަެއއް ނުދެކެވޭ. ފޭދޫާއއި މަރަދޫފޭދޫއަށް ބަލާއިރުކިލޯމީޓަރުގެ މަގުހަދާ ވާހަ

ވިއްަސކަށް އަހަރު ެވއްޖެ އެންމެ ބޯފެން، އެންމެ ދެރަވަރުކޮށް އޮތީ އެ ދެ ރަށުގައި. އަދިެވސް ސާފު  ؛ފެނުގެ ދަތިކަން
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 ަމއްަސލަތައް ދިމާވާނެ. ވާޭރވެހުނީމާ ، ދެން އެހެންވީމާ ބޯފެން ލިބޭނެ ގޮތެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ހަދަެއއް ނުެދވޭ.

، އަވިދޭން ފެށީމަ ބޯ ހިރަފުހުގައި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ ،ފެނުގައި އުޅެންޖެހޭނީ. ވިއްާސރަ އޮބި

އެކު މުޅި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް  އްލެއް ހޯދޭނީ ރާވައިގެްނ، ރޭވުންތެރިކަމާޙައްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިކަމަށް ޙަމިކަމަށް 

ކޮށް އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްތަކަށް އެފަދަ ޕްލޭނެއް ޞަކުރެިވގެން. ަވކިްނ ޚާއްޞަވަިކވަކި މީހުން އުޅޭ ރަށްތަަކށް ޚާއް

މަޑުމަޑު ދުވެއްެޔްއގަިއ  ،އިމްޕްލިމެންޓްކުރެިވގެން. ހަލުވިކޮށް މަސަްއކަތްކުެރވިގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޑުމަޑުން

އަހަރު ފަހުން މުޅިން ތަރައްޤީ ލިބޭނެ ކަމަކަށް ބެލެވޭކަށް ނެތް.  100 ،ރަކު ކަމެއް ކޮށްލަިއގެން އަހަ

މިހާރު ކުެރވޭ މަަސއްކަތް އަނެއްާކވެސް އަލުން  ،ވަަރކަށް އަހަުރާވއިރު 5ވަަރކަށް،  10އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮށްގެން މެނުީވ އިމުޤާނަރުދަމާތައް ، އި އް ހަދަމި ރަށްރަށުަގއި މަގުތަ ،ކުރަންޖެހިފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

މާދަމާ އަނެއްާކވެސް އަނެްއ ކަމެްއ  ،އްލެއް ލިޭބކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިައދު މިކަން ދިމާވެފައިޙަމިކަމަކަށް 

ނ ލަ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މިޖުމު، ނީ. އެހެންވީމާތަން ފެންނާ ދިމާވާ ޑު ޮގވާލަން. އަިދ ކަމުގައި މަސައްކަތްކުރުަމށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ދާިއރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޭދޫއާިއ މަރަދޫފޭދޫގައި މި ދިމާވެފައިވާ ކަމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ،ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި ފުލުހުންނާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެްފެގ  ނޑު ގޮވާލަން. ައދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަްނގެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ޮބަޑށް އެހީތެރިވެދޭ ކަުމގަިއ  (އެމް.އާރު.ީޑ.ސީ)އަދި  ،ފަރާތުން

 އަދާކުރަން.  އަޅުަގނޑަށް ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ. މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކުރިންެވސް ައޅުަގނޑު  ؛ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަްއޑޫަގއި މި ދިާމިވ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އަްއޫޑގެ

ެއއްހާ ގެއަށް ފެން ވަެދ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކްއ ން ސަތޭކަތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިހެން

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ފޮޓޯހާވެފައި އެ އޮތީ. ރަްއޔިތުން ވަރަށް  ހުރިހާ  ގެއަޅުަގނޑުމެން، އިންލުގައި އެ އޮތީ. އަުޅގަ

ލަތު ހާ ޒަރުތަކުން ައއްޫޑގެރައްޔިތުންނަށް ެވސް މި ފެންނަ ފޮޓޯތަކުންނާ އަދި މީޑިާޔިއން މި ފެންނަ އެހެނިހެން މަން

ނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވި އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ތަޞައްވަުރކުރެިވގެންދޭ. ސުނާމީއަށް ފަހު އަޅުގަ

ެއކު ޔާ ބޮޑު ހާދިސާތަކުގެ ތެެރއިން، ކާރިސާތަުކގެ ތެރެއިން ެއއް ކާރިާސއޭ މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ

ރުކާރުން މިއަށް ރެސްޕޮންޑްކުރަންޖެހޭ ސްޕީޑުގައި މިއަށް ރެސްޕޮްނޑްނުކޮށް ވާކަން ައޅުަގނޑު ސަ ،ދަންނަވަންޖެހެނީ

ނޑަކަށް އަެޑއް ވީ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މި ވޭ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނީ ތަނަށް އަޅުގަ
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. އަދި ރޭގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްތަނެ ދާުޅވިމިކަމާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން ބަސްފުޅެއް ވި

އޮްތ  މި އިއައްޑޫ ސިީޓގަ ،ޖަލްސާއަކަށް ވަަޑިއގެން އެ ޖަލްސާގައި ިދގު ދެ ގަޑިެއއްހާިއރު ވާހަކަފުޅުދެއްިކއިރު ވެސް 

ލަްއވާފަިއ އިައޅުވަ ލުގައި ތިއްެބވިިއރު ވެސް ެއްއވެސް ވަރަކަށް މިއަށް އަލިހާަރްއޔިތުން މި  ،ބޮޑު ކަންތައްަތއް ދިމާވެ

ނޑުމެން ވަަރށް ކަންބޮޑުވި ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރުން މިކަމާ އެއްވެްސ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުިރކަން  ނެތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްަނން މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ  ؛އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް އެނގިފައިނެްތކަމީ ވެސް މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެދ މެންބަރަކު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަަޑއިގެން އެބަ އުުޅްއވާކަން ސްކުރެވެމުންދިޔައިރު ހުބަ ައުޅގަ

ނޫްނ މިކަން ވާންޖެހޭ ގޮތަކީ. ައއްޑޫ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުން ތިބީ  އްއެ މި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނުގނީ. އެހެންވީމާ

 ،ދެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ތިބީ ؛އްތައް ދިމާވި ދެ ރަށުގެ ކޮށް މިދެންނެވީ މި ކަންތަޞަލަތުގައި. ާޚއްހާވަރަށް ނިކަމެތި 

ނޫެޅވޭ. އަދި  ލުަގއި. ފާޚާނާތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުުކރެވޭ. ަކއިބޮއިހާމި ކަންތައްތައް ދިމާވި ަރްއޔިތުން ތިބީ ވަރަށް 

ނުޑ ، ންވީމާއެހެނިހެން ފަރުނީޗަރު ވެސް އެ ވަނީ ހަލާކުވެފަ. އެހެ އިގޭތެރޭަގއި ނިދަން ބޭނުންކުރާ އެނދުތަކާ އަުޅގަ

މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮުތަގއި ސަރުާކރަކަށް ނެތޭ ހަލުވި ސްޕީޑުަގއި އެޓެންްޑކުރެވިަފއެއް.  ،ދަންނަވާނީ

ނިޑ  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ައއްޫޑ ސިީޓއަކީ ޗަސް ބިން ޮބޑު ރަށްތަެކއް. އަދި މީެގ ސަބަބުން، މިަކހަލަ ގޮތަކަށް މެދުނުކެ

ްއލުކުރުމަށް ޓަކައި އާދަިއގެ ޙަ ްސ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކަންަތއްތައް ދިމާ އެބަވޭ. އަދި މިކަން އަބަދުވެ  ،ވާރޭވެިހއްޖެ ނަމަ

އްލުކުރުމަށް ކަންތައްތަްއ ކުރެވިފައި އޮތީ. އަދި އެ ޙައެކަން ދިގުދެމިެގންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން  ،ގޮތެްއގައި 

ނުޑ  އޮތް ކަމެއް ޫނން. މިހެންވީމާ ވިފައިމަީކ ކުރެކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންތައްަތއް ވެސް މެއިންެޓއިންކުރު އަޅުގަ

ގޮެތއްަގއި ފޭދޫއަށް  ޞައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެކަީށގެްނވާ ފިޔަަވޅުއަޅަން އެބަޖެހޭ. ޚާއްޙަ މިކަންތައްތައް  ،ދަންނަވާނީ

އްލުންތަކެްއ ގޮތުން ފޭދޫއަށް މި ހުރިހާ ބޮޑެތި ގެ ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތް ވެސް ހަލާކުވެަފއި ހުރީ. ކަންދިމާވި

ނޑު ދަންނަވާނީ، ދިމާވީ. އެހެންވީމާ އްލުކުރުމަށް ަޓކައި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ައވަްސ ޙަމި ކަންަތްއތައް  ،އަުޅގަ

ައއްޫޑއަށް ދެން މިކަހަލަ ކަމެްއ ދިމާނުވާ ގޮތަށް މަސަްއަކތްކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ،  ،ފިޔަވަޅުތަެކއް އަަޅއި

. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި އްނުދޭ މިދެންނެވި ސްޕީޑުަގިއ މަސައްކަްތކުރެިވގެންދާ ތަނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ފެނިެގން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 
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ނޑު ފުރަތަމަވެްސ ސަރުކާރަށް ދަންނަވާނީ  ގޮތުން މި  މިކަމުގަިއ މާލީ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަރަކުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ،  ވަގުތަށް ސަުރކާރަށް ކޮށްދެއްވެން އޮތް ަކމެއް، ބަޖެޓަށް ލާހިކުވާ ވަގުތުން މި

ކޮށް ފޭދޫ އަިދ މަރަދޫފޭދޫގެ ރައްޔިތުްނގެ ޞަޚާއް ؛ލުަގއި ޖެހިފައި ތިބި ރަްއޔިތުންނަށްހާއާދެ!  ،ރައްޔިތުންނަށް

ގޮތުން ކޮންމެވެްސ  ތެރެއިން އެކަން ދެެނގަނެވޭެނ ގޮތަކަށް އެނަލަިއޒްކުަރއްވާަފއި ނަމަވެސް ވީހާ ައވަހަކަްށ މާލީ

ނ  ޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހީތެރިކަމެއް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމުން އެ ބޭފުޅުްނ  ،އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައއްޑޫ ިސޓީގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަިތަކންއާދެ! ޝުކުރި 

ނޑުމެން އެެދނީ ސަރުކާރުން ވެސް ވީހާވެސް ައވަސް ފުރުޞަތެއްެގ  މިންޖުވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދުޢާ. އަޅުގަ

ެއ  ،އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ފަދައިންއެ ރި މެންބަރުން އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ިއއްަޒތްތެ ،ތެރޭގައި މިކަމަށް އެޓެންޑްވެ 

ގޮތުން މި ވަގުތު އެހީތެރިވެދެްއވެން އޮްތ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ެއކަމުަގއި އެހީތެރިވެެދއްވުން. އަިދ  ބޭފުޅުންނަށް މާލީ

ން ދެވެން އޮތް އެއާއެުކގައި މިކަުމގަިއ ސަރުކާރުައދި ހަމަ ،މިކަމުގައި ެއްއވެސް މިންވަަރކަށް ސިޔާީސވުމެއް ނެތި

ބޮޑަށް އެދޭ  ުކރެއްވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީން ވަރަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއިގެން މި މަސައްކަތް

ނޑުމެން މިތި، ކަމެއް. އެހެންވީމާ ނޑުމެން ހާމަކޮށްލަން. އަޅުގަ ެއކުަގއި  ބީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާމިކަން ައޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން ހަމަ އެ މެންކަމުގައި އަުޅގަ ާއއެުކގައި ފާހަަގކޮށްލަން ފާހަަގކޮށްލަން. މިކަން މިހެން އޮތްއިރުަގއި އަުޅގަ

އި ހުންނަންޖެހޭ ައކީ ވެސް ސިޓީެއއް. ައއްޑޫ ފަދަ ސިޓީއެްއގަން މާލެއެކޭ ެއއްފަދައިން އަްއޑޫއަޅުަގނޑުމެ ،ޖެހޭއެބަ

އްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެްއެގ ޙަ ކަށް މުސްތަޤްބަލުަގއި ްނތައްތަތަްއ، ޚިދުަމތްތައް ހުރުމަކީ މިކަހަލަ ކަޒްކަހަލަ ފެސިލިޓީ

މިކަމަްށ  ރަތީ ކަމެއް، ހާދިސާއެއް ދިމާވީމާގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ކޮންމެ ފަހަރަކު މިފަދަ ގުދު

މަށް މި ޖެހެނީ. އްލުކުރުޙަގޮސް މިކަންކަްނ ޖެހޭ. މާލެއިން މީހުން ފުރައިގެންއަޅުަގނޑުމެން ތެޅިގަންނަްނ އެބަ

ތައް ޒްމިކަހަލަ ފެސިލިޓީ ހީ،ެވފައި އޮތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އިމު ޤާެއްއެގ ގޮތުގައި ސިީޓއެއް އެހެންނަމަވެސް، ސިޓީ

އްުލ ލިބޭނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ޙަ ތަޤްބަލުގަިއ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކަންކަމަށް މުސް ވެފައި އޮތުމަކީ މިއިމުޤާ

ައކީ ސިީޓއެއް ކަމަށް އަްއޑޫ ،ެއކުަގއި ދަންނަވަނީ ޔާ ހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ . އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ

ތުންގެ ބާރު މި ރަްއޔި ،ވާއިުރގައި އަްއޑޫ ސިޓީ ކަުއންސިލެއް، މޭޔަރެއް އިންތިޚާބު ރައްޔިތުން ކޮށްފައިާވއިުރަގއި

ނޑަ ކަްނ، ހިފަހައްޓާކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލާަފއިާވަކން. ސިޓީ ަކއުންސިލަށް ަކނޑައެޭޅ ފައިސާ ނުދޭއިސަރުކާރުން ކަ
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ނޑަ ،ނުން މުސާރަ ވެސް ުކޑަކޮށް އެބަ އެނގޭ. އެންމެ ކުޑަމި  ާވކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ. ެއީއ ލާަފއިއިކަ

އޮންނަ  ،ސިޓީތަކުަގއި ހިނގާ  ،އްލުކުރުމަށްޙަ ށް، ރަްއޔިތުންގެ ަމއްސަލަތައް ރައްޔިތުންގެ ބާުރވެރިކަން ަކނޑާލުމަ

ނޑާލުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެެވީނ ލާއިމަށް އެ އޮތް ބާުރވެރިކަން ަކނޑަ އްުލކުރުޙަތައް މައްސަލަ ކަ

އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ބާރުވެރިކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް. ، އެކުަގއި. އެހެންވީމާ ސަރުކާރުން ހީލަތްތެރިކަމާ

 މު ކަމެއް. ައއްޑޫ ިސޓީގެ ރަްއޔިތުން އެދެނީ މި އްމުހި މަކީ ކޮންމެހެން އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ވަސީލަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނު

 ކަށް ދިސާތަހާއެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ  ،އްކަތްއަކީ އަިމއްލައަށް އެ ބޭފުުޅންގެ މަސައަްއޑޫ ިސޓީ، ގޮތް. އެހެންވީމާ

ގޮތުގަިއ މު ކަމެއްގެ އްކޮންމެހެން މުހި ކަން ދިނުމަކީއެ ާބރުވެރި ،އްލު ހޯދުމުގެ ޤާބިލު ބައެއްެގ ގޮތުގައި ހެއްެދވުމަކީޙަ

 ީތވެ ސަުރކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑު ދެކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް. 

 

 ރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަ

އަކީ ައއްޑޫ ސިީޓއަށް ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ކާރިސާއިްނ ރަީއސް. އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ދުޢާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިންޖުވެގެންިދުއން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަްއޑޫ ސިޓީގެ

ތަން.  ހި ގެންދަންޖެހޭތަން. މާލެއިން އެްއޗެ ތެޅިފޮޅިގަންނަ މި ދަނީ ކާރިސާއެއް ދިމާވީމާފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ައއްޑޫ ސިޓީެގ  ،އެންމެ ބޮޑު އޮންނަ އަތޮޅު. އެ އަތޮޅު އި އޮްތ އާބާީދގެ ގޮތުން ދެަވނައަްއޑޫ ސިީޓއަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގަ 

ނޑު ދަންނަާވނީ އިާލއިރުަގއިރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ކާރިސާއަށް ބަލަ  ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

 ހަކަ އަްއޑޫ ސިޓީގެ މެންބަރުންެއއްހާ ެގއަްށ ގެއްލުްނވެގެންދިޔަ ވާތިން ސަތޭކަ ،ފެންބޮޑުވެ ވަރަށް ގިނަ ޭގގެ 

 27ދިޔަީއ  ާފސްކުރެިވގެން މިއަުޅަގނޑުމެން އިހަކަށްުދވަހަކު  .ގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވަމުން އެ

ށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަހަރުން އަހަރަ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ  .ބަޖެޓެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ން ރުފިޔާގެއަލިބި

ރައްޔިތުން އޭގެން މިންޖުވުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ރު މިކަހަލަ ކާރިސާތައް ދިމާވީމާދާއިބޮޑުވަމުން

ެއ  ންހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީ .މެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހިތާމަކުރާ ކަ ވިސްނާފައި ނެތްކަން އެއީ އަޅުަގނޑު

ވިާދޅުވަމުން އެ ގެންދަނީ. މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ދެ  މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ ބައެއް ބޭފުޅުން

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެާތ ވީ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ނުން. އަުޅގަ

މިނިސްޓަރުން ފޯނު ވެސް ނަންގަވަނީ. ހަމަ އަްއޑޫ ިސޓީއަށް ހޮިވވަަޑއިގެން ތިބި  .ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ގުޅީމަ ޕީ

އަްއޑޫ ސިީޓ  .މި ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތަކީ އީމެންބަރުން ގުޅީމަ ފޯނެއް ވެސް ުނނަގާ. މި އި ތިއްެބވިއެމް.ޑީ.ޕީގަ 



21 

 

އަްއޑޫ ސިީޓ  ،މަސަްއކަތްކުަރމުން އެ ގެންދަނީ ގާނޫީނ ގޮތުން މިކަހަލަ ކާރިާސެއއް ދިމާވީމާ ކައުންސިލުން

އަްއޑޫ  .ލުން ެއއީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކޮމިީޓއެއް އެކުަލވަ  ،ކައުންސިލަށް އޮންނަ ބާރެއް 

ލަން. އެކަމަްށ އިތްކުެރއްވި ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވަ އެ ަކއުންސިލުން މަސައްކަ އި،ސިޓީގެ މޭޔަރު މަސަްއކަތްުކރައްވަ 

މި ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ، ތިބި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ެދން ނުދެްއވާ އެއްބާރުލުން ވެސް

 އަޅުަގނޑުމެްނ މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމާ ،ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މައްސަލަމައްސަލަ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

އަްއޑޫ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިކަމުން ސަލާމަތްވެވޭތޯ. އެންމެން އެކުަގއި ގުިޅެގން ޖެހޭނީމަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަން

ނޑުމެން މި އެ ވިާދޅުވަނީ މަ  ،މި ދިމާވެގެންއުޅޭ މައްސަލަ އިސިޓީގަ  ގުމަތިން ނަޖިސް ނުކުންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި މި ދައްކަނީ ފާޚާނާ  21 ،އޮތްއިރު މި ދައްކަނީ ދައްކަނީ އަްއޑޫ ސިޓީ ސިޓީެއއްގެ ގޮުތަގއި

ފާޚާނާހޮޅި އަޅައިނުދީގެން ނަޖިސް ބޭރުވެެގން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން  .ހޮޅީގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ލަދުވެތި ވާހަަކއެއް. ައޅުަގނޑުމެން ަދއްކަން  މިއީ ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ބަލިމަޑުކަމެއް ދިމާެވގެންދާ ވާހަކަ

ގޮތުްނ  ވަންޏާ ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުކުމެަވޑަިއގެން އެކަމާ ބެހޭ ކަމަށް ރަނަގޅު ސަރުާކރެއް، އެހެންވީމާ

 .ތަނަށް ވަަޑިއގެން އެބަ ަބއްލަވަންޖެހޭ ރަްއޔިުތންނަށް ދިމާވެގެން ުއޅޭ ހާލު އެ ،ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވާންޖެހޭ. ިވދާޅުވެ

ނޑަްށ ހިޔެއްނުވޭ ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ހުރުމުެގ  ންކަން ނުބެއްލެވޭ ކަމަށްކަންކަ މި ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ްއޔާކަމަކަށް. އެހެންވެއްޖެ ބޭނުމެއް އޮތް  ައވަހަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިޢުފާދެްއވަންވީ. އަުޅގަ

 .އެ މަނިކުފާނު އަރިހުން މިންޖުވާންވެގެން ،މްހޫރިއްޔާައށް ނުކުރެވޭތީއުޅެނީ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖު

 ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. . އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މާދަމާ ނުކުމެ މިންޖުވާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

 

 ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ައތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާިވ  ގަދަަފދަ ވިއްސާަރިއގައި އަްއޑު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގަދަފަދަ ަވޔާއި 

ނޑު ެވސް ބަިއވެރި ،ހިތްދަތި ،ނިކަމެތި ވަން. ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނާއި ައޅުގަ

އަތޮުޅގެ  ީވހާވެސް ައވަހަކަށް ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އައްޑު ،އްލެއް ައއިސްޙައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މައްަސލައަށް 

އަޮތުޅ ރައްޔިތުން މިކަމުން މިންޖުކޮށްދޭން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  އަްއޑު ،ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަާމއި އެއްބާރުލުންދީ

ނޑު ުއއްމީދުކު އިލާތަކަށް ދިމާވި ޢާ އެ ،ވުރެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފެނުގެ އަސަުރޮކށް އަށްތިން ސަތޭކަރަން. ކަމަށް އަޅުގަ

އެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި ނިކަމެިތކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ެއއްމެން ވެސް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  ،ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކަކީ
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ނޑުމެންގެ އެސަލާމަތްކޮށްދިނުމަކީ އަ ،އެކަންކަމުން މިންޖުވެ .ދެރަވާ ކަމެއް  .މެްނގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއްންުޅގަ

 ޓަކައި ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމެއް. އެ

އަތޮުޅގެ  ައއްޑު ދަނީ ކޮށްދެމުން. މިއަދުގެ ަސރުކާރުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްޭދނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން

ތެދުވެިރ ސަރުކާރެއް. ަރއްޔިތުންނަްށ  ،ލާޞްތެރި ޔާމީންގެ ސަުރކާރަކީ އިޚްهللا ދަނީ ދެމުން. ޢަބްދު ރައްޔިތުންނަށް އެ

މިކަމުެގ  ،ހަމަނުޖެހުން އިތަނުގަ ތަނުގައި ސިާޔސީ ވާހަކަތައް ަދއްަކއިގެން މި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ސަރުާކރެއް. މި

ނުޖެހުމާއި ހިތްދަތިކަމުގެ ތެރޭަގއި ތިިބ ބައެްއގެ ތެެރއަށް ނަފުރަތުަކން އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަތަެކއް ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ

 ،ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނީ ދިވެހި ވަގުތަކު. މި ދެއްކުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން މި

 އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުންދިނުން. އެކަން ނޫން އެހެން  އަތޮޅު ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އަްއޑު ،ންނަށްދިވެހީ

ނޑުެމންނަށް މި ދިމާވި ހިތްދަތި  އިތަނުގެ ތެރޭގަ ނުޖެހޭ. މިށްކަމެއް މިއަދަކު ކުާރކަ އަިދެވސް މި ދެކެވެނީ އަުޅގަ

ޔާމީންެގ هللا ބްދުސިޔާސީ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަަކތަކެއް. ޢަ ،ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވެްސ އަބަދުވެސް މި ދެެކވެނީ

ކޮށްދޭ. ކޮންކަމެއްތޯ ާޔމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންތަްއތައް هللا ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ުނކޮށްދޭ ވާހަކަ. ޢަބްދު

 .އައްޑޫ ައތޮޅު ސިޓީއަކަށް ވެސް ހެދީ އޭނޫންތޯ ބޭފުޅުން ތި ،ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދޭ. ކޮށްދޭކަމުން ؟ނުކޮށްދެނީ

ރުްނ ޔާމީްނގެ ސަރުކާهللا ޢަބްދު ؟އެތާ ީކްއވެގެންތޯ އެތާ ފާޚާނާހޮޅި ނުލާ އޮތީ ަގއި ތިން އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭ

ތަނަށް ދޭން ބޭނުންާވ  ކޮށްދޭނެ. އެމު ވެސް ވަުރގަދަވެސް ލައިދޭނެ. އެތާ ފެނުގެ ނިޒާ ހޮޅިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފާޚާނާ

ޓަކައި މި  ނެތް. އެަކން ކޮށްދިނުމަށްމެދު ޝައްކެއް  މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދޭނެކަމާ  އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން

ކަމުެގ ރޭަގއި ެއ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެތެދުވަހުގެ އަހަރު ފަސްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި  .އޮންނަނީސަރުކާރު ދެމި

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއަށް  .ނެތް ދަނީ ރަްއިޔތުންނަށް ދެމުން. ޝައްކެއް ޔަޤީންކަމާއި އިތުބާރު މިއަދުެގ ސަރުކާރުން އެ

ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަުކގައި ދިރިުއޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މި  ،އަތޮޅުގެ ދާއިާރއަށް ވެސް ައއްޑު ،ވެސް

. މުން މި ގެންދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެދެ ން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާސަރުކާރު

ސް މިންޖެއް ނުެވވޭނެ. މިންޖުވުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެހެން ކުިރޔަން ކިތަންމެ ވަރަކަްށ މަސައްކަތްމިންޖުވާ

 ފަސްާކމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ. އިރާދަ ކުެރއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރު  ކަށްމަތަކެްއގެ މަތިން. އެ ކަންކަމައެހެން ހަ ،އުސޫލަކުން

ނޑުމެން ދެންއަހަރުދުވަހު ދެމިއޮންނާނެ . އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެގޮުތަގއި ކަމުެގ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނީ ވެސް. މި ސަރުކާރަކީ އިޚުލާޞްތެރި ސަރުކާރެއް. ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ 

 އޮންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ގޮތުގައި ދެމި ދަކުރެްއިވއްާޔ މިސަރުކާރެއް. އިރާ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް.
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 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނިޑވަުޅގައި ައއްޑުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ ަރއްޔިތުންނަށް މި ދިމާިވ  ގެއަތޮޅު  ނޑު ވެސް ިމ ދަ

ނޑު ދާިއރާގެ ،ވެރި ހާދިސާގައި އަުޅަގނޑު ވެސް ހިތާމަ ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި  އަުޅގަ މްދަރުދީ ފާޅުކުރަން. ހައަުޅގަ

ނުޑގެ ދާިއރާ ނުޑެގ ރައްޔިތެއް އެ ދާއިާރގަިއ  ،ހިމެނޭ ގައިޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ ނޑަްށ ވެސް ވޯޓުލެވޭ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑިވަުޅަގއި މި ނޑު މިއަދު މި ދަ ނޑަކަހިމެނޭކަމީ އަޅުގަ ވެސް ެވވެްނ  ށްމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދިނުމަށް އަުޅގަ

ނޑާއި ސީާދ ގުޅި  މި  ،ވެސް މަްޝވަރާކުެރވި ައޅުަގނޑާ  .އޮތް ކޮންމެ ކަެމއް ކުރުމަްށ މިހިރީ ތައްޔާރަށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޚާއްޞަކޮށް  އި،ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް އަޅުަގނޑު ވެސް ަކއިރިން ހާލު ބެލިފަ އަްއޫޑ އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާެގ ރައްޔިތު ކަމަށް އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް ކައިރިން ހާލު ބަލާ މީހާ އަޅުަގނޑަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި އަްއޑުައޅު ،މީގެން އެނގޭ އެްއޗަކީ ، މައުލޫމާތު ދެއްވި. އެހެންވީމާ  އަޮތޅަށް ނިސްބަތްާވ  ގަ

ވަރަށް ކައިރިން ހާުލ  އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ދިމާވެފަިއވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާަގއި މެންބަރުން ވެސް އެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންބަލަމުން ނިޑވަޅެްއަގއި ފިތުނަ ،ދާކަން. އަޅުގަ އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ބަދަލުގަިއ މިކަހަލަ ދަ

ކުރުމަށް. ނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްން ަރއްޔިުތންއެަކއްޗަކަށް ެއކަްއޗެއް ިކޔަިއގެމެން އެކީ ންއެ

އެޅުުމގެ އަކަށް ހުރަސްގުދުރަތީ ހާދިސާ ،ކޮންމެހެން ކަމެއް ،ދަނީ ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފާހަގަކުރެވެމުން މި

ަވގުުތ  މި .ޅެްއ ެއޅުމަށްވީމަ ދެން ެއކަމުން ރައްކާތެިރވުމަށް އެޭޅ ކޮންމެ ފިަޔވަ ؛ކަމެއް މެދުވެިރވުމަށް .ނޫން ގޮތަކުން

ސް އެ ބޭފުޅެްއގެ އުއްމީދުތަްއ ާވތީވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ެއއްބާރުލުމެއް ޭދން އޮތީ ސަރުކާރު

ނޑުމެންނަށް އޮ ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ވަރަްށ ކަންކަން ނުކުރެވިދާނެ.  ،އުއްމީދުކުރާ ވަރަށް ންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑު  ކަމެްއ ނޫން. އެގޮތުން ބުނެވޭ ބަސްތައް ުރ ފާޅުކުރުމަކީ ނެތްއެ ޝުޢޫ ،އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަަމ އެގޮތަށް އަޅު  ފާހަގަކުރަނީ. ސަރުކާުރގެ ެއްއބާރުލުން ވެސް ލިބޭ ގަ

މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުން ވެސް ހަމަ  އަށް ިނސްބަތްވާ ހުރިހާއަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އެމް.ީޑ.ޕީ އިްއޒަތްތެރި ައއްޑު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާފުރިހަމައަށް ލިބޭކަން އަޅު  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މިކަމުގައި ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްލުމުގެ ، ގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.އި ޝުކުރިްއޔާ  އް.ފުރުޞަތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.އި އިރާގެދާ  ކުޑަހުވަދޫ

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޑަހުވަދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އައްޑޫ ސިީޓއަށް ދިމާވެފައި މި ވާ ހިތާމަވެރި ކަންތަކާ ގުޭޅގޮތުން މިކަމުގެ 

ނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި  ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށް މި ަމޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަެހޅި ކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނުޑގެ ެވސް ފުރަތަމަ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ، އަްއޫޑގެ މިކަމުަގއި ާހލުގައި ޖެހިފަިއވާ އެންމެހައި  ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ވަގުެތއް ިމންވަރުކުރެްއވުން. އާދެ! މި  ރައްޔިތުން މިކަމުން ސަލާމަތްވެ، އާއްމު ދިިރއުޅުމުގެ ހާަލތަށް މިންޖުވާނެ

ނޑުމެން ހަމަަގއިުމ ވެސް ކަން ކުރަންޖެހޭ ުއސޫލުތަކެއް ވާކަން ސިޔާީސ  ބާވަތުެގ ކަންކަން ކުރިމަތިީވމާ އަުޅގަ

ބޭބޭފުޅުން ވެސް ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ. ައޅުަގނޑު މިއަދު ުސވާލުކޮށްލަން ޭބނުންވޭ، މިކަމާ ގުިޅގެން، 

ގެ ކަންކަމާ ގުޭޅ މުއައްސަސާަތކަށް މިަކމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރާ ބޭފުޅުން ކިހާވަަރަކށް މިކަމު

މަސައްކަތްކޮށްަފއިވޭތޯ؟ ހަމަަގއިމު ވެސް އޭގެ ަޖވާބެއް މި ތަނަކުންނެއް ފެނިގެނެއް ނުދޭ. އަދި ހަމައެއާެއކު، މިފަދަ 

މަތުން ހުރެ، މި ކަންކަން ފެންނާނެކަން އެނގިހުރެ، ކަންތައްތައް ދިާމވީމާ، މިހާރުވެސް ހަމަ ލޮލާއި ބޮލާ ަސލާ

ފެންނަމުންދާއިރުގައި ވެސް މި ކަމުގައި ސަރުކާރުން އަޅައިނުލާ ކަމަށް ވިދާުޅެވ ދައްކާ ވާހަކައަކީ ވަރަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ. މިަކން ދިމާވި ަވގުތުން ފެށިގެން ކަމާ ގުޭޅ މުއަްއސަސާ ތަކުްނ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ވާހަަކއެޭކ އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފާިއ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްެދމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެާއެއކު، ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިުރގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ައޑުނީވޭތީ އެ 

ނޑު  ދަންނަވާނީ، އާސަންަދއިެގ ެތރެއިން ލިބޭ ޚިދުމަތެކޭ ހިަޔރިންގ ެއއިޑް. ެއއީ ލިބޭ  ވާހަކަ ަދއްކާތީ އަުޅގަ

ޚިދުމަތެކޭ. އެ ޚިދުމަތް ކީްއެވތޯއޭ ނުނަންަގވަނީ؟ ައއިީޑކާުޑ ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮްނމެ ބޭފުޅަކަށް ެވސް ލިބޭނެ. 

ަޑކޮށް އޭިތ ިއންނާނީ. އެ އަުޅަވއިލީމަ ެއ މާ ހުތުރެއް ވެސް ުނވާނެ. ކަންފަތުގަިއ އަުޅަވއިލީމަ ވަރަށް ުކޑަކު

އުނދަގޫތަްއ ފިލައިގެންދާނެ. އަޑުީނވޭ ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، އާސަންދަިއަގިއ 

 ހަމަގައިމު ވެސް އެ ބޭފުޅަުކ އެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު، އައި.ީޑކާޑު ހިފަިއގެންދިޔަިއމަ އެކަން ވާނެ އިންތިޒާމު 

ނޑުމެންަނށް އިވޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮށްފަިއވާ  ހަމަޖެހިފައިވޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަޑު އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އެނގޭ. މިހާރުވެސް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މި ދާއިރާގަިއ  މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

މަލާތްކޮށްގެން އެކަްނ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ގިނަގުނަ މަަސއްކަތްތަެކްއ މުޢާމަލާތްކުރެވޭ މެންބަރުންނާ މުޢާ

ނޑުމެްނނަށް އެބަ އެނޭގ. މުޅި ަޤއުމާ މުޚާޠަބުކޮށް ައއްޑޫ ިސޓީއަށް ދިމާވެފަިއވާ ވާހަކަ  ކުރަމުންދާކަން އަުޅގަ

ކަމަކު، އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްަތްއ  ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު، ހުކުރު ދުވަހު އަންނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުހެން ނުދިނެއް

ނުޑ ދަންނަވާނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި ާބވަތުގެ ކަންތަްއ  ހުންނާނެކަން އިނގެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުރަން އުޅުނަކަސް އަދި ނުާވނޭ. އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތުަގިއ ހުރެ މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ، ިޑޒާސްޓަރ 

ޓު ސެންޓަރެއް ެވސް އެަބއޮތް. ވަރަށް ރަނގަަޅށް އެ ތަންތަން ބަލަހައްޓަމުްނ އެބަދޭ. ދިމާާވ ހުރިހާ ކަމެްއ މެނޭޖްމަން

ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ވަކި ރައްޔިތަކަށް ވަކި ތަފާތުކުރުމެްއ ނެތި ބަލަމުން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަްއޑޫ ސިޓީއަށް މި 
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އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ރަނަގޅު ކޮށްދެއްވާެނކަމުގެ ޔަޤީްނކަން  ދިމާވެފައި އޮތް ކަންަތއް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. އަޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަގައިމު ވެސް އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާ އެބައޮތް. 

ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އެ ކަުމގައި އެއްބާރުލުންދީެގން އައްޫޑ ސިޓީ މި ކަންކަުމން 

 މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް.އި  އުތުރު ދާއިާރގެ ފުވައްމުލަކު

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު

ިއ މަރަދޫފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި މި ވާ ހިތްދަތި، ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައްޑޫ ސިީޓގެ ފޭދޫއާއިޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެންެގ   ނޑު ފާހަގަކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ ނޑުމެން ވާަކން އަޅުގަ އުނދަގޫ ަވގުތުަގއި އެ ބޭފުޅުންނާ އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢާއިލާތަކާ ުގޅިފަިއވާ ައއްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫާއއި މަރަދޫފޭދޫެގ ރަ އްޔިތުންނަށް މި ދިމާވި އަަވއްޓެރި، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހަމްދަރުދީއާއި  ކަންބޮޑުވުުމގަިއ، އަދި ފެންބޮޑުވުުމގެ މި ހާދިސާއިން ގެްއލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތުގެ އިްޚލާޞްތެރި ހެޔޮ ދުޢާ އެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ވާކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ިމ 

ލުކުރުމަށް ަޓކައި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ފޭދޫާއިއ މަރަދޫފޭދޫގެ ފެންބޮޑުވެފަިއވާ ސަރަހައްދުތަުކަގއި ފެން މަސައްކަތް ަޙއް

ހިންދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންިދއުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން 

އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ކޮމިީޓއެްއ  ވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިާޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅިގެން،

އެކުަލވައިލާފަ. އޭގެތެޭރަގއި ިޑފެންސް ފޯސްއާިއ، މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ފޯސްާއއި، ޯރޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާިއ، 

ވިގެްނ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީާއއި، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ެމނޭޖްމަންޓް ހިމޭނޭ ގޮތަށް މި ކޮމިޓީ އެކުަލވައިލެ 

ނޑުމެންގެ އަްއޑޫ ސިޓީގެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، އަުޅގަ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނިސްބަތްވާ ދެ މެންބަރުން ަކމުގަިއވާ، ައއްޑޫ ފޭދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމްދީދީއާއި ހުޅުދޫ ދާއިާރެގ 

ދު ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ަވގުުތން މި ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުިޅގެން ޒިޔާރަތްކޮްށ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހި

ރައްޔިތުންގެ ހާލު ަކއިރިން ބަލައި، ހަމަ ދޮރުން ދޮރަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތްދަތިކަމާިއ، އެ ބޭފުޅުން އެޅެމުންދާ ހާލުގެ 

ސައްކަތްތަެކއް އެ ބޭފުޅުން ތަކުރާރުކޮށް ކުަރއްވަމުން އެަބ ވާހަކަ ސަރުކާރާ ހަމައަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަ

ނުޑ  ގެންދަވާ. އެ ކަމަށް ޓަކަިއ އެ ބޭފުޅުން، ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި އެ ކުރަްއާވ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

މިދެންނެިވ ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. އަދި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން ވަގުތުްނ ފާހަގަކުރަްއވައި 

ފަދަ ކޮމިޓީއެއް ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން އެކުަލވާލައި، ަރއްޔިުތންގެ މިފަދަ ކޮންމެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް 
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ނޑުމެންގެ ައވައްޓެރި ބަަޔކަށް މި  ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައީސް ޔާމީން އެ ކުަރއްވާ ަމސައްކަތަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ުޝކުުރ ަޓކައި އެ ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަްށ  ތްދަތި ހާލަށް ތަސައްލީެއއް ހޯދައިދިނުމަށްދިމާވެފައިާވ ހި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް މިފަދަ ކަންބޮޑުވުމެއް ދިމާވާ ހާލަތުަގިއ  ،އަދާކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމީ ރޫހު ،ކަމުަގއި އެްއަވންތައް ބައެއްބަ އެއް، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ އެއްަބއިވަންަތއް  ،އަުޅގަ

ދަނީ  ނުވަތަ ޤައުމިއްޔަތު މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކުިރއަށް ނެރެގެން މަސައްކަތްކުރުން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި 

ފަރާތްތަކުން  އިދިކޮޅު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިފަދަ ހާލަތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ބޭފުޅުން އުޅެމުންދާ ހިނދު

ވަރަށް  ،މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު. މިީއ ވަރަށް ހިތްދަތިނުކުތުމަށް މީހުން މަގުމަްއޗަށް  ،އެްއކޮށްމުޒާހަރާ

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުއަހާަލން އުނދަގޫ ވާހަަކއެއް. އެެހންވީމާ، އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ުހރި ކަ މަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި  ށް މި ދިމާވެފައިވާ ހިތްދަތި ހާލަތުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށްއަދަންނަވާލަން، އަްއޑޫ ސިޓީ 

ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީާމ، ެއ ކަމަށް ގޮވާލަމުން ހަމަ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ މުޒާހަރާނުކޮށް މި ބޭފުޅުން ދާންވީ

 ޝުކުރިްއޔާ. ކުރުކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްރާހީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން  ތުލުސްދޫ

ފެންނަނީ މިއަދު  އަުޅަގނޑަށް މި ،ދާ ގޮތުގައިފެނިގެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އި

ނުޑ ދަންނަވާ ގެންދާއިގެން ވާަހކަތަކެއް ދަްއކަމުންއްެޗއް ލަތަނަށް ކޮންމެވެސް އެ މި ނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަން. އަޅުގަ

ަގއި ދިސާއެ ިދމާވި ހިތާމަވެރި ހާ ،ިސޓީއަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ިވއްސާަރވެ ައއްޑޫގަިއ  2015 ބަރުނޮވެން 24ވެސް، 

އްގަިއ ތިބިކަން ައޅުަގނުޑ ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ގޭެގއަށާިއ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ިނކަމެތި ހާލެ ،ބޯކޮށް ވާޭރވެހި

ނުޑމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭ ހަމައެހެންމެ، މިކަން ހަމަ ދިމާވުމާ ލް ެގ ރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިއެީކގައި އަުޅގަ

ސިީޓގަިއ  ކަމެްއެގ ތެރެއިން ައއްޑޫމި ކަމަށް ބެހެއްޓެވި ޚާއްޞަ އަަހއްމިއްޔަތު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ޢަބްދު

އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝާހިދު ވަނީ އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީފޭދޫ ދާ ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެ މެންބަރުން

މިނިސްޓްރީތައް މި ބަހޭ  ަކމާ ،. އަދި މީގެއިތުރުންރަށް ކައިރިން ހާލު ބައްލަވާފަވަ ،ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ޒިޔާރަްތކޮށް 

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވަިއ، މިކަން  މި ކަމުގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އެންމެ ،ކަމަށް އެލަރޓްކުރަްއވައި 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. މި ކަމަށް ޓަަކއި އެ هللا ލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢަބްދުަރއީސުދެްއވީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

އަށް ހިމެނޭ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށާއި ޫޑގެ ސިޓީއެީކގަިއ އައް މާވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދެންނެވު މަނިކުފާނަށް



27 

 

އެްއޗެްއ ލަިއގެްނ  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރަށް ަވރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެްއ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިހެން

މުން މިހެން ެއްއެޗއް ލަިއގެން ވާހަކަދަްއކަލްޤު ހެޔޮކަމުގެ ނަމޫާނއެއް ނޫނޭ. ޚުެދއްކުމަީކ ެއީއ އަދި ވާހަކަ

ގައި. މާދަމާ އައްޑޫ ރައްޔިތުްނގެ ކިބައިން ވެސް މިތާ ހެޔޮއެދޭ ކަމަްށ ބުނާ މީހުން މި ތިބީ މިއަދުގެންދާއިުރގައި 

 އަށް ތައްޔާުރވުމަށް ޓަކައި ޔާުރވެގެން މުޒާހަރާ އަށް ތައްކަށް. މި މުޒާހަރާއަށް ޓަކައި އެބަ ނިކުމޭ މުޒާހަރާމިންޖުވުމަ

 އަހުވާލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލުމެއް ތަން؛ އައްޑޫ ސިީޓގެ ރައްޔިުތން ތިބި ތިބި ތާގައި. ހާލުއަްއޑޫ ރައްޔިތުން ތިބީ ތިބި 

މިތާ ތެރެއަށް ެއއްެޗއް ވެއްދުމަކުން އަދި މިކަން ޙަްއލުވީކީ ނޫން. ކޮަބއިތޯ ތިމަންނަމެން މެންބަރުންނަށް ދެވޭނެ ، ނެތި

ައއްޑޫ ސިޓީެގ ރއްޔިތުންގެ ހާުލއަހުވާލު  ްށ ވަަޑއިގެންއެ ދާއިާރއަ ތޯ ބައްަލވައިަލއްަވއި،އެހީތެރިކަމަކީ ކޮަބއި

 ،ކަންތައް ކުަރއްވަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މިތިބީ މި ބައްލަަވއި، ތިމަންނާގެ ޖީބުން ކޮންއެހީތެރިކަމެއްތޯ ދެވޭނީ ބައްލަަވއި،

މަށް ޓަކައި އެިކއެިކ މާދަމާގެ އަންނި ކިބައިން ިމންޖުވުމަށް ޓަކައި ާބއްވާ ުމޒާހާގަިއ. އަންނި ކިަބއިން މިންޖުވު

ބަޖެޓެްއ . ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިތިބީ ވަރަށް ހާލުަގއި ޖެހިފަ ރޭވުންތަކެްއ ރޭވުމަށް ަޓކައި. ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން

ނަޑއަަޅއިދިީނމާ އެ ތައް ިމގޮތަށް އަކަްށ ވޯެޓއް ނުދިްނ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޒާތުގެ ކަންަތއްބޮޑުސިންގާ ކަ

ާމ  ނިސްބަްތވާ މެންބަރުންނަށް ވުރެއަށް ަވންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ އި އަސްުލ ތެދަށް ދަންނަވާ ކަުމގައިގެންދާއިުރގަކުރަމުން

 ،އެކީަގއި މި ސަރުކާރުން ޤު ހެޔޮކަމާމާ ކުލުނާއި އޯގާތެިރކަމާއި ޚުލް، ާމ ރަނގަޅަށް ،ހެޔޮކަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެންދަވަނީ ވަަރްށ هللا ޢަބްދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން

އެ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެކަްނ  ،ދަނީ  ކައިރިން ބައްަލވަމުން. ވަރަްށ ކައިރިން އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދެއްވަމުން. އެ

އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަްށ  ގެ މެްނބަރުންބަތްވާ އެމް.ީޑ.ޕީއަށް ނިސް. މިހާރު މިގޮތަށް ދައްކާ ާދއިރާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކަންފަތުން ، ރަްއޔިތުން އެބަތިބި ފިޒިކަލީ މިކަން ރަނގަޅަށް ލޮލުން ދެކެ ،ަނމަވެސްވީ ވާހަކަ ދެއްކި ކަުމގައި

ެއހެންވީމާ، އައްޫޑގެ ހުރިހާ ގޮތުން މިކަން ތަޖުރިބާކުރައްވަމުން އެ ގެންދަވަނީ.  އަދި ޢަމަލީ އަުޑއައްަސަވއި،

 ށް ެއ ތިބީ މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއްގައިމެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ރައްިޔތުން ބަޖެޓާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުލީރައްޔިތުން ކަހަލަ ގޮަތކަ

ން ޢަބްދުއްޤަްއޔޫމަށް ޝުކުރުވެިރވެ، ާދއިރާެގ ޔާމީهللا ދާއިާރއަށް އޮތް ބަޖެޓު ކަމަށް ޓަކައި ަޢބްދު ،ހިނދުގައި ެވސް

. އެ ދެ މެންބަރުން އެ އިހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރާ ފިޔަވަ މެންބަރުންނާ ދުރުގައި އެ ތިބީ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި

ލަމުން އެބަ ގެންދަވާ. ައޅުަގނުޑ އްއެކު ބަ ތިއްބެވީ ރަްއޔިތުންނާ އެުކގަިއކަން ރައްޔިތުން ވެސް ވަރަްށ ސާބިތުކަމާ

ނުޑގެ ދުޢާއަކީ ައއްޫޑ ސިީޓގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވެަފއިާވ ކައްއު ންތައްަތކުން ައވަސް މީދުކުރަނީ، އަުޅގަ

ތަޢާލާ هللا މިކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ައވަސް ފަސޭހަކަމެއް، ައވަސް ުލއިަކމެއް ލިބި ،މުސްތަޤްބަލެއްގައި 

 .وبركاته الس الم عليكم ورحمة هللاوމިންވަރުކޮށްދެްއވުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް އިސްދޫ ދާއިާރގެ

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ުއޅޭ ހިތާމައިގައި ައޅުަގނުޑގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްޫޑގެ މަރަދޫފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެގެން މި

އަޅުަގނުޑމެންގެ ކަންބޮުޑވުން އޮތްކަން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަްނ  އަދި ،ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމާ

ނުޑ ސުވާލަކީ  ؟މި މަޖިލީހަކީ ހެއްދެވިހާ ދޮގުހަދަން އޮތް ތަެނއްތޯއޭ ިސޔާސީ ބޭނުމަށް ،އެ ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަ

މަ އެނގޭނެ އެކަްއޗެއް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މީހުންނަށް ހަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އެނިގވަަޑއިނުގެން

ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ ދިމާވެގެން  ،ނޯންނާނެ ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ ގޮތަކުންނެއް. ައޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅަށް ދެނެހުރިން

އެްނމެ އަވަހަކަށް ފުރާވަަޑިއގެން  ވީ އި،ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެންބަރުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރަްއވަ 

ދެްއވުމަށް އެދި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ވާހަކަ. މިާތގައި އަިދ އިހާލު ބައްލަވަ  ގެފުޅުންބޭ އެ

ނޑު  ކުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައެއް ބޭފުުޅންނަށް އެނގިވަަޑއިނުގެން ެވސް ހިނގައިދާނެ. އެކަމަ އެނގި ހުރި މިއީ ައޅުގަ

ނޑު ހިތަ ނޑަްށ އީ މި އަރަނީށްމީހެއް ވީމަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ެހއްދެވިހާ ދޮގު ހަދަން އޮތް ތަނެއް ބާވައޭ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އެކޮޅަްށ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ،ހީވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާއަށް ވެސް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ

ނޑައަޅާަފއި އޮްތ  ފޮނުއްވިކަން ެއކަމާ ހިތްދަތިވެގެން. ރަްއޔިތުންދެކެ ލޯބިވަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ކަ

ތައް ަކނަޑއަޅާފަ. އެންމެ މިިލައން ރުފިޔާގެ ބޮޑެިތ ޕްރޮޖްެކޓު 100ރޮަޒއިނާެގ ދާިއރާއަށް އެ އޮތީ  ،ކަންތައްތައް 

އަހަރު ވެސް، ިއހަށްދުވަހު ވެސް ވޯޓެްއ ނުދޭ.  ބަޖެޓަށް ވޯެޓއް ނުދޭ. މިައޅުަގނޑުމެްނނަށް ވީ ފަހުން އަހަރަކު ވެސް 

ކަންަތއްތައް ކުރެވޭީނ މި  ،ދޭްނވީ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތްއތަކުން ސަލާމަތްކުރެވޭީނ ވެސް ނޫންތޯ ވޯޓުމިއީ 

ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމުަގއި ބަިއވެރިެވގެން މިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ތިމަންނަމެން މިވެނި އެވެނި ކަންަތއްތަެކއް 

އަދި އެއަށް ވެސް ވޯޓުީދގެނެއް ނޫންތޯ.  ،ޓާ އެއްޗެހި ހޯއްދަވަިއގެންސަރުކާރަށް ދަްނނަވަިއގެން ބަޖެ ،ބޭނުންވެއޭ

މަނިކުފާނުގެ  އެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކުރެއްވުުމގެ ގޮތުން ،އެކަމަކު ނުދެްއާވއިރު ވެސް 

ީއ ހުރިހާ އެންމެންެގ މަނިކުާފނުގެ ރަްއޔިތުން ކަމަށް. އެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ އެ ؛ރައްޔިތުންނަކީ

މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވީ.  އެ ،ދެކެވަޑަިއގަންނަވާީތވެ ންމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އެ

ރަނަގޅެއް ޫނންތޯ ވޭތުވެިދޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކަންތައްަތއް ނުޮކށްދީފައި އޮތް ތަންތަނަށް ެއ  އެއަްށވުރެ މާ

ކުރަން. މުޙައްމަދު  ތައްއަހަރު ލިބުނު ަކންތައް 3އަހަރު ލިބުނު.  2ބޮޑު. ަގއިމު  ލާަކންޢުމާ އަ .ލުންބަޖެޓުތައް 

ެދ އަހަރުގެ ދެ ސަރުކާރުން  ،ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ސަރުކާަރށް ވެސް ލިބުނު އެ މުއްދަތު. އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން

ތައް އޮތް ދަނީ ޕްރޮޖެކްޓު ޮކށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކަންތައްތައް ދެކިަފއި ައއި ސަރުކާރުަގއި މުޅި ޯއވަރޯލް

 ހިންގަމުން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ހޯރަފުށީ

 

 ން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވު ހޯރަފުށީ

ނޑު ވެސް ހަމަ ައއްޑޫ ސިީޓގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔި ުތންނަށް މި ދިމާވި ހިތާމަވެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސް އެ ރަްއޔިތުންނާދިސާގައި އަޅު ހާ ގަކޮށްލަން. ެއއްޮކށް ވާކަން އަޅުަގނޑު މި ުފރުޞަތުގައި ފާހަ  ގަ

 ދިސާގެ މައްސަލަ މި ހާއައްޑޫ ިސޓީގެ ފެންބޮުޑުވމުގެ  ގޮތުަގއި މަޖިލީހަށް ގެެއއްކުއްލި މައްސަލަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތުން ވާހަކަދެްއކެިވ ބޭބޭފުޅުންނަކީ، ައޅުަގނޑުމެން އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުގެ ބޭބޭފުޅުންނަީކ މިކަމާ ގުޅޭ ، އިތަނަށް ވައްދަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތެގ  2016ންނެއް ނޫން. ަދއުަލތުގެ ބަޖެޓަށް ވެސް ވޯޓުދެްއވި ބޭބޭފުޅު 2015އަޅުަގނޑުމެން 

ަރއްޔިތުްނެގ  އަްއޑޫ ސިޓީގެ އިތަނަށް އަރަ ބަޖެޓަށް ވެސް ވޯޓުެދއްވި ޭބބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ދެން މި ބޭފުޅުން މި

ަތނުގައި ނެތް ވާހަަކ، ފެން  ފާޚާނާގެ ނިޒާމު އެ، އިހެޔޮއެދިގެން ވާހަކަަދއްކަ  ބޭފުޅުންނަށް މާ ނަމުގައި އެ

މިކަމެއް އަުޑއަހާކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން. ދައުލަތުން  ހުރި ވާހަކަ ދެއްކީމާޣައްޔަރުވެަފއި ތަ

ށް ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަހަުރ ޓައެ ބަޖެ ،ހިނދުތަނަށް ބަޖެޓެއް ހުށަޅި ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތއް ޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި މި

ވެސް ގަބޫލެއް ްނވީމާ، އަުޅަގނޑު އެްއގޮތަކަށް ނޫން މި ވާހަކަތަްއ ދައްކަނީ. އެހެ ވެސް ވޯޓުދެްއވާފަިއވާ ބޭފުުޅންނެއް

ރަްއޔިތުން ދެެކ ހެޔޮއެިދގެން، ަރއްޔިތުން ެދކެ ލޯބިވެގެން ކަންކަން ކޮށްދޭން ރައްޔިތުން ޮހވާފައި ިތއްބެިވ  ،ނުކުރަން

ނުޑމެންގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަުކގައި މި ތި ދިވެހި ސަރުކާރުން ިމކަމާ  .ބީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްބޭފުޅުންނެއް ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދެނެހުރީމުއިއަޅަ ދިސާ ހާމިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް  އެ  ޑިފެންސް ،ނުލާ ވާހަކަ ދެއްިކއިުރަގއި އަުޅގަ

 އި،ގުޅަ ން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ހޮޅިތަނުގެ ފެ ހިނގުމާ ގުޅިގެން ައއްޑޫ ީސޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮްށ، ފުރަތަމަ ވެސް އެ

ނޑުމެންެގ  .ޝަރީފްކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްމާލީ ވެސް އާދަމް ދަ އިަގއި ހިފަރަން ޕަންޕުކުސްޓާޓު ޕުންޕަ އަުޅގަ

 ،ޓްކޮށްރމިކަންކަމަށް އެލަ ިއ،ރިއްޔާ ވަގުތުން ކޮމިީޓއެއް ަނގަމިކަންކަމާ ގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫ

ދަނީ  ޓީތައް ބައިވެިރވެެގން، ހުރިހާ ފަރާތްތަތަކެއް ބައިވެިރެވގެން މިހާރުމިކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކޮމި

މިައދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ެވސް މި ސަރުކާރުންއެްއގޮތަކަށް  .މަސައްކަތްކުރަމުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ނޑު ާމލުވާނެ ކަމަށް މި ބޭފުޅުން ހުތުންަނށް އެއްވެސް ކަމަކަށް އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔި ދައްކާ ވާހަކަަތކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މާޒީަގއި ވޭުތވެދިޔަ ގަބޫލު އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  2ކުރާނެ ވާހަަކއެއް ޫނން. އަޅުގަ

 ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ސަރުކާރުްނ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދެމުންދާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ

ނަޑކަށް މީގެ  .ތްތެރި ރަީއސްމަންޒަރު. އިްއޒަ ނޑުމެްނ ރަށުގައި ވެސް ގަދަމަސް ކުރިން އަ 1ގާްތގަ  ހއ. ؛ުޅގަ
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ނޑުމެން މިއިރައިަގއި ގެެއއްގެ ފުރާޅު ެއއްލަހޯރަފުށީގައި ެވސް ގަދަ ވިްއސާ ތަނަކަށް ކުއްލި މައްސަަލއެްއ  ލި. އަުޅގަ

ެއ  ،އެތަނުގެ ިއ،ޔާ ގުޅަމިއަުދގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ނާޅަން. އެ ަވގުތު ެވސް، ެއ ހިނދު ވެސް އަުޅަގނޑަށް ހުށަހެއް

ނުޑ ކައިީރގަިއ މަޝްވަާރކުރި އި ދިސާއާ ބެހޭ ގޮުތން ވާހަކަދަްއކަހާއި ދިިރއުޅޭ މީހުންނަށް ދިމާވި ގޭގަ   .އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ  .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްށް ކޮންކަމެއްތޯ ބޭނުންވާނީ އެހިއެކަންކަމަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް، ވަރަށް ގިނަ ޭހދަތަކެއް ކުަރއްވަމުްނގެންދަާވ 

ގޮުތގަިއ ެއކި ގޮތްގޮތަްށ ސިޔާީސ މަންފާ ހޯދުމަށް  އިގެ ބޭފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ުކއްލި މަްއަސލަ

ރަްއޔިތުންގެ ، އިއެކަންކަމަށް ާވހަކަދައްކަ  ިއ،އެްއެޗހި ވައްދަ ލުތަކާ އެްއޗެހި، މައްސަލަތަކާނަށް ބިތަ މި ،ޓަކައި

ްށވުރެ ބޮޑަށް ނުގަނޭ. އެއަ އަުޅވަން ުއޅުނަސް އެކަންކަމެއް ރަްއިޔތުންނެއް މިއަދު ބަލައެއްލޮލުގައި އަނދުން

. ރައްޔިތުންނަށް މި ބޭފުޅުން މި ންތެރިވެ، ކަންކަން އެނގިފަހޭލުއުމުގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު މިތިބީ ޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ތަރައްީޤގެ ވާހަކަަތއް  .ނގޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްރަނގަޅަށް ވެސް މިހާރު އެ ޖަހާ ސަކަރާތް މާ

 4 ؛މެންބަރުން 2ވާ ޑޫއަށް ިނސްބަތްައޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އައް  ،ދައްކާއިރު 

މެންބަރުން. އަނެއް ދެ  2މެންބަރަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީެގ  2މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ެއއް 

ނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ  މެންބަރުންެގ  2މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  އެ  2މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަ

 .ހާލަތް ދިމާވީމާ.. ފަރާތުން އެ ރަށަށް މިއަދު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކެލާ ދާއިރާގެ

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ދިސާހާއުޅޭ ހިތާމަވެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަްއޑު އަތޮޅަށް ދިމާވެގެން މި ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ، މްދަރުދީހަ ނޑުމެންގެ ޯލބި މުޅި އައްޑު ،އަޅާލުންއަޅުގަ އަތޮުޅގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައި  އަުޅގަ

ވާ ވަގުުތަގއި މި ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވޭ ުކއްލި މައްސަލައަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ  މި

ސަރުކާރުގެ އެކި ިއދާރާތަކުން، ދައުލަތުގެ ެއކި  ،ކާރުން މިހާރުެވސް ހަމަ މި ހާދިސާ ހިނގީންސުރެރައީސް. ސަރު

ވީާހވެސް ރަނގަޅަކަށް ހޯދައިެދވޭތޯ އެ  ،އަތޮޅު ަރއްޔިތުންނަށް ލުއި ގޮތެއް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް  އިދާރާތަކުން ައއްޑު

 ހި ރައްޔިެތއްގެ ހައިިސްއޔަތުން އަޅުަގނޑު ުޝކުރުކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތަްށ ސަރުކާރަށް ވެސް ހަމަ ދިވެ

މި ވަގުުތ  ،ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވިފައި އޮްތ ކަމަކަށް ވެފައި ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުަގނޑުއޮތީހިސާބަށް ގޮސް  ނިމުމަކާ ތާއީދުކުާރ  މާ އަޅުގަ



31 

 

ނޑުމެންނަށް ވެވުުނ، ކުެރވުުނ ކަމެއް ކޮށްދޭން މި ަވގުތު އަްއޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް އެބަ   ވާހަކަ. ހަމަެއއާެއކު، އަުޅގަ

ޖެހެއޭ. އެެހންވީމާ، މިއަދު ވެސް ހަމަ  ޖެހެއޭ. މި މަޖިލީހުން ވެސް ކޮށްދެވުނު ކަެމއް ައޅުަގނޑުެމން ކޮށްދޭން އެބަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ބަހުސްގައި ވެސް ވޯޓުީދެގން ބައިވެިރވެ، މިއީ ަޤއުމީ  ،ތިބެ ސިޔާސީ ފިކުރުން ބަރީޢަވެ އަުޅގަ

އަތޮުޅގެ ރަްއޔިުތންނަށް ދިމާވެފައި މި އޮތް  ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި މި ަމސައްކަތްކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، އަްއޑު

ނޑުމެން އެްނމެން މަސައްކަތްކުރައް   ،ވާނީ ހަމަ ސިޔާސީ ކަންކަމުންހިތާމަވެރިކަމުން އަރަިއގަތުމަށް ވެސް އަުޅގަ

ހަމަ އިޖްތިމާޢީ އަދި ޤައުމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ެއކަން ދެނެތިބެ. އެހެންވީމާ،  .ސިޔާސީ ިވސްނުމުން ދުރުވެތިބެ

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އިތުރު ވާހަކަެއއް ދެއްކުެމއް ނެތި ހަމަ އައްޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް، އަދި މުޅި ދިވެހި ހުރިހާ 

 އިށީނދެލާނަން. ރަތުަގއި ދުޢާ ދަންނަވަމުންޙަޟްهللا ޔިތުންނަށް އަދަށް ވުރެ ަފހި މާދަމާއެއް ދެއްވުން އެދި ރައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަ

ނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއ މި ވާ ުކއްލި މައްސަަލއަކީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރު ަތމްސީލުކުރާ އެންމެހައި މެންބަރުން ވެސް އަދި މި ސަުރކާރު ވެްސ ނުހަނު ބޮޑަށް 

ނޑުމެންނަށް ކުއްލިއަކަށް ުކއްލި މަްއސަލައެްއގެ ގޮުތގައި މިކަްނ  ،ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލެއއް. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ސިޔާސީ ބޮޑު މަންފާއެްއ ނެގުމަށް ޓަކައި. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި މައްސަލަެއއް  ންއުޅެނީ މިއި  ހުށަހެޅިގެން މި

ނޑުމެން މިކަން ދިމާެވގެން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ނޭޅި  ،ދިމާވެގެން އޮތީ ކޮންފިޔަވަެޅއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއިބަލަ އުޅެނީ. ސީދާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އެ ތަނަށް  ލަން އެބަޖެހޭ. ކޮން ކަމެއްތޯ ނޭޅިގެން އަުޅގަ

 ތް.އެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަަހއްދަށް ވަަޑއިގެން މަސަްއކަތުަގއި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެިރެވވަަޑއިގަ ،ވަަޑއިގެން 

ރިއްޔާ އެ ރަށަށް ވަޑަިއނުގަނެގެން ބައެއް ބޭފުޅުން ހޫފެންސް މިނިސްޓަރު މި ޤައުމުގެ. ދެން ރައީސުލްޖުމްޑި

މާދަމާ މިތާަގިއ ބާއްާވ މުޒާހަރާއަްށ މީހުން  ،އުޅޭ ގޮތަކީ  ވެގެން މި  ؟ދައްަކވަނީ ކޮްނވާހަކަފުެޅްއތޯ މި ގެންކަންބޮޑުވެ 

 ބޮޑަްށ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މި މި ކަމަކީ މީ. ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް މިކަމަށް ޓަަކއި ކޮށާ މަެގއް ؛އެްއކުރުމުގެ

ނޑިަވޅެްއގަިއ ެވސް ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާނަގަން  ކަމަކީ. މިފަދަ ބޮޑު ހާދިާސއެްއ މި ޤައުމުަގއި ހިނަގިއގެން އުޅޭ ދަ

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން މިމަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު  އުޅެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޮުޑ  ބޮޑު ަބއެއް ނިސްބަތްވާ ައއްޑު އާބާދީގެ ވަރަށް އަތޮޅަށް ބޮޑު ކަމެއް ދިމާެވގެން. މިަކމުގައި އަުޅގަ

 ،ންސިޔާސީ މަންފާތަކެއް ނެގުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ދެރަަވރު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެ
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ސަރުކާރުން މިކަމަށް މި ތަނުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރުަގއި އޮެވ، މި މައްސަލަ ބަލަިއގަތީ ވެސް ސަރުކާރުން މިކަމަށް 

އްމިޔަތު ަދއްުކވައިޭދ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ހަދޭ އަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ތިބީ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަޅުގަ 

އަޮތޅުެގ ރަްއޔިތުންނާ އެްއކޮށޭ. މި ހާދިސާަގއި ގެްއލުންވި ރަްއޔިތުންނަށް ައވަހަށް އެ ބޭފުޅުްނގެ ކަންަތއްަތްއ  އަްއޑު

 އި ިޑޒާސްަޓރ މެނޭޖްމެންޓާއި ހެލްތު ޙައްލުެވގެން ައއުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން އެދޭ ގޮތް. ޙަޤީޤަތުގަ 

މިނިސްޓްރީއާއި ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީއާއި މި ހުރިހާ ުވޒާރާތަކެއް ގުިޅގެން މި އަްނނަނީ މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް 

ރިއްޔާ ިމކަމުގައި އިްނވޯލްވެ މަަސއްަކތްކުރާކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޫޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަމުން. ސީދާ ރައީސުލްޖުމް

މި ކަންކަން ކިހިނެއްޯތ  ،މިކަމާ ގުުޅއްަވއި ،ސީާދ ބައިވެިރވެ ،އެނގޭ. މިކަމުގެ ސީާދ ސީދާ ހަރަކާތްތެރިވެ އެބަ

ނޑުމެން ސީދާ މި މަްއސަލަ ހުށަހެޅީމާ ވަރަށް ގާތުން ކުރިއަށްދަނީ ބައްަލވާ އަޅުަގނޑު  އެބަ. ޑިޒާްސޓަރަށް ައޅުގަ

ލޫމާތު. އެ ބޭފުޅުން އަްނނަނީ ވަރަށް ގާތުން ިމ ސީދާ ގުަޅއިގެން ޑިާޒސްަޓރއިން ސާފުކޮށްފިން މަޢު

މަސައްކަތްކުރަމުން. މިކަމުަގިއ ގެއްލުންވީ ކިހާމިންވަަރކަްށތޯ، ކޮންކޮން ފަރާތްތަކަށްތޯ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަނީ 

ތުންނަށް ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ިމއީ ހަމަ ސީދާ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް. މިއީ ރައްޔި، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ބަލަމުން މި 

އުޅޭ މުޒާހަރާއަށް މީހުން އެްއކުރުމުގެ ނިޔަުތގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީްނ  މާދަމާ މާލޭގައި ާބއްވަން މި ،އަނދުނެއް ައޅުަވއި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. ވަރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢު.هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މި އައިްސގެން އުޅޭ ކުއްލި މައްސަަލއިަގއި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

މަަރދޫފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ، ާޚއްޞަކޮށް ައއްޑޫ ފޭދޫައއްޑޫ ސިީޓަގއި، ، އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާލަްނ އޮތީ

އަުޅަގނޑާއި ައޅުަގނޑު ދާއިާރގެ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ  ،ދިމާވެގެންުއޅޭ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ައޅުަގނޑުމެން

ނޑު މި އަދި އިްޚލާޞްތެރި ދުޢާ އެ ބޭފުޅުންނާ އެކީ ާވކަ ،އިޚްލާޞްތެރި ޝުޢޫރު އެ ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި ން އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ހަމަ އެންމެ މިކަހަލަ  ،ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީ ފުރުޞަތުގައި ހާމަކޮށްލަން ބޭނުން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަސރުކާރުން އާދެ، އިްއޒަތްތެރި  ؛ހިތާމަވެރި ވަގުެތްއގައި ވެްސ މިކަން ސިޔާސީކުރަން ނޫުޅއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ެއ ރިއްޔާގެ އިހޫރައީސުލްޖުމް ސްެނންގެވުމާ ެއީކގައި އަުޅގަ

ތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ ބޭފުޅުްނގެ އެ މަަސއްކަުތގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބަިއވެރިވުމަކީ ހަމަ ަޔޤީނުން ވެސް މި ސަރުކާރުން 
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ނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް ލަތްތަކުގައި ކުއްިލއަކަށް ައޅުހާުކއްިލ  ،ބޭނުންވާ ކުއްލި ވަގުތުަތކުަގއި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ވަގުތުސާލެއް. މާލޭގައި ފެނަށްޖެހިގެންމިކުރެވޭކަުމގެ ލާމަސީލު ނޑު ،ދިޔައަުޅގަ މެްނެގ އަުޅގަ

. އެިކ ރަށްރަށުަގއި ިމއަދާ ލަތްތަކުގަިއ ކަންަތއްތައް ކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު ހާ  ސަރުކާރުން މިފަދަ ުކއްލި

. އިހަުލވި ސްޕީްޑގަ  ،ހަމައަށް ދިމާވެފައިާވ ކަންތަްއތަކުަގއި މި ސަރުކާރުން ަޙްއލުތައް ހޯދައިދިނީ ވަރަށް ައވަސް

ނޑުމެންނަށް ނިސްބަތްާވ މި ދާއިރާގެ ދެ މެންބަރުން ވަގުތުން އެ ދާއިރާއަްށ އިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ  ލާނީ ައޅުގަ

 ،އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގާތުން ބަލައި ،ފުޅުްނގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްވަަޑއިގެްނ، އެ ބޭ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ހެ ،ހިްއސާކުރަމުން އާރިއްޔާހޫރައީސުލްޖުމް ނޑުމެންގެ ގްރޫޕުއަުޅގަ  ،ކުަގއިތަ ޔޮ ދުޢާ އަޅުގަ

ބަރުންނަށް ވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއ ދެ މެން ކަަމށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވއިބަރ ްގރޫޕަށް އަޕްޑޭޓްކުރަމުންދާ

ލަތްތަކުގައި މިއީ ހާ މިފަދަ ،ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެީކަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ެއކު ުޝުކރު ކަމާއިޚްލާޞްތެރި

ނޑުމެންެގ ކޮންމެ ފިކުރެްއގައި ހުިރ މީހެއް ކަމަށް ިވޔަސްސިޔާސީ  ،ކުރަްނވާ ވަގުެތއް ނޫނޭ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހި ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ދިމާެވގެްނ އުޅޭ ހިތާމަވެރި ކަމެްއގައި ންސާނިއި އްޔަތަށް ަޓކައި ައުޅގަ

ދޭންޖެހޭ ވަގުތޭ. ކޮންމެހެން ކުއްލި މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި ވައްަދއިގެްނ އްބާރުލުންއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެ 

ނުެދއޭ ިކޔަިއގެން ސިޔާީސކުރުމުގެ ާމނައެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން  ނުލައޭ، އެ ތަނަކަށް އެްއވެސް މީހަކު ައޅަެއއް

އަިދ އެހެން ރަށްރަށުގައި ތިިބ  ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ ބަލަން. މީޑިއާތަުކގައި މާޭލގައި ތިިބ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

ފާޅުވަމުން. އެހެންވީމާ، ިމ  ،ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިކަންަކން ސަރުކާރުން ގެންދާ ގޮްތ ދަނީ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ހާމަވެ

ނުޑ ިއލްތިމާސްކުރަން. ހަމަތައްތަްއ އޮުޅވާލަން މަަސއްކަތްކަން ފަހަރު  އެާއއެީކގަިއ އަިދވެސް އެއް  ނުކުރުމަށް އަުޅގަ

ބޮޑަށް  އަޅުަގނުޑގެ ހެޔޮ ދުޢާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ހެޔޮ ދުޢާ އެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ވާކަްނ އަންގާލަން. ވަރަށް

 ރިއްާޔ.ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަނާާޅހާ ހިނދަކު  ގަޑިއިރުެގ  1އާދެ، ކުއްލި މައްސަލަަތކުަގއި ބަހުސްކުރުމަށް އޮންނަނީ އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ަގޑިއިުރ ހަމަވެގެން އެ ދިަޔއީ. ދެްނ އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބަހުސްގެ ކަންަތއް މިހާހިސާބުން  1ބަހުސެއް. މިހާރު 

 ލަން. އެހެންކަމުން، މިއަދު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކުއްލި މަްއސަލައަށް ބަހުސްކޮށް މިހާހިސާބުން ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. ނިންމާ

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އޮީތ  ަގއި މި 5ނަންބަރު  މު ށް. އެޖެންޑާ އައިޓައަ 5ދެން އަޅުަގނޑު މި އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ނަންަބރު 

 ކަންކަން.  ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ

ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ) 2010/7ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ގައި މި 5.1

މެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމާތު ކޮިމޓީން އަލުން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިން( އަގާނޫނު

ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް  2015 ބަރުންނޮވެ 25ރިޕޯޓު 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓު  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 މާން.މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ްށ ( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު) 2010/7ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. 

ތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއުކލެވިގެްނވާ ޤައުމީ ސަލާމަ 11އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، 

ނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ  ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު، ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ެލއްވުމަށް ފަހުގަިއ އިބައްލަވަ ވޯޓުގެ މަރުޙަލާަގއި ނިމިގެންދާއިރު ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް މި 

ޞްލާޙު ފާްސެވއްޖެ ދިނުމަށް. މި ބިލު ފާސްެވއްޖެ ނަމަ، މި އިއިނަށް އެންމެ ބޭނުންެތރި ގޮުތގަިއ މި ނިންމަރައްޔިތުން

ނުޑ ، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ ރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަާށއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށް ަވރަށް ،ނަމަ އަޅުގަ

ނއްއު ފަހު ރައްޔިތުންނަށް އޭެގ  ޑުމެންނަށް ވަަރށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށް މީދުކުރަނީ ވޯޓު މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

އެންމެ ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް. މި ފުރުޞަތުގައި އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ، 

ކަމާއި ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބޭފުޅުންނާއި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވި އެހީތެރި 

 ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ަގޑިއިުރގެ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަކީ  1ަގޑިއިރު.  1ޝުކުރިއްާޔ. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަީނ 

ދާލަތު އަމިނެޓު.  3މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  7ރީ ޕާޓީއަށް ހޫމިނެޓު. ޖުމް 14މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

އެދިވަަޑއިގަންަނވާ  ،މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 3ޕާޓީއަށް ވެސް 

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް. ކިނބިދޫ މިނެޓު. އެހެންކަމުން، މިހާރު ފްލޯ ހުޅުވާލަން  3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

 ރިޔާޟަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނޑަށް މީެގ އިނުން ވެސް އަޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ ގަ

 ކުރިން ބަހުސްކުރެވުނު މަްއަސލައިަގއި ވާަހކަދައްކަން ފުުރޞަތެއް ލިބިފައިނުވާީތ، މި ފުރުޞަތުގައި އަްއޑޫ ސިީޓގައި 

ނޑުމެން، އަޅުަގނުޑގެ ދާ ިއރާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ނަންފުޅުގަާޔއި ޕާޓީގެ ދިމާވެފައިވާ މައްސަަލއަށް އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް  ބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ސަރުކާރުންގަމްދަރުދީވަން. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ހަށް ިމކަމާ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަ

އްމު ދިރިއުޅުމަށް އާރަްއޔިތުންގެ ދިިރއުޅުން  ،އްލުކޮށްޙަމުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ެއބަ ކުރައްވާ މި މައްސަލަ 

ނޑުމެންނަށް ެވްސ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. ގެނެވޭނެ ގޮތަށް މަސަްއކަތްަތއް ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ ކަަމށް  އަުޅގަ

ހޯއްދަވައިެދއްވަްނ މަސައްކަްތކުރަްއވާ ހުރިހާ ސިފައިންނާިއ  އެހެންކަމުން، މި މަސަްއކަުތގައި ަރއްޔިތުންނަށް ރިލީފް

ްއޑޫ ސިޓީެގ އަދި އަ ،ފުލުހުން އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓީން ކޮށްދެްއވަމުންގެންދަާވ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް

އަދާކުރަން. އަޅުަގނޑު އަިދ  އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ށްފުން ކުރަްއވަމުންގެްނދާ ހުރިހާ މަސައްކަތަްއޒަވަމު

ނޑުމެން އިބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި މައްސަލަިއގަގަ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ަސބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް   ގެ އަުޅގަ

ވެސް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކަނތައްތަކުން އެ ކަންކަން  ންޖެންސީން ކޮންމެ އަހަރަކުފޫބަށްދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކޮންޓި

ނޑު ދެކެން. އާދެ!  ،ފޫބައްދައިދިނުމަށް މަސައްކަަރއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އެ ކަންކަން ބައްލަވާނެ ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބަ މިހާރު ސޫލުން ހިްނުގމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ އިދާރީ ދާއިާރ ލާމަރުކަޒީ އު ،ސްކުރަމުންދާހުއަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ  ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަ ނޫނުއަސާީސެގ ޤާއިޞްލާޙާ މެދު އަޅުގަ

ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ އިދާީރ  އި ނޫުނއަސާީސގަޤާވަނަ މާއްާދއާ ހަމަ އަްށ އެބަޮއވޭ  235ވަނަ މާއްާދ އިން  230

ނުޑ އަސާސްަތއް. މިހާރު މި ެގނެވޭ ބަދަލުތައްދާއި ގާނޫނަށް   ،ރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫުލން ހިންގަންޖެހޭނެ މައިގަ

މި ގެނެޭވ ކުދިކުދި ބަދަލުތަކަކީ މި ޤައުމަށާއި މި ޤައުމުގެ ރައްޔިުތންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ  ށްގާނޫނަ، ގެނެވޭ 

ން. އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ނުކުރަ ބޫލެއްގަކަުމގައި ައޅުަގނުޑ އް ގޮތްތަ

ނޑުމެންގެ  ރަްއޔިތުންނަށް މިހާރަށް  ،ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނަންވީ  ހަމަޖެހޭ ފާގަތި ތްވުރެ ހި އަުޅގަ

ވެ ޚިދުމަތްތައް އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ،ދިރިއުޅެއް އެ މީހުންނަށް އުޅެވޭނެ ގޮތަށް މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ކަންކަން

ނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުންގެ ވިސްނުެމއް .ދެވޭނެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުުރން އެންމެ  ،ކަުމގައި ވާނަމަ އެީއ އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާއާ ދޭތެރޭަގއި މިހުރި  235ވަނަ މާއްދާއިން  230ނޫނުައސާސީގެ މިދެންނެވި ޤާވެސް  ފުރަތައިނުން

ނޑުމެްނ ސިޔާސީ ހުރި މި  ،ސްކުރެވިގެން މަޝްވަާރކުރެވި ހުހާ ފަރާތްތަކުން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ބަމައްސަލަތަކަށް އަުޅގަ

އޮތް  މިހާރު މި ،ބޫލުކުރަންގަ ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާެނ ނިޒާމެއް ގެންނަންވީ. އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން 

ނޑުެމން އެބަޖެހޭ ކައުންސި ނިޒާމަކީ ވަރަށް ޚަރަދު އެކަމަުކ، މި  ؛ލްތަކުގެ އަދަދުތަކަކަށްބޮޑު ޮބޑު ނިޒާމެއްކަން. އަުޅގަ

ވުރެ ަޤއުމީ  ވަރަށް ކަމަކީ ހަމައެކަނި ވަިކ ޕާީޓއަކުން އެ ޕާީޓއެްއގެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ މެޖޯރިޓީއަކުން ނިންމާ
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ނޑު ެދކެން. އެހެންވީމާ ގެލަޙަތު ބޮޑު މައްސަލަެއއްޞްމަ ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ، ގޮުތގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ަތކުެގ މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތަކެްއ ަތކަކީ، ކައުންސިލުަކއުންސިލު ؛ލަންފާހަގަކޮށް

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް. އެ ިވސްނުމުގައި އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމު އިްސކޮށްެގން މަސައްކަތްކުރާނެ ބަަޔުކ 

ވެސް އެބަ  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ގާނޫނުން  ވެސް ޖެހެނީ. އަދި އެ މީހުންނަށް އެ އަޅުަގނޑުމެން ހޮވަން

ެވސް އެބަ ބަދަލުވާންޖެހޭ.  ލިބެންޖެހޭ. އަދި އެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ަސރުކާރުގެ ިވސްނުންފުޅު

 ތެރޭގައި އުިނެވގެންދާ ގެވެސް މުސާރަ އެ މުްއދަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހޮވިފައި ތިބޭ ކައުންސިލަރުންގެ

ަދއުލަތުގެ ތަންތަން  ،ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ،ން. އަދި އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރްއވަން ދީފައި ހުންނަތަ

ނޑުމެން އެބަ  އިމާރާތްތައް ވެސް ެއ މީހުން އަތުން އަތުލެިވގެންދާ  ،ވެސް ނޑުމެން. އަުޅގަ ތަން. މިއީކީ ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން. ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެކުގަ  ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ތަހްޒީބު ޑިމޮކްރެޓިކު  އި،ެވއްޓެްއަގއި އަުޅގަ

ޤައުމު އިސްކޮްށގެން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ެއބަ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަކަްށ  ،ޤައުމު މުހިއްމުކޮްށގެން ،ގުިޅގެން

ްއ ރައްޔހިުތންނަށް އޭގެ އެންމެ ރަނަގޅަްށ ބޫލެއް ުނކުރެޭވ މިހާރު މި އޮތް ގާނޫނަށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުންނެގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން، ފައިދާކުރާނެ ކަމަކަށް. އެެހންވީމާ ނޑަކަށް ތާީއދެއް ނުކުރެވޭ މި ؛އަުޅގަ ަވގުުތ  އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ކުއްލިުކއްލިައކަށް ކުދިކުދި ަބދަލުތައް ގެނެސްގެން މި ަސކަރާތް  ،ޖަހާކަށް. އޭގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

ވީހާވެސް ޮބޑަކަށް ވިސްނަިއގެން އިދާރީ ދާއިރާ  ،ރުގެ ފަރާތުން ސަުރާކރުގެ މެޖޯރިޓީ މިތާ އޮތުމާ އެްއކޮށްސަރުކާ

ނޑަށްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހި ގެނެްސގެން މިކަން ނޫނުއަސާސީއަށް ވެސް އިޞްލާޙުޤާ ،ންގުމުގެ މައިަގނޑު އޮިނގަ

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ިމ  .ށްމި ޤައުމަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނިންމުމަ ،ރަނގަޅު ގޮަތކަށް އެ މަސައްކަތްކުރަން އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި 

 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ސަބަބުން މި ގާނޫނުތައް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިރުއިރުކޮޅާ މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަުކގެ

 އި އެ ކައުންސިލްަތކުގަ  ،މިއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ެވސް ނޭނގި ،ކުރަން ތިބި ފަރާތްތައް ވެސް އޮޅި ޛުތަންފީ

ވެސް މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ނޭނގޭ ހިސާބަށް މިހާރު  ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް، ހޮވިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް

މި ގާނޫނަށް ؛ ބިލުތައް ،ށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ސަރުކާުރގެ ފަރާުތންދަނީ. އިރުއިުރޮކޅާ ޕީ.ޕީ.އެމަ ކަންތައްތައް

ނޑަކަށް ނޭނގޭ މީގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮަބއިކަމެްއ. އިރުއިރުޮކޅާ ބިލުތައް ގެނެސްގެ  ން އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ. ދެން އަޅުގަ
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ދުވެސް ޔަޤީންވާ މަޤްޞަދެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަ ، ވާ ެއއް މަޤްޞަދެއް އޮތް ަކމަށްއެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ސާފު 

ހާރު މި އޮތް މި ؛އަދި މި ސަރުކާރު ،ނަކީށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ގިަނ މެންބަރުންއެބައޮތް. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ

މާލޭގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުްނެގ  ކު،މާލޭގައި ހުންނަ މިނިސްޓަރަ ،އަކީ މާލެައށް ބާރުތައް އެްއކުރެވި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ 

ުޅގެ ުތގައި އަތޮއެ މީހުން ބޭނުންވާހާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވާ ބައެްއގެ ގޮ ،ދަށަށް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުްނ ގެނެސް

 ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ގޮތުންތިއްބުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ވިސްނުމެއް މިއަކު ނެތް. ރައްޔިތުން ބޭ

ްއ. މަސައްކަތެޤްޞަދެއްގައި ކޮށްފައި އޮތް އަތޮޅުތައް ހިންގުމަކީ މިއީ ަވރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައި، ވަރަށް މާތް މަ

އިދާރީ ގޮތުްނ، އެންމެ ކުޑަމިނުން އިދާރީ  ގެއަތޮޅުތަކު  ،ނޫނު މިހެން އޮވެއެހެންނަމަވެސް، މި ބޭފުޅުންނަށް މި ގާ

ކުރެވޭ އެ މީހުން އަމިއްލައަށް އެ މީހުންގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ހަޖަމަ ،ވެސް ބާރުވެިރވެ ގޮތުން

 ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެްސގެން ތަނަށް މި މި ބޭބޭފުޅުން ިއރުއިރުކޮޅާ މި ،އަަކށް ވަނީކަމަކަށް ނުވުމުގެ ނަތީޖާ 

ނޑު  ން،މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ،އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިތުން ނިަކމެތިކުރަން މަސައްކަތްކުރާކަްނ. ޙަޤީޤަތަކީ މި އަޅުގަ

އުޭޅ ކޮްނގޮތަކަށް ކުރަން  ،ކިހިެނއް ،ކޮން މަޤްޞަދެއްަގއި ،ލީމަ ައޅުަގނަޑކަށް ެވސް ނޭނގޭ މިއީ ކިހިނެއްއިކިޔަ

ނޑު ކިޔަ . އަކަންކަމެއް ނޑަށް ެވސް ނޭނގޭ. އަޅުގަ މިއީ ކީއްކުރަން އުޭޅ  ،ލީމަ އަޅުަގނޑަކަށް ނުވިްސނުނުއިުޅގަ

ނުޑމެން މުޅިން އޮޅި ވެ،. އެހާ ބޮޑަްށ ޮއޅުންބޮޅުންކަެމއް ކަމެއް މި ގާނޫުނ މިއީ ދެން ނެތް އެްއޗަކަްށ  ،ދެން އަުޅގަ

ން އޮތް ގޮތަށް ވާނީ މިހެން ނަހައްދަވާށޭ. ކުރިންވެސް މިކަވާ ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައްތައް ގޮއްިސ. އަޅުަގނޑު ދަންނަ

 ތި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ މިތާ މި  ؛ަކތީބުންނާއި އަތޮޅުވެރިން ،އެއް މިތާ ބަހައްޓަިއގެންސްޓްރީލް މިނިކުރަްއވާށޭ. އެޓޮ

، ތޮޅުވެރިން ބަހަްއޓަިއގެންއައެހެްނވީމާ،  .މި އޮތީ ގެެނވޭ ގޮތަށްބޭނުންހާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލުއޮތީ. ތި ބޭފުޅުން 

ވޯުޓައޅާނެ މީހުން އެތާ ތިބޭނެ.  ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް  ބޭފުޅުން ރުން ތިކުަރން ފަށާށޭ. އޭ ކަތީބުން ބައިތިއްަބއިގެން

ެއއީ ނޭނގޭ ކަމަކީ. އެއަްށވުެރ ރައްޔިތުން މާ ހޭލުންތެރި.  ،އެ ފުރުޞަުތ ރައްޔިތުން ދޭނެ ކަމެއް ،އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބަަވއިގެން ތި .. މާ ކުރީގައި ތި ތިއްބެވީއިބޭފުޅުން ތި ތިއްބެވީ މާ ދުރުގަ ތި ؛ ނުންވާރައްޔިތުން ބޭ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ .ކުރީގެ ވިސްނުމެއްަގއި ރީ މާވިސްނުން ތިހި ، އަުޅގަ

ކުރައްވަީނކީ. ތަންކޮެޅްއ  ރ ކަންތައްތަކެއް ނޫނޭ ތިއުލަތީީކ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޕޮޕި ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ޤައުމީ  ،ޓަކައި މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަށްޏާ ބޮޑު ިއޞްލާޙެއް ގެަނއުން ވިސްނާަވޑަިއގެން ރަްއޔިތުްނނަށް

ނޑު ވެސް ގަބޫލު މައްސަލަ ހުރި އިވިސްނުމެްއގައި. މީގަ  މީ ޤައު ،އެބަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް އަޅުގަ

ވީ. ންވިސްނުމެްއގައި ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ވެސް ބަިއވެރިާވ ގޮތެްއގައި މި ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެންނަށްޏާ ގެންނަ

ވީ. ންއެ އިޞްލާޙު ގެންނަ ،ޒާތީވީމަ ކޮންމެެވސް އަޮތޅެްއގެ ަކއުންސިލަކާ ؛ބޭފުޅުން ޭބނުންވާ އިރުއިރުޮކޅާ ތި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  ،ތާ ބަެއއް މެންބަރުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. މި

ތަނަށް އެބަ ގެެނވޭ  މި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެްނނަށް މި ؛ގެސަރުކާރުގެ މެންބަރުންެގ ޒާީތ ކަންތައްތަކާ ހެދި ކައުންިސލު
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ގައި މި އިޞްލާޙުގެންނަންޏާ މިކަން ޤައުމީ ވިސްނުމެއް ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، އިޞްލާޙުތައް. އެހެްނވީމާ

ިމކަން ކުރަން ހަދައިގެން ިމ މަސައްކަތް ކުރަން ތިބި  ،އުޅޭށޭ. މިތާ ހަމަ ކަމެއް ކުރަންެވގެންންގެންނަ

އަޅުަގނުޑ ، ަދނީ. އެހެންވީމާ ކައުންސިލަރުންނަށް ވެސް ިމ ގާނޫނަށް ތަބާވާން ނޭނގޭ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް މި

ލްސް ވަންޏާ މި ެދންނެވިހެން މިތާ އެޓޮ ދަކީ މާލެއަށް ބާރު ެގނައުން ކަމަށްޤްޞަމަބޭފުޅުްނގެ  ތި ،ދަންނަވާނީ

 ކަމަކު ކަން މިނިސްޓަރަކު ބަހައްަޓއިގެްނ އެކަން ކުރާށޭ. މިހާރުވެސް ިމ ގާނޫނު އޮތެއް ،މިނިސްޓްރީއެއް ބަަހއްޓަިއގެން

ހާ ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް ކުރަްއވަނީ. މުޅި ބޭނުންބޭނުންވީމަ، ޢުމަރު ަނޞީރު ރު ޞީމަރު ނަ ޢުކުރަްއވަނީ އެހެން. 

ކައުންސިލް ެއއްކޮްށ  އި؛ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ހޮވާފަ އި،ރައްޔިތުން ހޮވާފަ އީކައުންސިލް ސަސްޕެންޑު އެަބުކރޭ. މި

ތެެރއިްނ ގާނޫނާއި ގަާވއިދުތަުކގެ  ؟މީ ކޮން ުއސޫލަކުން ކުެރވޭނެ ކަެމއް .ގޮތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްލަނީ މުސާރަ ނުދޭ

ހަމަވިސްނޭ ގޮތަކަށް ެއކަން  .އެކަން ކުރަންވާނީ އެްނމެން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލަކުން، ަކމަކު ކަންތައްތައް ކުރަން އޮތެއް

ކަލޭމެން ތިބޭށޭ. މީ  .މުސާރަ ވެސް ނުލިބޭނޭ ަފއި،ކުރަންޖެހޭނީ. ހަމަ މުޅި ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑުކޮށްލާ

ނޑު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން އޮތް ކައު ންސިލެކޭ މި ސަސްެޕންޑުކޮށްލަނީ. މި ދަރަޖައަށް ިވސްނުން ދިޔައިމަ އަުޅގަ

 މުޅިން އެހެން ވިސްނުމެއްގަިއ އެހެން ކަމެއް ކުރަން މި  އީމީކީ ވެރިކަންކުަރން އުޅޭ ބައެއް ނޫނޭ. މި ،ދަންނަވާނީ

މޮޔަ  .ދުަގއި ކުެރވޭ ކަންަތއްތައްޤްޞައުޅެނީ. އެހެންވީމާ މި ގާނޫަނށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަަކކީ ެވސް މި ދެންނެވި މަ

 ،ކަމެއް ނޭނިގގެން މޮޔަހެދެނީ ތިބެގެން. މި މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ އޮތީމާ ކުރާނެ .ކަންތައްތަެކއް މިތާ މި ކުރެެވނީ

ތިބެީނ  ތަނަށް މި އިޞްލާޙު ެގނެސްގެން ކުރާ ކަންތައްތަެކްއ މީ. ރައްޔިތުން މި ވާނުވާ ނޭނގިގެްނ ތިބެގެން މި

ބޭފުޅުން ތި  ތި ކިތަންމެ މޮޅު ގޮަތކަށް ވާހަކަެދއްކިަޔސް ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނާ ،ބޭފުޅުން ކިތަންމެ މޮޅަށް ން. ތިބަލަ

ނަޑއެިޅގެން ރަްއޔިތުން އަުޅވެތިކުރުމަށް އީދާ ކުޅުމަކީ ތި  ކުޅެމުން ތި  ބޭފުޅުްނގެ ުމށުތެރެއަށް ބާރު ގެަނއުމަށް ތި ،ކަ

 ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ޝަްއކެއް އޮތް .އްކަމެ ކަެމއް  ބޭފުޅުން ކުރާ ޓަކައި ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރެގ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ނޑު މި ބިލާ ބެހޭޤަކުރިއްޔާ މުއާދެ! ޝު ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން އްރިރު. އަޅުގަ ދާއިރު ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ މި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް  .މު ކަމެއް ެއބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އްވަރަށް މުހި

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަްނ ގެެނޭވ އިޞްލާޙުތަކާ އެކު މުިޅ މި ގާ މި ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ނޫނަކީ ވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ަޓަކއި އަުޅަގނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރާއިުރގައި ރަށްރަށުގެ  ޖެހިފައި އޮތް ެއއްެޗއް. ިމކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް
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ކުރަްއާވ ކައުންސިލަރުންގެ އެހީތެރިކަްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ މި ކައުންިސލްތަކުގަިއ މަސައްކަތް 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކައިިރ  ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިާޔލު އަޅުަގނޑުމެން ބައްޓަްނޮކށްގެން މުޅި މި ގާނޫނަށް ައޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. ކުރީގަ ކަ ޖެހޭންބަލެއްގައި ވަރަށް ިގނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުސްތަޤް ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިމަށް އަުޅގަ

ިސސްޓަމުެގ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ މި  ،ހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި އިރައްޔިތުންނަށް ވެފަ އޮތް ސިސްޓަުމގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެން މަަސއްކަތްވަރަށް ދު އިޭދތެރޭގަ މި ކަންތައްތަކާ ،ހުރި ދަތިތަކާއި ކަށްތެރެއިން ކަންތައްތަ  ކުރަްނ ރާލަިއ އަުޅގަ

މި ކަންތައްތަުކަގިއ  މަލީ ގޮތުންޢަފުޅުންނަކީ ކުަރއްވާ ބޭކޮށް އެލް.ޖީ.ޭއގައި މަަސއްކަތްއެބަޖެހޭ. އަދި ޚާއްޞަ

ނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނަކުން  ،ތެރެއަށް ލެިވގެންން. އެ ބޭފުޅުންގެ އިމްޕުޓް މީގެކުަރއްވާ ބޭފުޅުމަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ނިޒާމަށް ވަންޏާ ހަމަ ޔަ ކަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ޤީނުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ައޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކައުންސިަލރުންގެ ދައުރު  .ކަމެއް އަންނާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމަރިހަފު ެއ މީހުންގެ  ،އަުޅގަ

ނޑުމެން މުއްދަތާ ނގޭ މިހެން އަޅުަގނަޑށް ވެސް އެ ،ދޭތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު ނޫނުއަސާީސ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮށްގެންކަން. ޤާކުރެވޭނީ  މެންނަށްދަންނަވާއިރުަގއި ވެސް މިަކން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަން  ފަސް  ،އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނަމަވެސް މި ތިން އަހަރުގެ ދައުރު އަހަރަށް ދަމާލެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ އަުޅގަ

 ކަމަށް  ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންއެބަޖެހޭ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ މި ރާއްޖޭަގއި މި ަކއުްނސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކުދިްނނަކީ 

ރސް މާސްޓަ،ތިބި އިޚާއްޞަކޮށް ިޑގްީރ ހަދާފަ ،ޓަކައި ކުރުމަށްނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްއެ ުޒވާނުން ،ވެފައި

ނޑުމެްނނަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް  އިހަދާފަ ތިބި ފެންވަރުގެ ުކދިން މިކަމަށް ކުރިމަތިލައިެގން އަންނާނީ އަޅުގަ

ތަކަށް ައއިްސ ޓަކައި. ޚާއްަޞކޮށް ކައުންސިލު ތަކަށް މި އަންނަނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްސިލުންދެވިގެން. ަކއު

އޭިތ  އި،ބިލިޓީއަށް ބަލާފަޒިޕްރޮޖެކްޓެއް ފީ އި،ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިްނ މިސާލަކަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަދާފަ

ން އަްނނަ ކައުންސިލަކުްނ މުޅި ކުރި ބަދަލުވަނީ. ދެ ްނސިލުދާ ހިސާބުން އަނެްއކާ ަކއު އިމްޕްލިމެންޓުކުރާ ހިސާބަށް

ނޫނީ  ،މުޅިން އާ މަސައްކަެތްއ ފައްޓަނީ. ރައްޔިތުންނަްށ މީގެ ހެޔޮކަމެއް  ިއ،ލާފައިމަސައްކަތްތައް ުހއްޓަ

ހަދާލި  އަހަރުގެ ދައުަރކަށް ފަސް، ނެ ފުރުޞަތެްއ ނުލިބޭ. އެހެންވީމާރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު މަަސއްކަތެއް ކުެރވޭ

ކަމަށް ކުިރމަތިލާނޭ. އަދި ޭއގެއިތުރަްށ  އިން ުޒވާނުން މިކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެ 

ހޯދާ ަކއުންިސލަރުންނަށް އެކަށީގެްނވާ މުއްަދތެއް އެބަ ލިެބއޭ. އެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ަރއްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ގަބޫލުކުރާ، ޞަތު އެބަލިބޭ. އެހެްނީވމާަޓކަިއ، ފުރު ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށް  އިގަތާ  ޮގތުގައި ކުރިއަްށ އޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އިޞްލާޙުތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން މި މުޅި ގާނޫނަކީ ވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.  މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ. ންނަވާލުމަށްއެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަ، ވިަފއި އޮތް ެއްއޗެއް. އެހެންވީމާގެނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާ  3މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެއް އަރުަވން. ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ  30ހިސާބުން އަޅުގަ

 ޖަހާއިރު.

 

 ]އަށް  15:00އިްނ  14:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދު މަސީޙް هللا އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގަ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް މި 5.1ންޑާ އައިޓަމު އެޖެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދަން މި ފަށަނީ. .السالم عليكم

ްށ ( އަދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  .ގެންދަނީ

ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯުޓގެ މައްޗަށް ބަހުސްކުެރވެމުން  އިުއމީ ސަލާމަތުން ދިރާސާކުރައްވަ ޤަ  ،އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

ނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މި  .އަށް هللاރު އީވާ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެދަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވެސް ނިމުމަކަށް މި އަހަރު ވެސް އަެނއްކާ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ވެސް

ނުޑ އަނެއްކާ މި އޮ  އޮތް ނިންމާލެވެނީ އެކު އަހަރެއް މި މަނިކުފާނާ ،ސްވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީތް އަންނަނީ. އަޅުގަ

މަތުަގިއ ޢާމަނިކުފާނުގެ ޒަ .ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ުނވަތަ މަނިކުފާނުގެ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އަހަރު

ނޑުމެން އަ ،ަލން ބޭނުންއިައޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުގަިއ ބަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވުުނ މަސައްކަތްަތކަށް ުޅގަ

ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް  .ސް ޗުްއޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ނޑު ބަލަމަނިކުފާނު އި ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖޫން  ،ލަން ބޭނުންއިންތިޙާބުވެވަަޑިއގެންނެީވއްސުރެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް 2014 ނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު މަަސއްކަަތކަށް  ،ހުވާކޮށްގެން ވަދެަގއި އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ރސިކިއުޓަޚިލާފަށް ޕްރޮ އަޅުަގނޑުމެން ކުެރވުނީ ގާޫނނާ ނުލަިއ  ކުރިން. ކޯޓުއަމުރަކާއްަޔންޢަ ޖެނެރަލް އަޅުގަ

ތުްނގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ދިނިން. ަރއްޔި ،ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯުޓ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް އަުޅަގނޑުމެން

ނޑުލޯނު ،މާލިއްޔަތު ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް  މެން މި މަޖިލީހުން ނެގުމުަގއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އަުޅގަ

ނުޑވާލައި  ނޑުމެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް މަޚިލާފަށް އަޅު ނޫނުއަސާސީއާ ޤާ ،އޮޑިޓް ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް ،ކަ މުން ޤާގަ

މަިޖލީހުގެ ފާރަވެިރވުމުގެ ބާުރ ރުމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ކުއްަޔންޢަކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން  ހިއުމަން ަރއިޓްސް ،ވަކިކޮށް 

ނުޑވާލައި  ބަރުން އަމިއްލަ ޕާީޓގެ ަކއުންސިލް މެން ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ، ގެމެންށް މަނިކުފާނުއިލެކްޝަން ޮކމިޝަނަ ،ކަ

ނޑުމެން މިނިވަން މުައއްސަސާތަކަށް ފާަރވެ ،ކޮށްއްޔަންޢަ ރިވުމަްށ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އޮންނަ ބާރު އަުޅގަ
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ނޑުވާަލއި ހުގެމިއްލައަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީއަ ނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު ބަަދލުކޮށް ،ތެރޭގައި ކަ ނޑިޔާުރ  ،ފަ ުއއްތަމަ ފަ

ނޑުމެން ކުރީ  ،މުން ވަކިކޮށްޤާމަ ވިްސގެ ގާނޫނު ރނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް. ސިވިލް ސަޤާެއކަން ވެސް އަުޅގަ

ބަިއގެ  ެއއް ޅައިކު ބަ ފޯްސގެ ދެދިވެހިާރއްޖޭގެ ވޯކް ،ފަށް އެ މުވަްއޒަފުން ރާްއޖޭގެޚިލާ ނޫނުއަސާީސއާޤާ ،ބަދަލުކޮށް

ނޑުމެން އަަރއިގަނެ  ށްގާތްަގނޑަކަްށ ސިާޔސީ ޙައްޤަ   ،ދިމާކޮށް އީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދަށް ޙުކުމްކުރި ުދވަހާރަ ،އަުޅގަ

ިދމާކޮށް ކުރީގެ ވެރިންނަށް ދޭ  އީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޙުކުމްކުރި ދުވަހާރަ  އިޗް ަމހުގަރިމި ހިނގާ އަހަރުގެ މާ

އެވަރުން ނުފުދިގެން ެއ  ށްނުވީ ތާކަ ،ތަނަށް ހުށަހަޅައި އިނާޔަތްތައް ަކނޑާލަން ިއޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަ ންއްލަ ރައީްސކަން ިނގުޅަިއގަންނަޕާީޓގެ އަމި  އަިމއްލަ، މަނިކުފާނުގެ ޅުގަ

ރވިސް މީޑިާޔގެ ބޯޑަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިްއލަ ޓީވީ ޗެނަލްގެ ސީ.އީ.ޯއ ސަ ޕަބްލިކު ،ގާނޫނުތައް ފާސްކޮށް

 މާލޭ  ފަިއވާ އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިާލއިބުކޮށްޚާަރއްިޔތުން އިންތި ،ކޮށްއްޔަންޢަަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑވާލައި ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ބާރު ނޫނުއަސާސީ ޤާ ންދެ ބުރަށް މަނިކުފާނުމެ ؛ދެ ބުރަށް ،ތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ރިޒަްމ ލާފަށް ޓެރަރިޒަމް ބިލަކާއި ޓޫޚި ނޫނުއަސާސީއާޤާ އި،އަމިއްލަ ނައިބު ރައީސުން ަވކިކުަރއްވަ  އިޞްލާޙުކޮްށގެން

ނޑުމެން މި  ވޯކިްނގ ގްރޫޕާގެ ބިލު ހުށަހެޅުމުން އދ. ،ތަނުން ފާސްކޮށް ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން މި  ިއދިކޮޅަށް އަުޅގަ

ތަނަށް އިޞްލާޙުތައް  ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ައޅުަގނޑުެމން މި ،ންގެ މަޖިލީހުން ބިލު ހުށަހަޅައިރައްޔިތު ،ތަނުން

 އިގަ ންބަރުން އެްއވެސް ވަރަކަށް މިތާސް ގަާވއިދު ބަދަލުކޮށް އިދިކޮޅު މެމަޖިލި ،ޕީ.ޕީ.އެމުން އިޞްލާޙުަތއް ލައި ،ލައި

ންމެ މައްސަލައެްއ ން ހުށަހެޅި އެޓީުސވާލުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާ ތަޅުމަކަށް ަވޒީރަކާ ،ކޮމިޓީައކަށް ،މަސައްކަތްކުިރޔަނުދީ

ނޑިޔާުރގެ ިއޞްލާޙު ،އަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަލަިއނުގަނެހަމަ ވެސް މިއަދާ ކުރަންެވގެން ޚިޔާނާތް ފަ

ނޑުމެްނ ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ިރޟުވާންެގ މައްސަލަ ބަލާްނެވގެން ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި  ؛ކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ލީ މައްސަލައެއް މި މި ނަންފުޅު ކިރިޔާ އަޔަސް ؛އަދި ރައީސް ނަޝީދު ،މައްސަލަތައް ތަނުްނ  ވެސް އަުޅގަ

ުސވާލު ލިން. އެހެންނަމަވެސް،  16ޒީުރންނާ ސުވާލުކުރަން ތަނަށް ވަ މި ައޅުަގނޑު ެއަކނި ވެސް ،ނުގަނެބަލައި

ނުޑގެ ުސވާލަކީ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް .މަނިކުފާނުމެން އެއިން އެންމެ މައްސަލައަކާ ގާތަށް ވެސް ަބލައިނުގަނޭ  ،އަުޅގަ

ނޑުމެން މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ  ؟ން ބޭނުންާވ ލެގަސީތޯއްވަލައިމިއީ މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު ނިންމަވަ  އަޅުގަ

މާޔަތްކުރަްނ ހިދަންނަވަނީ މިއީ ރައްޔިތުންެގ ގެއޭ. ރަްއޔިތުންގެ ެގ، ރަްއޔިތުން މަންދޫބުން އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ނިންމާލީ  އިމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަުތގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުްނގެ ހުރަގެއަކަށް ހަދަ  ،އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ގެ

ނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމެްއގައި ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި އިނިން. ަމއިނޯރިޓީެއއްެގ  އިނިން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާުރގައި އަުޅގަ

 ށްލަްއވާ. އާސަންަދއައިުޑމެން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބައްލަވަ ގޮތުަގއި ތިއްބަސް ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނ

ނޑުމެން ގާނޫނު ފާސްކުރިން. ކުދި އަދި މެދު   އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެއް ފާްސކުރިން. އެކި ކަހަލަ ޓެކްސްަތކަށް އަުޅގަ
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ޅުަގނޑުމެން މިތާަގއި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިތާގައި ގާނޫނު ާފސްކުރިން. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާަމށް އަ

އި މަންފާތަކަްށ ޔާަރއްިޔތުންގެ ލާބަ ،ގާނޫނު ހެދިން. މިހެންގޮސް، މިހެންގޮސް ރައްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް

މަނިކުފާނުގެ ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުެރވުނު މަސައްކަތްތަްއ  ،އެތައް މަސައްކަްތކުރިއިރު 

ރައްޔިތުްނގެ  !ލާފައި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެަބއްަލވާއިއެ ލިސްާޓ އަޅާކިޔަ  .ނޑު މި ދަންނަވާލީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަ 

އި މަންފާއަށް ޔާ ން، ރައްޔިތުންގެ ތަރައްީޤއަށް، ަރއްޔިތުންގެ ލާބަން، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ހަރުދަނާކުރާޙައްޤު ހިފަހައްޓާ

ނުޑގެ ސުވާލަކީ. ކާުކގެ ވެިރކަމެއް މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބިލެްއ ވެ ސް ހުށަހެޅިފަިއވޭތޯ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ކޮންފަދަ އަނިާޔވެރި ވެރިެއއްެގ އަްއޑަނައަށްތޯ ިއއްޒަތްތެިރ  ؟ހިފަހައްޓަންތޯ މިތާގެ ތެރޭަގިއ މި މަސައްކަްތ މި ކުރަނީ

މުޅި ސަފުން ބާކީވެފައި ހުރި،  ؟ންތޯއް ހިފަހައްޓާކާުކގެ ެވރިކަމެ ؟ރައީސް، މަނިކުފާނު ތިޔަ މަސައްކަތްކުަރްއވަނީ

މީހަކަށް ހެޔޮނޭދޭ، އޭނާއަށް ެއއްވެސް ހެޮޔއެދޭ  ،އެންމެންގެ ތާއީދު ެގއްލިފައި ހުރި، ކިބުރުވެރި، ކިބުުރވެރި، ބޮޑާވެރި

ްނގެ މަޖިލިސް މީހަކު މިހާރު ނުވާ ވެރިއެްއގެ ވެިރކަން ދިފާޢުކުރަންވެެގން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ުމޅި ރައްޔިތު

ނޑުމެންގެ އަެނއްާކވެސް މަނިކުފާނާ، މަނިކުފާނު މި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ތިޔަ ބޭނުންކުެރްއވީ. އެެހންވީމާ  1އެކު  އަުޅގަ

 ،އެހެން ނުހައްދަވާށޭ. މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާއަކީ ،ލާއިރު އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުމީއިއަހަރު ނިންމަ

ޒިންމާއަީކ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤު ަނގަހައްަޓއިދިނުން. ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި  ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ 

މުޅި ހުރިހާ  ،ޔާމީނަށް ޓަކައި އެަކނި މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެއްަކއިރިކޮށްފައި هللا މަސައްކަތްކުރުން. ރައީސް ަޢބްދު

ވެރިއެއްގެ ޖާހިލުވެރިކަމެއް ހިފަހައްޓައިޭދކަށް.  ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ އެންމެރޫމުރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް މަޙް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު( އަހިންގުމުގެ ގާނޫނު ޅުަގނުޑ ވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަ ކުރިމަްއޗަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި މެންގެށް ައޅުގަ

ނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ  ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ،ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

 ؟ލާޙުތަެކއްތޯޞްެމ ރަނގަޅު އިގުތުތަުކގަިއ އެންލާޙުތަަކކީ އެންމެ އެަކށީގެންވާ ވަ ޞްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގެނެޭވ އި

ނޑުމެންގެ އެންމެ މުހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއީ މަ ނޑު ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ  ސަކަށް މިއަދު ވެފައި މިހުމު އެއް ބައްިއގަ
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ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ވަކާލާތުކުރަމުން މި ގެންދަނީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  އޮތީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންބަރުން ވެސް އެބަ އިްއތިފާޤުވެވަަޑިއގަންނަވާ ލާމަރުަކޒީ ގާނޫ މެްނ އެންމެން ެވގެން ރަނގަުޅ ނަށް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން.  އޭޖެހެ ލާޙުތަކެއް އެބަޞްލާޙުތަކެްއ، ޖެނެރަލް އިޞްއި ގެންނަން. އަޅުގަ

ކައުްނސިލުތަކުަގިއ މި ތިއްބަވާ ތަޖުރިބާކާރު  ،ގުޅޭ އެިކއެކި ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރައްަވއިގެން  އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ

ން ންނާއި މި ރާއްޖޭގެ އެކިެއކި މުއައްސަސާަތުކގައި ތިއްެބވި ހިންގުންެތރިން ބޭނުންކުރައްވަިއގެބޭފުޅު

 .ލާޙުތަކެއް ގެނެވިދާނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަންޞްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު އި

ނޑުމެން މި އަދަދުއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކައުންސިލުތަުކަގިއ މި ހުރި ބޮޑު އަދަދުަގއި ހަަމ މިހާރު  ،ޖެހޭ އަުޅގަ

ސިގެން އުމުގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެއްޤައުމަށް މިއަދު ލިބޭ އާމްދަނީން ޤަދާނީތޯ،  އަޅުަގނޑުމެން ތިބެގެން ކުިރއަށް

ނޑުމެްނ މިކަން ބާއްވާނީތޯއުޅެމުންދާއިރުަގއި މިފަދަ ބޮޑު ބުރައެްއގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް  މިއީ  ؟އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން ހަމަ ކުރީގަިއ  .މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްލަން ރަނގަޅު ސުވާލެއް ހަމަ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ،ވެސް ވާަހކަފުޅުދެއްެކވި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެްއވި ޮގތަށް މެން އެންމެންވެެގްނ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ައޅުގަ

ވާ ކަންަތއްތަކަީކ  މި ނަށްޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ން އެބަލާޙުތަކެްއ ެގންނަޞްރަނގަޅު އި

ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. އާދެ! އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ލާޙެއްޞްށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ އިއަޅުަގނޑު ެއކަމަ

ނޑުމެން  މެންބަރުންތަކެއްއެބަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ަކުއންސިލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ގިނަ އަދަދެްއގެ  ހޮވާފައި އަުޅގަ

މީގެތެރެއިން ބަެއއް ަކއުންސިަލރުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރަށްަރށުގެ ހޮޅުއަށިތަުކަގއި. ބަެއއް  ށްފައި ބޭތިއްބީމާބުކޮޚާއިންތި

ގާނޫނުަގއި  ލާމަރުަކޒީ ރަށްރަުށގައި ،. ޙަޤީޤަތަކީ ބަނދަރުތަކުަގއި ަވޒީފާައދާކުރަމުން ގެންދޭއެަބ ކައުންސިލަރުން 

ނޑު ުކރެވެމުން މި އަންނަނީ ޭއެގ އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ މެންނަށް ޕްރެކްޓިސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ކައުންސިލުތަކަށް ޫދކުރަންޖެހޭ ބާރު ތައް ވެްސ ނޫންކަން އަުޅގަ

ާއއި ށް ލިބެމުން އަންނަ ފައިސާމި ާރއްޖެއަ ،ވެސް، ައޅުަގނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަނީހުރި. ެއހެންނަމަނުދޫކުރެވި ވެސް އެބަ

ނުޑމެން ގުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ މި ،ޤީއަށް ޓަކައި މި ކުރާ ުއއްމީދާމި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތަރައް   ،ކަންކަމަށް އަުޅގަ

 އެެފކްޓިްވ ޮގތަކީ ކޮަބއިތޯ އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހޭ އެންމެަގނޑުމެން ޚަރަދުުކޑަކުަރން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެބައަޅު

ވާ ބޮޑެތި ރަށްރަށުން  މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި، ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ލާެޙއް. މި ޞްގޮުތގައި ިމއީ ހަމަ ރަނގަޅު އި ކުދި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިުލގެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ލާެޙއް ކަމުަގއި ޞްމި ސަރުކާރުން ގެނައި ރަނގަޅު އިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ހެވާއި ލާބައަށް އެިދގެްނ 

 އަޅުަގނޑު ދެކެން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މި ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް.ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޫނަށް މުގެ ގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގު

ނޑުމެން އެބަ ގަބޫުލކުރަންޖެހޭެވގެން ލާޙުޞްމި އި ަގއި ަރއްޔިތުންެގ ތުސްގަމިއީ ބަޔަކު ީސދާ  ،ދާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ެގ ގެނައުމު  ގާނޫނެްއގެ ސިފަ ،ގާނޫނެއް ހެދިގެން  ،ނުވަތަ މި ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ،ކުރިމަތީގައި ބިުރވެރިކަމެްއގެ ގޮތަށް

ވަނަ  8ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ .ދަ ހެއްަކކީ ލާފަިއވާ ނިޒާމެއްކަން. އޭގެ އެންމެ އަލިގައިމާ ކުރިން ވެސް ދުވަސް ދުއްވަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާީނ  އިވަަނ މާއްދާގަ 230، ރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭބާބުގައި ވަ

ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ާދއިރާތައް  ،އެއާެއކު )ށ( ގައި ިމ ބަޔާންކުރަނީމަރުކަޒީ އުސޫލުންނޭ. އަިދ ހަމަލާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮުތގެ ލުތަާކއި އަޮތުޅ މަތީން އިދާރާތަާކއި މަޤާމުތަކާއި ަރށު ކައުންސި ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ގާނޫުނގައި ކަ

 ކަމަށް. މިހެން  ވާމުގެ ާބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބިގެންސިޓީ ކަުއންސިލުތައް އުފެއްދު ާކއިކައުންސިލުތަ

ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ެއކުލަވާިލ އެންެމ ޤާޖޫދުވެފަިއވާ ފަހުން މި ނޫނުއަސާސީ ވުޤާމި ެފހި  ،ވަނިކޮށްބަޔާންކޮށްފައި 

ވެރިކަން އުފެއްދޭ ގޮތަށް ތޯ؟ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަުކަގިއ ބިރުއްމިކަން ކުރެިވގެންދިޔަީއ ކިހިނެފުރަތަމަ ވެރިކަމުަގއި 

ޢަްއޔަްނކުރެވޭ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި  ،ެގ ގޮތުަގއި މީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ޮއްއވާބުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ޚާއިންތި

އޮތީ މި މިަކން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ަރއްިޔތުންގެ ހިތްތަކުަގއި  ުމގެ ަމޤާމުގައި ހުންނެިވ ބޭފުޅާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ

ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ގާނޫނެއް ހަދަިއގެން ފުރަތަމަ ހިސާބުން، ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާޔޫސްކަން އުފެދިފަ. 

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ގާނޫނު ހެދިއިރުގައި އެ ގާނޫނުގެ މަސައްކަުތަގއި  17 ،ގާނޫނުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ނޑަކީ. ކަންތަްއ ެވގެންދިޔަ ގޮތް އަުޅގަ ރަނގަޅަްށ  އުޅުމުެގ ނަސީބު ލިބިފަިއވާ މީހެއް އަުޅގަ

ދުމުޚްތާރުކޮށް އެކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ޚުުނވަތަ  ،ގޮަތކަށް ަވކި ާބރުތަކެއް ަތގުޅިޖެއްސުމަށް ަޓަކއި ނގޭ. ވަކި އެ

އޭރުަގއި މަސަްއކަތްކުެރއްިވ ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް ިމ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާއިްނނާ އަދި ކުރެވިަފއި ހުރި 

ނޑު ދަންނަވާނީނެގޭލީމަ އެނއިމަސައްކަތްތަކުން ބަލަ  ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް  ،. އެހެންވީމާ، މިއަުދ އަުޅގަ

ލާފައި ކައުންސިލުތަކާ ިދމާލަށް ކައުންސިލުން ކުރެވޭ އިލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުަމށް ޓަކައި ަކއުންސިލުތައް ެއުކލަވަ

ނޑުމެންނަކަށް ިމއަދަކު ނެތޭ އެކަމެއް އެންމެ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަ މެދު ކިތަންމެ ަވރަކަށް ފާޑުކީ މަސައްކަތާ ުޅގަ

ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކެްއެގ ޤާރަނގަޅަށް މިކަން ކުެރވޭކަށް. 

މައްސަަލއެްއ ނޫނުއަސާީސއަްށ ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ދިމާެވގެން އުޅޭ ބޮޑު ޤާބޮޑު ތަފްޞީލީ ބަޔާންތަކެއް  ވާހަކަ. މާ

ނޑު ދަންނަވާނީ އިޚްާލޞްތެރި ނިޔަތެްއގަިއ މިކަން  ނޑުމެންނަށް ބޮަޑށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ
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ވަނަ ބާބުގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި  8ނޫނުއަސާީސގެ ޤާކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ 

އްދާތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މާއްދާތައް އެބަ ޖެހެއޭ އިޞްލާޙުވާން. ރައްޔިތުްނގެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި މާ

އެންމެ  ،ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުުރވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  ،ރައްޔިތުން އަމިއްަލއަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި

ތުންގެ ވެރިަޔކު ހޮވުމުގެ ބާރު ވެސް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުްނ ނޫނުއަސާީސގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔި ޤާކުޑަ ެވގެން 

ނގޭ. އެހެންވީާމ، ނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަބޔާންތަކުްނ އެބަ އެޤާރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންުނވާ ކަމަށް މި 

ވި، މި ނިޒާުމ ނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރެ ޤާއަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ މި ާބރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި މި 

އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ރަނގަޅު  ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުޑަ، ޒިންމާދާރުކަމާ

ނިޒާމަކަށް މިކަން އެބަ ަބދަލުކުރަންޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުދގެ ސަުރކާރުން 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ކަތަށް އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ބުރަ ަމސައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަރަދޫ ާދއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ

ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުެރޭވ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ިނޒާމުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ 

މަދުކުރުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ަކމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެްނ. ރާއްޖޭަގއި އޮންނަންވާނީ ާލމަރުކަޒީ ުއސޫލުތައް ވެސް 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( މިހާރު އޮްތ  25އުުފއްލޭވަުރގެ ނިޒާމެްއ ކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވަންޖެހޭ.  ށްއައޮންނައިރުަގއި ާރއްޖެ

ނޑު ކަންބޮޑުވޭ  ފުަވއްމުލަކަކީ ެއްއ  ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ސަބަބަކަށް ވަނީ ،ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑެްއގަިއ ތިބޭ ރަށްރަށުަގއި ެއ އަތޮުޅެގ އެްއ ރަށެ ،ވެފައި އްދެްއގައި އޮންނަ އަޮތޅަކަށްހަސަރަ އް، ެއއް ފަްސގަ

ފުަވއްމުލަކަށް އެންމެ  އީމި ؛ކައުންސިލަރުން ތިބޭ ގޮތް 3ވަިކވަކި ައވަށްތައް ބަހަިއެގން ކޮންމެ އަވަަށކަށް 

 އަްއޑޫ ސިީޓ އޮންނަ ގޮތަށް  ،މާލޭ ސިޓީ  ؛އެކަީށގެންވާ ގޮތް ކަމަކަށް ެދންނެވޭކަށް ނެތް. އެާއ ޚިލާފަށް މި ސީޓީތައް 

 ސިޓީއެްއގެ ގޮތަށް އޮޕަރޭްޓކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް އިްސތިސްނާއެއް ގެނެްސގެން ފުވައްމުލަކަށް ގެނައުން މާ 

ނޑަށް ަދންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅުވެަފއި، މާ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި   25އެފިޝެންްޓވާނެ ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަށެއް ނެތްދަންނަވޭ  އޮތް ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްކ ކަމުަގއި މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  . ހަމަނެތް އްޝައްކެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ޓްތަކެްއގެ މަްއޗަށް މުސްތަޤިއްލު ފެޑެރޭޓިންގ ސްޓޭ ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިިނވަން ،ކަަމކީ ވިސްނާންޖެހޭ އެއް
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ވަގުަތކު އޮންަނ  މީ ޔުނިޓަީރ ދައުލަތެްއކަން. އަދި ކައުންސިލުަތކާއި ރާއްޖޭގެ އެ ،އުމެއް ނޫންަކމާއިޤަ އެކުެލވިގެްނވާ 

ނޑުމެންެގ  ސަރުކާރަކާ ދޭތެޭރގަިއ ެއކުަގއި މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ ނިޒާެމއް މި ގާނޫނުން ފަހިކޮށްދެްއވަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންަނށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަާތއި  ،އްޔިތުންނަށް ާގތުން ޚިދުމަތްދޭން ތިބި ކައުންސިލަރުންނަކީރާއްޖޭަގއި ރަ

އެ ތަަޞއްވުުރގެ ތެރޭަގއި މަަސއްކަްތކުެރވޭނެ ނިޒާމެްއގެ ތެެރއިން  ،އުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭންތަާކ އެްއކޮށްޤަ

މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މި  ،މަގުފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ. ހިތާމައަކީމަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ. ގާނޫނު އެކަމަށް 

ސަރުކާރާިއ  ،ބާރުތައް ތަންފީޛުކުާރނެ ގޮތްތަކާއި  ،ގޮތާއި  ތައް ބެިހގެންދާބާރު ،ލައިްނތަކާއި ޑިމާކޭޝަން ގާނޫނުގެ

ފަރާތްތަަކށް  އެކި  ،ެއ ގުޅުން ބިނާެވގެްނވާ ުއސޫލުތަކާއި ،ކައުންސިލުތަކާ ދޭތެޭރގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމާއި

ނަޑއެޅިފައި ހުރި ގޮުތން ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މި ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި.  ބާރުދެވިފައިވާ އިންތަކާއި މިންތައް ކަ

ގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމަކީ އިފެކްިޓވްކޮްށ، ެއފިޝެންޓްކޮށް، ރަްއޔިތުން އެދޭ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އި މަންފާކުރާެނ ޔާއުމަށް ެވސް ލާބަޤައަދި މުޅި  ،އި މަންފާޔާ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ލާބަ ،ދިއްޖެ ނަމަނިޒާމަކަށް ހެ

ްސއަްށ އެއީ ސަރުކާރާއި ކައުންިސލުތަކަކީ ކްރޮސް ޕާޕަ ،ފޯހަކަށް ެވއްޖެ ނަމަ ވްޑެފިސި އީކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ

މީދުކުރާ ޚިދުމަތްތަެކއް އްއްޔިުތންނަށް ދޭން އަޅުަގނޑުމެން މި އުއުުމގެ ރަ ޤަ ،މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ެވއްޖެ ނަމަ

ވަރަށް ފުންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އީނެތް. މި އްމެދު ޝައްކެ  އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެކަމާ

ތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް ވަރަށް އަދި މި ަރއްޔި ވެްސ، ސަުރކާރުަގއި ވެްސ، ަކއުންސިލުަގއި ވިސްނާންޖެހޭ ކަމެއް. މި

ނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރާއިުރ  ބޮޑު ޒިންމާއެއް އެަބއޮތް މިދެންނެވި މަގަށް މިކަން ކުރުމަށް. އަޅުގަ

ނޑައަޅަ  މިދެންނެވި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ، އިވެސް މިދެންނެވި އިންތަކާިއ މިންތައް ކަ

ޚިދުމަތްތައް އެންެމ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް މި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭ  ބޭނުންވާ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާ އީތަނެއް. މި ރަނގަުޅ  ،ޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކައުންިސލަރުން މަދުކުރުންންއަުޅގަ

ނޑުމެން ، ކަމެއް. ރާއްޖެއަށް ވެސް ޮއންނަންވާނީ ޚަރަދު ކުޑަ އެފިޝެންޓް، އިފެކްޓިވް ނިާޒމެއް. އެއީ އަުޅގަ

ފަރަށްދާ ގޮތަކަށް ނިޒާމުތައް ހެދީމަ ކަމަކުނުދާނެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭަގިއ  ބުީނމާ ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗަކީ. އަމާ

. ބޮުޑ ދައުލަތެއްމިސާލަކަށް އިނގިރޭިސވިލާތަީކ ޔުނިޓްރީ  ؛ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް ޔުނިޓްރީ ދައުލަތްތަކުަގއި މި

ތަންތަނުގައި އޮންނަ ސަރުކާރާިއ  ކަުމގަިއ، އެއުމެއް. އެޤަމީހުން އުޅޭ މިލިއަން  ަވރަކަށް 70ނުވަތަ  80އުމެއް. ޤަ

ސަރުކާރަާކ  އެ އޮންނަ ،ެވސް ލޯކަްލ އޮތޯރިޓީތަކަށް ހޮވުނީމާ ށާއިަތކަރާތްތަކުގެ މީހުންތައް ކައުންސިލުއިދިކޮޅު ފަ

މިކްސްޑް ދައުލަތެއް. . އިންޑިާއއަކީ ތީނުތަކުން އެަކން ފަހިވެފައި އޮނޫގާއެއީ ރަން ެއނގޭ. އެްއކޮށް މަސައްކަތްކު

ވިއެްޓ ކުެލިވގެން ނުވަތަ ކުރީގެ ސޯ އެމެރިާކގައި އޮންނަ ކަހަލަ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ މަްއޗަށް އެ ،ރޭޓިންގމުޅިން ފެޑެ

ބާރުތަްއ  އި،ދަތައް ހަމިދެންނެވި އެކިެއކި ލިސްޓު ،ސްގޮތަށް އޮންަނ ތަނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެ ޔޫނިއަން އޮތް

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އޮންނަނީ ރޭވިފަ ކަްނކަން ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމުތައް މި ވަކިކޮްށ، އެ
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 ނަވާނީ،ކައުންިސލުތަކަށް ވެްސ ދަން، އަދި ސަރުކާރަށް ެވސް ،ކީއިލްތިމާސަ  ލަން އޮތްމެންބަރުނަށް ދަންނަވާ

ާކމިޔާބު ނިޒާމަކަށް ހެދޭނީ.  މެންނަށްމިދެންނެވި ކަންކަން މިގޮަތށް ބަހައްޓަން ބައްޓަްނކޮށްެގންނޭ އަޅުަގނޑު

ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ސިކުންތު. 21މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހަމަ ތެރި ަރއީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް  17ލާނަން. އިނަވަތެރޭ ހަމަ އެންމެ ވާހަކަެއއް ދަން ިސކުންތު 21ސް. އަުޅގަ

ަވގުތު ވެރިކަުމގަިއ މި ތިއްބެވި މެންބަރުން އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުގަިއ ތިބެގެން މި  ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ މި

ކަމަށް، ކައުންސިލުތަކަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  ންނަށް ދޭންޖެހޭނެގާނޫނު ފާސްކުރިއިރު ވީހާވެްސ ގިނަ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތު

ތަނަށް ވަޑަިއގެން ކަުއންސިލުތަކުން ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ަނގަމުންދާ މަންޒަރު  ކުަރްއވާފައި މިއަދު މިވަކާލާތު

 ...ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  75ގަާވއިދުގެ  ،ގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސް

 هللاމެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިމަތީން  ެއ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ،ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3

ކަޒީ އުސޫލުްނ ާރތައް ލާމަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއި) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ޔުން ިއްއވަން. މި ބިލާ ގުޅޭވަނަ ކި 3ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ( އަހިންގުމުގެ ގާނޫނު

 މިއަދު ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

ށް އިޞްލާޙު ( އަގެ މާލިއްޔަުތެގ ގާނޫނުަދއުލަތު) 2006/3ގާނޫނު ނަންބަރު . 5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.2}

 ނިންމެވި އި ކޮމިޓީން ެއ ބިލު ދިރާސާކުރަްއވަ މެންބަރުްނގެ ވަގުތީ 7ގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކުެރްއވުމަށް ހޮްއވެވި 

ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް  2015ބަރު ންނޮވެ 25ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

 7ދެްއވާނީ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި އިރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ނުޭވ. މި ޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްއި
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ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވިލުފުށީ ،މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއި ވިލުފުށީ

މި  ؛ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ޢަލައިކުމް. ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މާލިއްޔަތު އައްސަލާމް

ލިބޭ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބޭނުންވެއްޖެ ހާަލތެއްަގއި އަދި މި ގާނޫނުގެ ަދށުން މިހާރު ދައުލަތަށް އީއިޞްލާޙަކީ މި 

އިޞްލާޙެްއ. އިޞްލާޙުެގ  ތްގޮތަްށ ފޮނުވާފަިއ އޮ  ؛ހެްއޓުމަށްފައިސާ ބެ އިތަކެްއގަ ތެރެއިން ވަކި ެއަކއުންޓުފައިސާގެ 

ނޫންނަމަ މި ބިލު  ،މުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުމިކަ ،މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިުރަގއި ބޮޑަށް ބެއްލެވީ

މިކަމުން ލިބިގެންދާެނ  އިއީ ީމގެން ދިމާވާނެ މައްަސލައާގެންދިއުމަށް. އެމިކަން ކުރިއަށް  އި އޮތް ގޮތަށްލާފައިއެކުަލވަ

ނޑުމެންނަްށ ފާހަގަކުރެވުނު. އަދި ހަމައެހެންމެ ނޫނީ ވަކި ކަމަަކށް  ،ހިލޭ ލިބޭ ފައިސާ ،ފަސޭހަ އަޅުގަ

ވަކި އެކައުންެޓްއގައި ކަމަްށ  ންނަ ފައިސާެއއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފައިސާ ހުންނަންޖެހޭނީހުޚާއްޞަކުެރވިފައި 

ނޑަައޅާފަިއ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވ. އެއީ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ވަކި ކަމަކަށް ފައިސާއެއް ކަ

އިސާ ބޭނުންކުރަމުންދާނީ ވަކި އެކައުންެޓއްަގއި ފައިސާ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފަ ،ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ

ކަމަށް  ދާނެކުރަން ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ެއކަންކަން ބެލެހެއްޓުން އިތުަރށް ހަރުދަނާވެގެންއެކަން ކަަށވަރު  ،ންކަށްއެކަމަ

ށް މެންނަގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން، ިމ ގެނެވުނު އިޞްލާަޙކީ މިއީ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު

 7ެލވުނު. މި ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ އިެއއް މަޖިލީހުން އެކުަލވަ. މި ކޮމިީޓއަކީ ވަގުީތ ކޮމިޓީގަބޫލުކުެރވުނު

އަދި މިކަން ކުރިައްށ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ކޮށްދެްއވި މަސައްކަތްއި 7ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެން މި އި

ތް ގޮތަށް ފާްސކޮށްލެވުނުކަން އެއީ ވަރަްށ ޓަަކއި ކޮމިޓީން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޖަލްސާަގއި ހަމަ މިކަން އޮ ގެންދިއުމަށް

ައޅުަގނޑާ އެުކގަިއ ދެން މަސައްކަތްކޮށްެދްއިވ  ،ބޮޑު އުފަލެއް. އެހެންކަމުން، މި ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްޮކށްދެއްވި

. އަދި ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންއިހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެހަމައެއާެއކުަގއި، 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ގައްދޫ ދާއިރާގެ

އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް؛ މި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި  އަިދ މަރަދޫ ދާއިރާގެ، މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަދި އެހާ ކުަޑ ވަގުުތކޮޅެްއގެ ތެޭރގައި މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލަިއ 

ދަންނަވަމުން، އަދި އިދާީރ ގޮތުން އެ ުކޑަ ވަގުުތކޮޅު  މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީވެ، މިދެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ޝުުކރު

ނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެްއވާފަިއވާތީވެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، މި  ތެރޭގައި އަުޅގަ

 ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅައިިފން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަާށއި، އި މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގެ  7އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އި ޝުކުރިއްާޔ 

އްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އި އިބު މުޤައްިރރަށާއި އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްއޒަތްތެރި ނައި

ނަޑއެޅިަފއިެއކު ުޝުކރު ދަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު.  1ވަނީ  ންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ިރޕޯޓަށް ކަ

މިނެުޓ  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  59މިނެުޓ  28ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،އެއީ 

ނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މި 3ސިކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި .މިނެޓު 3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި އަރުވަނީ މަރަޫދ  ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން. އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.އިދާއިރާގެ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަހަކަދެއްކެވުން: މަރަދޫ

ނޑަށް ކޮމިޓީއަށް ވެސް ނާދެވުނު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޝު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އަުޅގަ

ފާހަގަޮކށްލި ކަންބޮޑުވުން މި ބިލާ ެމދު އަދިވެްސ އެަބއޮތް. ެއީއ ވާހަކަދަްއކަމުން ހަމަ އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުވަހު ވެސް 

ތުގެ ކޮންސޮިލޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ދައުލަަތްއ ލިބޭ އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ދައުލަ

ޖަމާވާންޖެހޭނީ. އަދި ޚަރަދުުކރެވެންޖެހޭނީ ޕަބްލިކު ެއކައުްނޓްސް؛ ޖަމާކުެރވިގެްނ، ެއ ަތނުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު 

ކުންފުނިތަކަށް، އަދި ިދވެހި ދައުލަތަށް  ހުއްދައެއް ލިިބގެން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި

ލިބެންވާ ފައިސާ ލިބުނުކަން މި ދަނީ ކަށަވަރުނުވެ. އެހެންކަަމށްވާއިުރ، ެއއީ ބޭރުގެ އެީހއެްއ ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް، ެއ 

ރު ލިބޭ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާތު އޮފީސްތަުކގައި ެއކައުންޓުަތްއ ހުޅުވިގެން ޚަރަދުކުރެވޭ ޮގތް؛ ފިނޭންސް މިނިސްޓަ 

ކޮންޓްރޯލް ސީދާ ނެތި ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތް ދިާމވީމާ، ތެދުފުޅެްއ އެފިޝެންޓުވާނެ. ޚަރަދުކުަރްއވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެން  ފަސޭހަފުޅުވާނެ. އަދި ޕްރޮެޖކްޓުތަުކގައި ަފއިސާ ހޭދަުކރުމުގެ ލުއި ފަސޭަހވެގެންާދނެ. އެކަމާ އަުޅގަ

ނޑު ކަން މި ބޮޑުވަނީ މި ފައިސާގެ  އިންކާރުކުރަނީކީ ނޫން. އެ ަކމަކަށް ނޑު އިންކާުރކުަރނީކީ ނޫން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ދައުލަުތގެ  ށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށްކޮންޓްރޯލް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އަތްޕުޅުން ހިނގައްޖެްއޔާ، މި މަޖިލީހަ

އުފުލާ ަވޒީރުގެ  ށް ބެލެހެއްޓުުމގެ ޒިންމާކޮރަްއކާ ،ގޮާތއި ދައުަލތުން ލިބޭ އެއްެޗއް ބެލެހެއްުޓމާއި ފައިސާ ހޭދަވާ

ނޑުމެން ގެނެސް ސުވާުލކުރީމަ  ްއޔާ އެ ަމނިކުފާނު މިމިއިން ގެއްިލގެްނދާނެ. އެހެންވެއްޖެ ކޮންޓްރޯލް ތަނަށް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ޭނނގެ ،ވިދާޅުވާނެ  ގެ ފައިސާ ދައުލަތު  އޭ. ތިމަންނައަކަށް ނޭނެގއޭ. ޚަރަދުކޮށްފިއޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އަުޅގަ

އަދި ޕަބްލިކު  .މި ކަންކަން ކުަރން އެބަޖެހޭ ބަަލހައްޓައި،، ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށް ޑްވަކި ކޮންޓްރޯލް

އެުކ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެްއ  އޮެވގެން ަދުއލަތުގެ ފައިާސ ރަްއކާތެރިކަމާ ނިޒާމެއް ބަާރބަރަށް ޤާއިމުވެ  އެަކއުންޓިންގެ
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މީެގ ުކރީ ޒަމާނުަގއި ދެން ވަރަށް  ،ދަންނަވަނީ އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެެހން މިއި ، ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ

 ފުރިހަމަ ޕަބްލިކު ،އަދިވެސް ަރނގަޅު .އާދަިއގެ ގޮަތކަށް ސަރުކާުރެގ ފައިސާގެ ބެލެހެއްޓުުމގެ ކަންތައް ހުރީ

ނުޑމެން އަނެއްކާ ހިނދުގަ ާޤއިމުވެފަެއއް ނެތް. ެއަކން ނެތް އެަކއުންޓިންގ ނިޒާެމއް ރާއްޭޖގައި ވެސް ެއކިެއކި އި އަުޅގަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ވެސް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލޭ ގޮތަށް  ،ނުާވއެއް ނޭނގި ާވެއއް، ތައް ހުުޅަވިއގެންތަފާތު އެކައުންޓު

ނޑުމެން ،މިކަން ފާސްކުރީމާ ތަށް ފަހަ ކުިރއަށް އެޅޭ ފިަޔވަކަށް ވުރެ ރައްޔިތުްނގެ ފަިއާސ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ،އަުޅގަ

ށް ފުންކޮށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރައެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ އި އެޅޭ ފިަޔވަޅެޭކ ދަންނަވަން 

ނޑު މި . ފަހަރެއްގައިވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ަކމެއް ދަންނަވަނީކީ ވަިކ ބަޔަކު ޚިޔާނާތްތެރިވާނެެއކޭ  ވެސް ައުޅގަ

ވިޔަްސ  މާނާތްތެރި ބަޔަކު ދައުލަތުގެ ެއކިެއކި ުވޒާރާތަުކގައި ތިބި ކަުމގައިކިތަންމެ އަ ،ނޫން. ކިތަންމެ ތެދުވެރި

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ފަރުމާކޮށް ،ވެސް ިއސާ ބެހެއްޓުމުގެ މާލީ ނިޒާމު ަދއުލަތުގެ ފަ އެ ނިޒާމު؛  ،އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޫން ފަހުން އަޅުގަ އެއްވީމަ ކަމެއް ރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައި ޮއންނަންވާނީ.ހަ

މުތައް ޤާއިުމކޮށްފައި ވުމުގެ ކުރިން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އަޅަްނވާނީ. ެއ ނިޒާ ނީ. އެ ކަމެއްއެކަމުެގ ހިތާމަކުރަްއވާ

ބޮޑުާވ  ޓްޑެފިސި، ދައުލަތުގެ ފައިާސ ދަތިވެ .ވާނެ. އެއީ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. ތެދުފުޅެއްއޮންނަން

ނޑިަވޅުަގއި ބޭރުން ިލބިފައި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ރަދުނުކޮށް ހުންނަ އެހީތަްއ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަދަ

ކަލް ޕޮލިސީ ނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ަވރަށް މުހިއްމު ޒިންމާއެްއ ަދއުލަތުގެ ފިސް ފާނެ. އެކަމަުކ ފިހިފަހައްޓަވައި

ނޑަެއޅުން. ޤާއިމުކުރުން. މުޅި ދައުލަުތގެ ޚަރަދުގެ ިނޒާމު ލި ބޭ ރެވެނިުއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ ޚަރަދުތައް ކަ

ންނަނީ މަނިޓަީރ އޮ އެހެންނޫނިއްޔާ، ދިވެހި ފަިއސާގެ އަުގ ެގއްިލގެން ހިނަގއިދާނެ. ފައިާސގެ އަުގ ހިފެހެއްޓެން މި

ސް މިނިސްޓަރަކީ ންފިނޭ ލް ޕޮލިީސެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންކަމަށްވަްނޏާކަޕޮލިސީއާއި ފިސް

މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ  ،އެންމެ އިސް ފަރާތް ކަމަށް ވެފައި ،ކަލް ޕޮލިސީ ޤާއިމުކުރާ ފަރާތް ކަމަށް ވެފައިދައުލަތުގެ ފިސް

މުޅި ަފއިސާެގ ސަޕްލަިއ މި ެދ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯްލގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާވއިރު،  ހިންގެނީ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީްނ ކަމަށް

، އެހެންނޫނިއްޔާ، ދިވެހި ފައިސާ ައެގއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ޖެހޭނީ.އޮންނަން

ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުރިްއާޔ  މެދު. ދެއްވި  އޮތް މި ބިލަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙާއެބަ  އަޅުަގނޑު ިރަޒވޭޝަން

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި

 ރިޔާޟަށް.هللا ޢަބްދު
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 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ގޮތުން ެއ  ޓާ ބެހޭރިޕޯހުށަހެޅުނު  އްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް` ޝުކުރިްއޔާ އި 

މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ފިނޭންްސ  ،ވާހަަކފުޅުގައި ވިދާުޅވި ފަދައިން ގެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

ގޮތުން އެ ރިޕޯޓު  ހުށަހެޅުއްވުަމަކށް އަންނަ ބަދަލެއް. އަުޅަގނޑަށް މިހާހިސާބަށް މިކަމާ ބެހޭ ގެމިނިސްޓަރު

ނޑަކަްށ އިކިޔާލި ކޮމިޓީން ކުރެްއވި މަަސއްކަތެްއ. ކޮމިޓީން އެންެމ  ،އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނުނުުރަގއި އަުޅގަ

ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވގެން ރާއްޭޖގައި އުެފއްދި މާލިއްޔަތާ ބެހޭ  ،ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާފައި 

ނަޑކަށް  އުމަށް ނިންމާފައި މިއެަކުއންޓްސް ސިސްޓަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނަ އަދި ޕަބްލިކު ،ގާނޫނު ވަނީ. އަޅުގަ

 ،މަތުތައްހުގޮތުން ބަހުސްކުރެއްިވއިރުަގއި ެއކިެއކި ބޭފުުޅން ކޮށްފައިވާ ތު މި މަޖިލީހުގައި މިކަމާ ބެހޭ ،ނުފެނުނު

ހަކަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގަން ފަސޭހަވުމަށް މި އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެންދާ ވާ

ނުވަތަ އެކަާމ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއްވިަފއިވާ ެއްއވެސް ކަމެްއ  ،އެަކމަށް ފަރުވާއެއް ،ހާމަކޮށްފައި އޮތްއިރުަގއި

 ،ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ. އަދި ހަމައެއާެއކު މިކަާމ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުނަރު 

. އަދި ދައުލަތުގެ ކަންކަން ނެތް ަޑއިގަްނނަވާ ގޮެތއް ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެނޭގކަށްއެމް.އެމް.ޭއއިން ދެެކވަ

ވާލުވެފައި އޮންނަ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ގޮެތއް ވެސް ިމ ހައޮޑިޓްކުރުމަށް މަްސއޫލިްއޔަތު 

ކަމަށް އެތައް މެންބަރުންނެއް  ހިވާ ބަދަލެއް. އަދި މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަތްރިޕޯޓަކުންނެއް ފާހަގަކުރެވިަފެއއް ނެ

އެއްެޗއް ވެސް މި ކޮމިޓީން  އެްނޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިކަމާ ދޭތެރޭ ،ފާހަގަކުރަްއވާއިުރަގއި

 ،އަުޅަގނޑު ދެކެނީ މިއީ ައޅުަގނުޑމެން މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ، މަސައްކަތްކުަރއްަވއި ހޯއްަދވާަފއެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ

މި ދާއިރާތަކާ އެުކގައި އޭރުަގއި އޮްތ  ،ލްޑް ބޭންާކ އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓްރީ ފަންޑާން ވޯމީގެ ކުރި

ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނަކަްށ  ،ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްަވިއގެން ހަދާފައި އޮތް ސިސްޓަމަކަށް

ވަގުތު ގެންނަންޖެހޭ  ޓިނައިްޒކުރެިވގެން މިވަރަށް ސްކްރޫ ބަދަލެކޭ މި ގެނައީ. މި ބަދަލު މި ގެންނަނީ އެކަށީގެްނވާ 

ިއއްެޔއިން އިްއޔެއަށް ކޮމިޓީ ބާއްވާަފއި މިއަދު މިހާ ބޮޑު  .ކުއްިލއަކަށް ިއއްޔެ ހުށަހެޅުނީ ؛މެދު ބަދަލެއް ކަމާއި

ލީ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ގޮތުން މާ ބަދަލެއް ގެންނާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ. އަޅުަގނޑު މިކަމާ ބެހޭ

އޮތް ނިޒާމުެގ ތެރެއިްނ  އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތަށް މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާލިއިރުަގއި މިހާރު މި

 ،ކުއްިލއަކަށް މި ގާނޫނަށް މި ގެންނަ ބަދަލަކީ، ހުރި މައްސަަލތަކަށް ފަރުވާހޯދޭނެ. އެހެންީވމާ އިސަރުކާރުގަ 

އަދި ޚާްއޞަކޮްށ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަީކ  ،ކަުމގަިއ ފެންނާތީއާއި ފޮރުވުމެއް އޮތް ކަެމއްކޮންމެވެސް އޭގެތެޭރގަިއ 

ނޑުމެން އެަބޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ  ،ގެ މަްސއޫލިއްޔަެތއްޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ލެޖިސްލޭޗަރ ހަދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އި މި ކަންކަމާ ބެހޭ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަހަލަ ދިރާސީ ފައިދާވާ ގާނޫނުތަެކއް ގެންނަން. މި މަސައްކަތް ކުރާއިުރގަ 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ެއ  ،ޑޮކިއުމަންެޓއް ިމއީ ީކއްެވެގން ގެންނަ ބަދަލެއްކަން އެްނމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ
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ނޑު ހިތާމަ މަސައްކަތް ނޑު ެއކު ފާހަގަކުރަން. ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް ހަމަ ޔާ ކުރެވިަފއި ނެތްަކން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި  .ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުން ނިންމަންވާނީ.  އްނިންމާނިންމުމެއް ވާންވާނީ ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ނިންމުމެ

ުނވަތަ މި ަކންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ނާ ހިސާބަށް ވޯޓަށްއެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން

ލޮބީކުރާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ މިއިން ޕްރޮފެޝަނަލީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ހުރި އެއްވެްސ 

ައޅުަގނޑަްށ ، ހެންވީމާ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. އެއްސަ އޮތީމި ގެނެ އޭފަރާތެއްގެ އޮޕީނިއަެނއް ނުހޯދަ

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި މި ޮކމިޓީން ކުރައްވާަފއިވާ މަަސއްަކތަކީ އެންމެ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތެްއ ކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ 

ނޑު ެއކަން މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ މި ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްލަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ގަބޫލުނުކުރެވޭތީ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހެންވޭުރ  މެދު ؛މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނިބިދޫ ދާއިރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު

 ޡިމަށް. ޢާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދު

ްށ އިޞްލާުޙ ( އަަދއުލަތުގެ މާިލއްޔަުތ ގާނޫނު) 2006/3ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައި ފޮނުވި  7 ،ގެނައުުމގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ކޮމިޓީން، ހޮްއެވވި ކޮމިޓީގެ

ނޑު ދަްއކަން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަތަކެއް ދެންމެ ކި ރިޕޯޓާ ނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެދު އަޅުގަ

ިރޕޯޓަށް ބަލައިލާއިުރގައި މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުނީ އިއްޔެ.  .ަދއްަކވަިއފި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޟްރިޔާهللا ޢަބްދު

އިްއޔެ މި މަޖިލީހުގައި ވަރަްށ ގިނަ މެންބަރުންތަކެްއގެ ަވރަށް ގިނަ ކަންބޮުޑވުންތަެކްއގެ ވާަހކަ ދެެކވުނު. މިއިން 

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް މީގެ ރިޕޯޓް ިމއަދު  ،އެންމެ ކަމަކަށް ވެްސ ރިޢާަޔތްނުކޮށް ޭރގަިއ ކޮމިޓީ ާބްއވާފައި އަުޅގަ

މިނެޓު. ކިހާވަެރްއގެ  10ންަނނީ ނުވަަތ ަގިޑ ބަލައިލާއިުރގަިއ މި އޮ އެ ކޮމިީޓ ބޭއްިވ މުއްދަތު ،ހެނދުނު ލިބިފައި

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެްއގެ މިާހ  ؛ހާ ޮބޑުމި ،އޮތީ ދިރާސާއެްއ މި ކޮމިޓީން ކުރައްވާަފއިތޯ މި

 ؟ޮކންވާހަކަެއއްތޯ އޮޅުންފިލުވީ ،މިނެޓުގެ ކޮން ދިާރސާއެްއ، ކާކު ގެނެސްގެން  10ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް އޮތް ކަމެްއގައި 

މިނެޓު ތެރޭގަިއ ކޮންާހ  10 ؟ނުނީކިހާ ޤާބިލު މެންބަރުންތަކެއްތޯ މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެ ،ކިހާވަރެްއގެ ހުނަުރވެރި

މިަކހަލަ ކަންތައްތަުކގަިއ ޒިންާމާވންޖެހޭ އެއް ފަރާތަީކ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެިރ  ؟ވާހަކަތަެކއްތޯ ދެެކވުނީ

ނޑު ހަމަ  ؛ދާ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން މި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައިރައީސް. ސީދާ ަކނަޑއެިޅެގން  އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ  ނިމޭ ދުވަސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެވސް އެެހން ދައުރެއްމިއަދަކީ އަނެްއކާ .ށް ދަންނަވައިލާނަންތަކުރާރުކޮ
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މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ނިމޭއިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ކަންތައްަތއް ހިންަގވަމުން ތި ގެންދަވަނީ ހަމަ 

ނަޑއެިޅގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ  ނޫުނއަސާީސއާ ެވސް ޚިލާފަށް. ޤާފަށް. ގިނަ ގާނޫނުތަކާއި އިދާ ޚިލާކަ

 މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޮންމެވެސް ދުވަހެއްަގއި ނަންަގވަންޖެހޭނެ ، އެހެންވީމާ

ނޑު އަބަުދވެްސ ވަކާލާުތކުރާނަން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ުރގެ ކަެމއް މިވަ ކަމަށް އަުޅގަ

އެމް.އެމް.އޭެގ  ،ދާއިރުަގއި ދެްނމެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންނިންމާލައިގެން

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ ކޮބައިޯތ  ،ވަތަ ޚިޔާލަކީ ކޮަބއިތޯ މިކަމާ ދޭތެރޭގައިނު  ،ގަވަރުނަުރގެ ކަންބޮުޑވުން

މި ދައްކަނީ  ؟ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބައިތޯ މިކަާމ ދޭތެރޭގައިއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  ،ގައިކަމާ ދޭތެރޭމި

ރައްޔިތުްނގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ އަމިއްލަ  ،އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ ފައިސާ

ބޭުނން ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުެރވޭނެ  ،ކަށް ޖަމާކޮށްއެަކއުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ ވާަހކަ. ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ އެަކއުންޓަ

ދޭތެރެ  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ އޮވޭވަިއލާފައި އޮތްއިރުަގއި އެބަ ގޮތެްއގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެްނ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު އެކުލަ

ުނވަތަ  ،ވިޔަސް ރައްޔިތުންެގ ލާރި ބޭނުން ޮގތަކަށް އަދި އެ ބޭނުންވާ ަވީޒރަކު ބޭނުން ،ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި 

ނޫނިއްޔާ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ބޭނުންވާ އަތޮޅެްއގެ އަޮތޅު ކައުންސިލަކުން ބޭނުންވި  ،ކޮމިޝަނަކުން ބޭނުންވިޔަސް

ރާވާފައި އެހާ ދިގު ގޮތަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ ގޮތްބޭނުން ގޮތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދު ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ނޑުމެން މިއިލާފައި އޮތް ގާނޫނަކަށް ބަދަލުފަހު އެކުލަވަ ބަހުސްުކރުމަށް މުއްދަތެއް ވަންދެން  ގެންަނ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮޑުާވ ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ .ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ؛މިއީ އަުޅގަ

ން ބަހުސްކުރެވެމުްނ ދިޔައިުރގައި ެދއްކި ެއއް އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އިިވގެންދިޔަ މި ބިލަށް ފުަރތަމައިނު

 .ބޭބޭފުޅެއް ކަމެއް ނޭނގެ ،ގެ ޮކއްކޯފުެޅއް ކަމެއްރައީްސ ޔާމީން ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމިހާރުެގ ރަ  ،ވާހަކަެއއް ިމއީ

ކާރަށް ވަްތ އަލްޤީުނގެ ެއކައުންަޓށް ދިވެހި ސަރު ،ގެ ވާހަކަ. ބަެއއް މެްނބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަުކރެއްވި އަލްޤީން

ފައިސާެއއް ވަެދގެން އެ ަމްއސަލަ ނިމިގެންދިޔަ ގޮުތގެ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ކަތީބަކު އެ ރަށަށް ވަތް ަފއިާސ 

ގައި މެންބަރުންތައް ދެްއކި ާވލި ވާހަކަ ވެސް ިމއީ ހަމަ މިތާިދގު މުއްދަތަކަށް އަރު  ،އޭނަގެ ވަތްަގނުޑގައި ބެެހއްީޓތީވެ

ނުލަްއވަިއ އިހަމަ އެްއވެސް ވަރަކަށް ަބއްލަވަ މިފަަދ ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުން އޮތް ަކންތައްތަކެއް ، އެހެންވީމާ ވާހަކަެއއް.

ލާފައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭނުންތަކެއް އިގެން ގެންނަ ގޮތަށް އަވަސް އަުރވަ ކޮމިޓީން ނިންމައި

ތަކަްށ ބިލު ،ވޯޓުލާ ގޮާތއި، މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަަވއިފި ގެ ބަެއއްމީގެ ފަހަތުގައި ޮއެވގެން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ގޮުތން ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް  ބެހޭ މިަކހަލ ކަންތައްތަކާ ،ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ގޮތާ

ޖެހޭ ކަންތައްތައް. ސީދާ ގުޅަިއގެން ބިރުދަްއކަމުންދާ ވާހަކަ. މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންބޮުޑާވން

ލައްވަން ބިރުދައްކާ ވާަހަކ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު  ިއ،ގެން ަވކި ގޮތަކަށް ވާހަަކދައްކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގުުޅއްަވއި

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ައުޑއިިވގެންދިޔަ މި މަޖިލީހުގެ  ،ދެއްކުމަކީ މިއީ އަުޅަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަ
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ނޑަެއޅިގެން ޕީ.ޕީ.އެމް ޔާސިރެއް ކަމުަގިއވާ ސަން ޓްރެވަލް ބައެއް މެން  ގެ މެންބަރުން އެއްކޮށްފައި އެ މް ސީދާ ކަ

 އެ  ،ީމހުން ގެންގޮސް ަހއްޔަރުކުރާެނ ވާހަކަ ބުނި ވާހަަކއާއި  އެ ،ލާނެ ވާހަކަ ބުނި ވާހަކަާއއިއިމީހުންގެ ދުވަސް ުދއްވަ 

ކަަތއް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުަލއިފިއްާޔ ޮއތްކަމުގެ ވާހަކަދެްއކި ައުޑ ންގެ އަނބިދަރިންނަށް ނުރައްާކވެދާނެ ވާހަހުމީ

މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ  ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ، ަގނޑުމެން ައޑުއެހިން. ެއހެންވީމާއަޅު

ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖލިސް ހިންގަންޖެހޭނީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް 

ހުރި ރަްއޔިތުންގެ ކޮންސަރން  ،ރައްޔިތުންނަށް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ، ގޮތަކަށް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ ބޭނުންފުޅުވާ

ނޑު ހަމަ ތާރު ގޮތެްއގައި ނިންމަމުންދާ ނިންމުޚުދުމުޚް ،ނުކޮށްކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ން އަޅުގަ

ފަހަރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  މިއަދު މަޖިލިސް ނިމޭ ދުވަސްވީމަ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަން. އަދިެވސް ެއއްތަކުރާރުކޮށް 

ތާރީޚު  ،ތަނަށް އިޞްލާޙުވެެގން އަންނަން އޮތްތާ ރައީސް ވަރަށް ައވަހަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ިމހާރު މި

ނަޑއެޅުންތާ އެތައް ދުވަެހއް   ހަރު ނިމިގެންދާއިރުގައި މިއަދާހިސާބަކަށް އަދި ދެވަނަ އަ ޔައީ. މިއަދާވެގެން މި ދި ކަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ތިއްބަވާ ތިން ބޭފުޅުން  ހިސާބަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމައްަޗކަށް މި ގަާވއިދެއް ނައި. އަުޅގަ

އްބަވަނީ ބިުރވެރިކަމެްއެގ މި ބޭބޭފުޅުން މި ތި ؛ލް ޖެނެރަލްސަރޖެންޓް ެއޓް އާމްސް، ކައުްނސެ އްމު،ޢާއަމީން

 ... އެ ބޭފުޅުން މި ތަންތާ ތިބެންތަނުން ފާސްކޮށްފައި  މި ވޭގައި. ވަކި މުއްދަެތއް އެަބއޮތެރޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ ރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ށީރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ގޮތުން ވާހަކަދެއްެކވި.  ބެހޭ ދެންމެ މި ބިލާ ،އަުޑއައްަސަވއިލަން މަޑުކޮށްލެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ކުރިން މި  ،އެްއގޮތަށް މިތާ ަކންތައް ކުރާީތވެ ަރއީސް ގާނޫނާިއ ަގވާއިދާމަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ  ،ވެގެން އުޭޅ ގޮަތކީ

 ،ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ވިދާޅުވަމުން ިދޔަތްތެރިން ފާޑުުހމަޝާހިދުގެ ރަهللا ކުެރއްވި ޢަބްދު  މަޖިލީހުގައި މެންބަރުކަން

އޮންނާނެ. އެ މިތާ ެރކޯޑުަގއި ފެންނަން  ،އޭރު ކަންަތއް ކުިރ ގޮތަށް ިމހާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަްނތައް ނުކުރާކަން 

ވާ ގޮތަށް ތިލުއެ އިޞްލާޙަކީ ެއ އިޞްލާޙު ބާމިތަނަށް ހުށަހެޅުނު ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ފާސްކޮށްފައި ޖެިހގެން ހަމަ 

ނޑީަގއި އިންަނވަިއގެން ޢަބްދު ޝާހިދު ކުރެއްވި ކަންތައް ިމހާރުގެ ރައީސް ުނކުރަްއވާީތ هللا ވޯޓަށް އަަހއިގެން ތި ގޮ

ތެދުވެރި ބޭފުެޅއް.  .ނެ. އެއަްށވުރެ ޤާބިލު ބޭފުޅެއްމެއް މަނިކުފާނު ނުކުަރއްވާފާޑު އެ ވިދާޅުވަނީ. އެފަަދ ކަ

ނީޑަގއި  ،ދަްއާކނެ އެްއޗެއް ނޯންނާނެ. ތި ިވދާޅުވާ އިގޮުތގަިއ ނަގަ  ފަސްބައިަގއި ނޯންނާނެ މީހަކު ހަޑި ކުރިން ތި ގޮ
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އެބަހުިރ މިހާރު ވެސް. އެކަމަުކ،  ޝާހިދުެގ ކޮރަޕްޝަނުެގ އެަތއް ބަިއވަރު މައްސަލަަތކެއް هللا އިންނެވި ޢަބްދު 

މިއަދު މަނިކުފާނުެގ ، ަދއްކާނެ އެްއޗެްއ. އެެހންވީމާ އިގެ ނޯންނާނެ ަނގަމަސީޙްهللا ނޑުމެްނގެ ރައީްސ ޢަބްދުއަޅުގަ 

ބުނާ  މި ،ތަނުގައި ވިދާޅުވަނީ. ހަެއކަނި މިޑުވީމަ މިއަދު މަނިކުފާނަށް ފާޑުތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެިރަކން ބޮ

ކޮންމެ  ،ތަނުގައި. ކޮންމެ ދުވަހަކު  އިންނެވި ޕަޕެޓް މިކަން ުކރަނީ. މިކަން ކުރަނީ މިޝާހިދު ފޮނުވާފައި އިންهللا ބްދުޢަ

ނޑުމެންގެ ދު ނޑުމެން ތިކަން ތިބި. ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅު ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ށްފަންސާހަވަހަކު. މިތާ އަޅުގަ ގަ

ކަންކަން ކުރާއިުރގަިއ  ،ތި ކަންކަން ކުރާއިރުގައި ، އެހެންވީމާވަނީ ބަލަން.  ގައި ކިހިނެއްތޯ ކުރަންތޯ މިތާ

ވަންޏާ ތިކޮޅު ބަލިވާނީ. އެކަމަކު،  ކަމަށް ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ ތިކަން ކުރާ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ނެތް ބައެއް

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިތަނުގައި ރިޔާސަުތަގއި އިންނަ މީހަކަށް  ދެނެއް އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. މި

ނޑުމެން ގައި އަޅު ރި ވަުގ ޑީުލގެ ވާހަކަ ވެސް މިތާ މީހުން ހަދާފައި ހު ދެ އްާޔ ތަސްމީނާކަމަށް ެވއްޖެ ގޮތަށް ަބވާ ގަ

ކުރާނެ ކަމެއް ނެިތގެނޭ.  ،ގަިއ ބަޔަުކ މިތިބީ ބުނާނެ އެްއޗެްއ ނޭނިގގެންހީނުުކރައްވާތި މިތާ ، ދައްކާނަން. އެހެްނވީމާ

އެިކއެކި މީސްމީހުން އަތުން ޑޭޓެޑް ޗެކު  ،ަގއި ނެގި ފައިސާަގނުޑ ބަހާލައިގެންުކގައި ހެދި ޑީލްއެމް.އާރާ އެޖީ.

ތްތެރިކަމާއި ކެ ވާހަކަ ނުަދއްކާ ިމ ތިބެނީ މިތާެއއްޗެހި ެދއްކިދާނެ. އެަކމަކު، އެ  ގަިއގެން ނެގި ލާީރގެ ވާހަަކއާނަ

ގެ މެންބަރުންނެއް ދެނެއް ނުތިބޭނެ މަޖިލީހުގެ ސް، ޕީ.ޕީ.އެމްދަން. އެހެންނަމަވެގެންއެކު ކުިރއަށް މަޑުމައިތިރިކަމާ

ތަނުން. މިއަދުން  ދެން ނުތިބޭނެ. އެކަން ކުރާނެ. އޭގެ ރައްދު ދޭނެ ދެން މި .ރައީސަށް އެގޮތަށް ބަވަންދެްނ ބަލާކަށް

އްާޔ ންޖެހިއްޖެޖިލިސް ހުއްޓުވަފެށިގެން އެ ރައްދު ދޭނެ. ނިޒާމީ ނަގަންޖެހެންޏާ ނިޒާމީ ވެސް ނަގާނަން. މަ

ހުއްޓުވަންޖެހޭ ވަގުތު ހުއްުޓަވއިގެން ވެސް އެކަން ކުރާނެ ދެން މި މަޖިލީހުން. މި ގާނޫނަށް އެއްެޗއް ބުނަންޏާ ބުނަން 

ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތޭ.  ،މި ިއޞްލާޙަށް ބަލަންޏާ ބަލާފައި ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ  ،ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

ނޑުމެން ނިންމާނަން. މިތާ މި ތިބެނީ ސަރުކާރުގެ  ތި ޮއތްސަރުކާރުން ފޮނުވާ އެ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުން ައޅުގަ

މެންބަރުން. ސަރުކާރުން ޢަްއޔަންކޮށްފައި ސަުރކާރު ތަްމސީލުކުރަނީ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމުން. ފޮނުވާ ގޮަތކަށް އެކަން 

ރަކީ ކިހާވަެރއްތޯ ބަލާފަިއ ާވއި ލާބަ އޮތް މިްނވަރަްއޔިތުންނަށް އޭެގ ހެ ،ކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ަބލަންޖެހޭ ކަމެއް

އެކުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް އެކަން ކޮށްފައި ހުންނާީނ.  ގުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކާއެ ވަ  އިއޭގަ 

ނޑުމެން އެކަން ކުރާނަން . އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވެސް އެކަން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 މަޖިލީހުގައި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމް  ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ ކުރާނަމޭ. ރައީސް ޔާމީން އަންގަވާ ކޮންމެ ކަމެއް މި

ބުނާ  މި ެގނައި އިޞްލާޙަކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. މީގައި މި !. އެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަވާމެންބަރުން ކުރާނެ

 ަގއިލޯނެއް ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ވަކި އެަކއުންެޓއް ދިވެހިރާއްެޖއަށް ވަކި ކަމަކަށް ،ބަޔަކީ

ކައުންަޓކަށް އޮޅުމެްއގެ ތެޭރަގއި އެހެން އެ  ،ބަހައްޓަިއގެންނޭ. އެ އެަކއުްނޓުގައި ހުންނަ ފަިއސާ އޮުޅވާލަިއގެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  12 ުއެޅނީ. ގެން މި. އެކަން ކުރަްނވެޚަަރދެއް ވެސް ކޮށްގެެނއް ނުވާނޭއަދި  .ލައިގެެނއް ނުވާނޭ
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ވަަނ މާއްދާެގ  12 ؛އަދި ދެން ީމގެ ިތންވަނަ ،ދިނީމައްދަހުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެގޮތަްށ ގަިއ މި ބުނަނީ އެ ވާހަކަ. ަރއީސު

ްއގަިއ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ަދއުލަތަށް ފައިސާެއއް ލިިބއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ަވކި ެއކައުންޓެ  ،ގަިއ މި ބުނަނީ 3)ހ( ގެ 

އެ ފައިސާ ބަަހއްޓާށޭ. އެ ަފިއސާ ހުސްވަންދެން ޚަރަދުކުރާޭށ އެ ކަމަކަށް. އަދި އެަކއުންޓު ހުޅުވާށޭ އެމް.އެމް.ޭއގައި. 

ޓެްއަގިއ ސޯއޮންނަ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ރި އެހެން ތަނެއްގައި ހުޅުވާ ވާަހކަެއއް ނުދައްކާ. މި ނުބުނޭ މިތާ ކައިރީގައި

އި ޮއންނަ ކޮންމެވެސް މީހެްއގެ އާރަށް ިކޔާ ރަށެްއގަިއ ބަހައްޓާށެކޭ. ީމގަިއ ނުބުނޭ ެއ އަތޮުޅގަ  ބަހައްޓާށޭ. ވ.

ގައި އަނަގއިން ނުބުނެ މަޑުމަޑުން މި ހައްޓާ ވާހަަކ. އެހެންވީމާ، މިތާ ވާހަކަެއއް. ީމގައި މި ބުނަނީ އެމް.އެމް.ޭއަގއި ބަ

މި ކަންކަން  ،ން. މި ކަންކަމުގެ ަވްއޓަފާޅި ހުރިކުރަނީ ކަންކަން ނޭނގޭ މީހުންނެއް ނޫ މި ކަންކަން މި ؛ތިބެނީ

ތަނަށް އައިސް އެްއެޗއް ނުބުނެވޭވަރު  މި .ނުކިޔޭނެމި ކަންކަން ކުރަނީ. މިއަށް ފާޑުނގޭ މީހުން ކޮމިޓީގައި ތިެބގެން އެ

 ން ގޮސް މިމީހުން މި ކޮމިޓީތަކުގައި ތިބެގެން މި ކަންކަން ނިންމަނީ. މިތާ ރައްޔިތުން ފޮނުވާފައި ތިބި މެންބަރު

 ލާފައި މި އިހެން އައިސް ކާަޅކު ައއިސް މިތާގައި ފާޑުިކޔަމި ،މެންބަރަކު ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކަށް 7ތަނުގެ 

. ތަނުގައި ހޯއްގޮވަީނކީ ނޫން މި ޤާބިލު މީހުން މިކަން ކުރަނީ. މިއީ ވުރެ ވަރަށް ތަނަށް އެއްެޗއް ބުނެލާފައި ދާ

މީހުން ވެސް  ފައި ހުރި އެއްެޗއް އެއިދުވެސް ީހާވނީ ތިމަންނަމެން ބޮބަޔަކަށް އަބަ އެހެންވީމާ، އެ ލޭ ބޮިއގެން ތިބޭ

ން. އެހެެނއް ނޫން. އެެހނެއް ނޫ .މީހުންެގ ޚިޔާލު ހުންނާނީ. ނޫން އެްއގޮތަށޭ އެ  ތިމަންަނމެންނާ. ގެންނޭ އެ ތިބީބޮއެ

ހަދަން ބުނެފިއްޔާ ފިލާކަށް ބޭނުންކޮްށގެން ޓެްސޓު ނެ. އެހަމަިއގަިއ ތިބޭނީ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުމެްއ ނުުކރާ އެއަްށވުރެ

ަގއި. ސަރުކާެރްއ މީހުން މިއަދު ތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމް ނުދީ ނުފިލާނެ. އެ ނުދުވާނެ. ޓެސްޓު ހަދާނެ. ޔޫރިން ދޭނެ. ޔޫރިން

ވެސް ހުިރ ން ގައި. ސަުރކާރެއް ަވއްޓާލުމުގެ ކުޅަދާނަކަހުރި މީހުން ވެސް ތިބީ ޕީ.ޕީ.ެއމްހިފެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން 

. ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ގަިއ. އެކަން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ ޕީ.ޕީ.އެމުން ކުާރނެމީހުން ތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމް

ޤައުުމގައި ވެރިކަެމއް ނުކުރާނެ.  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެމް.ޑީ.ޕީން މިهللا ލުމުގެ ކުރިން ވެސް ދުވަހަކު ެވސް ނިންމާ

ނަން. އެރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ެވސް ނުދޭނަން. މިއީ ވަރަށް ސާފު ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ. ަވއްޓައި ވެސް ލާ ،އެރިޔަސް 

އެުކަގއި ކަްނކަން ކުރަން ބޭނުންެވއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ ެއކުަގއި ކުިރއަށް  މިކަން އިންސާފުވެރިކަމާ ؛ކަމަށްއެހެންވީމާ، މި

ހެޔޮ  .އޮތީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޒީވެ ހިނގައްޖެ. މިހާރު މިދާންވީ. ބިރުދައްކަިއގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މާ

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ. މާދަމާއަކީ މި ވެރިކަމެއް ޤައުުމގެ ހިނގާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަނާޒާ  އީތަން މިއަދު އަޅުގަ

މި އިންނެިވ މަގުމަްއޗަށް ނިކުެމެގން ކުރިން ކުެރވުނު ކަންތަެކއް ނުކުެރވޭނެ.  !ބާއްވަންޖެހޭ ދުވަްސ. ހަނދާންކުރާތި

ޕޮލިސް ކޮިމޝަނަރަކަށް ހުންނަވަިއގެން މުޅި މަގުމަތި ހަލަބޮލިކުރުމުގެ  ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރެއް ނުދޭނެ. އެކަމެއް  ،އްހެހާރު ހުރި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިފުރުޞަތު މީނަ ދިނަސް ވެސް މި

ވަންދެން މަގުމަތީގައި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ުއޅެވުނީ މިކަހަލަ  ދުވަސް ވަންދެން، ދެ އަހަރުހަރުދުަވްސ ނުކުރެވޭނެ. ދެ އަ

މާ  ވުރެ ނޫން. މިހާރު ތިބީ އެއަށް ނާޤާބިލު މީހަކު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ހުރީމަ. މިހާރު ހުރީ އެކަހަލަ ބައެއް
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ދުވަސް ދެ އަހަރު ؟ނަންޖެހޭނެ. ކާކު މިއީމީނަ ލަދުގަން ތަނަށް އައިސް ވާހަކަދަްއކަން ކުޅަދާނަ މީހުން. މިއަދު މި 

ވަންދެން މީނައަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްކަން ނުކުރެވުނޭ. މީނައަށް ނުކުރެވުނޭ. މަގުމަީތގައި ަރއްޔިތުން ސަލާމަތުން 

 ދު އެމިއަ ،ޔާރުކުރީމާއަމިއްލައަށް ރަްއކާތެރިކަން ހޯދަންޖެހުނީ. އެވަރު މީހަކު ކިނބިދޫ ދާއިރާ މެންބަރަށް އިޚްތި

 ؛ހުންއެ މީ އްޕާނާ ހެދިގެން.ހޮރު ހެދިގެނޭ އުޅެނީ މީނަގެ ނޮމީހުން ދެރަވެއޭ މީނަ ހޮވުނީމަ. ރައްޔިތުން ބަނދަރު ނު

ނޑޫދޫ މީހުން، އެންމެން ދުވަނީއޭ މީނަގެ  އޮމަދޫ މީހުން، ވޭމަންޑޫ މީހުން، ހިރިލަންދޫ މީހުން ގާދިއްފުށީ މީހުން، ކަ

ގެ ވާހަކަ ޟް ރިޔާهللا ޢަބްދު ؟އުޅެނީ މީހުން އައިްސ މިތާ ކޮންާވހަކައެްއ ދައްކަްނ މި! ިމަވރު ނސުންޕާއާ ހެދިގެން. އާ

ތަނަށް  ރަްއޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރަން މި ،މި ދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ވާހަކަދަްއކަން، މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ

ތުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭވަުރގެ މީހަކަށް. އަންނަންޏާ އަންނަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް އެނގިެގން. ރައްޔި

ެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާާރ އެކު މަޝްވަރާކުެރިވގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހުން އަންނަންވާނީ. އިއެ

ނަށް ވަންޏާ އެ ދާއިރާތަކުގެ ަރއްޔިތުން ކަމަށްއްސި މިކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މަޖިލީހަށް އައި

ނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް ދެރަވާ ކަެމއް މިއީ. މިކަން  ހިތާމަޔާއި ކެުކޅުން ފިަޔވަިއ އިތުރު ކަމެްއ ނޯންނާނެ. މިީއ އަުޅގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ އަތޮަޅކަށް ،މިއަދު އެ މީހުން އުޅޭ ނިކަމެތިކަން .އެބަޖެހޭ ވާތީ މި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑަީކ  އަުޅގަ

މުޅި ރައްޔިތުން  ؟ިކހިނެއްތޯ އިތަނަށް ރައްޔިތުން ފޮނުވި މީހެއް. އޭރުގަ  މި މުޅި އަތޮޅުން ނިސްބަތްެވެގން

ނޑު އޮންނާނީ ގެނެސްދީފަ. މިއަދު ކޮންމެ ޤާ ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން މި  ނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

ސް ިގނަ އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތަކަްށ އޮްތ ނަރުދަމާ ނިޒާމާ އަދި އެހެނިހެން ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވެ 

 ޟަށްރިޔާهللا ތ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މި ޢަބްދު ،އެކަމަުކ، މީނަ  ؛ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ގެނެސްދިން އަޅުަގނޑު މި

ޓާލަން ނުކުމެ މީނަ އްސަުރާކރު ވަ ؟ޮކންކަމެއް ކޮށްދެވުނީ ؟މިތަނަށް އައިސް ރަްއޔިތުންނަށް ކޮންކަމެއް ކޮށްެދވުނީ

ބަޖެޓަކަށް  އިނުގަތަ ނައަކަށް ނުވާނެ ެއކަމެއް. މީނައަކަށް ުނވާނެ އެ ކަމެއް. މީނަ އަކީ މިއިން ުދަވހަކު މިމިހިރީ. މީ

ތަނަށް  ވޯޓު ދިން މީހެއް ނޫން. ރައްޔިތަކަށް ހެވެއް އެދޭ ކަމަކަށް ވޯޓެއް ދިން މީހެއް ނޫން. ދެން މިއަދު އައިސް މި

. މިއީ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ މިއީ ؟ކޮން ދިރާސާއެއް ކުރަން ؛ރާސާމިއީ ތިމަންނަ ދި ،މާލިއްޔަތު ގާނޫނު ލީމަ

މިފަދަ މީހުން ، ދިރާސާކުރަންޖެހޭ މީހުންނެއް ނޫނޭ މިއީ. މިތާކު ނެތޭ ދިރާސަކުރާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ނޑު ތ.  ،ވަްނ ބޭނުންވަނީތަނަށް ފޮނުވީމަ ދެން މިއީ ވަރަށް ދެރަވަރު ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ދަންނަ ރައްޔިތުން މި އަުޅގަ

ިއސްތިޢުފާދޭށޭ.  ޟްރިޔާهللا ހެޔޮުނވާނޭ ޢަބްދު ،އަތޮޅަށް ނިސްބަތްާވ މީހެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން މި ދަންނަވަނީ

ދެންނެވީ  . އެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤަށް ޓަަކއި އިސްތިޢުާފދޭށޭ. މިއީ ކުރާވަރުގެ ކަެމްއ ނޫން. ބަލަ! މިއިސްތިޢުފާދޭށޭ

ތަނަށް މި އަންނަނީ ބަޖެޓު ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތއް ކޮްށދޭން. ބަޖެޓަށް ކަންތައްތައް  މިއަޅުަގނޑުމެން 

 ޟާ ރިޔާهللا އިތުރުކޮށްދޭން. މި ހިނގާ އަހަރު ތިމަރަފުށީގައި އަޅަން އޮްތ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ވެސް ނޭޅުނީ މި ޢަބްދު

ނޑައެިޅގެން މަސަްއކަތްކޮށްކޮްށ ޠަމުޞް  ހެދިގެން.އެ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފާ އެކަން ކުރަން ހަމަ ކަ
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ރޒް، އޮްއވާ ތެެރއަށް ވަެދގެން، ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް ވަެދގެން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  ހޯމް އެެފއަ

ތެރި މެންބަރަށް ފަހުްނ އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ މި އިްއޒަތް އެންމެ ،ޭއގެތެރެައށް ވަދެގެން  ،ތެރެއަށް ވަެދގެން

ރައްޔިތުްނގެ ވާހަކަ، ރަްއިޔތުންނަށް ހެވާއި ލާބަާޔ ހުރި ، ހެދިގެން. އެހެންވީމާ ޟާރިޔާهللا ގެއްލުނީ ވެސް ިމ ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް ގެނެސްދެވޭނީ  ރަނގަޅު މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން. ނަމޫނާއަކަށް ބަލަމާހިނގާ!  ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ިމއަދުެގ  އިކަށް ބަލަމާހިނގާ މިތާ ތިބި އެހެން މެންބަރުންނަށް. އެ މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަުކގައަޅުަގނޑުމެން ނަމޫނާއަ

ނެތް  އިބަޖެޓުގަ  ،ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަޖެހުމާއި އުފާ އޮތް މިންވަރު. ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހުށަހެޅިގެން

ނޑުމެން ހަމަ ކަންތައްތައް ވެސް ެއކިެއކި ދިމަދިމާލުން އެހީ ހޯދައިގެން  އެ ދަނީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ދީފި ދެން.  ޯކއްެޗއް؟؛ ޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް މެންބަރަކު ބާއްަވއިފިއޭ. މީނަ ދީިފއޭ ރަެށއްެގ ބަޔަކަށް ފު

ހެން ކޮްނކަމެއް މީނަ ަވއިބަރ ގްރޫޕަށް ލުން ފިަޔަވއި އެ އިދީފިއޭ ރާޒުވާ ކުިޅބައެއް. މި ފޮޓޯ ަނގާފަ ،ބުނެފާނެ

. މިކަމެއް ކަމަކުނުދޭ. ދެން އޭނަ ންމިއީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު ؟އެހެން ކޮންކަމެއް ީމނަ ކުރަނީ ؟ކުރަނީ

މަލްކުރަމުންދާ ހިތި ނަތީޖާއަކީ މީނަގެ ނުލަފާކަމުން ޤާސިމަްށ އްމިއަދު ޤާިސމް އިބްރާހީމް އެ  ތަހަ  ؛މަސައްކަތްކުރި 

ނޑު އޭުރެވސް ޤާސިމަށް ނަނނިޔާ. އާކުރިމަތިވި އަ  އިތްދީފަސޭހަ! މީނަގެ ނުލަފާކަމުން ކުރިމަތިވި އަނިޔާ. އަުޅގަ

އޮންނަ ސަރުކާަރކާ ދިމާކޮށްގެނެއް ނޫެޅވޭނޭ. އެކަަމކު، ނުވާނޭ އެހެނެއް މީނަ  އިއެްއވެސް އިރެްއގަ .ދެންނެވިން

ންނާށޭ ަމގުމައްޗަށް. ކުރާށޭ މުޒާހަރާ. ެވއްޓޭނޭ. ބުނެފިއޭ ނުވާޭނ އެހެެނއް. ނިކު ޟްިރޔާ هللا ބުނެފިއޭ. މި ޢަބްދު

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ނުެވްއޓޭނެ މި ސަރުކާރެއް. މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ. މި هللا ނުވެއްޓޭނެ މި ސަރުކާރެއް. 

هللا ޤާބިލުކަމެއް މި ޢަބްދު ،ސަރުކާރެއް ުނވެއްޓޭނެ. މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ. ެއަކން ކުރުމުގެ ުކޅަދާނަކަމެއް

 . ބޭނުންވަނީ.. ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް ދަންނަވަން، ކިބަަޔކު ނެތް. އެހެްނވީމާ މްގެރިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  އިބްރާހީމް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރިޔާޘު ވާަހކަދެއްެކވުން:هللا މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތ. އަޮތޅުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ެދ މެންބަރުން ކުރާ ޝަކުވާ ހުއްޓުވާލަން ފެނޭ. ެއއީ ެއއް 

ޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން މިއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކާ މިހެން މު

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ނުކުތާަތކެްއ   އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެިވ ނިޒާމީ މަްއސަލަިއގަ

ޮގތުގައި ބަލަިއގަެނވޭކަެށއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ވާހަކަފުޅު  ގެެއީއ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ފާހަގަކުރަްއވާފައިުނވާތީ

 ރަޝީދަށް.  ޟްވިލުފުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ ،ލެއްވުމަށް ފުރުޞަތުައރުވަންއިނިންމަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ޟް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިތާ ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ޕީ.ޕީ.އެމް  ސް. އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުންއިްއޒަތްތެރި ރައީ

މިއަދު މި ، . އެހެންވީމާއިއެ ދަްއކަވާ ރީތި ނަމޫނާ ދައްކަވާށޭ. އެގޮތަށް ުއޅެވޭތޯ ބަލާށޭ މިތާގަ  ،މެންބަރުން އުޅޭ މަގު

ނޑުމެން  ގެއްޙެ ަނ ގާނޫނަކީ މުހިއްމު އިޞްލާމި ގެން ،މި ގެންނަ އިޞްލާޙު ،ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ގާނޫނު ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަުތގެ ފައިާސ  ،އެންމެން ބަލައިގަންނަން. ައޅުގަ

ާސ ން އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް އެ ަފއިއްޓަހުންނަންވާނީ އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރި ފަރާތަކުން އެ ފަިއސާ ބެލެހަ

ނަޑއެޅިަފއި ހުންނަ ފައިސާެއއް އެނޫން ކަމަކަށް ޚަރަދު ބެހެއްޓެންވާނީ. ވަކި ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ކަމަކަްށ ކަ

ށް ހައެ ރޫ، އި އެގޮުތގެ މަްއޗަށް ބަލާއިުރގަ، އެަބޮއތް. އެހެންވީމާއި ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަ  96ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ޙަ ލާެވސް މި ގެެނވުނު އިޞް އިބަލާއިރުގަ 

 . والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهދަންނަވަން.  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަްއވާ! އާދެ! މާފު ؛ދޫ ދެކުނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނަށް ދެންމެ  ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތ ) 2006/3 ،މި ބިލަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ، ގަންަނވާސްކުރަމުންދިޔައިރު މަޖިލީހުގެ ނިސްބަތްވަަޑއިހުގޮތުން ބަ ށް މި ގެެނވޭ އިްޞލާޙާ ބެހޭ( އަގާނޫނު
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އަިދ  ؛ވިދާޅުެވގެންދިޔަ  ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ އެްއ މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ވާހަކަ

ދެކެިވގެންދިޔައިރު އިްއޒަތްެތރި  ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް  އެ ވާހަކަ  އިނިސްބަތްކުރަްއވަ

ނޑުމެން ވަަރށް ހިތާމަކުރަންގަކަމަށް  . މަވެސް ެއއްެޗއް އެކަމާ ވިދާޅުުނވީއެއް ،ބޫލުކުރަްއވައި ތިތާ ިއންނެވިކަމީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދަްއކާއިުރ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ އުސޫލުތައް.  ވޭޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އެބައޮ މަ

ނޑުމެންނަށް ފެނި ގެން މި އަދި ބިލަށް ވާހަކަދައްާކއިރު ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެްއ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުެމން ރައްޔިތުންމިތާ ތެރޭ ކަންތައް، ދަނީ އެއްވެސް ހަމަެއއްލަމަެއްއ ނެތި މި  ވެސް ވީ ތައް ދިޔަ ގޮތް. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ.، މަންޒަރު ބަލަން. އެހެންވީމާ   ..މިއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޖެހޭ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ފުރުޞަުތއަރުވަން އެބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނި ކަށް. އަުޅގަ

ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ދިއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް 

 މުޙައްމަދަށް. 

 

 (އްސަލަ)ނިޒާމީ މަ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލަ ނޑުމެން މީގެ ދެތިން ،އެއް ނެގީ އާދެ! އަުޅގަ ހަތަރު މަސް ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއިުރ އަުޅގަ

ވެސް އޮންނާނެ.  އުދަޫގނުކުރަން ،ގޯނާކޮށް ،އިްއޒަތްތެރި ެއއް މެންބަރަުކ އަނެއް މެންބަރަކަށް ެޖްއސުންކޮށް

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކމުންދިޔައިރުއްހަޅޭ ތަނަށް އަިއްސ  ދެންނެވި ޭބފުޅުން މި އެ ،ނުލަވަން ވެސް އޮންނާނެ. އަުޅގަ

ގޮވި ީމގެ ހަތަރުވަރަަކށް  ހަޑިހުތުރު އެްއޗެހިތަަކށް ،ޖެއްސުންޮކށް ،ދަގޫކޮށް ނއަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގަިއ އު

އަެނއް ބަޔަކު ކުރީ ެއީއ   ،ވަކި ބަޔަކު ެއކަން ކުރީމާ އެއީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެފައި، ރިން. އެހެންީވމާދުވަސް ކުމަސް

، ނީ ހަމަ ގޯސްކަމަކަށް. އެހެންވީމާވެސް ވާ ކަމަކަްށ ވެަފއި އެހެެނއް ނުވާނެ. ހުރިހާ އެންމެްނ ކުރީމަ ގޯސް

އަދި ާޚއްސަކޮށް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރަށް މިކަހަލަ  ،އަޅުަގނޑު މި މައްސަލަ ިނޒާރު

ނޑުމެްނ ، ކޮށް ގޯނާކުރަމުންދޭ. އެހެންވީމާއސުންމައްސަލަތަކުަގއި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެ އަުޅގަ

 އެ ކަްނކަން ،ދެިކގެންނުވާނެ. ތިމާމެން ގޯސްަކމެއް ކޮށްފައި ކަމުަގއި މެންބަރަކު ކަމެއް ކުރީމަ އެއީ ގޯްސކަމެއް

ކަމެއް ނޫން ކަމަށް  ދެކުމަީކ ެއއީ ކޮްށގެންވާނެ މަށްކަ އެހެން މެންބަރުން ކުރާ ކަންަތއްތަކަީކ ޯގސްަކމެއް ިއ،ނުހުއްޓުވަ

 ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ދެކެން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ  އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމީ ަމއްސަލަިއގަ 

ނޑު މިހާރު ވާހަކަފުުޅ ކަުމގަިއ ބަލައިގަެނވޭކަެށއް ނެތް. ައޅުގަ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. ކުރިއަށް 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާމު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ޕާޓީގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އެގޮތަށް ޒާތީކޮށް  މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކާ އެއް ،ންނެވިހެން ނިޒާމު ގެއްލިެގންވެސް މަޖިލީހުގެ މި ދެ މެންބަރުން

ކަމެއްެގ އޮތް ހަމަ ކޮންސަރން  އިވެސް އެ ކަުމގަ އެ ބޭފުޅާ އި،ވެސް ހަމަ އެކަމުގަ ދިމާކުރުމަކީ އެ މަނިކުފާނު

ނޑު ދަންަނވާނީ މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ެގއްލިފައި އޮންަނ ، ކުެރއްވީ. އެހެންވީމާގޮތުަގއި އެ ރެިއޒް އަުޅގަ

ރަކު ްއވަިއ، މެންބަވަގުތުތުަތކުަގޔާއި އަދި ނިޒާުމ ގެއްލެން ކަންކަން މެދުވެިރާވ ވަގުތުަތކުަގއި މަޖިލިސް ކޮްނޓްރޯލްކުރަ

ދައްަކާވިއރު އެ ގެންނަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ވާހަކަ އިއަނެއް މެންބަރަކާ މުޚާޠަބުކުރަްއވަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ނޑު ،މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް. އާދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާއިުރ ައޅުގަ މެންނަށް މި ބިލަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ލާއިމިއަށް އަނެއްހެން ބަލަ އެަކއުންޓުތަްއ  އިދަނީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގަ އިުރ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިނީ. މީގަވަ ން އުސޫލަކަށް ބަދަލެއް މިން އެހެއޮތް އުސޫލު ނޫ އެއް. މިހާރުހުޅުވާ ވާހަކަ   އި މިކަމުގަ އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލުތައް  ،ގެ ުއސޫލުތަކުން ބޭުރވެ ކަންބޮޑުވުެމއް މި އޮންނަނީ މިހާރުވެސް ސަރުކާުރގެ މާިލއްޔަތު 

ތައް ހުޅުަވއި، އަނެއްާކވެސް މިނިސްޓްރީތަކުގެ އެަކއުންޓު ްއގައި އަދި މި އަޑުތަްއ ގިނަވެފަިއވާ ދުވަސްވަރެ  ،ގިނަވެަފއިވާ 

ތަްއ މާ މި އެކައުންޓުއިތަކަށް ޖަމާކުރެިވެގންދިޔައެ ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ، އަމުދުން ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާތައް އެކައުންޓު

ހިސާބަށް ގޮއްސާނެކަުމގެ ބިރު  މި ފައިސާ ވާނުވާ ނޭނގޭ ،ގިނަެވ، މި ނުބެލެހެއްޓި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވެ

 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވާތީ، ެއ ކަންބޮޑުވުން އޮތީތީ ައޅުަގނޑު މިކަން ފާހަަގކުރަމުން މި ދަނީ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ގޮތުން މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ތް ބެހޭ އުސޫލުަތއް ހަމަޖެހިފައި އޮ ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާ އަމުދުން ؛ސަރުކާރުގެ 

ބޫލުކުރަން މި އުސޫލުަތްއ ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެްއ ގަ

އެަބއުޅޭ ީމގެ ފުރަގަުހގައި ކޮންމެވެްސ  އި އި ީމގަްސގެން މި ގެނެވޭ ަބދަލުތަކުގަސްގެްނ، ގާނޫނަށް ބަދަލުަތއް ގެނެގެނެ

ނޑުމެންނަށް މި އުފައްދަނީ ސަރުކާރު ހިނގަމުންދާއިރު. ނުކުޅެދިފައި   ،އެހެން ބޭނުންތަކެއް. މި ޝައްކުތައް އަުޅގަ

 ؛ންދާބަލިކަށިވެފައި އޮތް ސަރުކާެރއް މިއީ. މި ސަުރކާރު ތެެރއިން މިހާރު މި ކުރަމު ،ސަރުކާރު ނުހިފެހެއްޓިފައި

ނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ، ޚާއްޞަ  އާއަމުދުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ  ކުޅެން މަަސއްކަތްކުރުަމކީ މިއީ އަުޅގަ
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ން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރަ ،ގޮތެްއގައި މި މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން އޮވެ 

ނޑުމެން މިކަން ކަމަށް ވާހަކަދައްކައި ރިޢާޔަްތކޮށް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭކަމީއަުޅަގނޑުމެން  ،ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭއިރު  ގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވުން އޮީތތީ  މި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ޫބލުކުރޭގަހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްގަމިހާރު  އެ ވިދާޅުވަނީ ސަރުކާރުެގ  ރިއްޔާހޫބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީތަކުގައި ކޮރަޕްަޝން އޮތް ވަރު. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ކޮރަޕްޝަން ދެވެމުންދާ ވާހަކަ. އެ ބޭފުޅާެގ 

ޮގއްސަ އޮތީމަ،  ވެގެން ނައިބު ރައީސް ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތައް ހިންގެވި ވާހަކަ. މި ހުރިހާ ކަންތައްތައް މިހެން

ރިއްާޔައށް ސަރުކާރުގެ ުމއައްސަސާަތއް ނުބެލެހެއްޓި، ސަުރކާރުެގ ހޫއަހަރު ެތރޭގައި ަރއީސުލްޖުމް 2މިދިޔަ  ފާއިތުވި

އަހަރު ވެްސ  3ޖަވާބުދާރީނުކުރެވިފަިއ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، އަމުދުން ދެން ބާީކ މި އޮތް  ،މިނިސްޓްރީތައް ނުބެލެހެއްޓި

 ގޮތުގައި މި މުއައްސަސާތައް ބެލެހެއްިޓގެން ސަރުކާރު ބެލެހެއްޓޭނެ މި ދެންނެވި ،މީެދއް ނެތްއްއު ގެއަޅުަގނޑުމެން 

އަމުދުން ބޭރުން އަންނަ ފައިސާތަްއ  ،ތައް ގިނަކުެރވިގެން ލަތެއްގައި އެަކއުންޓުހާކަމަކަށް. މިހެން އޮންނަ 

ނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަ އެއީ ތަކަށް ެލވިގެން މިަކން ކުރެވެމުންދިއުންއެަކއުންޓު ެމއް. މިކަމުެގ ވަރަްށ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް މިކަން މި ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ނިޔަތުގައޭ ބުެނވޭކަށް ނެތް.  ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކުިރއަށް ނޑުމެން ކުރާ  މި އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުބައި ނަތީޖާތަކެއް ނުކުމެ އަޅުގަ އޮތް އަޅުގަ

ނޑުމެންމީދުއްއު ވަރަށް ގާތްކުރާ ކަމަކަށް ވާތީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވުްނ  ނާތައް ފަހަނައަަޅއިދިއުަމކީ އަުޅގަ

 ފާޅުކޮށްލީ. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން މިއަދުގެ ބަހުސްކުރަމުން ދާ ބިލަކީ މިއީ ދައުލަތުެގ  ،އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލިްއޔަުތގެ ގާނޫނަށް ގެންެނވި ިއޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު  2006 ިމއީ ؛މާލިއްޔަތުެގ ގާނޫނަށް

 ބޫުލކުރާގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާިއރުގައި ައޅުަގނޑު  ަގއިވަނަ އަހަރު 2015މި ތިބީ 

. އެހެންނަމަވެްސ، ބައެއް މެންބަރުން ޒާތީ ގޮތުން ދެއްކެވީގޮތުަގއި ވަރަށް ޕްރޮޑަކްިޓވް ވާހަކަތަެކއް ބައެއް މެންބަރުން 

ނުޑ ެވސް  ނުޑ ެވސް ައޑުައހަން ބޭނުންވަނީ މިއީ ސީާދ ގަވާހަކަދެްއކުމަކީ އަުޅގަ ބޫލުކުާރ ކަންތައްަތކެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ ބިލާ ބެހޭ ގޮ ،އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ބިލަކަށް ވާތީވެ ތުން މި ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން. އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި ދައްކަނީީކ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކަކީ ކޮަބއިކަމާިއ، ޕްރޮަޑކްޓިްވ ގޮތެްއަގއި ވާހަކަެދއްކުން. ައޅުގަ

އެކައުންޓެއް ހުުޅވާ ވާހަަކއެްއ  އެަކއުންޓެއް ހުޅުވާ ވާަހކަެއްއ ނޫން. ޖަޕާންގައި ބޭންކު އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ބޭންކު

އެަކުއންޓެއް ހުޅުާވ ވާަހކަ. ިމ  އެމް.އެމް.ޭއަގއި ބޭންކު، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަްލ ބޭންކުނޫން. މި ދައްކަނީ 

ނޑު ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަދީފާނަން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އިއްޔެަގިއ  ،ހުޅުވަންޖެހޭ ސަބަބު އަޅުގަ

ނޑުޮދށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި. ، އެއީ  .ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ޔޫ.އެން.ީޑ.ޕީ ފަރާތުން މި ލިބުނީ ތިން ފަރެސްމާތޮޑާގެ ގޮ

ހާސް  27ލައްކަ  1ވަންޏާ  ކަމަށް ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބަލާ 15އެކައުންޓަށް.  ބޭންކު މި ޖަމާކުރަންޖެހެނީ ޕަބްލިކު

 27ލަްއކަ  1ލޫސްެވެގން މި ދިޔައީ.  ަގއިރުފިޔާ މި ދިޔައީ ހަމަެއކަނި ޓްރާންސެކްޝަންަގއި ހަމައެަކނި އެކްްސޗޭންޖު

ނޑުމެްނ މި ދައްކަނީ މިީއ ެއއް  ؛ހާސް. ވަރަށް ުކޑަކުަޑ އަދަެދއް. ުކޑަކުަޑ އެމައުންެޓއް. ެއކަމަކު މިހާރު އަުޅގަ

އަދި އެހެން ސަުރކާރުތަކުގެ ތެޭރަގއި ވެްސ  ،އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުގެ ތެޭރގަިއ ވެސް ،ސަބަބު. އަނެއް ސަބަބަކީ 

ވެްސ  ދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއަހަން. އެކަމަކު، މާލިްއޔަތު ގާނޫނު ހުންނަ ވާހަކަ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ 

އިޞްލާޙުކޮްށގެން މިކަން ޙަްއލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރެވިފައި ހުރި މަަސއްކަތެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އެިކެއިކ ން ުރފިޔާއެއް ެގއްލިގެން އުއަބިލި 2.5ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުެގ ތެރޭގައި  ޅޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

ހިސާބުކިތާބުތަކުން ދައްކާ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން، ެއޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން، ޑިފެންްސ 

ދެން ވާުނވާ ނޭނިގ  ،ގޮތެއް ނޭނގެ. މި ހުރިހާ ފައިސާތަެކއް ެއއްތަނަކަށް ޖަމާވީމާ މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ވީނުވީ

ނޑުމެން ިދއުމިހެން ގެއްލިގެން ކިތް ދީ ސަރުކާރުން މިސްަސޢޫ ،ޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަމުގެ ަބދަލުގައި އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރު، އެ މިސްކިތުގެ ފަންޑަްށ ވަކިން ބެހެއްޓީމާ، ޖަޕާން  30ައށް ދޭ އެޅުމަށް ޓަކައި މި ރާއްޖެ

ހެދުމަށް ޓަަކއި ދޭ ފަންޑެްއގެ ގޮތުަގއި މަގުއެކަނި އެީއ ހަމަން ޑޮލަރު އަމިލި 50ކާރުން ބިން ހެދުމަށް ދޭ ސަރު

 ެގ ގޮުތަގއި ބިްނ އުެފއްދުމަށް ޓަކަިއ ދޭ ފަންޑެްއ ަވކިން ެއކައުންެޓއް ؛ބިްނ ހިއްކުމަްށ ޓަކަިއ ދޭ ،ބަހައްޓާފައި

އްކަން. ރަދުތަކެޚަކިހިނެއްކިިހނެއް ދާ  ،ބެހެއްޓީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ އެއީ ކޮްނގޮތަކަށް 

ވާނުވާ ނޭނިގގެން  ،ބެލުުމގައި ވެސް ހުރިހާ ފައިސާަތކެއް އެއް އެަކއުންޓަށް ބަހަްއޓާފައިއޮޑިޓަރުން ައއިސް ބަލާ

ނުޑ  މާ ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއިޔތުންނަށް އޮޅުންބޮޅުންތަކެއް އިދިޔަ ގޮުތގަިއ  ބޫުލކުރާގައަރަނީ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

ޚާއްަޞކޮށް  މީގަިއ އަދި  ؛ްނ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާ ތަކުންޓުެއކައު މް.އެމް.ޭއަގއި މި ހުުޅވޭ ބޭންކުއެ

ިއ . އެަކއުންުޓގަރަދުކޮށްގެންނުވާނޭޚައި ނެތްވަަރކަށް އޮތް އެަކުއންޓުގައި ނެތްވަަރކަށް، ެއކަުއންޓުގަބަޔާންކޮށްފައި އެބަ 

ގޮތަކީ ވީނުވީ ގޮތެްއ  އި މި ބެހެއްޓީމަ މި ވާއެކަުއންޓުތަކުގަ  ރަދުކޮށްގެންނުާވނެ. އެކަމަކު ޕަބްލިކުޚަނެތްވަރަކަށް 

ހުރި ން ހުރެ، ލިބެ ރަދުކުރަންޖެހޭ މިންވަރެއް ނޭނގިޚަ ،ކަމެއް  ނޭނގެ. ކޮން ޕްރޮޖެކްޓަކުން ލިބޭ ފައިސާއެއް

ތަކަށް މި ކަންތައް، ރިވަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާރަދުވެގެްނގޮސް ރައްޔިތުން ދަރަނިވެޚަވުރެ އިތުރަށް  އާމްދަނީއަށް

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަނަގޅު ަޙއްލެއް މީގެ ސަބަބުން ލިިބގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިކުންތު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  22މިނެޓު  1ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ 

 ދަމަށް.އާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ ދޫ ދާއިރާެގ އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީ

 

 ދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް މިހާ ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވެފަިއާވ 

 ،ފައިމެ ކަމަކަށް އެަކއުންޓެއް ހަދާހުރޭ. ކޮންހޭ ކަންތައްތައް އެބަންބޮޑުވާންޖެސަރުކާރެްއގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ކަ

ެއއަށް  ،ިނމޭއިރުަގއި ފައިސާއަށް ވީުނީވ ގޮތެއް ނޭނގިފައި ،އޭގެތެެރއަށް ހުރިހާ އެންމެން އަތްބާނައިގެން ހާވާފައި

ހިސާބުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  ނގިފައި، މިކޮންތާކަށް ކޯްއޗެއްތޯ ލީ ނޭ ،ާކކު ،ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ މީހެއް ނޭނގިފައި

ގެނެިވގެން ލޯނުތައް ށް މީގެ ކުރީގައި ެވސް ިއޞްލާޙުތިބެން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލިއްޔަތު ގާޫނނަ

ކަުމގެ ތެރެިއްނ މިހާރު މި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަން ނަގާއިުރގަިއ ވެްސ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެނގޭނެ ގޮތެްއ ނެތި،

ނުލާ މި ތިބެނީ. އިތްއިރު ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ރޭކަިވކިފަިއ އޮ އިއުޅެީނ މުޅި ޤައުމު ދަރަ ަގނޑުމެންނަށް މިއަޅު

މެއް ލޯނުތަްއ ކަ ކިހިނެއް ،ގޮތަކަށް ކޮން  ،ޖިލިސް މެންބަރުންނަކަށް ވާއެއްުނވާެއއް ނޭނގޭ. ކޮންތާކުންއަޅުަގނޑުމެން މަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ދިޔައީ ގެއެެއއް ނޭނގެ. އަނެްއކާ އޭ  ނަގަމުންދަނީކީ  ،ފަހުން އަޅުގަ

.ސީން އެތަްއ ުނވާެއއް ނޭނގި ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރުއެްއވެސް މީަހކަށް ވާ ،އަްށ ނުެވސް އެނގިރިއްޔާހޫރައީސުލްޖުމް

ްނ އަދިޔަ ާވހަކަ. އެަތއްއެަތއް މިލިޑިއެްއ ވެސް ހިނގަިއގެންނމި ހުރިހާ ހައިޖާނުބޮ ،ލާރިތަކެއް ގެއްިލގެންޮގސް

ނުކުރެިވގެްނ ްށވެސް ސަުރކާރުެގ ފައިސާ މެނޭޖުއެްއގޮތަކަ، ގނުޑމެން މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާއެްއގެ ވާހަކަ އަޅުރުފިޔާ

އެަކއުންޓުތަެކްއ  ށް، އަމާުޒ ލާހޫރޭ ސަރުކާރަކަށް އަނެްއކާ އިތުރުނޭނގޭ ސަރުކާަރކަ އުޅޭ ސަުރކާރަކަށް، ވާުނވާ

ނޑުމެންގެ ސުވާަލީކ؟ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭ އް މެނޭޖުކުރެވޭނެތޯ ގެން މި ހުރިހާ އެކައުންޓެއި ހުޅުވަ  .އަޅުގަ

ކަންކަން ހުރި ގޮަތށް ބަލާއިރުަގއި މި ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިތުބާރެްއ ނުކުރެޭވ މި ސަރުކާުރގެ ިމހާރު މި

 ގެން މިކަން ކުރިއަށް...އިއެަކއުންޓުތަކެއް ހުުޅވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  75ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ހިސާބުން ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ 

 ގެމަނަފުށީ  ،ން ސަރުާކރުގެ ފަރާތުންގޮތުެގ މަތީ އެ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއވާ ،ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން 3މާއްދާގެ )ހ( 
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ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތެގ ) 2006/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ންޘުމާޢު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް

 ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން.  3ށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ( އަގާނޫނު

ްށ އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ( އަޢާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،5.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -{5.3}

ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ  2015ބަރު ންނޮވެ 25ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓް. މި ރިޕޯޓް  އިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ އިޖުތިމާޢީ ކޮމި

ދެްއވާނީ އިމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓް ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ،އްރިރުޤައިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ިއޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މިއަދުގެ ްފލޯއަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ގާނޫނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.  `. އަުޅގަ

ޓަަކއި ހުށަހަޅާފަިއވާ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ  ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް( އަޢާއިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2000/4 ނަންބަރު

ެއއްޮކށް ކޮމިޓީގައި ވަނީ ގިނަ  އެކުަލވާލި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަިއލާނަން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު ކޮމިޓީއަށް ައއުމާ

 ؛ެއ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ،ރުކޮށްޒިފަރާތްތަްއ ކޮމިޓީއަށް ހާ މިކަމާ ގުޅުންހުރި  އި،ބައްދަލުވުންތަެކއް ާބއްވަ 

 އި،ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ،ާއއިރމިނިސްޓްރީ އޮްފ ލޯ އެންްޑ ޖެންޑަ ،އޭގެތެޭރގަިއ އިސްލާިމކް މިނިސްޓްރީއާއި 

ތު ދެއްވާފަ. އަިދ ވަނީ ކޮމިީޓއަށް މަޢުލޫމާ ބެހޭ ކޯޓުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން އާއަދި ހަމައެހެންމެ، ޢާއިލާ

ިވ އްތައް ފޮނުވާފަ. އެ ދެއްވި މަޢުލޫމާތާއި ފޮނުންޓުހަމައެހެންމެ، ލިޔުން ވެސް ެއ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮމެ

ކޮމަންޓުތަކުގެ އަީލގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަނީ މި ބިލު މިހާރު ފަރުމާކޮށްފަ. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް 

ނުޑ މި ބިލު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ މި އްސަގެނެ ލިބިގަންނަން.  ގެ މާތްކަންހުށަހަޅުމު އަށްވަނީ. އެހެންަކމުން، އަުޅގަ

ޢީ ކޮމިޓީގެ ީހާވީގ ގެންދިއުމަށް އިޖުތިމާ އަޅުަގނުޑ އިށީނުމުެގ ކުީރގަިއ މި ބިލުެގ މަސައްަކތް ކުރިއަށް 

ހަމައެހެންމެ ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ  އަދި ،ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރްއ ދަންނަވަމުން ވަިކވެލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަށާިއ  ގެއި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގަ

ދަންނަވަން. މި  ެއކު ޝުކުރު ތެރިކަމާޞްއްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޤައިްއޒަތްތެރި މު

ނޑަެއޅިފައި 1ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  ސިކުންތު.  59 މިނެޓު 28ވަނީ. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސް ކަ
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 18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަްށ  29މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

މިނެޓު.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ 

އަނާރާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު 

 ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ،ވާ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު މި  `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޢާއިލާާއ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެެނވިފައި

ނޑު ވެސް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ދަންނަވާނީމި އިޞްލާ  ،ޙު ހުށަހެޅުމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

މި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ ، އިމުވެރިންނާދީނީ ޢިލް ،ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަެކއްގެ ިޚޔާލު ހޯދުނޭ މި ބިލަށް. އެގޮތުން

މިކަމާ ބެހޭ  ،ރުކުރެވި ޒިމީގެއިތުރުްނ ގާޟީންނާއި އެތައް ބަަޔކު ހާއަދި  އި،ޑަމީގެ ބަެއއް މެންބަރުންނާއެކެ ހުފިޤް

ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަައާކ  ،ގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި މަްޝވަރާކުެރވުނު. މީގެިއތުރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ނޑު ފާަހގަކުަރމޭ. އެީއ، އިޖުތިމާޢީ ގޮ ތުން ޢާއިލާތަކަށް ދިމާވާ ވަރަްށ ގުިޅގެން ހުށަހެޅުނު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނުަކްނ  ގެ ކަންަތއްތަކެްއ މެދުވެރިވަމުންދާތީ ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާެޙއް ބޮޑެތި ނިކަމެތި ގޮުތަގއި ައޅުގަ

 މިލްުކވެރި ލުގެށް ބަލާއިރު ގެދޮރާިއ ގިނަ މުދަުމޖުތަމަޢަ ާޚްއޞަ ގޮތެްއަގއި ރާއްޭޖގެ ،ހާމަކޮށްލަން. އެގޮތުން

މު އްމު ގޮތެްއގަިއ ފިރިމީހާ. އަދި ާޢއިލާ ރޫޅޭ ހާލަތްތަުކގަިއ ައނބިމީހާއި ދަރިންނަށް އާއްވަނީ އާ ފަރާތަކަށް މި

ވަރަށް ގިނަ އަންހެން  ،ގޮތެްއގައި ވަރަށް ނޭދެވޭ ަވރަށް ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވަމުންދަނީ. އެގޮުތން

ވަންދެން  ތިރީސް އަހަރުިވހި ،ފަހު ނަ އަހަރު ކަިއެވނިކޮށްގެން އުޅުމަށްބޭފުޅުންގެ ޝަކުާވެއއް އެީއ، ވަރަށް ގި

މީހާ ވަންނާނެ  ފަހު ދެ މީހުން ވަކިވާންޖެހޭ ހާލަތުގައި އަންހެން ދަރިން ބޮޑެތިވުމަށް ،ފަހު ކަިއވެނިކޮްށގެން އުޅުމަށް

ނަމަ  އަތޮުޅތެރެއަށް ނިސްބަތްވާ ނަމަ، މީހާ ރާއްޖެތެރެއަށް ނިސްބަތްވާ ގެދޮރެއް ވެސް ނުހުރޭ. އަިދ އަންހެން

މީހާއަށް ޚާއްޞަ  އަތޮޅުތެރޭަގއި ވެސް ގެޮދރެއް ނުހުރޭ. އެހެންކަމުން، އަންހެން ،އަތޮޅުތެރެއަށް ދާން ބަލާއިރު

ގޮތެްއގައި ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވޭ. އަދި ަބއެއް ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ނިކަމެތި ހާލަތްތައް ދިމާވޭ ދެ 

ދިުނމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފަިއވާ އިރައްކާތެރިކަން ހޯދަ ން ވަކިވާންޖެހޭ ހާލަތުގަިއ. އެހެންކަމުން، ެއއީ، އިޖުިތމާޢީމީހު

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ. ެއހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙުގައި ގެެނވިފަިއވާ ބަެއއް  އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި ައުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ލުން މިއިވަިއދުތައް އެކުލަ ަގވާ  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު  އޮތީ މިނިސްޓްރީއަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ލުން ކޯޓަށް އޮތުން ެއއީ، އެންެމ އިއުސޫލުަތއް ެއކުލަވަ  ،ލުުމގައި އިކުރާއިުރ ގަާވއިދުތައް އެކުަލވަޛުކޯޓުން މިކަން ތަންފީ

ނޑަްށ ފާހަގަކޮށްެލވޭ ން އުސޫލުތައް އެކުަލވައިާލއިރު ެވސް ކޯާޓ ނޫނީ މިނިސްޓްރީ .ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމުަގއި ައުޅގަ

ލުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ގަބޫލުކުެރވޭ. އިވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މަޝްވަާރކުރެިވގެން އެ އުސޫލުތައް ެއކުލަވަ 



67 

 

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނީ ވާ ދިމާ ރާއްޖޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން މި  ،ދެން، މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

ވަރަްށ ނުވުމުގެ ސަބަބުންނޭ. ފަރުދީ  ވާންވާ ނާމި އަންނަނީ ޢާއިާލތައް ހަރުދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ވެްސ ބޮޑަށް

މާޢީ މައްސަލަތއް ިމފަދަ އިޖުތި ،މުޖުތަމަޢުތައް ވެސް ދުޅަހެޮޔވެ ،ޢާއިލާތައް ެވސް ،ނަމަ ގޮތުން ހަރުދަނާ ބަޔަކު ތިބޭ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން މި އިޞްލާޙު.... އެހެންވީމާ، ައޅުމަދުވެގެންދާނޭ  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު މި

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.

 

  ދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަ

ނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެކޭ.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި އިޞްލާަޙއަީކ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ކަމެއް މި ްއޗެްއ. ޢާިއލާއެްއގަިއ ފުރިހަމަޢާއިލާައކީ ދެމަފިރިޔަުކ ެއުކގަިއ ބިނާކުރާ އެ ،މިހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ

މީހާއަކީ ތަނަކަށް ގޮސް މަސަްއކަތެްއ  އަންހެން ،ކީގައި މަސައްކަތްކޮްށގެން. ފަހަރުގަިއ ވެދާނެއަންނަނީ ދެ މީހުން އެ

ޭގގެ  ،ދީއިމީހާ ޭގގައި ދަރިން ބަލަ  ފައިސާ ހޯދަން ކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމުގަިއ ވެްސ. އެހެންަނމަވެސް، އެ އަންހެން

ށް އޭނަގެ ފިރިމީހާއަށް ނުޖެހި، މަސައްކަތުަގއި އެ މީހަކަ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަން ހުންނާތީވެ، މިކަންކަމާ ވިސްނަން

ނޑުމެން މީހާ ދެނީ އެ އަންހެން އިއުޅެދިނުމުގެ ފުރުޞަތު މި ހޯދަ ވިސްނަންޖެހޭ. ދެން، އެހެން ކަން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލައަންހެނުންނަށް އޮތް ބިލެއް ނޫންހަމައެކަނި  އީޝަަނކަށް ބަލާއިރުަގއި މިއޭސިޗު ން. މީގަިއ ކަން އަޅުގަ

ހާ ގޭަގއި އިނދެގެން ކުދިްނ މީހާއަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ފިރިމީ މިއޮތީކީ ވަކި ހަމައެކަނި އަްނހެން

ބިލްޑްކުރާ ބިޒްނަސް ވެސް  ގެން އި މަސަްއކަަތށް ގޮްއސަ ފައިސާ ހޯދަ އަނބިމީހާ ،ދީ ކަންތައްަތއް ކޮށްޭދިއރުގައި އިބަލަ

ކުރާ ވެސް. ނޭގތޯ ހަމަ ރާއްޖޭަގއި އަންހެނުްނ ވެްސ ހަމަ ވިޔަފާީރގެ ާދއިާރގަިއ މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ގިަނވާނެ އި

ތްތެިރ ިއއްޒަ އި ަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ މިކަުމގަވަރަްށ ހިނިފުޅުވަުޑވަން އިންަނވާީތވެ ައޅު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަކމެއްތޯ ތި ހިނގަނީ މި ވަގުތު. ދަކަންކޮންރައީސްގެ ހިުތގައި  

ކޮންެމ  ،ކަމުގަިއ ިވޔަސްމީހަކު މަސައްކަތްކުރުން ުއޅުނު ކޮްނމެ ،މީހާ ވިޔަސް ވެސް  ހެންފިރި ،މީހާ ވިޔަސް  އަންހެން

ދެ  ކަމަށް ވަންޏާ މަަސއްކަތްކުރާ  ަކމުގައި ވިަޔސް ދެ މީހުން އެީކގަިއ ޢާއިލާ ބިނާކުރަން  މީހަކު ވިޔަފާީރގަިއ ުއޅުނު

ނޑެްއ ގުމަތިވާ މީހެްއ ކަމުަގއި ެވެގންމީހުން ކުރެ އެަކކީ ވެސް ާޢިއލާ ރޫޅިގެންދާއިުރަގއި ބާީކވެ މަ ވާނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ހަމަ ވަރަށް މުއްސަނދި ޢާއިާލތަކުގެ އަންހެން ކުދިންނާ  ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. ާރއްޖޭަގިއ އަުޅގަ

ހަމަ  ،އިނދެގެން އުޅޭ އަންހެނުން ވެސް  ވަރަށް ހަމަ މުއްސަނިދން ފިރިހެނުންނާ ،ރިހެނުން ެވސްއިނދެގެން އުޅޭ ފި
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ކޮންމެވެސް ެއކަކު މަސަްއކަްތނުކޮށް ގޭަގއި ހަމަ މަޑުކޮށްެގން ތިބޭ ތަން. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ހާލަތެއް އަންނައިރުަގއި 

އަކީ ދެން އެއްވެސް އެްއޗެއް ނެިތފައި މަގުމަތިެވގެންދާ މީހެއްެގ އަނބިމީހާއަކީ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ،މީހުން ވަކިވާއިރު ދެ

ރަްށ ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ބަލައިގަެނވޭ ކަެމއް ނޫން. އަދި އެކަން އެހެން ހިނގީމަ މުޖުތަމަޢުގައި ވަ

މިއާއެކީަގއި ދަންނަވާލަން ކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ތެރޭން އުފެދިގެންދާގިނަ މައްސަލަތައް ވެސް އޭގެ

ކަން. ރަައކަށް ވެގެންދަނީ އަންހެނުންިޝކާ އިގިނަ ފަހަރު މިފަދަ ހާލަތްތަކުގަ މިކަމުެގ ޙަޤީޤަތަކީ ،ބޭނުންވަނީ

ހަތަރު ކުދިން ލިބޭ ފަހުން ފިރިމީހާ އޭނަ ދޫކޮށްލާފައި އެ ރަށުން ހަމަ ފާހަގަެވގެންދޭ ހަމަ ތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވެސް އެހެން މީހަކާ އިނދެގެން ކަިއވެނިކޮށްގެްނ ކުރިއަށްދާއިރުަގއި އެްއކަލަ އަނެއްކާ  ން ރަށެއްަގއިއެހެ ،ވެސް ގޮސް 

އެއިން އެްއވެްސ  ،ގެދޮރާ  ،ހޯދި މުދަލާއި  އެްއކޮށް އިނެދގެން ހުރެގެން ހޯދި ފައިސާާއއިއާ މީހާ ކުރިން އިން އަންހެން

އަދި ަމގުމަތިވެަފިއ  ،އޭނަ މަުގމަތިވެ ،ނެތި އަށްމީހާ އަންެހން ދާ އިއެްއޗަކުން އެްއވެސް މިންވަެރއް އެ ވަރިކޮށްފަ 

ނުޑ ދަންނަވާލަްނ  ހުންނަ ވަގުތު ކުދިްނގެ ޒިްނމާ ވެސް އޭަނގެ ބޮުލގައި އެޅިގެންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެ މީހުން އެކީގަިއ  ،ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އުފާވެރި ދިރިއުޅުެމއް ޮކންމެ މީހަކަށް ވެސް މި ލިބިގެންދަނީ

ހެންވީމާ، ދެ މީހުްނ ާޢއިލާ ބިނާކުރުމަށް ދެ މީހުން އެކީގަިއ ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނޭ. އެ ،އްކަތްކޮްށގެންމަސަ

ިއތުރު ބުރައެއް އުފުލަންޖެހި،  ،ތެެރއިން ެއއްެވސް މީހަކާ އިތުުރ ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހިުދވަހަކީ އޭގެ ދާވަިކވެގެން

ނޑެއް ގަޫބލެއް ނުކުރަން. އިތުރަށް ނި އެހެންވީާމ، ކަމަތިެވގެންދާ ގޮަތކަށް ކަންކަން ނިމިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ޒީބު ޤައުމުތަކުަގއި ވެްސ ހުމިހާރު ތަ ،އޮތް އިޞްލާޙަކީ  އި މި ގެެނވިފަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އިންސާފާއި  ،ކުރާ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއިލޯބި ށްވެސް ަހމަހަމަކަމަ ިދވެހިރާއްޖެ ،ާވތީވެ ކުރާ ގޮްތ ކަމަށް މިކަން

ނޑުމެން މަސައްކަްތކުރާ ހަމަހަމަކަމާ ހިނދު، އަންހެނުންނަށް ވެްސ  އެކީަގއި ކަްނަކން ނިންމަންވެގެން އަުޅގަ

ނިޑަވޅެއްަގއި މި އިޞްލާޙު މި މުން ވެސް ވަރަށް ަތނަށް އައު އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯަދިއދޭން މަސައްކަތްކުރާ ދަ

ނޑު ވަރަ  މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށް  ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގެށް އުއްމީދުކުރަން މި މަޖިލީހު އުފާވޭ. އަދި އަުޅގަ

 ދެްއވާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޢަލީ  ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ

 ޢާރިފަށް.

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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އަށް  200/4 ،ވާ ޢާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ވެސް ވަރަށް ުފރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްާލޙެއް. މި ބިލަށްއޮތް އިޞް ހުށަހެޅިފައި މި  ؛މި ވަގުތު ލާަޙކީ އަުޅގަ

އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ޒަތްތެރި ދެ އަންހެްނ މެންބަރުންދެއްކެވި ދެ އަންހެން ކަނބަލުން، އިއް މި ވަގުތާ ހަމައަށް ވާހަކަފުޅު 

ނޑު ެވްސ ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް އެ ބޭފުުޅން ވަރަށް ބަލައިގަންނަ، ގަބޫ  ލުފުޅުކުރަްއވާ ބިލެއް ކަމަށް ެއ ވިދާޅުވީ. އަުޅގަ

ނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާުރ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް  ހަމަ ގަބޫލުކުރަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ އިހޭ ޙައްުޤތަކަށް ަވކާލާތުކުރުމުގަ ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެ  ވެސް އެބަން ވަިކ ބައެއް ނޫން. ހަމަ އަުޅގަ

ެއ  .އަނބީންގެ ހެޔޮފުޅުކަމުންކުމެވެީނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަނބިމު. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވސް ވަޒީާފއަށް މި ނިއުޅެ

ނޑުމެން މި ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް އަުޅގަ  ކުރާ ިސޔާސީ މަސައްކަތްތަުކގައި ވެސް މި  މީހުންގެ ހެޔޮކަމުން. އަުޅގަ

މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުންގެ އަނބިއަނބިކަލުްނ، ފިރިފިރިކަލުންގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން.  ،ގެއުޅެވެނީ ވެސް އެ ބޭފުޅުން 

އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އަންނަޖެހޭ ބިލެއް. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެސް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ވަރަށް 

ނޑުމެން އިއްެޔގައި ޓެކްްސ ތަނުން ނެގިގެންދިޔަ ވޯޓަުކން ވެސް ދޭހަވާނެ.  އިސްކަންދެްއވާކަން ިއއްޔެ މި  އަޅުގަ

ނޑުެމން ވޯޓުދިނީފަސް ބޭފުޅު ނަލަށް ނެގިޓްރައިބިއު ތިން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް. ތިން އަންހެން  ންގެ ތެރޭން އަޅުގަ

ކީ އަންހެން ބޭކަނބަލަުކ ޓަރއަރ ކަމަށްވާ ހެލްތު ސެކްޓަޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ެސކްދިވެހިރާއް .ބޭފުޅުން ނެގުނު

ގައި ވެސް ހުންނަވަނީ އަންހެން މުހިއްމު ދާއިރާެއއް. އެތާ  އެހާމެގެ ވަޒީަރކަށް ހުންނަވަނީ. އެިޑއުކޭޝަނަކީ އެތާ

ހެނުން ސަރުކާރަށް މިައދުގެ ސަރުކާރުން އަން ނަވަނީ އަންހެން ބޭަކނބަލަކު. މިބޭކަނބަލަކު. ޚާރިޖިއްާޔގަިއ ެވސް ހުން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މައި މަރުކަޒީ ބޭންކުގައި ެވސް  .އްޒަތްތެރި ރައީސް. އިމީ މިއްޔަތުހައް ކަނބަލުންނަށް ދެއްވާ އަ

ނުޑމެން ތާއީދުކޮށްގެން ޮހވާފަިއ އި ވެސް މި ސަުރކާުރން ވޯޓުދެްއވައީ ހުންނަވަނީ އަންހެން ކަނބަލަކު. އެ  ގެން އަުޅގަ

އަދި ހަމަ ައޅުަގނޑު  ،ޕާމެންޓްރީ ގުރޫ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާލި އި ކާރާ. އެހެްނވީމާ، މިއަދުގެ ސަރު ހުރި ބޭކަނބަލެއް

ބޭފުޅުން ވެްސ ބޭނުންފުޅުވާނެ އަންހެން  85 ،ހިތްވާ ގޮުތގައި މިާތ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސްގަބޫލުކުރާ

ޅުަގނޑު އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަ  ޭދން. އެހެންނަމަވެސްއިމު ހޯދަޤާންނަށް އެ ބޭފުޅުްނގެ ަޙއްޤު މަބޭކަނބަލު

ދެންމެއަކު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި  އި،އެގްރީމެންޓެއް މި ދުނިޔޭގަ  އަޕްޕްރިން  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ގައި ވެސް ކުރާ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ ެއްގރީމެންޓެއްގެ ތެރޭން ވެސް ފަދައިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާ

ހެން ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ފިރި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ވެސް

ނޑު ބޭނުން ކޮމިޓީއަށް މި ބިލު އަ ލުން އަނބުރާ އިހަށް ފޮނުވާލަން އުނިވެދާނެ ހާލަތެއް ައއިސްާދނެތީ އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މަކުނަދޫ ދާއިރާގެ އިފުރިހަމަކޮށްލަ ޖެހުނުއިރު ވިދާޅުާވްނ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވަގުތުން. އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން މި ބިލު މިއަށްވުރެ ކަންނޭނގެ ށްމި ފުރިހަމަކޮށްަލންޖެހޭ ކަމަ ،ވިއުޅުއް 

ނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން މިހާރުވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް  ފުރިހަމަކުރަން. އަޅުގަ
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ނޑު ހު ހިތްވަީނ ކޮންމެ ވެސް އިްއޒަތްތެރި . އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާށަހަޅަންކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާަލން އަޅުގަ

ނޑަށް ތާއީދުޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް.

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޢާއިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް `. އަުޅގަ

ދަނީ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު  މި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވިގެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

އަނބިމީހާ  ،އެއްކޮށް ުއޅެ ޢާއިލާަތއް ބިކަކޮށްދާއިުރަގއި ވަރަްށ ދިގު މުއްދަތެއްަގއި ޢާއިލާ  ،ގޮތްގޮތަށް ވަރިކޮށް

 ގެމިކަމަށް ޙައްެލއް ،ވާތީ ޖަހާފައި ދާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ުއުޅއް ބޮލަށް ގެވަރިކޮށް، ޢާއިލާެގ ހުރިހާ ުކދިން އަނބިމީހާ

އިުމެވސް، އަޅުަގނޑަށް ކުެރވުނު ގަހެޅުނު ިބލެއްގެ ގޮުތގައި. ހަމަގޮތުަގއި ުނވަތަ ވަރި މަދުުކރުމަށް ޓަކައި ހުށަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ތަޖުރިބާގައި އަުޅަގނޑަށް މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަ ދު ޚުމަށް އަޅުގަ

ނޑަކީ ހއ.އަޅު  ،ތަޖުރިބާ އަހަރުގެ 22އަތޮޅާ ހަަމއަށް  ުތރާކުނުން އަްއޑު ަގނޑަށް ކުެރވުނު ތަޖުރިބާގައި އަުޅގަ

އަހަރު ވަންދެން ާރއްޖެތެރޭގަިއ މަސަްއކަތްކުރި ީމހަކީމު. އެްއ ރަށުން އަެނއް  15ސްޓެލްކޯަގއި ވަޒީފާ އަދާކުިރިއރުގައި 

ނޑު ދަ ގައި ރަށުން މި ހުރިހާ ކަމެއް  އިދަރިން ބަލަ ،ތުުރކުރިއިުރަގއި އަުޅަގނުޑގެ ޢާއިލާ ބެެލހެއްޓީ ހަމައަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަްށ ބަލައިގަނެވުނު ބިލެއް ކަމުަގއި  ކަމަށް ކުރީ އަނބިމީހާބޮޑު ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ވާތީ މިއީ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް މިހާތަނަށް  .ރައީސް . މިއީ، ހަމައެކަނި އޮތީ ލަސްވެފަ މިއަުޅގަ

ެގވެށި އަނިޔާއަްށ ވަރަްށ ބޮޑު ހުރަހެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލުްނ  ،ވުރެ ބޮޑަށް ާޢއިލާ ޒިންމާދާރުކުުރވުމާއި  މުދާ ބެހުމަށް

ނޑުމެން މި ބިލަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާނަން އަޅުަގނޑަށް ސިފަެވގެން މި ޔާ ިމ އިރާދަކުރެިވއް .ދަނީ. އަޅުގަ

ނުޑ އޮތް ާމއްާދތަކަކީ ކޮމި އޮތް ގޮތަީކ، މި ބިލުގައި މި  ބިލުގައި މި ބޫލުވާ ގަީޓއަށް ފޮނުވަްނ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުމެއް ނޫން. ަވރަށް ފުރިހަމައަށް މި ބިލު  .މާއްދާތަކެއް އުނިކުރާކަން ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަން ވެސް ައޅުގަ

ނޑު އިރާދަ ތައްޔާރުކުެރވިފައި މި އޮތް ގޮތަްށ  މި ބިލުގައި މި ،ކުެރިވއްޔާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްއޮތީ. ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮ އްޔާ އެއަށް ވެއްޖެ އްެޖ ކަމަށްއޮވެ ނުވަންޖެހޭ ވަކި މާއްދާއެއް ވޯޓު ދޭން ވެސް. އަުޅގަ

ޅުަގނޑު މާނަކުެރވެނީ ހެންވީމާ، އަ އިޞްލާޙު ގެނެްސގެން މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކޮށްގެން ެއއަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެ. އެ

އަިއއްސަ އޮތް ގޮތް ކަމުނުދާތީވެ ކޮންމެެވސް އެހެން ގޮތަކަްށ މިކަން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. މިހާރު 
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ނުޑމެންނަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން އެބަ ފާޅުކުަރއްާވ.  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލު އަޅުގަ

އިލާ ބިކަކޮށްލުމަށް ޢާ، މިގޮތަށް އިނދެވަިރކުުރމާއިއެގޮތް ،ލަަމއެއް ނެތިށް ފާހަގަކުެރެވނީ އެއީ ހަމައެއްނޑުމެންނައަޅުގަ 

ނުޑ ފާހަގަ މި ބައެއް މީހުންނަށް އެޭޅ ހުރަހަކަށް ކުރަނީ.  ވާީތވެ ެއކަމަށް ކަންޮބޑުވާކަންޮބޑުވުެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

މި ބިލަކީ ަވރަށް ފުރިހަމަ ބިލެކޭ. މި ބިލަކީ މިއަދު މަޖިލީހަށް އަޔަސް  ،ން އޮތީއަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރުކޮށް ދަްނނަވާލަ

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް  ،މާ ލަސްވެއްޖޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް މި ބިލު ވީ އެންމެ އަވަހަށް ފާސްކޮށް މި އަޅުގަ

 ވޯޓުދޭނަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢބްދުލްބާރީ ޢަ

ނޑު  ނޑު ވަރަށް ގާބެހޭ  އިާލއާޢާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ ނޫނަށް ގެންނަ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އަންހެނުން ތަރައްޤީކުރުމަށް  ،ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަންހެނުން ކުރިއަުރަވއި .ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  .ފުރިހަމައަށް އިޞްާލޙުގެންނަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށްނޫނަގާބެހޭ  އިާލއާޢާ އަޅުަގނޑުމެން

ބެހޭ ތަފާސްހިސާބު ބަލައިލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެނގެނީ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލައިލިޔަސް، ާރއްޖޭގެ އިނދެވަިރކުރުމާ

 ުރކަމުގެ ތެެރއަށް ދޭ.ގީޓްރެކަށް ުނވަތަ ފަ އެ އަްނހެންމީހާ ޕަވަރޓީ ،އަްނހެނަކު ވަރިކުރުމުން ،ފެންނަ އެއް ނަތީޖާައކީ

މީހާ  ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ނުލިބޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި އެ އަށްމީހާ  މީހާ ދާއިރުގައި އެ ރުކަމުގެ ތެެރއަށް އަންހެންގީފަ

ފަހަރަށް  ޖެހޭ ޙައްޤުތައް ވެސް ގިނަކުދިންނަށް ލިބެން މީހާ ބަލަންޖެހޭ ކުދިން އެބަތިބޭ. އެ ޑިޕެންޑުވާންޖެހޭ ނުވަތަ އެ

ނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުން ގާމި  .ނޫނެއްގެ ދަށުން ނުލިބޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ރުުމގަިއ ކުގޮތުން މަސައްކަތް ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ އެއް ދަރަޖައެްއަގއި އިޤްިތޞާދީ

 .ވަރެްއގެ ބާރުެއޅިެގންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަރި މަދުކުރުމަށް ޮކންމެވެސް .ރިކޮށްދޭނެބާރުވެ

ނޑުމެން ބަލަގާމި  ނޑުއިނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންނައިރުަގއި އަުޅގަ މެން ލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ރާއިުރގައި މިކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އެއްާބރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް. އަދި ކުރަނީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކު މި އުއްމީދު

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ  ރިފްޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހަމަމިއާއެކީަގއި ޕީ.ޕީ.އެމް 

މި  ،ޓީން ދިރާސާކޮށް މި ތަޅުމަށް އައިސްކޮމި ،ވެސް ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މަޖިލީހުން

ކުރުމުގައި ދޭްނޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަްށ ޛުނޫނު ތަންފީގާ އެީކގަިއ  ނޫނު ފާސްވުމާގާ
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ށް ބެހޭ ކޯޓުަގއި އެބަހުރި ތަރިކަމުދާ ބެހުމަ އިލާއާޢާމިހާރު ެވސް  .އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގިނަ މައްސަލަަތއް އުފެދޭ.  އިލާގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ޢާސް އެތައް ސަޭތކަ މައްސަލަތަކެއް. ީމގެ ސަބަުބން ޔަލިއިބަލަ

ނުޑ ފާޑުކިޔަީނއޭ ޖުޑިޝަރީ  އަށް. އަޅުަގނުޑ މިހެން ދެންނެވީމާ ފަހަރެއްަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ހީފުޅުކުރަްއވަފާނެ އަުޅގަ

އިލާއެްއގެ މުދާކޮޅު ބެހުމަށް ކޯަޓށް ލާފައި ތިންހަތަރު ފަސް ޢާރިކަމުދާ ބެހުމަށް، އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ މީ. ތަ

ނޑުމެން ގާބެހޭ  އިލާއާޢާ  .އަހަރު ާވއިރު ވެސް އެ މުާދކޮޅު ބަހަިއ ނުނިމޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ނޫނު އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ މިކަމެއް ޔައިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ބައްޓަްނކުރި ކޮށްދޭން ތިބޭ ޛުނޫނު ތަންފީގާ  .ޙައްެލއް ުނވާނެސް އަުޅގަ

އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނީމަ މިކަމުެގ ނަތީޖާ ލިބޭނީ. ޝުކުރިްއާޔ  އިެވސް މިކަމުގަ  ންފަރާތްތަކުން، ޖުޑިޝަރީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މި

 މާނަށް.ޢުޘް މެންބަރު ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް

ގެނެވުުނ އިޞްލާޙު އެީއ ިއއްެޔަގިއ  ށް މި( އަނޫނުގާބެޭހ  ާއއިލާއާ) 2000/4ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުެމން ހުށަހަޅަމުންދިޔައިރުގައި އަ ޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތެޭރގައި މަޝްވަރާކުރި ކަންަތއްތަެކއް. ބައެއް އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ވެސް ފާހަަގކުރި ބަެއއް ނުުކތާތައް މީގެތެޭރގައި މަދުކަްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. 

ނ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނޑުމެން އިްއޔެަގއި ކޮމިީޓަގއި ދެްއިކ ރިޕޯުޓ އަުޅގަ ޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި އަުޅގަ

ެއޑްެރސްކުރެވިަފއި އޮތްތޯ އަުޅަގނޑު ުސވާލުއުފެދޭ. އެއީ ބައެއް މާއްދާަތކުގެ ތެޭރަގއި  ށްހުރިހާ ވާހަކަތަކަ

ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ  އަޅާލުާމއި އެންނަށް . ދަރީއިނިކަމެތިވަމުންދާ ދަރިންނާ ދޭތެރޭގަ ންއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެދއްކި

ގޮތެްއގައި މީގެތެޭރގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭ ވާހަކަ.  ލީސީޚަރަދު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ތަފު

އޮީތ  ކަމަކީ، މި އަުޅަގނޑަަކށް މި ރިޕޯޓަކުންނެއް އަދި އެ މާއްދާތަކެއް ނުފެނޭ. ދެން އަނެއް ،އެހެންނަމަވެސް

އަންނަނީ.  ދެން ހުރި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް މި ،ނަމަ އޮތީ ކޮށްފައިވާ ކުރާ ވާހަަކ. ެއގްރީމެންޓެއް މިއެގްރީމެންޓެއް 

ނޑު ހިތުަގއި އުެފދޭ ސުވާލަކީ، ކަިއވެނިކުރަްނ އުޅޭއިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ އެގްރީމެންޓެއް  ދެން އަޅުގަ

 ؟ސާސްތަކާ އެްއގޮތަށްޯތޭއ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެންދާނީހުއި ހުންަނ އިވަގުުތގެ ތެޭރގަ ކުރަން ބޭނުންވެދާނެ. ެއކަމަުކ އެ

 ،މީހާގެ މުދާ ބެހުމުގެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. މިއީކީ ނޫން މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ. ނުކުތާއަކީ ރަނގަޅު ދިރިއުޅުެމއް އުެޅވޭނެ

ނުޑ ެއއްކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި އުެޅވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހޯދައިދިނުން އިާލއާޢާ ށްރަނގަޅަ . މި ގޮތްަތކެއް ހޯދައިޭދއިރު އަުޅގަ
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ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ނިކަމެތި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަްށ  ބޫލުކުރާގަ

ނޑުމެން ިއއްޔެ ކޮމިޓީަގިއ  އެޑްރެްސކުރެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ. މީގެ އަެނއް ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މުޅި ބިލު ނިންމާލުމުގެ ކުރީގަިއ  ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު މި ޖެހޭނޭ އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

 ޚާއްަޞކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި ނުކުތާތަކެއް މީގަިއ އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ކަންތައްަތއް ކުރުަމކީ  މި އި ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްލަ  ާޚއްޞަކޮްށ ެއކިއެިކ މުައއްސަސާތަާކ އަިދ އެއް  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު  .މުހިއްމު ކަމެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގޮތުގައި މި ބިލު އަޅުަގނުޑމެންނާ ހަމައަށް ފާސްވެގެން  ބޫލުކުރާ ގައަުޅގަ

ެނވުނު ގެ މި ނަށްގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން އޮންނަ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ މި ގެއަޅުަގނޑުެމން ،ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ

ނޑުމެން ބިލު ދޫކޮށްލީމަ  އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭަގއި އަރަިއރުންވާ އެްއވެސް ނުކުާތއެއް ޮއތްތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް ފަހު. އަޅުގަ

ބެހޭ ޯކޓަށް. ދެން އުފެދޭ މަްއސަލަތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަަކިއ  އިާލއާޢާދެން ދާނީ ކޯޓު މަރުޙަލާ ތެރެއަށް. 

ނޫނެއް ގާަވކިަވކިން ައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަަޅންޖެހޭނެ. މިވަރު  އަނެއްާކވެސް ކޮންމެ ނަންބަރެއް

ނޑުމެން އިސްލާމީ ޝަީރޢަތު ސާުފޮކށް މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ގޮތަށް އޮތް ގައިއަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާއިރު ައޅުގަ

ނ ޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާާރ ފުށުއަރާ ެއއްވެްސ ކަމެއް ޮއތްތޯ ބެލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތެޭރ ގެ ޮބޑަށް ތާއީުދކުރަން. ެއކަންތައްތަްއ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބިލު  އެ ދެއްެކވި ވާހަކަތަަކށް ވެސް ވަރަށް ނަޢީމް

ނޑު  ހިމެނެންޖެހޭ އެ ހުށަހެޅި  ރިފްޢާހަމައެއާެއކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ބޫލުކުރަން. އަދިގަކަމަށް އަޅުގަ

 ޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ދެވަނަ ުފރުޞަތަށް، ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެޭހ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ނޑު އެހެން މި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ  ،ދެންނެވީ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރަން. ައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް  ،ުކރިއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ަބއްދަލުކޮށްމަސަްއކަތް އިެވސް ައޅުަގނޑުމެްނ މި ކޮމިޓީގަ  ރީަގއިކު

ގޮތަށް ނުލިބިފައިވުމުގެ ގޮތުން މި ބިލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ޖަވާބުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ

ނޑު ުއއްމީ ހިސާބަށް މި ނުޑމެންގެ  ،ދުކުރަންދިޔައީ. އަުޅގަ ވެސް ެއ  މާންޢުޘް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަމީލްއަުޅގަ

ގުިޅެގން މީގެން ނުކުންނަ އެހެން މައްސަލަތަކެްއގެ ސަބަބުްނ  ނޫުނ އިޞްލާުޙވެ ފާސްވުމާގާމި  ،ފަދައިން ވިދާޅުވި 
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އަދި ައޅުަގނޑު  ،ަގއިދާނެތީވެބުން އުނިވެގެން ހިނއަދި ދެން ލިބެންޖެހޭ އެހެން ޙައްޤުތައް ވެސް މި ބިލުެގ ސަބަ

މުދާކޮޅު ހަމަ ފަޅިފަޅިއަށް، ރަންފޮތި ވެްސ  ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަހާލަން ހުންނަ ،ފަދައިން ކުރީަގއި ވެސް އިޝާރާތްކުރި 

ެޗއް ވެސް އޮންނަނީ ތަިރކަ މުދާ ދޭން އޮންނައިރުގަިއ އެހާ ފަސޭހައިން ދޭން އޮންނަ އެއް ލާފައިއިފޮއްޗަށް ބަހަ 4

ެއ  ،ރޭންފަސް އަހަރު ވާއިރުގައި ެވސް ނުދެވިފަ. އަދި މި ދެ ފަރާތުގައި ކުރެވޭ އެގްރީމެންޓެްއގެ ތެ ހަތަރުތިން

ރައްޤީއަކުން އިތުުރވާ ތެރޭަގއި ެއައންނަ ތަ ކޮުޅގެނުވަތަ އިނެދގެންުއޅޭ ދުވަސް ،ނުވެދާނެތީލްސީއެގްރީމެންޓު އެހާ ތަފު

ނުވަތަ ޑޮިކއުމެންޓުކުރަން ދަތިވާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ، މާ ހޯދަން އަދި  ލިބޭ އެްއޗެހީގެ ތަފުޞީލް އަދި، މިންވަރާ

ނޑު ކުރީގެ ވެްސ އިޝާރާތްކުރި އަދި މިފަދަ  ،ތަރިކަމުދާ ބެހުމުގައި އެހާ ލަސްވަމުންދާއިރުގައި  ،ފަދައިން ވެސް އަުޅގަ

ދާ ބަހަން މުއެބަ ތަރިކަ އޭރުވެނޑު މިދެންނެވީ ތިންހަތަރު އަހައަުޅގަ ؛ނޫނަކުން ިލބެންޖެހޭ ޙައްޤުގާބެހޭ  އިލާއާޢާ

ނޑުމެން އަންހެނުންގެ ކުިރއެރުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް ިމ ގާބެހޭ  އިލާއާޢާ ވެސް. އެހެންވީމާ،  ނޫނު އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ހިނަގއިދާނެހެން ގާތްަގނޑަކަށް ިވއްސަކަށް   ތިރީހަކަށް އަހަރު ،ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންދާއިުރަގިއ އަުޅގަ

ާމ، ެއ ކިޔާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ. އެހެންވީބޭ ކުދިންނަށް ވެސް ތިބޭނީ މާމަތި އަންހެންވެރިްނނަށް ލިބިފައި . އޭުރގައިވަރު

ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤަކުން ކުރާނެ މަންފާއެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ފައިދާއެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ލިބޭ މުދަލަކުން ނުވަތަ 

ނުވަތަ މި ަމއްސަލަ ނިމެން ދިމާވެދާނެ  ،ދަންނަާވ މުއްދަތުއެކަމަށް ޓަަކިއ އެ ައޅުަގނޑު މި ،މާއެހެންވީ

ނޑު އިޝާރާތް މި މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުރަނީ.  ކަމަށް ބަލަންހުރި ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ަގއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެއް.  ،ނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީގާބެހޭ  އިާލއާ ޢާޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

ޚާއްަޞކޮށް އަންހެން ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދަިއދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިގެން  .ށް ރަނގަޅު ކަންަތއްތަެކއްވަރަ

 ގިނަ ދިރާސާތަެކއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ވަރަށް އް. މި އިޞްލާޙުަތއް ެގނައުމުގެބަހުސްކުރެވެމުންދާ އިޞްލާުޙތަކެ

ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ  ވަރަށް ،ވާހަކަދެެކވި ފަންނުެގ ބޭފުޅުންނާ ނާއި އެކި ގިނަ ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ވަރަށް ކުރެވި،

ނުޑގެ ުކރިން ވާހަކަފުޅު ،ކުރެވިފައި އޮތް ބިލެއް. އެެހންނަމަވެސް  ދެއްެކވި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވާއަުޅގަ

 ާޚއްަޞކޮށް ހަމަ އެ  ؛އްހިމަނަންޖެހޭ އިތުރު ކަންތައްތަކެ ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަިދވެސް މި ،ފަދައިން



75 

 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ،ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުތައް އިތުަރށް ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޢަލީ  ރިފް ހުށަހެޅުއްވި، ކެާލ ޢާކަންތައްތަެކއް ހުރިކަން ކުަޑޮކށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އަުޅގަ

އަނެއްާކ މިހާރު  އްަސ،ރިފް ހުށަހެޅުއްވި ަފދައިން މި ބިލު އަނބުާރ ެގންގޮޢާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ދާ

އްޔާ އެ މައްސަަލެއއް އެންމެ ފަހުން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދެްއކެިވ ފަދައިން މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ 

ނޑަައޅައި  ވެްސ ބިލުގައި ޙައްލުކުރަންވީ މުއްދަތު ވީާހވެސް ައވަހަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި އަދި ފިރިހެން  ،ކަ

އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތަކާ ެއއްކޮށް މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންދާނެކަމުެގ  ،ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެިރވެގެން

 އުއްމީދުަގއި. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

 މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަްށ ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ،ގައި(ޢާއިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2000/4ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  އަުޅގަ

އެބަ އޮޅުެމއް އަރާހެން. ިމއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އެކަނި ހެދިފައި ޮއތް ގާނޫނެއް ނޫން. ޢާއިާލާއ 

ަގިއ ދެމަފިރިން ެއކު ގައިލަތުގައި ކަިއވެނީގެ ުމއްދަތުހާބެހޭ ގާނޫނު. މީގައި އެަބއޮވޭ ކަިއވެންޏެއް ރޫޭޅ 

ނެޑއް ލިބެނީހާ  ސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލަށް ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތެއް. ޭއގަިއ ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ އަންހެން މީހާއަށް މުދާގަ

ނޑެއް ިލބެނީ .ކަމަށް ވެސް ކަމަށް ވެސް. މިހެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ  ނޫނީ ފިރިހެން މީހާއަށް މުދާގަ

ވެސް ގެދޮުރ ބިނާކުރިޔަސް ެއއީ ކޮންެމވެސް އެެކއްެގ ތަނަކަށް މި  ދެމަފިރިޔަކު ދިރިއުޭޅއިރުަގިއ ފަހަރެއްަގއި

މާރާތެއް އިށް އަމީހާ ދިހަ ބުރި އެ ،ވާ އެްއޗަކީ ބިނާކުރަނީ. ދެން ދެމަފިރިޔަކު ނުލާހިކު ރީތިކޮށް ދިރިއުޅޭިއރުގައި މި

ސް، ެދމަފިރިޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެއްގރީމަންޓެއް ވެްސ ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެ ،އެޅިކަުމގަިއ ވީނަމަެވސް

ތަން  އެމީހާައކީ، ބާީކވާ މީހަީކ ގެދޮރުގެ ވެރިމީހާެއއް ނޫން. ބާކީވާ  ،ވާ އެްއޗަކީ ތަން ދިމާވާ ުދވަހު މި ވަިކވާ

މީހެއްގެ ަޙއްުޤ  މީހަކަށް އެ އެ ،ވިޔަސް ފިރިހެނަކަށް، ިވޔަސް އެއީ އަންހެނަކަށް، މާރާތްކުރި މީހާ. އެހެންވީމާއި

ނޑުމެން .ންސާފު ހޯދަންއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެރިކަމަށް  ގެ އެއީ މި ސަރުކާރުން އަުޅގަ

އުޅެނީ. ފަހަރެއްަގއި ވެްސ  އެ ފުއްދަން މި، ވަަޑއިގެންެނވިއިުރގައި ެވވަަޑއިގެންފައި އޮތް ވަޢުދެއް. ެއހެންވީމާ

ހި ހޯދަިއދޭކަށް ނޫން. ެއކަމަކު، ަކންތައް ދިމާވާނީ މިހެންކަން ުއޅެނީކީ ައންހެނުންނަށް އެއްޗެ އަޅުަގނުޑ މި

ނޑުމެްނގެ  އަންހެނުން ތިބީމަ އަބަދުވެސް އަންހެނުންނޭ  5މެންބަރުންެގ ތެރޭގައި  85އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. ެއއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެްއޗެއް ބުނެފިއްޔާ އަންހެނުންނަށް ކޮންމެވެސް ؛ކިޔޭނެ. ެއއީ އަންހެނުން ކަމެއް ކޮށްދޭން އުޅެނީޭއ  ައޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަނީ. މުޖުތަމަޢަށް މި  ހީފުޅުވެދާނެ. އެކަމަުކ، ފަހަރެއްަގއި ވެސް އެހެނެއް ނޫން. ޢާއިލާއާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ކަމަށް އަުޅަގނުޑ  އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. މި ބިލުގައި މަސައްކަތްުކރި އެކެއް، ވިސްނަނީ. އެހެންވީމާ

ނޑު ދަންނަވާ  ،ވާހިނދު ރޒުން ވެްސ  ،ލަން އޮތީއަުޅގަ ނޑުމެން އިސްލާމިކް އެފެއަ މި ބިލު ދިރާސާކުރިއިރުަގއި އަުޅގަ

 ،ބޭފުޅުން ގެނައިން. މިނިސްްޓރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން ގެަނއިން. ފެމިލީ ކޯުޓ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް 

ވެސް މިހާރު މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕީ.ީޖއާ ހިސާބަްށ  ގެނެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ެވސް ޑިސްަކސްކުރިން. އެކަމަކު 

އަނެއްކާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންތެރިކަން  ؛ދިޔައިމާ ބިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާނެހެން ހީފުޅުވާ

ނަ ގޮތަށް ދޫކޮށްލައިގެން. ިވއްޔާ އަޅުަގނޑު މިހިރީ ހަމަ އެއަްށވުރެ ފުރިހަމަކޮށް މި ބިލު އަން ހީފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީ

ނޑު ވަރަށް ުއއްމީދުކުރަން ނޑު ެވސް އެންމެ އަންހެނަކަށް އިނދެ އަޅުގަ  ،މި ބިލު ފުރިހަމަ ،އެކަމަކު ެވސް އަުޅގަ

ައންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް  ؛ދެ ފަރާތަށް ،ވެގެން އަލުން އަނބުާރ އައިސް  މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ އެްއޗަަކށް

 މި ބިލު ފާސްވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަ ވިލިނގިލީ

މެުދ  ށް ުހށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ( އަޢާިއލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2000/4އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ،ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މީަގއި ކަންޮބޑުވާ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން ،ދިރާސާކޮށްލާއިރު

ނުއްސުެރ ަވރަށް ރީތި އާދަކާަދއިގެ މަިތން ދިރިއުޅެމުން ައއި ބަެއއް. ކުއްިލއަކަށް ވަިކ މަދަނީ ދިވެހިންނަކީ ޒަމާ

ނޑައަަޅއި އެ ޝަރުތުތަކާ އެީކގައި ާޢއިލާ ދިރިއުޅެން ފަށައިފިްއާޔ  ،އެއްބަްސވުންތަެކއްގެ ތެެރއިން ޝަރުތުތަކެއް ކަ

ފިހާރައެއްެގ  ،މެ ދުވަހަކު ވެސް ެޑއިލީ ސޭްލސް ބަލާހެންއަބަދުވެސް ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ބަލަމުންދާނީ ކޮން

މީހުންގެ ދެމެދުގައި އެކުަގއި  އްޔާ ތިމަންނާއަށް ވާނީ ކިހާވަރެއްހޭ. ދެޑެއިލީ ސޭލްސް ބަލާހެން މިއަދު ވަރިެވއްޖެ

ނުވަތަ ފިރިމީހާ  އުޅެމުން އަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެކައުންެޓއް އޮޕަރޭްޓކުާރ އުސޫލުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަނބިމީހާ

މީަގއި ، ްއޔާ ތިމަންނާގެ ހިްއސާައކީ ކިާހވަރެއްހޭ. އެހެންވީމާކުރެ ެއކަކު ވަިރވެއްޖެ  ީމހުން މިއަދު ދެ ،އެބަޖެހޭ ބަލަން

އެބައާދޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. މީަގއި އެބަ ގެއްލޭ ފިިރހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް. 

އްލޭ އަންހެނުންގެ ބަެއއް ޙައްޤުަތއް ވެސް. މީގައި އެބަ ެގއްލޭ ދަރިްނގެ ޙައްޤުަތއް ވެސް. މީަގއި މީގައި އެބަ ގެ 
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ނޑުމެްނ ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމަީކ ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން މިގޮަތށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ޙައްލުނުކުރެވޭނެ އެ  އިގާނޫނު ނަހަދަ  ްއވެސް ކަމެއް ނެތް. މަގުމަީތގައި ަސއިކަެލއް ދުްއވުންއަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދުވާރު ހަމަ ސްޕީޑް ބްރޭކް ބަހައްޓަން. މި ކަންކަމަކީ  ؛ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ަޔސް މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ަޙްއޤު ކޮންމެގޮތެްއވި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެިޓޓިުއޑުެގ މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ 

އަންހެނުންނަށް މިފަދަ ނިކަމެތިކަމެއް  ،ޖެހެނީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަން މި

މި އިޞްލާޙުތައް ިމއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ހަރުދަނާ  ،މި މާއްދާ، ލަތުގަިއ އަންނާތީ. އެހެންވީމާހާ ބައެއްފަހަރު ވަިރވާ

ދާއިރާެއްއަގއި މުޅި ރާއްޖޭަގއި މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ އަދި ކަމާ ބެހޭ  ފުޅާ ،ގޮތެްއގައި 

މިކަން ކުރެވޭެނ  ށްއަދިެވސް މި ބިލު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުެރވިގެން ރަނގަޅަ ،ފަންނީ މާހިރުންނާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން 

އަުއމަކީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ހަަމ މި ބިލަށް ލިބޭނެ ފުރިހަމަ  ރަނގަުޅ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން، މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ

ނުޑ ދެކެން. ހަމައެާއއެީކގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކަމެއް އެްއވެސް އަންހެން ބޭފުޅަކު  .ކަުމގައި އަުޅގަ

ްއ ގެނައުމުގެ އެްއވެސް ހަމަ ބާރާެތއް ކޮންޓްރެކްޓެ އިފަދަ އެއްވެސް  ނުރުހުންވާ ކަިއވެނިކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ފިރިމީހާ

ނީ ޙައްޤެއް އަންހެން މީހާއަކަށް ނޯންނާނެ. އެ ަވގުތު ލޯބީގެ ގުޅުމަކުން ަކިއވެނިކުރުމަށް ަޓކައި އަންހެން މީހާ ހުންނަ 

ބާރާތްތަކެއް އެއަށް ގެންނަން. އިލަތެއްގައި އެ ަކއިވެނިކުރުމަށް ޓަަކއި ފިރިމީހާ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހާ މަޖުބޫރީ 

ކުރުމުގެ މަޖުބޫރީ ކައިވެނި  ކުެރވޭއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނައިލަން އެބަޖެހޭ ެއއީ މަވެސް، މި ކޮންޓްެރކްޓުއެހެންނަ

ނޑުމެްނ އަދި އިތުރަށް ވިސްނާލަން ، . އެހެންވީމާއްސަލަތަކަށް އަންހެންމީހާ އިންނާނީ ގޮހާ މިަކން ކުރުމުގައި އަުޅގަ

ތު މި ބިލަށް ދިނުމަކީ ހަމަ ނެ ގޮތްތަކެްއ ރޭވުމަށް ޓަކައި އިތުރު ަވގު އެބަޖެހޭ. މިއަށްވުރެ ރަނގަަޅށް މިކަން ކުރެވޭ

 ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޝުކުިރއްޔާ. މު ކަމެއްއްމުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިރ އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 12ބިލުަތްއ އަބަދުވެސް ފުރިހަމަކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހަށް އޮންނާނެ. މި މަޖިލީހަކީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަޖިލީހެއް. ޕީ.ޖީ  އްސަވާލާޙުަތއް ގެނެ ޞްފުރިހަމަކޮށްލައިގެން އިސް ނޫުނއަސާސީ ވެ ޤާގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި 

އޮތް ގޮތަށް  މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން މި ބިލު މި ، ރޭގައިވާ މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާގަިޑއިރުެގ ތެ 10ވަކިކޮށްލާަފއި 

މަ ގެންނަންވީ. އެކަަމކު ލާޙުތައް ަލިއގެން ެވްސ ހަޞްހަމަ މާދަމާ ވެސް ތި ވިދާުޅވާ އިފާސްކުރިކަމުަގއި ވިޔަްސ 
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ނޑު ުކޑަކޮށް ަކންބޮޑުވޭ މި ބިލު ދެން ކޮމިީޓއަ މިހާރު ތި ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ށް ޮގއްސަ މި މަޖިލީހުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ، ފޯރަފާނެކަމުގެ ބިރު. އެހެންވީމާހަމައަށް ދުވަހަކު ެވސް ނު ތަޅުމާ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީއިްއޒަތްތެރި މެން ހަމަ މި ބިލު މިއަދުން މިއަދަށް  ،ބަރަށް ތާީއދުކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ ގެނެްސ ދަމާ ވެްސ ހަމަ ތި ބޭފުޅުްނ ފާސްކޮށްފައި މިއަްށ ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް މާ

ޅިްނ ައޅުަގނަޑކަށް މު އެ ދަްއކަވާ ވާހަކަ، ހެންވީމާ. އެޮއތޭށްުލމުގެ ފުރުޞަތު މިތާގައި އެބައަނެއްާކވެސް ހަމަ ފާސްކޮ

އަޅުަގނޑު ހަމަ އަދިވެސް އެްއފަހަރު ބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން، އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލު ، ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ކަން އެނގޭ. ދެން މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ؛ކުރާ ވާހަކަ. އަދި ހަމަ ފުރިހަމަމިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރަން ތާއީދު

ނޑު ާތއީދުކުރަން. އެކަަމކު ފުރިހަމަކުރުމަށް ވެސް އަޅު  ވަރަްށ ވެސް ދެން މިހާރު މި  އޮތް މިހާރު މިގަ

ެއގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި މިއަދު މި ފާސްކޮށްފައި ދެން ، ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ އޮތް ވަރު ފާސްނުކޮށްފިއްޔާ މިހާރު މި

ހަމަ  ،މިއަށް ހަމަ ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެނެސް  ތަނުގައި އަނެއްކާ ކުިރއަށް އޮތް

ރަނގަޅުކުރުމަކީ ހަމަ ތި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ ވަގުތެްއަގއި ވެސް ުކރެވޭނެ ކަމެއް. ައޅުަގނުޑ 

ުމގައި ލާމަސީލު މަޖިލީހެއްގެ ަގއި ކަންކަން ގެންދިއުމި މަޖިލީހަކީ މިއީ ފާސްޓް ޓްރެކު ،ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.  ހި ވެސް ހަމަ އެްއޗެ އާނޫނުައސާސީޤާިއއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ މިާތގަިއ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ށްޯތ ޗަކައްމި ގާނޫނު ވާނީ ކޯ، އި ހުންނެވި ރައީެސއް. އެހެންވީމާބެލުމެއް، ކެހުމެއް ނެތި ރާސްލާފައި ފާސްކޮށްލާފަ

ނޑަށް ަޔޤީން ހަމަ މާދަމާ ވެސް ހަމަ ތީގައި ހަމަ ފާސްކޮށްލަން ބޭނުންރި ރައީްސގެ ކުރިމައިްއޒަތްތެ ވެއްޖެްއޔާ. އަުޅގަ

އެެހން އެކަން އޮތްއިުރގަިއ މި ، ކަން ޮކށްލައްވަފާނެ. އެހެންވީމާމަނިކުފާނު އަމިއްލައަށް ހުށަަހޅުއްަވިއގެން ވެސް މި

ނޑު އަނެއްކާ ކޮމިޓީއަށް ގެންދާ ާވހަކަދެއްކީމަ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަންޮބޑުވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ 

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެ ތިމަރަފުށީ

ލާުޙ ޞްވަނަ މާއްދާއަށް އި 11ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ލާއާޢާއިސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ މާ ބޮޑު އިއިރުަގއި އި އަ ގާނޫނުަގއި  ތަނެއް. ެއއީ އޭރުަގއި ވެސް އޮތް އްސަލާޙެއް އައިޞްއަުޅގަ

އް ހެދިދާނެ ކަމަށް. ހަމަ މިހާރުވެްސ ކޮންޓްރެކްޓެ  ،ކަިއވެނިކުރަން ޭބނުންވާ ދެ މީހަކު ބޭނުންެވއްޖެ ނަމަ ،ޔާންކުރޭބަ

ުނވޭ. ދެން އްސަމާ ބޮޑު ތަފާތެއް އައި ، ގޮތުަގއި އެަކން އޮތީ. އެހެންވީމާއޮތީ ެއގޮތަށް. އިޚްިތޔާރީ އެްއެޗއްގެ  އްސައައި 
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ނުވާތީވެ ިމއަށްވުރެ ރަނގަުޅ ލާެޙއް ައއިސްފައި ޞްާމ ބޮޑު އި ތުން މަޝްވަރާކުރީ ެއއަށްގޮ  ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ

ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިޔަސް، ނުހެދިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  .ްނދިއުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް

އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ހުޅަނގުގެ ގެ ދަރިންނަށް. އަުޅަގނޑުމެން ނޑުމެންގެ މުދާ ވާރުތަވެގެންދާނީއަޅުގަ ؛ދަރިންނަށް

މީހާއަށް  ގޮތަކަށް އަންހެން މީހާ އަތުން ފިރިހެން  އުރީ ދޭޑަންނަ އޮ ަގއިއުމުތަކު ޤަނޫނިއްޔާ ަކއިީރގަިއވާ  ،މުތަކުންއުޤަ

ނެޑއް ލިބޭ ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރާކަށް. އިސްލާމް ނ މުދާގަ ޑުމެންނަށް މިކަން ދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން އެއީ. އަޅުގަ

ތަޢާރަފްކޮށްދީފައި ވަނީ ކީިރތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުންނާިއ، ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާިއ، ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢުން 

އިތުރަށް ކީރިިތ ރަށް ރަނަގޅަށް ބަޔާންކޮށްީދފަ. އަދި މީގެ ކަންަކން ވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެއއްކޮްށ  ހިސާބުަތކާ ވާ ގޮްތ، ބަހަންވާނެ މިންަގނޑާއިނިާސގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް މުދާ ބެހިެގންޤުރުއާނުގެ ސޫރަުތއް 

ނޑުމެންނަށް ކިަޔއިދީފަ ވަނީ ނުޑ އަުޅގަ . ދެން އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކޭ، އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުަތކޭ ކިާޔއިުރގައި އަުޅގަ

ދީނަށް ވުރެ ބޮޑަްށ  ެއއަށްވުރެ ޮބޑަށް އިސްލާމް ،ދީނުގައި ވެސް. އެެވސް ިއސްލާމް ނުކުރަން އެ ވާހަކަ  ގަބޫލެއް

ލަްއވާފަެއއް. އިމި ދުނިޔޭގެ ބިމަކަށް ނެތް ބާވަ ބާރުއަޅުްއވާފަިއވާ ެއއްވެސް ީދނެއް، ސަމާވީ އެްއވެސް ދީނެއް، ފޮތެއް

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާއުމުގައި ގާނޫނުތައް ހެދެންޖެހޭނީ މި ރާއްޖޭގެ ޤަނޑުމެން މި ބުނާ ވާހަކައަކީ މި އަުޅގަ، އެހެންވީމާ

ެއއްބަސްވުަމކީ ކޮންޓްރެްކޓެއް.  .ގޮަތކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ގޮތަްށ، ޚިލާފުނުވާ ތަޢާރުްޟނުވާ އާނަ ާމއްދާވަ 10

ކަމަށް ވަންޏާ  ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް އަންނަ މާޔަްތުކރަންޖެހޭ. ދެހިފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް  ކޮންޓްރެކްޓެއް ެވއްޖެއްޔާ ދެ

ތޯ އްކިހިނެ ؛މިހެން މިކަން، ވާހަކަ ވެސް އަންނާނެ. އެހެންވީމާމީހުންގެ މުދަލުގެ  ދެ އަންހެންމީހާއާފިރިހެންމީހާއާއި 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ؟ވާހަކަދަްއކާނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޞަތު ހަމަ ވަގުތު އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފުރު

މިނެޓުގެ  30ހަމަވުމާއެކު  އިއާ އަރަ 4:30ދީލަތިފުޅުކަމުން އިށީނދެވަަޑިއގަތީ. އަިދ ެއއާެއއްކޮށް ަގިޑން މިހާރު 

 ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 

 

 ]އަށް  17:00އިްނ  16:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދު މަސީޙް هللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުއިންނެވީ؛  ޔާސަތުގައި)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ިމ 5.3 ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު . މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަންعليكم الس الم

 ،ކަުމގައި  ތް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ޖޯޝާއި މިވެސް ެއބައޮ 5.4 ދަނީ. އަދި ޭއގެފަހުގައި އެެޖންޑާ އަިއޓަމު

ކުރަީނ ތުސްގަސްގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިަގންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިންަވރު އަޅުަގނޑަށް ވަޒަްނކުރެޭވތީވެ އަުޅަގނޑު ހުބަ

ކަންަތއް ކުރަްނ  މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން. އެހެންކަމުން، މި ގަީޑގައި އެ

މޭޒުގައި ދަްނނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ެދްއވުމަށް އިދާރީއިކުރަނީ. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވަގަސްތުއަޅުަގނޑު 

އުމުތަުކަގއި ެވސް ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ޤަގެންދަނީ ހަމަ އެންމެ ުކރިއަރާފަިއވާ  ޖަލްސާތައް ހަމަ ކުރިއަްށ މި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވަގުތު އިތުރުކުރަްނ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ އުސޫލުން. ައޅުަގނޑުމެން 

ެއ ޖާަގ ދިނުމަކީ  ،ނަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް އިތުރުކުރަްއވަން ބޭނުންފުުޅވާ 

ކަނި ރިޔާސަުތގައި އިންނަ މީހަކު މި ކުރާ ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ހަމައެ ރިޔާސަތުން ކޮންމެހެން

 .ކަމަށް ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް އެ ފުރުޞަތުއެރުުވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އަުދގެ ލާނަން. މިއިކޮށްލަދެްއވުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯޓަްށ ދަންނަވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކު

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ މަސަްއކަތް ނިމެންދެން ހުސްވަގުތުޮކޅަށް ތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމާ މެުދ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 37. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41އަދަދު؛ މެންބަރުންގެ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 1ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެޖެންާޑެގ  އެހެންކަމުން، މިއަދު ޖަލްސާގެ .37ލަ؛ . ޖުމ19ުންވާ އަދަދު؛ ވުމަށް ބޭނު. ާފސ37ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަސައްކަތް ނިމެންދެން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ަވގުުތ އިތުރުކުރުމަށް ވޯުޓަގއި 

ރިއަްށ ކަތް ކުގެ މަަސއ5.3ްސްވެއްޖެ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާ

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  އިލާގަޙަގެންދާނަން. ބަހުސް މަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މާފަންނު ދެކުނުމިހާރު އަުޅގަ

 .ރިފާޢަށްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ހަަމ ށް ިމ ( އަިއލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުޢާ) 2000/4ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! 

ވެސް ާރއްޖޭގެ ހުރިާހ ކަިއވެނިތަެކއްަގއި މިހާރު ިތބި މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ިއޞްލާޙެއް. އެީއ ޔަޤީނުން

ދާ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ހޯދި މުއެުކގައި އުޅެމުން  ،ފިރިހެނެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި ،އަންހެނެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް 

ން ވަރަށް ބުރަ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ،ކުރެވިގެން ދަުއލަތުން ފޮނުވައިނެ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާޙު ފަރުމާބައިކުެރވޭ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ތަެކއް މި އިޞްާލޙަށް ކުރެވިަފއިމަސައްކަތް ާވކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑު ހޯދާ މުދަލަކީ ހަމަ ޔަޤީނު ،ނެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުންފިރިހެ ،ވާހަކަައކީ ނޑުގެ އަނބިންނާިއ އަުޅގަ ން ެވސް އަުޅގަ

ކަމުގައި  ދަރިންގެ މަންމައިންގެ ޙައްޤެއް ނޫން އެހެން ބައެްއގެ ޙައްޤަކަށް ނުވާނެ. މި ގާނޫނު އޮތް ދަރިންނާއި

ނޑު  ގާނޫނު ނެތް ،ވިޔަސް  ނުޑެގ ަގއި ައޅުަގނޑު ހޯދާ މުޫބލުކުރާ ގޮތުގަކަމުަގއި ިވޔަސް އަުޅގަ ދަލަކީ އަޅުގަ

ނުޑގެ އަނބިންނާ އަދި ދަރީ ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީ ދަރިންނާއި އަުޅގަ  ،ންގެ މަންމައިންގެ ަޙއްޤެއް. އަުޅގަ

ނުޑގެ އަނބިީމހާ އަދި ދަރިންގެ މަންމައިން  އިގަމިއަދު މިތާ ނޑަްށ އައިސް މަސައްކަެތއް ނުުކރެވޭނެ އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ިމތާ ހޯދާ މުދަލުގެ ނުވަން ބަލަން ގޭަގއި ނެތްނަމަ. އެހެންއަޅުަގނުޑގެ ދަރި ތަ ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

ގައި ަމއިންގެ ރޯލު ވަރަްށ ންނަށް ހޯދުމު އެ ަމއިންނާއި ެއ ދަރީ ސާއްހިއަޅުަގނޑަށް އެ ލިބޭ އާމްދަީނއެްއގެ ފުރިހަމަ 

ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ތިބި ހުރިހާ ގަ މު. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުއްމުހި ބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރާނެކަން ޔަޤީން. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު  ،އަުޅގަ

ނޑު ވެސް އެ ކޮތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ  .މިޓީައކަްށ ނިސްބަތްވޭން އަޅުގަ
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ނޑުމެން  ަތއްޢުޔުފަރާތްތަކެއްގެ ރަ މި އިޞްލާޙު  ،ލާ ނިމިޙަކޮމިޓީ މަރު ،. އެހެންނަމަވެސްންކޮމިޓީން ނެގި  އެއަުޅގަ

ލެވިފައި ނެތްކަން ައޅުަގނަޑްށ އިގޮތަކަށް ބަލަ  އިުރގަިއ އެ ހުރިހާ ރަޢުޔުތަކަށް އެންމެ އެދެވޭތަޅުމާ ހިސާބަށް އައި

، ބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ ގަކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ  އިތުރަށް މީތި ފުރިހަމަކޮށްލެވޭނެ ފާހަގަކުެރވޭ. އަދި މިައށްވުރެ ވެސް

ވެސް މި ބިލު  އަޅުަގނުޑގެ އަނބިމީހާާއއި އަދި ދަރިންގެ މަންމައަށް އިތުރު އިނާޔަތްތައް ހޯދައިދޭްނ އަޅުަގނޑު

ނޑު ެވސް  އެ ހުށަހެޅުއްވި ރިފް ޢާލީ ވުމަށްޓަކައި ޢަށް ފޮނުކުރަން ކޮމިޓީއައިތުރަށް ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ފަހަރު އަޅުަގނުޑ، އަުޅަގނުޑގެ ައނބީންނާ އަދި އަޅުަގނުޑެގ  އަދިެވސް ެއއް، ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން

ނޑު  ކަމުގައި ނެތް ،ިވޔަސް މި ބިލު އޮތް ކަމުަގއި ،ދޭން އޮތް ޔަޤީންކަމަކީ ށްދަރީންގެ މަންމައިންނަ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑު ހޯދާ މުދަލެއްގެ ފުރިހަމަ މި  އެ ބޭުފޅުންނަށް ދޭން ތައްޔާރަށޭ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ސާއްހިހިރީ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަތިވެރިއަރުވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި

)ޢާއިލާއާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  2000/4އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ގާނޫނު ނަންބަރު 

މުންގެންދަވާ ޝުޢޫރުތައް އަުޑއަހަން އަުޅަގނޑު މި އިނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުން ފާޅުކުރަ

އަންހެން  5މެންބަރުންނަކީ ފިރިހެނުން.  80މެންބަރުން ތިްއބެވިއިުރގައި  85ކޮބައިތޯ؟ ޙަޤީޤަތަކީ މި މަޖިލީހުގައި 

އްޤުަގއި މި ތަނުން ކަމެއް މެންބަރުން މި ތިއްބެވީ. ކިހާވަރަކަށް އަންހެނުންގެ ޙައްުޤ ނުވަތަ އަނބިކަނބަލުންގެ ޙަ

ނިންމަން ވަކާލާތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތކުރެޭވނެތޯ؟ މިއީ ެއކަމަކު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮްތ ގޮެތއް ނޫން. 

މަނިކުފާނު ދެންމެ އިޝާރާތްކުރެްއވިހެން ކުރިއަރާފަިއވާ ޤައުމުތަކަށް ބެއްެލވިޔަްސ، މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ިއވާ ަޤއުމުތަކަށް ަބއްލަވާ ބޭފުެޅއް. އަންހެނުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު؛ ިމީއ ވަރަށް ބޭސިކު ަޙއްޤެްއ. ކުރިއަރާފަ

އަސާސީ ަޙއްޤެްއކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މިހާރު ުދނިޔޭގެ އެންމެން ގަބޫުލކުރާ އެްއޗެއް. އިނގިރޭިސވިލާތަށް 

ގައި ފުރިހަމަވެގެންދިަޔއީ.  28ެއކަން ޝަރުތުތަކަކާ އެކު.  ގަިއ. އަދި 1918ލިބުނީ ކޮން ދުވަސްވަރަކުތޯ؟ އާދެ! 

ވަނަ އަހަުރގައި. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން؛ އާދެ!  1920އެމެރިކާަގއި އަންހެނަކަށް ވޯުޓލުމުގެ ޙައްޤު ވެސް ލިބުނީ 

މިޓީއަށް. ކޮމިީޓއަްށ ވަރަށް ރަނގަޅު. މި ބަލައިަގންނަންޖެހޭ. މިހެން ކިޔަކިޔާފައި މީތި މިއަދު ދާނީ އަނެއްކާވެސް ކޮ

ގޮސް ކޮމިޓީަގއި މި އޮންނާީނ ހިރަފުސްއަރަން. ނޫނީ އަެނއްާކވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޮތެއް ހަދާލަިއގެން ގެނެްސ 

އަނެއްާކވެސް ކޮމިީޓއަށް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ވެގެންދާނީ. އާދެ! އަންހެނުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި އަިދ 
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ގައި ެވސް ދެ ބައިކުޅަ އެއްަބއި. ެއ މީހުންގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެ މީހުންނަށް އިންޞާފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ 

ލިބެންޖެހޭނެ އެއްޗެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށް ހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްތަކާއި އެހެނިހެން ހުރަސްތަކާ، އެކިެއިކ 

ނޑުމެންގެ ެތރެއިން ޤާބިލު ބައެއް ބޭފުޅު ްނ މިހާރުވެސް ވިދާުޅވެދެްއވައިިފ. އެކަން ނުކުރަންެވއްޖެްއޔާ ކަންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދީނީ ގޮތުން ނަގާ ހުއްޖަތްތައް ހުންނާނެ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށް ގިނަ ހުއްޖަތްތައް ހުންނާނޭ. އަޅުގަ

މިކަން ވުމަށް ވުރެ ، ދުނިޔަވީ ގޮތުން ަނގާ ހުއްޖަްތތައް ހުންނާނެ. މި ހުރިހާ ހުއްޖަތްތައް ވެސް އަންނާނެ. އެެހންވީމާ

ނޑު ާތީއދުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނަޑކީ އެންމެ މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ، ދެން ތިއްެބވީ  ގާތީ ނުވުން. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ ގޮުތަގިއ  5އަންހެން  މެންބަރުން ކަންނޭނގެ. އެހެން މެންބަރުން މި ތިބެނީ ތާއީދުކުރައްަވއިގެން. ައޅުގަ

އަށް މި އިޞްލާުޙތައް ހުށަހެޅި މެންބަރު ވެސް ވަކާލާތުކުަރްއވާފައި ަވޑަިއގެްނ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ވިްއޔާ ކޮމިޓީ

މި ދައްކަވަނީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަެއއް. އާދެ! ކިހިނެއްޯތ ހަދާނީ؟ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާ ވާހަކަާއއި، ހިސާބުތައް ބަާލ 

އިންޞާފުގެ ވާހަކަ. ހަޤީޤަތުގައި ދެ މީހުން އެްއކޮށް އުޅެމުން، އެުކގަިއ  ވާހަކަާއއި މި ވާހަކަ. އެކަމަުކ މިދެކެވޭނީ

މަސައްކަތްކޮްށގެން ދިރިުއޅުްނ ބިނާކުރަމުންގޮސް ވަިކެވެގންދާއިރުގަިއ ޭއގެތެެރއިން ެއކަކަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް 

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭތޯ ނޫންތޯ. އޭނަގެ ޙައްޤެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ އެހެންނަމަވެސް، އެ އަކަްށ ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޙަޤީަޤތަށް ބަލާއިރު މިއަދު މި  ބެލެނީ. ދެން ދުނިޔޭގެ ޙަީޤޤަތަށް ބަލާއިރު، އަދި އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓުދޭނަން.  ނޑު ވޯޓުދޭން ހުއްަޓސް. އަުޅގަ ފާސްވާނެކަމުގެ އެްއވެސް ުއއްމީދެއް ައޅުަގނޑަކަށް ނެްތ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ މީތި ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަންހެން މަނިކުފާނު ނޭނގެ ވޯ ޓަށް ައއްސަވާނެ ކަެމއް ވެސް. އަުޅގަ

 ވޯޓަށް ައއްަސވާނީ. ކޮމިޓީއަށް މިހެން ދާ އެއްޗެއްސަށް ވާ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  57.ޕީއަށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ

 ައށް.هللاއިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން:هللا އުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަުރ އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު

ނޑު ވެސް ިމ ބިލަށް ތާއީދުކު ނުޑ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އެންމެ ފަހުން ވެސް ސަރުކާރުން  ތާއީދުކުރަން. ެއކަމަކު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މެލޭޝިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނަުރކަން ވެސް އެ ދެްއވީ އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން ވަޒީާފއިން ވެްސ 

ހުރި  ސިވިލް ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަންެގ ކުރީގެ ރައީސަށް. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގްލޯބަލް  ވަކިކުރަންޖެހިފައި

ޕޮއިންޓު ދަށަށް  8ފަހުން  އިންެޑކްްސއިން ދިވެހިރާއްޖެ މި ސަރުކާރު އައި  ޖެންޑަރ ގެޕްގެ؛ ޖެންޑަރ ެޑސްޕަރިޓީގެ
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އްޒަތްތެރި އެލޮކޭޓުކުރަމުންދާ ބަޖެޓު ދަނީ ދަށަށް. އި ށްއައަހަރަކުން އަހަރަކުން ޖެންޑަރ . ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްގޮއްސި 

ނުޑ މި ބިލަށް ތާއީދުކުަރން .ރައީސް ގާނޫނު ފާސްކުެރވިދާނެ.  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނު ފާސްކުެރވިދާނެ. އަުޅގަ

ީވ ގެ ފުރިހަމަ ސިޔާސީ ކޮމިޓްމަންޓް މިއަށް ލިބިގެްނ މެނުވެރިން ކު ފުރިހަމަ ިސޔާީސ ކޮމިޓްމަންޓް،އެކަމަ

ނޑުމެންނަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނާންނާނެ. ައންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ  ،އަށްޖެންޑަރ ޖެންާޑގެ ކަްނތަކުަގއި އަުޅގަ

، މިހެންގޮސް މީހުންނަށް ސަީފރުކަން ދިނުމާ، މީހުންނަށް ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމާއި، އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ

ންއޒަތްތެރި ރަމިހެންގޮސް ދަންނަވަންޏާ އި ރިޓީގަިއ  ޑުމެންނަކަށް ދުވަހަކު ޖެންޑަރ ޑެސްޕައީސް، އަުޅގަ

 ނުލިބޭނެ. މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު. އެކަމަކު...އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުިރއެރުެމއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  އިރާގެ އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ

އޮތް ބިލަކީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހިފައިާވ  `. އާދެ! މިއަުދ، މިައދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި

ހުެރ  ނުކޮށްނޭ، ކަިއވެނިމެންނަށް މި ބިލު ކިޔާލުމުން ައޅުަގނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެބަ ފެބިލެއް. ައޅުަގނޑު

 ގެ ެއއް ފަުހގައި އަނެްއކާވެސް ޭއގެ ހިއްސާ ެދ މީހުން ކައިވެނިކުރުމަށް  .ވެސް ދެމަފިރިން ވަކިން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް

ވަނަ މާއްދާ. ކައިވެީނގެ  1 ގެަފއި އެބައޮތް. އެއީ )ރ(ލާރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޖާގަ ހުުޅވައިގޮތުަގއި ލަިއގެން ކު

ނުވަތަ ފައިސާގެ ތެރެިއން ކައިވެީނގެ މުއްދަތުަގއި ެއ  ،މުއްދަތުގެ ކުރިން ދެމަފިރިން ވަކިން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ުމދާ

ނުވަތަ ކުރިއެރުމެްއ  އިުތރުވުމެއް އެ މުަދލަކަށް ނުވަތަ ފައިާސއަށް، މުދަލަކުން ނުވަތަ ފައިސާއަުކން ތަޞައްރުފުކުރެވި 

އެ ނިސްބަތަީކ ަކއިެވނީގެ މުއްދަުތގައި ދެމަފިރިން ، ވި ބަލައިއިތުުރވި ުނވަތަ ކުިރއެރުން ނިސްބަތް  ،ނަމަ ލިބިފައިވާ

 ވެސް ގާނޫނުަގއި ވާހަަކެއއް. ކަމުަގއި ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މި އެުކގައި ހާސިލުކޮށްަފއިވާ މުަދލެއް ނުވަތަ ފައިާސއެއް

 ،ދަނީ ހުރި މުދަލެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އަުޅަގނޑަށް ފެނިގެން މި ކުރިން ހޯދާފައިކައިވެނީގެ ބުނަނީ  ގައި މިމި މާއްދާ

ގަށް ހުރި އަ  ކޮްށފައި ބާޒާުރގައިުތގެ ތެރޭގައި ަފއިާސގެ ައގުަމގުއަނެއްާކވެސް އެހެން ވާހަކަެއްއ. އެީއ ަކއިވެީނގެ މުއްދަ

ވެްސ މާތް މަޤްޞަދެއްގައި ކުާރ ދަންނަވާނީ މި ކަމަކީ ކިތަންމެހާ. އަޅުަގނޑު ާލ މަންޒަރުއަނެއްާކވެސް މާކެޓު ހުުޅވައި

މް ކުޑަކުޑަ ކުދީންތަކެްއެގ މައްޗަށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް މަޢުޞޫކަމަކަށް ވެދާނޭ. މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތަކުގެ 

ުރގައި އެހެން ދިން ަވރަށް ތުއްތުއިކު އެ ،އިނދެފައި އެަކކު މީހަކާން ހޯދައިދޭ. ޤުތަކެއް ަނގާލުމުގެ ާޖގަ މީގެޙައް

ހުރިހާ މުދަލަކާއި ފަިއާސއަާކއި ހުރިހާ ެއއްެޗއްސަކީ  ގެެއ އިންނަ ީމހާ ،ނަމަ ކަުމަގއި ވަނީ  ެވއްޖެމީހަކާއި އިންނަން
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ނޑައެޅުުމގެ ޖާގަ ވެސް ިމއިން އެަބ ހައީ ފަހުން ަކއިވެިނކުރި މީހާގެ އެ ޔާތުަގއި ހޯދާފަިއވާ މުދަލެއް ކަމަށް ކަ

ކަމުަގއި ވަންޏާ  ގެންދޭ. މި ދަރިފުޅުގެ ަޙްއޤު ހޯދައިދޭނެ އެްއވެސް ގޮެތްއ ނެތް. މިއީ ައސްލު ޙަޤީޤަުތގައި ބުނާލިބި

ލިބޭ. ދަނީ. ޙައްޤުތަކަށް ޖާގަ އެބަ މީހަކު ވައްކަންކުރުމަށް ފުރުޞަތެއް ހުޅުވައިެލިވގެންދާ އެއް ކަންތައް މި ދެ

ނަމަވެސް،  ؟ާކކުތޯ މައްަސލަ ހުށަހަޅާނީ ؟ާޖގެ ފަރާތުން ކާކުތޯ ދާނީކުއް މައުޞޫމް ،ނަމަވެސް، ުކޑަުކޑަ ުކއްޖާ

އިންނާނެ.  އަނބިންނާ 4އްސަނދި މަހުޖަނުން ވިޔަފާިރވެރިންެގ ގޮުތގަިއ ތިބި މު ،އެކަހަލަ ހުށަހެޅުމެއް ނެތި

ކުދިން  ،ލުަގއިހާތިބި އިނދެގެން ޭއގެ ކުރިްނ އިނދެފައި ދަރިން ލިބިަފއި  އާ ނަމަވެސް، އެންމެ ޅަުކއްޖާ

ކުދިންގެ ާޖގަ ެގއްލޭ.  ކުދިންގެ ަޙއްޤުަތއް ހޯދަން ދުވާނެ ތަނެއް ނެތް. އެ އެ ،ނަމަ ލުގައި ިތބިހާތަޞައްރަފުނުފުދޭ 

ކުދިންނަށް ލިބުނު ފަިއާސއެއް ނެތް. ފައިާސއަކީ ެއއްެވސް ތަނެްއގައި ރަޖިސްޓްީރުކރާ އެްއެޗއް ނޫން. މުދަލެއް  އެ

ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިަފއި  ތަޞައްރުފުކުރުމެއް ނެތި،ނަމަ އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ެވސް  ކަމުގައި ވަނީ ހޯދާފައި ހުރި

އެ ބަލަްނވާނީ ެއއީ  ،ކަުމގައި ވީނަމަެވސް ެއެކއްގެ ނަުމގައި ރަޖިސްޓްީރކުެރވިފައި ހުރި ،އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް 

ދެމަފިރިން އެީކަގއި  އީޖެހެނީ އެ ބަލަން މިގައި ވެސް . އާރާސްތުކުރުމުންއްޗެްއގެ ގޮުތަގއި ކަމަށް ބަލަދެމަފިރިންގެ އެ

ރިންގެ ޙައްޤު މީަގއި ދަ، . އެހެްނވީމާކަމުގައި ވީނަަމވެސް ޭގގައި އިނެދގެން ހޯދި ގެ ގޮުތގަިއ،ހޯދާފައި ހުރި އެއްޗެއް 

ރާ ކަެމއް ނޫން. އްދަކުހުއިްސކުރުމަކީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް މީަގއި އެހެން ބައެްއގެ ަޙއްޤުތައް  އްސަނިގުޅިގެްނގޮ 

ގާނޫނަކުްނ  ޢީވަޟު ،ންނަ ކަންތަްއތައްހުރަށް ސާުފކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ޠަބީޢީ ގާނޫނުަގއި ވަ ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް

މާޔަތްކުރުމަށް ަޓކަިއ ހިލެވޭ. އަންހެނުންގެ ަޙއްުޤތައް އޭެގ މައްޗަްށ ިއސްެވގަތުމަކީ ކުރެިވގެންދާނެ ކަމެްއ ކަމަކަްށ ނުބެ

އްދު ނުވަތަ އިމުން ބޭރުން ހަ  ؛އްާދއި އިމުންހަތައްތަެކއް އެބަހުރި. ނަމަވެސް، ރަށް ބަިއވަުރ ކަންކުރެވެންޖެހޭ ވަ

ީނ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޙައްޤު. ދެން ގެއްލިގެންދާ ،ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީ އްސި ގޮ  ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށް މާ މައްޗަށް

ނޑު އެދެނީ މި ބިލު  ؛މި ބިލު، ގެްނ އެބަދޭ. އެހެންވީމާން ެގއްލިޞޫމް ކުޑަކުަޑ ކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކެްއ މިއިޢުމަ އަުޅގަ

ފަދަ ގޮތަކަށް މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ،މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަރުމާކޮށް

 .ޓަކައި މި ބިލުަގއި ހުރި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަޅުަގނޑު..

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަ ުކ އުތުރު ާދއިާރެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާ !ވާކުރައް މާފު ؛އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީައޅުގަ

 ރަޝީދަށް. 

 

 ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެން ވިލުފުށީ
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، އޮތް. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ލިސްޓުަގއި އަދި ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަން އެބަ

 ދެއްވިްއޔާ ރަނގަީޅ. ޑަށް ތަންޮކޅެއް ފަހުން ފުރުޞަތުއަޅުަގނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދާއިރާ ރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަަޑވެލީތްތެިރ މެންބރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.  މުޢާޒް

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން: މަޑަވެލީ

 ޭހ ގާނޫނަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާބެ ޢާއިލާއާ) 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އާދެ، ޝު

ފަހުގައި އަންހެން  ދެމަފިރިޔަުކ ަވރިވުމަށް، އްމު އިޞްލާޙެއް. ީމގެ ބޭނުމަކީއިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވަަރށް މުހި

، މުހިއްމު ގޮތެއްަގއި. އެހެންވީމާ ޚާއްޞަކޮށް އަންެހން މީހާގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން އެންމެ ؛މީހާގެ

ަގނޑުމެން ދެން ބަލައިަލންޖެހެނީ މި އިޞްލާޙުން އެ ކަންތައްތަްއ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮުތގައި އަންހެނުންެގ އަޅު

ވަިރވާއިުރ އަންހެން މީހާގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެރިެވގެންދޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މި  ؛އްކާ ޙައްޤުތައް ރަ

ކަމަކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މި އިޞްލާޙުަގއި ބުނާ ގޮތުން އިޞްލާޙަކުން މުިޅއަކުން އެަކން ޙައްލުެވގެންދާ 

ޖެހެނީ  ންަނނީ. މުދާ ބަހަން މިމުދާ ބަހާނެ ގޮތް މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި މި އޮ މަފިރިން ވަރިވުމަށްފަހުގައި ދެ

މެހެން މި ގާނޫނު ްއޔާ. އެހެންވީމާ، ކޮންޓްރެކްެޓއް ކޮންކުރީަގއި ކޮްނޓްރެކްޓެއް ކޮށްފައި އޮެވއްޖެ ؛ކޮންޓްރެކްޓެއް 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ގޮުތގަިއ ކޮންޓްރެކްެޓއް ހެދިދާނެ  ،ތެރެއިން އަންނަންޖެހޭ ކަމަަކށް އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ދެމަ ފިރިން ކޮންމެހެން ހަދަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އޮްނނާނެ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެގ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، ެއ މީހަކަށް ކޮންޓް ދެ ،އެހެންނަމަވެސް ރެކްޓެއް ހެދިދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އޮިނގަ

ނޑުމެން މި ޢަަގއި އޮންނަ ޮގތަށް އް ކޮންޓްރެކްޓެ ނޑުގެ ތެެރއިން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ މަލުކުރަންޖެހޭނެ ގާނޫނީ އޮނިގަ

ެލވެނީ އިންސާފު ހޯދުމަށް ޓަކައި. އިމި ގޮވަޙަޤީޤަތުގައި ހަަމހަމަކަމަށް  ،ގޮވާލަނީ ހަމަހަމަކަމަށް. ބަެއއް ފަހަރު

ކަންަތއްތަކާ  ަބއެއް ފަހަުރ ކަންދިމާވާ ގޮތުން ހަމަހަމަކުރީމާ އިންސާފު އެބަ ގެއްލޭ. އެހެންވީމާ، މި ،އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ ެވސް މި ބިލަްށ  ނޑަށް ހީވަނީ. އަުޅގަ ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭހެން އަުޅގަ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމަ ގޮތަްށ މިދެންނެވި ގޮތަްށ ސަރުކާރުން އަްނހެނުންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެިރކުރުމަށް ޓަކަިއ މިފަދަ ބިލެއް  ކޮްށ،އިގަ

މި ބިލުން ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު  ،ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހެޅުއްވީތީ ވެސް ައޅުަގނުޑ ސަރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރު

ނަޑކަށް ހާސިލުވެގެންދާ ނުކުރެޭވ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ހަމަ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ފާހަގަެއއް ކަމަކަށް އަުޅގަ
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ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ޢާމެންބަރު ޢަލީ  ރިފް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކޮމިީޓއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ައޅުގަ

 . ޝުކުރިއްާޔ.ދަންނަވަން ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ،ދަންނަވާލަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ށް މިއަދު ( އައިލާއާ ެބހޭ ގާނޫނު)ޢާ  2000/4ސް. ގާނޫނު ނަންަބރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް،  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމއްޗަށް ޮކމިޓީން ފޮނުވާފައި މި އޮތް ިރޕޯޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

މިއަދު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ފުންކޮށް މި ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާލަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން.

ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުގެ ސަބަބުން މީގެ އަސަރު މި ކުރަނީކީ ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަކަށް ނޫން އިނގޭތޯ. 

ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ބިލެއް. މި ހަމަ ދެމަފިރިންނަށް މީގެ އަސަރުކުރާނެ ބިލެއް ޙަޤީޤަތުގައި. މުޅި  އީމި

 ؛ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށްމި މުޅި ކުރާނެ ބިލެއް ޙަޤީޤަތުަގއި. ހެން ކަނބަލުންނަށް މީގެ އަސަރުއަން

ނޑުމެންގެ އް ވަމުން އަްނނަ ކަމަށް އަބަދުޚާއްޞަކޮށް މި ރާއްޭޖގެ ދެރަ ނިކަމެތި ގޮތްތަ ވެސް ވަކާލަުތކުރެވެމުން އަުޅގަ

އެތައް ޒަމާނެްއ ވަންދެން ކައިވެނިކޮްށގެން ، އިއްޤުތައް ައޅުަގނޑުެމން ދޫކޮށްލަގެ ޙަބޭފުޅުން ތެރޭގައި މި އަންނަނީ. އެ

އަނބިމީހާ ހުސްއަތާ  ،ިހނދު ލިބިފައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާ ދެމަފިރިން ވަކިވެދާ ރިއުޅުމެއް އާާރސްތުކޮށްގެްނ،ދި

ނޑު ވެސް ަގބޫލެއް ނުކުރަން  ،އެހެންނަމަވެސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ދާންޖެހުމަކީ އެއީ އިންސާފެްއ ކަމެއް އަުޅގަ

، އިލާޒަރަކުން މި ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭ ބަލައަިދ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ދީނީ ނަ  ،އިުރގައިއިލާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓު ބަލަ

ނޑުމެްނނަށް ލަފާދެވޭނެ ބޭފުޅުންނަ ށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިކަމާ ބެހޭ އެކްސްޕާޓުން ދީނީ ނަޒަަރކުން މިކަމަށް އަުޅގަ

ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން އަދިެވސް ިއތުރަށް މި ބިލާ ދޭތެރޭގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަޝްަވރާތަކުން އެނިގގެން މި

ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުއިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަ ހުއްޓޭ. އެެހންވީމާ، އަޅު  ކުރެވެނީ ވަރަްށ ގަ

ބުން ދިރިއުޅުން މީގެ ސަބަ ،ތަކެއް މީަގއި ގެެނވިށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙުވަރަ ރަނގަޅު ބިލެްއގެ ގޮުތގައި ިމ ބިލަކީ.

ނޑުމެންނަށް މި  ؛ރަށް ބޮޑަށް ަޙޤީޤަތުގައި މިހާރުެވސްވަ .ުތކުރެިވގެންާދނެ ކަމަށްއިތުރަށް އާރާސް މިާހރު  އަުޅގަ

ށް ނުވަަތ ެވސް އަނބިމީހާއަ ވަންދެން ދިރިުއޅޭއިރު ލަައކީ ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެ، އެތައް ޒަމާނެއްދިމާވާ މައްސަ

 ން މި ލިބޭ ކުިރއެރުމު ؛ކުރެވޭ މަަސއްކަތުން މި ިނުކންނަންކަެމއް ނޯޭވ ދެމަފިރިން އެުކަގއި ޤީފިރިމީހާއަށް ވެސް ޔަ

ގިނަ ފަހަރުގައި މުދާ އޮތީ. އާިޚރުގައި ކަން ނިމިގެންދާ ުދވަހު މީހާއަށް  ކިހާވަރެްއގެ ހިއްާސއެއް ކަމެއް އެ
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ޙަޤީޤަތުގައި  އީޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންވީމާ،  މިންނަ ފަރާތަށް މީގެ މަންފާ ލިބެމުންދަނީ އިއްއޮއި ވިފަކުރެރެޖިސްޓްރީ

ނޑުމެންނަށް އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް މީގެ ނިކަމެތިކަން  ވަރަށް ދެރަ، ނިކަމެތި ގޮެތއް. މީގައި ގިނަ ފަހަރު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ފޯރާފައިވާ ރި ަމއިންތަކެްއ ދަނީ. ރާއްޖޭެގ އެަތއް ަބއިަވރު އެކަިނވެ ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ލާނެ މީހަކު ނެތިފައިއިއަޅަ  ،މަގުމަތިވެފައި  ކުދިން ބެލޭނެ ގޮތްތަކެއް ނެތިފައި ތިބިކަން މިއަދު އަޅުގަ

ވަރަށް  މާ،އެހެންވީ މެންބަރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ އެކަން. 85ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިިތބަ 

ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ. މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ހިތްޕަވައިެގްނ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ވުރެ ވެްސ  އޮތް ގޮތަށްމި ކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އަޅުަގނޑު ގަބޫލު

ނޑުމެން އިތުރަށް ދިރާސާމި  ނުޑމެންގެ މިސްވެގެންއަުޅގަ ،ފުރިހަމަކޮށްލާފައި ކޮށް، ދަނީ ކޮންކޮން ބައިތަެކއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަންހެން  ،ޗެއް މީގެން ހަދާފައިރއަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު ިރސަ އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްލަިއެގން އަޅުގަ

ތެރެއިން ޝާމިލުެވގެންދާ ވެސް މީގެ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށްކަނބަލުންނަށާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން 

ނޑު ވަރަށް އާދޭހާގޮތަކަށް މިކަން ކު ފަރާތްތަކަށް މީގެ މަންފާ ލިބޭ އެކު ިތ  ވަަރށް އަދަބުވެރިކަމާ އިރުމަށް ައޅުގަ

ނުޑ އެދެނީއެންމެ ބޭފުޅުންގެ ކިަބއިން ެއދެން ނޑުމެން އެްނމެން މި ކުރާ މަސައްކަަތކީ ، . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ޤީޤަތުގައި ވެސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި، އުފާވެރި، މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުެރޭވ ޙަ

ސާއަށް ވަޑަިއގެްނ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިތަނަށް ޖަލް ؛މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ، މިތާ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް

އެއްކޮށް  ތި ބޭފުޅުންގެ ދަރިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،އަނބިއަނބިކަނަބލުން ކުރެވެނީ ތި ބޭފުޅުންގެތި މަސައްކަތް

ނޑުމެން ކުރަން ކުރުމުގައި އަނބިން އެ ކުާރ މަސައްކަތުގެ އަުގވަޒަން މި ކުދިން ތަރުބިއްަޔތު ބަލާތީވެ. އެ އަދު އަުޅގަ

ނ ،ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެކަން މިއަދު ނުކުރެޭވ ކަމަށް ވާނަމައެބަ އައިްސ ުޑމެންނަށް މިތަނަށް އަުޅގަ

ބޭބޭފުޅުންގެ ފިރިން  އެ ،ކުާރކަށް ނުތިބެވޭނެ. ަހމަ އެފަދައިން މިތާ ތިއްބެވި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ވެސްވަކާލާތު

ކުރެެވނީ. އެހެންވީމާ، މީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ފުންކޮްށ ތަނުގައި އެ މަަސއްކަތް  ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުން މި

ނޑު  .ހޭ ރަނގަޅު ކަެމއް ހަމަ. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެންވިސްނާލަންޖެ އަުޅގަ

 .މު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭީތވެއްއްސާކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިކަމަށް ހަމަ މި ވާހަކަ ހި

ުހށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ައޅުަގނުޑ  ؛ލާޙަށްބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

ހޭ ކަންތައްތަކަީކ ކޮަބއިތޯ ލާފަިއ ައޅުަގނުޑމެން އިތުރަށް މީަގއި ބަލަްނޖެއިާތއީދުކުރަން. ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަ ވެސް

ނޑު ވެްސ ންއް ގޮތުަގއި މި ބިލު ފާސްވެގެފަހު ފުރިހަމަ ބިލެ ލާފައި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްލުމަށްއިބަލަ ދިޔުމަކީ އަުޅގަ

 . ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ންމަށް ވާތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަކަމެއް ކަ އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން ބަާލއިރު ނޑަެއޅިެއމް.ޑީ.އޭ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ  ފައިއަްށ ކަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި 18މިނެޓު  3ވަނީ   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީއަރުވަނީ  ިސކުްނތު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ދީނާ  ކުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގާ ގޮތަކަށް އިސްލާމްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢުތަ

ނަޑކަގުޅުން މި  .ށް ނުެފނޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްހުރި ބޮޑެތި ކަންކަން ިހންގުމަކީ އެހާ ރަނގަުޅ ކަމެްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމާ މިއަްށވުެރ ކަންކަން އަިއއްސަ އޮންނައިރުަގއި އަޅު  މި ،މުދާ ބެހުމާއިގޮތަކަށް ތަރިކަ  ދީނުގައި ވަކި ގަ

ނޑު  ރިފް އެ ހުށަހެޅި ޢާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފުންކޮށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

އުމުގައި ތިބި ޢިލްމީ ޤަަރށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިލްމީ، އިތު ިއ،އަލުން މި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަ ،ހުށަހެޅުމަށް

 ްށވުރެ ފުރިހަމަކޮށް މި ބިލު މިއަ ،ން ގެެނސްގެން އަދި ވެސް މިކަްނ ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅު

ބޫލުކުަރން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަައއުމަކީ ެއންމެ އެދެވިގެްނވާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ފާސްކުރެިވގެން

ނުޑގެ  ނުޑ ވެސް ހަމަ އަުޅގަ ނޑު އަޅުަގނުޑގެ ވެްސ އަނބިަދރީން އެބަތިބި. އަުޅގަ ައނބިދަރީންނަށް އަޅުގަ

އެގްރީމެންޓެްއ ހަދާފައި ނުިދން ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، އަދި މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިްނ މި ބުނާ ގޮތްަތކަކަށް 

ނުޑގެ އަނބިދަރީންނަށް ފިޔަވައި އެހެން  ،ބައްޓަންކުރެިވގެން ނޫން ގޮެތއްަގއި ނަމަވެސް  ނުޑގެ މުދަލެއް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑގެ ބަޔަކަށް އެ ލިބޭނެ ގޮ ނޑު ނުކުރާނެކަން އަުޅގަ ަތކަށް އަޅުަގނޑު ދުނިޭޔަގއި ހުރެެގން އެ މަސައްކަެތއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  އަނބިދަރީންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެުކ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޮބުވެިތ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ވެސް

ުނގެއްޭލ ފަދަ  އެ އިޙްތިރާމު ،ލިބިގެން  މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދަްއކާއިުރގައި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ވެސް އިޙްތިރާމު

ދެްއިވ  ،ތެރި ރައީސް ބޮޑަްށ އެދެން. އިްއޒަތް ގޮތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާކުެރިވގެންދިއުމަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ ވަރަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ފުވައްމުލަުކ  ...އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ލަކު އުތުރ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމު
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ނޑުެމން ކުރިމަތީގައި މި ނޑު ހިތުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު އަުޅގަ ވާ ބިލަކީ އަުޅގަ

ވެްސ  ައޅުަގނޑު ،ކަމަށް ވިޔަްސ ވެސް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ކޮްނމެވެސް ވަރެްއގެ ޚިޔާުލ ތަފާތުވުންތަކެްއ ހުރި

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ގަ ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ މަްއސަލައާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާނޫނީ ގޮތުން  ،ވާހަކަައކީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ހަވާސާވެަފިއވާ މީހުން، ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯ ުރކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެބަޖެހޭ އެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުޮކށްދޭން. އަޅުގަ

ކުދިން މަގުމަތި  .އިލާތައް އެބަ ރޫޅެއޭޢާިއންތިހާއަށް ދިވެހި  އޭ.ދިވެހިރާްއޖޭގައި ވަރި އެބަ ގިަނވެ ،ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ 

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ދަރިން. ނިކަމެތިކަން ލިބެނީ ދިވެހި ާވވުމުަގއި ނިަކމެތިވެގެން މި ދަނީ ހަމަ  އެބަެވއޭ. މި

ނޑުމެންގެ މުސްތަޤުބަލަށް ނިކަމެތިަކން އަމާޒު ނޑު ދަންަނވާލަން ، ވަނީ. އެހެންީވމާ މި ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލުަތފާތުވު ،އޮތް ވާހަަކއަކީ   ން ހުރި ކަމަށް ވަނީމި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދީނީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލައާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ވެސް  ،ނަމަ ޫބލުކުރަން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ގައަޅުގަ

ނޑުމެން އިންސާނުން ކުރާ ކަންކަން އިތުަރށް ފުރިހަމަކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ،  ،ހޯދުމަކީ އަުޅގަ

ނުަވަތ  ،ގޮުތގައި ލިޭބ މުދާ އިގެ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ތަރިކަ  ،ތަކުން ެއ ފާހަގަކުރާ ފަދައިން ަބއެްއ ފަރާތް އިމީގަ

މިފަދަ މުދާތަަކީކ  ،އަދި ހިބައާއި ،ކަިއވެނީގެ ކުރިން ނުވަތަ ކަިއވެނި ރޫޅުމުެގ ކުރިން ވަކިން ހޯދާފައި ހުންނަ މުދަލާ

އަދި  ،ވަކި ފަރުދަކު ހޯދާފަިއވާ ުމދަލެއް ކަމަށް ިވޔަސް އެއީ މި ގާނޫނުަގއި ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަބުނޭ ެއއީ

ފައިސާެއއް ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ އެ ފަރުދެއްގެ ަޙއްޤެްއގެ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނު އެބަ މާނަކުރޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން އިތުރު މިނިވަންކަމެއް ނުވަތަ އިތުރު ބާ ،ބޫލުކުރަން ެއބަޖެހޭގައަޅުަގނޑުމެން  ރެއް ނުވަަތ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ މުޖުތަމަޢު އިތުރަށް  ،އިލާތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައިޢާ ންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭ

ނުޑ ވެްސ  ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތައް. އަުޅގަ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ުލތަކުަގއި އިސްލާމީ އުސޫލުތަާކއި، އިސްލާމީ ޝިޢާރުތަކާ ިޚލާފަށް ކަންކަން އެބަ ކުެރވޭ. ޙައުތަުޙޒީބީ މާ ،ބޫލުކުރަންގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އަުޅަގނަޑށް އެނގިފަިއވާ މިންވަރަށް  ،ގޮތުން އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ންގެ އަރިހުންނާ އަދި މިކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރި ،ނަމަ ބަލާ ކަމަށް ވަނީ

މުއައްސަސާަތކުގެ ވެސް ޚިާޔލާއި މަޝްވަރާ މި ބިލަށް ވަނީ ހޯދިފަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި ބީދައިން މި 

 ރި ކަހަލަ އިްޚތިލާފެއް ނުވަތަ މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ކަންބޮުޑވުމެއް ހު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ދީނީ ގޮތުން ެއއްވެސް

އަޅުަގނުޑމެން އިންސާނުން ކުރާ މަސައްކަތެްއަގއި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވިސްނުމަީކ  ،ނަމަ މަށް ވަނީކަ

ނުޑ  މުއްމުހި ކަމަްށ ވިަޔސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތ މިންވަރަްށ އޮ އޮތް ގޮުތގަިއ މި ބިލު މި  ބޫލުކުރާގަ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢަށް ގެއްލުމެއް، އަދި ދީީނ ގޮތުން މި ދަންނަވާ ފަދަ މި ބިލު ފާސްކުރެވޭނެ. މިއަކުން 
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ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވުމާ ނޑަްށ  ޚިޔާލުތައް އަުޅގަ ވަރަށް އޮތް  ގޮުތގަިއ މި ާގނޫނު މިހާރު މި ބޫލުކުެރވޭގައެކު އަުޅގަ

 ކަހަލަ ތަޢާރުޟުވާ... އެްއވެސް އި ބެލިކަމަށް ވިޔަސް ވެސް މީގަ 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

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

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

ގޮތުން އިނގޭތޯ.  މިހާރު ވާހަކަދެެކވެމުން މި ދަނީ މުދަލާ ބެހޭ`. އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

މުދަލަކީ އެއީ ޯކއްެޗއްކަްނ، މުދަލަކީ ކާކު ދެއްވާ އެްއޗެްއކަން، ކޮން ފަރާތަުކން އަންނަ އެްއޗެްއކަން 

ބަހަންވީ ވަޠަޢާލާ ދެއްާވ އެްއޗެއް. އެ މުދާ  ހޫސުބުޙާނަهللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެނގޭ. މުދަލަކީ 

ރަދުކުރަންވީ ގޮާތއި، އެ މުދާ ހޭދަކުރަންވީ ގޮތާިއ، އެ މުދާ ބަލަހައްޓަންވީ ގޮތާ ެއއްޗެހި ކީރިިތ ޚަގޮތާިއ، އެ މުދާ 

އެީކަގއި ެއ  އެ ެދއްވުމާ، ގުރުއާާނއި ކީރިތި ރަސޫާލގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ ވަރަށް ސާފުޮކށް ހުރީ އަިއއްސަ. އެހެންވީމާ 

ންވީ ގޮާތއި، އެ ގެންގުޅެްނވީ ގޮާތ، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރީ ވަރަްށ ުއޅެ ހަންވީ ގޮާތއި،ރަދުކުރަންވީ ގޮާތއި، ބަޚަ

 ޙަދީޘާ އިިއ މިކަހަލަ ގުރުއާނާ ސާފުކޮށް ގުުރއާނާއި ޙަދީޘުްނ ސާފުކޮށް ައއިްއސަ. މިކަހަަލ ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއްެގ ތެރޭގަ 

ނޑުމެން މީގަތެރި ރަީއސް. އަކިޔައިދިނުމަކީ ފަސޭަހކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތް ާލއިރުަގއި އިފަރާތަށް ވިސްނަ ދެ އި ުޅގަ

ނެޑއް ެއބައޮތް މި ގާނޫނު މިގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ.  އަށް ވެސް ލިބިދާނެ ވަރަށްއަންހެންމީހާ ބޮޑު ލަ

ގެ ހަމަ މީހާ ފިރިހެން މީހާ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަިއއްސަ އަންހެން ،މިސާލަކަށް !މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ

ސާޅީްސ ، ދުވަސްދުްއވާލަން ބޭނުންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ކުންފުނި އޭނަ ދަރަނިކޮށްލާ ބަހަްއޓާފައި ތިރީސް

ްނވާ ދުވަހަކު ާކކުތޯ ބައިކުަޅ އެއްބައި ހިފަިއގެން އޭނަ ނިކަމެތިވެގެ ދާއިުރގަިއ، އެ ދަރަނީގެ ދެނުން ދަރަނިވެގެންއަމިލި

ކަމަުކ.  ންނަނީ ފިރިހެންމީހާގެ އަތުގައި އަންހެންމީހާ ގޭގައި އިނެއްއޮ ޓުމުގެ ބޮޑުބައި މިސާ ބެލެހެއްފައި ؟ދާންޖެހޭނީ

 މުދަލުގެ ދެ  ގެ،ލިބޭ އެްއޗެއް  ަނގަންޖެހޭނެތާ އޭނަ. ފައިދާ ޑީަގއި ދަރީނީގެ ޒިންމާ ވެސްނބޮ އޭނަ ދަރަނިވެގެންދާ

ދާއިުރ ހަމަ ދަރަނީގެ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ދަަރނިވެގެންބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ނޫނީ މުދަލުން ބައެްއ ލި ބައިކުޅަ ެއއްބައި ލިބޭ 

ގިނަ މީހުންނަީކ  ؛އިރު ެއ ދަރަނީަގއި އެޅިްއޖެއްޔާމިހެން ދާ، ންމާ ނަގަންޖެހޭނެތާ. އެހެންވީމާވެސް ޒި

މީހާ  ންއެ ަވގުުތގައި އަންހެ، އިން ިގނަ މީހުންނަކީ. އެހެންވީމާމީގެތެރެ ،ދަރަނިވެރިެވގެން ހަލާކުެވގެްނ ދާ މީހުން

ނޑު ، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ  ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ، މުާދ އަތުލަިއގަތުމުަގއި އެބަހުރި ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ލަ

ނޑު ލިބިފަ. ދެ ފަރާތަށް އޭނަ  .ވެސް. މިސާލަކަށް މޮނާޒާ ނަޢީމް ލިބިފަ. އެބަހުރި އަންހެނުންނަށް ވެސް ލަ
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ފަކީރު ދަރަނިވެގެްނ  ދަމަިއގަނެގެން ފިލީ. އެ ޓްސޯރި އޮތް ނބިމީހާ ޚަދީޖާ، އެއޭނަގެ އަ ެޓއް.ސޯއަމިއްލައަށް ހެދި ރި

ބަލާއިރު  ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް ހާލުގައި ، ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ ދަނީ އެ ދަރަިނ ދައްކަމުން. ހާލުަގއި އަދިވެްސ އެ

ނީޑގެ ނާރެއް ޮގވަިއގެންއަ ،ގިނަިއން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބީ ފިރިހެނުންތޯ ،މިހާރުވެސް ބަލައިބަލަ  ،ންހެނުންތޯ. ސިކު

ނޫނީ މޮޔަވެގެން ނޫނީ މަގުމަތީަގއި ލާެއނބުރެނީ އަންހެނުންތޯ ގިނައީ ފިރިހެނުންތޯ ގިނައީ. އެންމެ  ،ނޫނީ ބޯގޮވަިއގެން

މި  ؟ތޯވަނީ ފިރިހެނުންތޯ އަންހެނުންމަރު !އެޓޭެކއް ޖެހިެގން މަރުވަނީ ކޮންބައެއްތޯ ދިރާސާކޮށްބަލަގިނައިން ހާޓް

ބޮޑު މައްސަލައެއް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތަކާ  ބަލަ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ ވަރަށްދިރާސާ ހަދާލަ

ނޑަށް ވާހަކަަދއްކަްނ ޟޫޢަކަްށ އަޅު އުޟޫޢެއް ނޫން. މިކަހަލަ މައުސްނަންޖެހޭނެ. މިއީ ކުަޑކުޑަ މަ ދޭތެރޭގައި ވި ގަ

ނޑުމެން ކިޔާނީ ޖެހީ. ދެން ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ. ތި މިހާރު ނަގަބީލު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ؟ކޯއްޗެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ، އެހެންވީމާ އޮީތ  އަންހެނުންނަށް އެ ގެމުދާ ބެހުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މުދާ ދޭން. މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނެއްކާ ކުންފުނީގެ ހިއްާސ ގެންދަނީ. އަޗެއް ެވްއޖެއްޔާ ހަމަ ދެމުންއެއް  އިން ގޯްއޗެއް ވެސް ގަނެދީފަ. ލިބޭހުޅުމާލެ

ނޑު ދީފަ. މިހާރުވެސް އެ އިތުރަށް  ؟މެން ހަދަން މި ޖެހެނީއޮތީ ެއްގރީމެންޓުގައި ހިްއސާ ދީފަ. ެދން ކޯްއޗެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ުކރަން މި ޖެހެނީ ކަމެއްތޯކޮން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ މީހެއް. ކީރިތިރަސޫާލެގ ؟ އަުޅގަ

ތިޔަ ބައިމީހުން އަންހެނުންނަށް  .ިފރިހެންނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ،ިމސާލަކަށް، ތިޔަ ަބއިމީހުން ،އްަގއި އޮންނާނެޙަދީޘްފުޅެ

ކަލޭމެންގެ  ގެން. މާދަމާ އެ މީހުން ވެދާނޭތިޔަބައިމީހުންގެ ހުރިހާ ސިްއރުތައް ކިަޔއިނުދޭށޭ. މިއީ ސަބަބެއް ޮއވެ 

މި  !އް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ވރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތައް. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާދުޝްމަނަކަށް. މީގައި ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތަ

ސަލާމް ވަޑަިއގެްނ އަންހާ. އެ ކަމަނާ، އެއް ރެެއއްަގއި ޖިބުރީލް އަލައިިޙއްهللا އިޝާ ރަޟިޔަޢާއުއްމަތުގެ މަންމަ، 

ްށ ދުޢާ ދެންނެވުމަށް. ފާފަ ސަހަރާއަށް ވަަޑިއގަންނަވާޭށ، އެތާ ތިއްެބވި ބޭކަލުންނަ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ދަންނަވަނީ 

 .ނެވި. ރަސޫލާ ވަޑަިއގެންނެވިފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކީރިތި ރަސޫލާ ވަޑަިއގެން

ތަނުްނ  ޮގތަކީ. ަވޑަިއގެންނެވި ވަަޑިއގެންނެވި މަގުމަތީގައި ކިހިނއްތޯ ވީ .ޖެހިއިރު ެއއީ. ަވޑަިއގެންނެވި 2ދަންވަރު 

 ފާނު ހިތްޕުޅަށް އެެހން އެއްެޗއް އަާރަވޑަިއގެން ފަހަތުން ވަޑަިއގެން...އިޝަތުގެޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  55މިނެޓު  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ  އަރުވަނީ މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ސިކުންތު. އަުޅގަ

 .ށްމުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަމެންބަރު 

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ
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ގޮތެްއަގިއ  ލަހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ ޖުމު އިލާާއ ބެހޭ ާގނޫނަށް މިޢާާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ޝުކުރިއް

ތެރި ރައީްސ. ކަިއވެންޏެއް ކުެރވުމަށް ފަހުގައި އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަންނަަވން. އިއްޒަތް

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ  ޙަޤީޤަތުގައި ދިރިއުޅުން އާާރސްތުކުރުމުގައި ދެމަފިރިންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ލަތަށް ހާބޮޑުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑިަވޅުތަުކގައި ުނވަތަ ދާހިނދު ބަލާއިރުަގއި ވަީރގެ މައްސަަލ ވަރަށް ކަނބަލުން  އަންހެން ،ބޮޑު. ވަިރެވގެންދާ ދަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރެއް. ނިކަމެތިވެގެން ނޑުމެން ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރު އަުޅގަ ިދއުން ެއއީ ެވސް އަުޅގަ

ދިއުމަްށ ެމއްަގއި ދެމަފިރިންގެ ހިްއސާާވ މިންވަރު ވަިރެވގެންއެހެންކަމުން، ދެމަފިރިން އެުކގަިއ އާރާސްުތކުރާ ދިރިއުޅު

ނޑު ހުގައި ދެމަފިރިންނަށް ލިބިގެފަ ގޮުތަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ވަރީގެ ސަބަުބްނ  ބޫލުކުރާގަ ންދިއުން، އެއީ އަުޅގަ

ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް.  ބޮޑު ހިމާޔަތެއް. އަދި ވަރަށް އެކަނިވެިރެވގެން ދާ އަންހެނުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް 

ނޑު މި އިޞްާލޙަ، އެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ނަމަވެސްށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންއެ ސަބަބަްށ ަޓކައި އަުޅގަ

ށް އެ މުދަލަކަ އިރުަގއި ހަމައެކަނި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެނީދާޤަތުގައި ދިރިއުޅުެމއް ރޫޅިގެން ޙަޤީ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ިއ ތެރޭގަ ދަރިންގެ ޙައްޤުތައް ެވސް މީގެ ާދއިރުަގއި ދެމަފިރިންގެ ދަރިން ވެސް ތިބެދާނެ. އެނޫން. ދިރިއުޅުމެއް ރޫޅިގެން

ނޑު  ވަރަށް ގަިއ މުދާ ބެހުމާއި މުދާ ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތު  ބޫލުކުރާގަބޮޑަށް ހިމެނިގެންދާެނ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ތައް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށްމި ކަންަކމަކީ މިއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ދީނުގައި ވެސް އެކަުމގެ ުއސޫލު ،ވާރުތަެވގެންދިއުމާ

ކަންކަން  ނުން މިއާންނާއި ކީރިތި ޤުރުޘުންކަން. ރަސޫލާގެ ޙަދީބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ކަ ،ެލވިފައިއިއެކުަލވަ

މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާކުރެވިގެންދާިއުރ ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ

އްާސ ނުވަަތ ހި އިްނ ލިބިގެންދާގޮތެްއގަިއ މިއީ ކުރެޭވ ކަިއވެންޏަކާ ގުިޅގެން އާރާްސތުކުރާ ދިރިއުޅުެމއްެގ ތެރެ ޞަޚާއް

ިމއަށްވުެރ ބޮޑަށް ދީނީ  އި،ގޮތުަގއި މިފަދަ ބިލަކަށް ީމގަ  ބޫލުކުރާ ގަާވއިރު ައޅުަގނޑު  މުދާ ބެހުމާ ގުޅޭ ބިލަކަށް

ނޑު ދަންނަވަްނ  އި ނަޒަރަކުން ައޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ އަލިއަުޅވާލަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމާ އެީކގަ އަުޅގަ

ތީ އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި މި ބިލު އަދި ކޮމިީޓއަށް ެގންދިއުމަކީ މި މަޖިލީހަށް އަންނަންނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. އޮ

ނޑުމެން  ،މި ބިލު ބަލައިނުގަންނަނާނެ ވާހަކަ ެއްއވެސް މެންބަރަކު ނުދައްކަން.  ގެނުވަތަ ފާސްނުކުރާެނ ވާހަކަ އަުޅގަ

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަްށވުރެ ބޮޑަށް ގަވި ކަންތައްތަަކށް އަޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑ މި ދެންނެ

ނޑު  ނޑުމެން ގައަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ. ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސް ައޅުގަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ކަންކަމަށް އަޅުގަ

ކޮށްަލން ޙަޤީޤަތުގަިއ އަންހެނުންގެ މި ބިލު އިތުަރށް ފަރުމާކުރެވިދާނެ. ހަމަެއާއއެކު، ައޅުަގނޑު ފާަހގަ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ނޑުމެްނ އަބަދުވެސް ަދއްކާ ވާހަަކއެއް. ަދއްކަންޖެހޭ ވާހަަކެއްއ.  ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުުމެގ ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

 ެގ ވާަހކަ މި މަޖިލީހުގެ ބަެއއް ބޭުފޅުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. އަންހެނުންގެ މެދުގަިއ މި އޮންނަ ރޭިޓވްޕަޖެންޑަރ ޑިސ

ނުވަތަ އަންހެނުނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަފާތުކުރުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭ  ،ތަފާތުކުރުން

 މަސައްކަތް. ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ދާދި...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަޙުްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލާ  ގ5.3ެ ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ަވގުތުަގއި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެާއއެުކ، ދަންނަވަން. 

މަތީން  އެ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި ާވ ގޮުތގެ ،ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުެގ 

ދިއްޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު  ،ރާތުންސަރުކާރުގެ ފަ

 ށް އިޞްލާުޙެގ ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ތިންވަނަ ކިޔުން ެއއްވަން. ( އައިާލއާ ބެހޭ ގާނޫނު)ޢާ 2000/4ނަންބަރު 

ށް ނު( އަބެހޭ ގާނޫ ހިރާއްޖޭެގ ބިމާިދވެ) 2002/1.  ގާނޫނު ނަންބަރު 5.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.4}

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަުލން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ  ،އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

 ިއޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މި  1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވނީ ފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް 

ނޑު  ،އިިސއްޔަތުން. އެހެންކަމުންހަތީ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން. އެީއ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރުެގ އޮ އަުޅގަ

ށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ( އަބެހޭ ގާޫނނު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ) 2002/1އެކަމަށް ިއސްެވގަންނަން. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާ ،ބިލު

ިއއްޒަތްތެިރ  ،މި ފުރުޞަތުގައި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ކުރެއްވި މަސަްއކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް

ކޮމިީޓއެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން މި ބިލުގެ ގޮތެއްަގއި ކުޑަ  ޞަދަންނަވަން. އަދި ޚާއް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ާވތީ، އެ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  މަސައްކަތް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓން ކުރައްަވއި ނިންމަވާަފއި

އްރިރަށާިއ ގޮެތއްަގއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުޤަ ޞަދަންނަވަން. ޚާއް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރު 

ނޑު  ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ  ހިސާބުން ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ ބޫުލކުރަނީ މިގަމުޤައްރިރުގެ ނަން އަުޅގަ

ނޑަށް މި ރިޯޕޓު ހުށަހެޅިއްޖެ ޢަލައިކުމް. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( މި ރިޕޯޓަށް، މި  ކަމުަގއި. ވަްއސަލާމް މަތީން އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވަނީ މަރަދޫ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އިއްޒަތްތެިރ  ބިލަށް އެއް އިޞްލާޙު

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޭޖެގ ބިމާ) 2002/1ބަުރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ގާނޫނު ނަން

ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙައިޞްލާޙު އަށް ައކުރެއް ވަނަ މާއްދާ  19ކީ؛ މި ގާނޫނުގެ ގެަނއުމުގެ ބިލު. ިމ ބިލަށް އަޅުގަ

ދިރިއުޅޭނެ  ވަނަ މާއްާދ. އެއްމެދު އިމާރާތް ނުވަތަ އެއްމެދު އިމާރާތުން ފްލެޓެއް ގަންނަ ފަރާތަކީ 19އިތުރުކުރުން. 

އެ މީހަކު  ،ކަމަށް ވާނަމަ އެްއވެސް ތަެނއް ނުވަތަ އެެހން އެްއވެސް ގޮތަކުން އެފަަދ ތަނެއް ލިބެން ނެތް ފަރާތެއް 
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ހޭ ޓެކްސް ދެްއކުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ގަންނަ ތަނަުކން ޓެކްސްެގ ގޮުތގަިއ މި މާްއދާގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ަދްއކަންޖެ

 ެވގެންދެެއވެ. އިސްތިޢުނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަުރ އަރުވަން. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެފުރުޞަތު ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު 

 އަރުވަން. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތު

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ދެންމެ އެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛އިްޞލާޙުގެ މަރުޙަލާ ހުށަހެޅުން ހިސާބުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ުޝކުރިއްޔާ. މި

ސްގެ ަވގުތު. އެީއ ހުގަިޑއިުރގެ ބަ 1ސްގެ މަރުހަލާ. ހު ދެން އޮތީ ބަ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ

 15މިނެޓު  7އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 29ނެޓު މި 14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  59މިނެޓު  28ށް .ޕީ.އެމަޕީ

ްށ ނިސްބަތްނުާވ މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަ 3އަށް ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީ 18ނެޓު މި 3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފަށް. ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މި އިޞްލާޙު މި ބިލަށް މި ހުށަހެޅީ ވެްސ މަޖިލީހުގެ ގިނަ  ޙަޤީަޤތުގައި  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 އިައދި އެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ،ވެސް ކަންޮބޑުވާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުުކރެއްވި ިޚޔާލުެގ އަީލގަިއ އެ ބޭފުޅުން

ނޑުމެްނ ދިނުމަށް ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ންވާ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުބޭނު އަލަށް ގޯތިގެދޮރު ހޯދަން ގަ

ދޭންޖެހޭ. އެހެނީ އިފަންތީގެ މީހުންނަށް ވެސް ލުއި ގޮތެއް އެބަ ހޯދަ މެދު، އިތުރަށް ހައުިސންގެ ޙަޤީޤަތުގައި ސޯޝަލް

ނުދޭ. ނަށް އިމާރާތްކުރުމަކުންނޑުމެންެވސް އެކަީށގެންވާ ހަލުިވ ސްޕީޑުަގއި އަުޅގަގ ސިންސޯޝަލް ހައު

ޖެހޭ ވެސް އެބަ އެހެންނަމަވެސް، ސަުރކާރުން ބިން ދޫކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ ގެޮދރު ވިޔަފާީރގެ ގޮުތަގއި ވިއްާކ ފަރާތްތަކުން

 ސާސްކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް. އެހެންވެގެން. އެހެންނަމަވެސް، މެދު ހުގަތުމަށް ދަތިކަން އި ،މި ދެންނެވި

ވިޔަފާރީގެ ުއސޫލުން ދެވަނަ ގެެއއް ގަންނަން. ދުނިޔޭެގ  ފްލެޓުތަކުން އެއްގެ ހުރެގެން  ންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ފަ
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ނޑު .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ބައެއް ޤައުމުތަުކގައި ޮއވޭ ކެެޕއް  ަގންނަ ތަނުގެ ވެލިއުން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އޮތް  ކުރަން ރާއްޖޭަގއި މިޛުނީ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަންފީހުށަެއއް ނާޅަން. އެހެ އެ މައްސަލަެއއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި

 ބަަޔރއަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރު ނުވަތަ ފަސްޓު ދުިނޔޭގެ ގިނަ ަޤއުމުތަކުަގއިކަމަށް ާވތީ. ބައެއް  ލަތުން ދަތިވާނެހާ

ނޑު ހުށަ ގްރާންޓެއް ދިނުމުގެ އުސޫލުަތކެއް ވެސް އޮވޭ. އެެއއް މި  ،އެއް ނާޅަން. ހަމައެކަނި މިދެންނެވިވެްސ އަޅުގަ

ފްލެެޓއް ގަންނަ ފަރާތެއް ކަމުަގއި ޔަރއަްށ، ެއއީ  ަޓއިމް ބަޓް ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ލިބޭ ޓެކްސް ފަސް 19 ؛މާއްދާ

އެ  ގަންނަ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަްނޖެހޭ ޓެކްސްގެ ތެެރއިން.، ގޮތަށް މި އޮތީ ުކރެވޭެއއިން ޓެްކސް މާފު ،ވާނަމަ

ނޑު ާފހަގަކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހަ މިލިއަނަށް  ފަްސ މިލިއަން، ހަތަރު މިލިއަން، .ނުކުތާ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެން އެއްގޮތަކަްށވެސް ޓެކްްސ މާފު މި  ،ކޮށްގެންނުވާނެ. ވިޔަފާިރ އުސޫލުން ކުރާއިރުވިޔަފާރިކުާރއިރުަގއި އަުޅގަ

އަދި  ،ނެތް ތެރިކަންއެކަމަށް ކެރިފޯރުން ،އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ލިބޭނީ ދޭތި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވާން އެބަޖެހޭ.

ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ  އީގޯތި ގަންނަ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެ އޮވެގެން. މި ށްއަލަ

ޓަަކއި އެ  ޔަާފރި ފުޅާކުރުމަށްވި ސްޓޭޓް ޔަލްގަނެިވއްކުމުެގ ރި ،ޓަކައި  ނުކުތާއެއް. ދައުލަތަށް އާމްަދނީ ލިބުމަށް

ކުރެވެންޖެހޭނީ ޚިދުމަތްކުރަން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސްތައް ލިބެންޖެހޭނެ. މާފު ނަށްފުޅާވެގެންާދއިރުަގއި ރަްއޔިތުން

ނޑަްށ  ކޮްށ އެ ަޙއްުޤވާކޮށްގެން. އެހެންެވގެން ެއ ޓާގެޓުއޭެގ ޙައްުޤވެރިންނަށް ޓާގެޓު   ބޫުލކުރެވޭ ގަކަަމށް އަުޅގަ

 ދެނީ. ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެްއ ގޯތި އޮންނަ މީހާ ދެވަނަ  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލަން އިމާރާތެއް ގަންނަ މީހުންނަށް މި

ްއ ކުެރިވގެނެހަތަރުވަނަ ގޯތި ގަންނަ އުސޫލުން އެ މީހުންނަކަށް ޓެކްސް މާފު ،ތިްނވަނަ ގޯިތ ގަނެފައި ،ގަނެަފއި ގޯތި

ނޑު  ނުޑ ވަނީ ޫބލުކުރާ ގަނުވާނެ. ެއއީ އަުޅގަ  ؛ގޮެތއް ނޫން. ީމގެ ުކރިން މި ބިލަށް ވާހަކަަދއްަކަވމުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ މި ހިސާުބން ކުރުކޮށްލާނަން. ދެްއިވ  ދެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަ

 ޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އުތުރު ދާއިރާގެ  ކުޅުދުއްފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަދި ޓެކްސް  .ބޫލުކުރަން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭނެގަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ،އަޅުަގނޑުެމން މި ބުނާ ވާހަކައަކީ ،ނެގުމުަގއި ހަމަ ބިމުން ވެސް ކުލި ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ައޅުަގނޑުމެން  ،ްއޔާޖެހެންވެއްރަްއޔިުތންނަކީ އަމިއްލައަށް އުޅޭނެ ޯގތިގެދޮރު ނެތް މީހުންނޭ. އެ 70ދިވެހިރާއްޖޭގެ %
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ގޮތެއް ހޯދަމާ.  މިކަން ވާނެ އިހިނގާށޭ އަލަން ގޯތި ހޯދާ މީހާއާއި ފްލެޓެއް ހޯދާ މީހާގެ އަތުން މި ޓެކްސް ނުނަގަ

 ރައްޔިތުން ބިންވެރިކަން އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުރުވަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުުރާވއިުރގައި ރަްއޔިތުން މިހާރު މި 

ެއ  އިބަިއގަ  ބާކީ އޮތް އިއުުމރުގަ ގެފިއްޔާ އޭނަނެއިން ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް ގަގުަގއި ސޯޝަލް ހައުިސންގެ ތެރެދޭ އަ

ނޑުމެން  ށްކަމެއް އޭނަައކަށް ނެތް ކުރެވޭކަ ފްލެޓަށް އަގުދެްއކުން ނޫން ެއހެން މި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ އަުޅގަ

ނ، ދައްކާ ވާހަކަައކީ. އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވޭނީ އަޅު އަުޅގަ ނޑުމެން ިމ ޑުމެން މިއަށް ތާީއދު އަުޅގަ ގަ

 ކާ ޔިތަަކށް ވެސް ެއްއވެސް ޓެކްސަ ގަންނަ ގޯތި ެއއީ ކޮންމެ ރައް  ށްނޫނީ އަލަ ،މި ގަންނަ ފްލެޓު ށްދެންނެވިހެން އަލަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ނަގަނީ % ރަްއޔިތުންގެ އަތުން  .ެޓކްސް 21ނުލައި ގަނެވޭ ޯގއްެޗއްގެ ގޮުތގައި ހެދުނީމާ. އަުޅގަ

ތްތެރި ރައީސް. މީކީއެއް މި ިއއްޒަ  46ށް އެބަ އަރާ %ލަ ޓެކްސައެއްކޮށް ޖުމު ނަާގ ޓެކްސާ އިުރގައި ނުސީދާކޮށްކުރާ

ނޑުމެންނަްށ ކުރިއަށް ޢަސިނާ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތު އަުޅގަ ގެންދެވޭެނ ގޮެތއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން އަުޅގަ

ބެހޭ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިގެން އެ ދިޔަީއ  އިލާއާޢާ ،ންކަމުަގއި ިވސްނަން. ހަމަ މިއާ ގުޅުންހުރި އެއް ބިލުށް ކަވަރަށް ބޮޑަ

އިނދެގެން ހުރީމާ ފިރިމީހާގެ ގޯްއޗެއް އޮތީމާ ެއ  ތި ދޭއިރުަގއި އޭނާ އަންހެނަކާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤަުއމުގައި ގޯ

ދާއިރަކު ޭއނައަކަށް ނެތް ގޯތިން ލިބޭ ގޯްއެޗްއ އޭނަ ވަިރެވގެން ،ނަމަވެސްއަނބިމީހާއަށް ގޯތި މި ނުލިެބނީ. އެހެން

ނޑުމެން އަބަދުއެްއވެސް ެއްއޗެއް. އެ އްޔާ ދޭންޖެހޭނީ ވެސް މި ބުނަނީ ދައުލަތުން ދޭ ގޯއްޗެއް ވެއްޖެ ހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު ެމއް ިއއްޒަތްެތރި ރައީވެސް އެކަ . އެގޮތަކަށްމީހާއަށާއި ފިރިހެން މީހާއަށާ ދެ މީހުންނަށޭ އަންހެން ސް ނުވޭ. އަުޅގަ

އަދި މީ ބިމުން ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގާނޫނަީކ  ،ރު ފުރުޞަތު ނެތުނީމާއިލާއާ ބެހޭ ބިލަށް ވާހަކަދައްކަން އޭޢާހަމަ 

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން. މި ވެސް ިމއާ ސް ވެ  ަޤއުމަކީ ފެށުނީއްސުރެ  ވަރަށް ބޮުޑ ގުޅުްނހުރި އެްއޗެްއ ވީމަ އަުޅގަ

ރަމުން އަންނަ ޤައުމެއް ކުނިގުޅައިގަެނިވގެން މަސައްަކތް އަންހެނުންނަށް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް

ނޑަށް ހަމަ ފާަހގަ ށްކަމަ ނޑަެއޅިފާ ދީނުަގއި .ކުެރވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަނގަޅުއަުޅގަ . ދީނީ އެބަހުރި ކަންކަން ކަ

ބެނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ވެސް މި ލި އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެއްަބއި އި،ބައި ދީފަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ދެ ގޮތުން

ން ބެލު ކުއްޖާ އެ އަންހެން ،އެހެންނަމަވެސް .ބައި ނަގައިދޭ ޝަރުޢީ ގޮތުން އެ ދެ ،. އެހެންނަމަވެސްބަލަންޖެހޭތީ

ގޮތް އިއްޒަތްތެރި  ންކަން ހިނގާކަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ީމ މި ޤައުމުގައި މި، ޝަރުޢީ ގޮތުން ނަގައެއް ނުދޭ

ރިހެން އޭނަެގ ބޭބެ ނުވަތަ އޭނަގެ ފި ،ކަެމްއތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ދެ ބައި ަނގާއިުރގައި  ރައީސް. މީ ކިހާ ޯގސް

 ކުަރންޖެހޭނެ އަންހެން ކުއްޖާ ބަލަން ވެސް. ެއކަމަކު ެއކަމެއް ވެސް ުނވޭ ިއއްޒަތްތެރި ކޮއްޮކގެ މަްއޗަށް ލާޒިމް

ދެ އެކަނި މީހަކު މުއްސަނދިވެފައި މީހަކާ ނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަހުިރތޯ އެްއވެސް ؟ކޮަބއިތޯ މައްސަލަައކީ ރައީސް.

ނގެނީ އަނބިމީހާއާިއ ފިރިމީހާއާ އެއްކޮށް ކުރާ އޭގެން ެވސް އެ، ނެތޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ؟ހުރި މީހަކު

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިމާހެންވީމާ، އަޅު ދަނީ. އެ ކަން ދިރިުއޅުން އާރާސްތުެވގެން މިމަސައްކަތަކުން ބެހޭ  ގަ

ދޭތެރޭގަިއ މި ޤައުމުަގއި ކަންަތއްތަްއ  ދުކުރަން. އަންހެން ކަނބަލުންނާގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް ތާއީ
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 45ރުން އުމު ،ބޫުލކުރެޭވނެ ގޮތެއް ނޫން. ތިން ކުދިން ލިބުނީމާގަތަކީ ހަމަ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ކުރެިވގެންދާ ގޮ

ެއ  ؟ތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ވަންނާނީށްލީމާ ދެން ގޮްސ އޭނަ ކޮންާތކައިފޮނުވަ އިެގއިން ވަރިކޮްށފަ ،އަހަރު ވީމާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ލޯމަތީަގިއ މިއީ ޙައްޤުތަކެއް މި ަޤއުމުަގއި ހިމާޔަތެއް ނުކުެރވޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިކަން 

 ،ންނަ ގާނޫނެއްއޮއްގައި ވެސް ހުންނާނެ ހެދިފައި ކޮްނމެ ކަމެ .އިނގޭތޯ. ރަނަގޅުހިނގަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކުރަންޖެހެނީކީ. ެއ އޮންނަ އުސޫލާ ިއދިކޮޅަށް މަސަްއކަތްނުވަތަ  ކުރާ ަބޔަުކ. އެެއއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާބައިގެ ވާ އިޔާނަ މަންފާއޭގެްނ ލިބެން ހުންޖެހޭނީ. ުކރިއަށް ވިސްނަންއަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް  ަހކަ އަުޅގަ

ކޮންމެ މީހަކު  ،ނޫންނަމަޖެހެނީ. އެހެން އެއްެޗހި ހަދަން މި  ގޯސްކޮްށ ކުރާތީތާ ގާނޫނުތަކާ ކަންކަންދައްކާނީ. 

ގޮްތ  ގޮތަކަްށ އުޅޭށޭ. ެއކަމަކު އެ އުޅެވުނު ށްެއ މީހަކަ ،އޮތީ ދުނިޔެއޭ ވެސް ބުނީމަ ނިމުނީތާ މި އިކައިީރގަ

ޖެހެނީ.  މި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއްގެ ވާހަކަ ދެްއކެން މި .ޖެހެނީ  ބޫލުނުކުރެވޭީތވެ މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދަްއކަން މިގަ

އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ލިބިގެން އެ  ސާއްހިކީ މި ޤަުއމުން ލިބެންޖެހޭ މި ަޤއުމުަގއި ައންހެން ބޭކަލުންނަ، އެހެންވީމާ

ަވކި މި ސަުރކާރެއް  ،އޮތްހާ ދުވަހު ދީފަުހރި ގޯތި ން މި ޤައުަމކީ. ސަުރާކރުން މިބޭކަލުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޤައުެމއް ނޫ

ނޑުޓްރީ ެވސް ވަނީ ފިރިމީހާގެ ނަންހަމަ ރަޖިސް .ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ެވސް .ނޫން މެން މި ބުނަނީ މަްއޗަށް. އަުޅގަ

އެއްކޮށް ެއ  ރާފާ އިރުަގއި މެދުވަރިކުރާ  ރުންއި ފިރިމީހާގެ ނަންމައްޗަށޭ. އޭއާއޭގެ ރަޖިސްޓްީރވާންޖެހޭނީ އަނބިމީހާ

ނޑުމެން  .ވަރި ވެސް ނިމިގެންދާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރު ބޮޑަށް މި ބިމުން ޓެކްސް ނެގުމާވަރަށް  ނޑުމެން ތާއީދުކުރާނަން. ަހމަ އަޅުގަ ކާރު ބެހޭ ގާނޫނަށް އަޅުގަ

ކޮންެމ ބޭފުޅަކު ެވސް އަލަން ަބްއލަވަިއގަންނަ ޯގއްަޗކީ ުނވަތަ  ،ހިންގާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން ވެްސ ހަމަ އެއްބަްސވާންވީ 

އުސޫެލއް  ނުލައި ފްލެޓް އޭަނއަށް މިލްކުވާނެ ވަންޏާ އެއްެވސް ޓެކްސަކާ ފްލެޓަކީ އޭނަގެ ފުރަތަމަ ފްލެޓު ކަމަށް

ޒަތްތެރި ރައީސް. ށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލުއިކަމެއް މިކަމުން ލިބިގެންދާނެ އިއްއެއިރުން ރައްޔިތުންނަ .ހަމަޖެއްސުން

ނޑުމެންނަަކށް އެއްބަހެްއ ނުެވވޭނެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޭއގެ ކުރިްނ  ށްޓެކްްސ ނަގާކަ 21% އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނދިންގެ މުދަލުން ރައްޔިތުންނަށް ރުންނޭ މުއްސަށޭ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަމާ. އޭހިނގާ ،އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ

ނޑުމެން ލާރި ނަގަންވީީކ. އަޅުަގނޑުމެން ކުޅެްނީވ  ފައިސާ ލިބިގެންދާނީ. ނިކަމެތިންގެ މުދަލަކުން ނޫނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިކަމެތިންނަށް ފައިދާވާނީ މެތިންނަށް ލާބަ ލިބެނީ.  ނިކަ .މުއްސަނދިންނާއޭ. އެކަން ކުރީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހާސިލުއެހެންނޫނިއްޔާ  ދެއް ހާސިލެއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ޤްޞައުޅޭ މަ ކުރަން މި އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.މެން

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ބެހޭ ގާނޫނަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް  ވަނަ އަހަުރ ވުޖޫދަށް އައި ބިމާ 2002ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .الم عليكمالس  

 ،ލެޭވއިރު. އެހެންނަމަވެސްއިޚާއްޞަކޮށް މި ޒަމާނަން ބަލަ ކިންވަ  ،ބޫލުކުރަންގަކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު  ޖެހޭންންނައަ

ނޑު ކަންޮބޑުާވ އިޞްލާޙުތަކެްއ. ިއއްޒަތްތެިރ  ބިލުގައި މިއަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްކުަރމުންދާ  ވާ އިޞްާލޙުތަކީ އަުޅގަ

ޓީގައި ައޅުަގނުޑގެ ތިޞާދީ ކޮމިކޮމިީޓގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖެހިގެންދިޔަ އިޤްރައީސް. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ކުޑަ 

އަދި ަވކިްނ  ،އްެލއް ނުގެެނވިޙަމިއިން ެއްއވެސް ކަަމކަށް  ،ކަންބޮޑުވުންަތއް އަޅުަގނުޑ ހާމަކުރިން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުެގ އެ ޚިޔާލުތަާކއި މަސީގެ ޭބފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ަވޑައި  ވެްސ  ގެްނ ދެއްވި ޚިޔާލުަތކާޚާއްޞަކޮށް ހަމަ އަުޅގަ

 މަސީގެ ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ވާހަކަަތކަށް ވެސް ެއއްެވސް މިންވަރަކަށް ބަލައިލުމެއް  ؛މަށް ެވސްކަ ގުޅުންހުރި. އެއިން

ނޑުމެންނަށް ކޮިމޓީން ބިލު ނިންމާލައިގެން ެގނެ ައޅުަގނުޑ ކަންބޮުޑވަނީ ތިން ކަމަކަށް.  .ވަނީމި  އްސަނެތި އަުޅގަ

ނޑައަޅާ ގޮތަށް އޮ ނޑު ތުންއެެކއް ފްލެޓާއި ބިމުގެ ައގު ސަރުކާރުން ކަ ތުން ެއ ގޮ ބޫލުކުރާގަ. ައގަކީ އަބަދުވެސް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެންދާ ެއއްެޗއް ކުރެިވގެން އެރިޢާޔަތް ށްހާލަތަކާއި އެ ަވގުތަކަ އަަގކީ ވަކި ައެގއްގެ ގޮތުަގިއ  .ަވގުެތއްަގިއ ކަ

ނަޑއެޅީމާ ނަޑއެިޅޔަސް ،ސަރުކާރުން ކަ ބޫލުކުރާ ގޮތުން ގަަގނޑު އެއީ އަޅު ،ުނވަތަ އެންމެ ކުޑަ ައގެްއގެ ޮގތުގައި ކަ

. ނަގަންޖެހޭނީ ،ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ އެ މުޢާމަލާތް ހިންގާ އަގެއް ނޫން. މުޢާމަލާތް ހިންގާ އަަގކަށް އެ އެއްެޗއް ނަގާ

ނޑު ކަންޮބޑުވަނީދެވަނަ އެކަނި ބިމަށް ޓެކްްސ މި ހަމަ ،ގޮތުން ބިމަށް މި ގާނޫުނ އޮތް އިކުީރގަ ،އަށް އަުޅގަ

ނެޭގ. ސޯޝަލް އެބަ 15މިހާރު ފްލެޓުތައް ގަނެވިއްާކއިުރ % ،ލެވޭއިރު. އެހެންނަމަވެސް އި ވިއްކަ  ބިން 15ކުރެވެނީ. %

މިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފްލެޓް އަ ،ޕްރިޖެކްޓުތަުކގެ ގޮތުަގއި ހިމެނޭ ފްލެޓުތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ހައުސިންގ

ނުޑ  މުޅި ވިޔަފާރިއަްށ ހުރި ހުރަހެއްްސޓޭޓް ޔަލްތަށް ރިޢަކުރުމުެގ މުޅި ސިނާއިމާރާތްކޮށް، އިމާރާތް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ބޭރު ފަރާތްތަކަށް މުޅިން  ،އެހެންމެވެސް ޖާަގއެއް ނުފެނޭ. އަދި ހަމަދެކެނީ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ެއއް 

ބިމެްއ  ،ކުރާ ގޮތުންވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ބަޔާން 19އާިއ އަދި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 18މި ބިލުގެ  ،ެއގޮތުން .ކުރެވޭމަނާ

ެއއް އޮންަނ ސާއް ހިބޭުރގެ ފަރާތެްއގެ އެްއވެސް ކަމުަގިއ ވިޔަސް  އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފްލެޓެއް ،ކަމުގައި ިވޔަސް

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިްއޒަތްތެރި  ،އެްއވެސް ކުންފުންޏަކަށް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނުެއއް ަގނެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ރާއްޭޖގަިއ  ވެސްޓުމަންޓްއިން އޯފޯލިޕޯޓް . ފޮރިންވެސްޓްަމންޓުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަނީފޮރިން އިން .ރައީސް

ުރގައި ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް ފަހިކަމާ އެުކ ެގ ބާޒާސާއްހިން ވިދާޅުވަނީ އިނގޭތޯ. ބެހޭ ބޭފުޅު ފަހިކަމަށް ކަމާ

 ިމ ގާނޫނު މިހާރު މި އޮތް، އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އިކަމަށް ސަުރކާރުން ަގވާއިދުަތއް ހައްދަވާފަ  ކުެރވޭނެވިޔަފާރި
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ެގ ސާއްހިރުގެ ބައެއް ކުްނފުނިތައް މިހާރުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭ ،ވެސް ބައެއް ކުންފުނިތައްރާއްޖޭަގއި މިހާރު ،ގޮތުން

 .ކުންފުނިތައް ތަކަފުލް ފަދަމަނަ އަ ،ކުރަމުން އެބަދޭ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެރަގއި މަސައްކަތްބާޒާރުަގއި މާލީ ސެކްޓަ

އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ  ުނވަތަ ،ނޫނީ އެމް.ޓީ.ީޑ.ީސގެ ،މިސާލަށް ެއްސ.ޓީ.ޯއގެ !ބައްލަވާ ؛އިން އެްއވެސް ކުންފުންޏަުކންމި

 ންޏެއްގެ އެއް އޮންނަ ެއްއވެސް ފަރާތަކުން މިއިން ކުންފުސާއްހިލްޑިވްސްގެ ބޭރުގެ ެއއްެވސް އޮފް މޯ ނުވަތަ ބޭންކު

 ،ބިމެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް  ،ގޮތުްނ ނަމަ މި ގާނޫނު ބުނާ ،ވާނަމަ ކަމުަގއި ެއއް ގަނެފިސާއްހި ގެ ާބޒާުރގައި ސާއްހި

ނޑު އަދި ފް ުގޅޭގޮތުްނ  ނޫނުއަސާީސގަިއ ބިމާޤާ ،ބޫލުކުރަންގަލެޓެްއ ކަމުަގއި ވިަޔސް އަމިއްަލއެްއ ނުކުެރވޭ. ައޅުގަ

އަހަރަށް  99 ،ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ނުވެ  ގޮތަށް އޮތް އިދަލުކުރެވިފަ. އަދި އޭގެ ުކރީގަވަީނ ބަ އޮތް މާއްދާ ެވސް މިހާރު

ކީްއވެތޯ މިސާލަކަށް ފުލެޓެއް ، އަހަރަށް އަމިއްލަ އެބަވޭ. އެހެންވީމާ 99ބަލާކަމުގައި ރިސޯޓުތައް ބޭުރ ފަރާތްތަކަށް 

ނުޑގެ ނުކުތާއަކީ ؛ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދީފިކަމުގައި ވަނީ ؟ގަތުމުގެ ޙައްޤު ނުދޭންވީ ފުރުޞަތެްއ  އެފަދަ ،އަޅުގަ

އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ބިުމގައި ވެްސ ފުލެޓުތައް އެޅުުމގެ ފުރުޞަތު ފަހިެވގެންދާނޭ.  ،ނަމަ ދެވިއްޖެ ކަުމގަިއ ވަނީ

ނޑު ބަަލއިލާފައި ކޮންެމވެސް ވަރަކަްށ ދިރާސާއެްއ ހަދާލައިފިން.  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފުލެޓުތައް ައޅާއިރު އަުޅގަ

އަހަރަށް. ުއމުރެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބަލަނީ  50ިމއިން އިމާރާތެްއގެ ޑިޕްރިިސއޭްޓ މި ކުރަނީ  އަޅުަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތުގައި

އަހަރަށް ފުލެޓު  99ނަމަ ްށވާއަހަރަށް. އެހެންކަމަ 100ކުރިޔަްސ  ގުނަ އަހަރު. އަދި ދިުގވެގެން އެ އުމުރު ދެ 50

ތަންތަނުަގއި ވެސް ކުރާ ުއސޫލުން ހުޅުވާެލވިްއެޖ  ދުނިޔޭެގ އެހެން ،ވުރެ މަތިން ގަތުމުގެ ފުރުޞަުތ ަވކި ކުިރއަކަށް

ނަޑްށ  ،ނަމަކަމުގައި ވާ މިއަދު އިމާރާތްނުކުރެވިގެްނ، ފައިސާ ނުލިބިގެން، ލޯނު ނުލިބިގެން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ތާއީެދްއ ނުކުރެވޭ.  .ހީވަނީ ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ފުރުޞަތެއްހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޑު ހަމަ އަުޅގަ އަުޅގަ

ެލވެންީވ. އިިމކަން ހަމަ އިތުރަށް ހުުޅވަ ،އުމުަގއި އޮްތއިރުޤަގަބޫލުކުރަނީ ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ މިހާ ގިނަ މައްސަލަތަްއ މި 

ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މިކަމުގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ފުުރޞަތު ލިބެންވީ. ޓެކްސެއް ނޫން ނަގަންވީ. މިކަމުގައި 

ނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަސްލުަގއި ސަރުކާރުން   ސަްބސިޑަިއޒްކޮށްދޭންވީ ކަމުަގއި ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު  5މިނެޓު  3ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ސިކުންތު. އަުޅގަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް.  ރުވަނީ މާފަންނުއަ ފުރުޞަތު މި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހިނދުގައި ގިަނ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އެންމެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިފަދަ ކޮންމެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް އަންނަ

ގޮތަށް  ހަމަ މި ސަރުކާރު މިހެން އޮތްހާ ހިނދަކު، މި ދައުލަތް މިހާރު މި ހިނގާ ،ންބޮުޑވާ ސަބަބަކީބޮޑަށް ކަ
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ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ރަްއޔިތެްއގެ ބިމުެގ ރައްކާތެރިކަމެއް ވެސް، މުދަލުގެ ރައްކާތެިރކަމެއް ވެްސ،  ،ހިނގާހާ ހިނދަކު

 ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން، ނޑުމެންނަށް އެނގޭހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެިރކަެމއް ވެސް ނެްތކަން. އަުޅގަ

ޖަްއސަވާ ހިސާބު މުޅިން ގޯްސަކން ވެސް. މިދިަޔ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން ބިން  ،ވަަޑއިގަންަނވާ ވަޢުދު

ޅުވި. ކަމަށް ވިދާ ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ވައްދާނެ ނަށް އަމިލި 400ނޫނިްއޔާ ބިންވެރިކޮްށގެން  ،މިލްކުކޮށްގެން

ނޑު ކުރިން ވެްސ ބަޖެޓަށް ވާަހކަދައްކަމުން ދަންނަވާަފއި ވަރަށް ބޮޑަްށ ، ވާެނ. އެހެންވީމާ ހަމަ ސުމެކޭ ލިބުނީ އަުޅގަ

އިްނޑިާޔެގ  ؛ހިސާބު ނުބައިކޮށް ަޖއްސަާވ ބޭފުޅެއް. ކުރީެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިުރގަިއ ޖީ.އެމް.އާރު 

މި ާރްއޖޭގެ ބިންތައް، މި ރާއްޖޭގެ  ،ވިދާޅުެވއްޖެ އްޤީކުރުމަށް ަޓކަިއ ދިނީމާތަރަ ،ކުންފުންޏަކަށް ކުްއޔަށް ދިީނމާ

އެއްކޮށް ެގއްލިގެންދާނެ ކަމެްއ  އެއީ މި ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލް ،ތަންތަން މިގޮތަށް ދިނުމަކީ، ބޭރު ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ

ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަުތމަށްފަހުގައި އެސް.އީ.ެޒޑެްއ މިކަމަށް ސީދާ އިދިކޮޅުހައްަދވާނެ ކަމަްށ. މިހާރު ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ

އޮތް ހައްަދަވނީ. އެއަށްފަހުަގއި އެަރވުން  ގޮތަށް އެ ގޮތަށް ދެވޭ އްދުތައް ހުރިހަހައްދަވަިއގެން ރާއްޭޖގެ ެއކި ސަރަ

ންނަށް ގޮތަށް. ބޭރުމީހު ނޫނުއަސާސީ ބަަދލުކޮށްގެން އެ އޮތީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަސްަގނޑު ިވއްާކލެވޭޤާނުވެގެން 

ވަރަްށ ބޮޑަށް ކުރިންވެސް ދަންނަވަމުންދާ ފަދައިން ވަރަށް ، އޮތް ހައްދަވަނީ. އެހެންވީމާ  ވިްއކާލެވޭ ގޮތް އެ

ނޫނީ  ،އެކު ވެރިކަންުކރައްވާ ބޭފުެޅއް. ކޮމިޔުނިޭކޝަނުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރ އޮތްއިރުަގއި ފައިސާ  ހީލަތްތެރިކަމާ

ން ވެްސ ކީމަސްދޯނީަގއި، އޮޑިދޯނިފަހަރު ދުއްވާ ީމހުން ގެންގުޅޭ ޓޯ  ،ވިދާޅުެވއްޖެ ޓެކްސެއް ަނގާ ވާހަކަދައްަކާވިއރަށް

ކަމެއް ތިަމންނަމެން އިދިކޮޅުހަދާނަމޭ.  މި ؟ނަންގަވަނީހޭ !ތަނުގައި އިނގޭތޯ. ަބއްަލވާ މިހިރީ ރެކޯޑު މި ؟ނަގަނީހޭ

އޮތް ނަގަނީ  ޅުން، އަނެއް ގޮތަްށ ޖަހައިގެން މިފަހު ދިމާ އެކޮޅުކޮ  ކަނުދޭނޭ. މިހާރު ވެރިަކމަށް ވަޑަިއގަތުމަށްޔަކުރި

އެކު  ތެރިކަމާޞްލާޚްވަރަށް ރަްއޔިތުްނނަށް އި، މަސްވެރިންގެ އަތުން ެޓްކސް މިގޮތުން ވެސް. އެެހންވީމާ

ނޑަށް އެނގެނީ. އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ތިަޔ  ވެރިކަންކުަރްއވަން ވަަޑއިގެްނނެވި ބޭފުޅެއް ނޫންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ. މަސަ އްކަތްކުަރއްވަނީ ހަމަ ީސދާ ރަބަރ ސްޓޭމްޕު ޖައްސަާވ ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގަިއކަން އަުޅގަ

ގޮަތށް މަޖިލިސް ހިންގަވާއިުރަގިއ  މިގޮތަށް މަޖިލިސް ހިންގަވާިއރުގަިއ، ރާއްޭޖގެ ގިނަ ަރއްިޔތުންގެ ޙައްޤުަތއް ެގއްލޭ

ދުިނޔޭގެ ހުރިާހ  ،މީވާއިުރކޮޅެްއ ކުީރގެ ަބސްފުޅަކީ މި ހިންގަނީ ބައިަނލްއަޤްުކރީގެ ުކޑަ، ދެންމެވެސް  ތިޔަ ވިދާުޅވީ

ވަރަށް ، ވެސް މަތީ ފެންވަެރއްަގއި ކަމަށް. އެހެންވީމާ ވުރެ  ޑިމޮކްރަސީތަެކއްަގއި މަޖިލިްސ ހިންގާ، އެ ފެންވަރަށް

ނޑުމެން މިންޖުވާން މާދަމާ ރައްޔިތުން މި ފުރައްސާަރއިގެ ކަންތައްަތއް މިގޮތަށް ިހންގާތީވެ އަުޅގަ ގެ،ބޮޑެތި މަލާމާތު

ނޑުެމންނަށް އެބަ ނޭ ރިޟްވާން ފެނުކުންނަނީ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑަށް އެބަފެނޭ. އަުޅގަ

 ނޫނިއްޔާ ަވގަށް ނަާގފައި ވަނީ ހަމަ މި ދައުލަތް، މި ސަރުކާރުގެ ބޭބޭފުޅުން، މި ޖަމާޢަތް ވެރިކަމުގައި  ،ގެއްލި 

. ހަތިޔާރުތައް ގޭގޭން ވެްސ ލާފައި ވަނީ ވެސް ހަމަ މި ސަރުކާރު މިހެން އޮއްވާ އިތިއްބަވަނިކޮށް. ބަޑި ގުދަން ފަޅަ

ފެންނަނީ ހަމަ މި ސަރުކާރު ޮއއްވާ. ލޯންޗު ޮގވަނީ ެވސް މި ސަރުކާުރގަިއ. ހުރިހާ ސިޔާީސ ލީޑަރުން ޖަލަްށ 
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ޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކުރުމަށް. ރައީސް ނަޝީދު ވަގުތުން މި ގޮވަނީ ސި .އިންނުޙައްޤުން ލާފައި މި ވަނީ. އދ

ލަތު އިޢުލާންކޮށްފި ހާމިނިވަންކުރުމަށް. އދ.ގެ ނިންމުންތަކަށް ބޯލެނބުމަށް. ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ ނޫނީ ކުއްލި 

މިކަމުްނ ، ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ދެ އަހަރު ނުވަނީސް ސަރުކާރަށް. މިއީ ވެރިކަމެއް ހިންަގވަނީކީ

ނޑުމެން ނުކުންނަން މި ޖެހެނީ. އެކިެއކި ޯކޓުެގ  ޕްރީމްސު ؛މިންޖުވުން ނޫން ގޮތެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނެތީމަ އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން ނުަޙއްޤުން އެްއވެސް ޑިުޔ ޕްރޮސެސެްއ ނުހިނގާ މި މަޖިލިސް ރަީއސް އިންނަަވިއގެން ރަީއސް  ދެ ފަ

ނޑިޔާރާިއ އެ ޕްރީމްސު، ބޭފުޅާ ވަކިކުަރްއަވއިފި ޔާމީން އަންަގަވއިގެން ތި ަރއީސް އެ ނޫްނ  ކޯުޓގެ އުްއތަމަ ފަ

 ބޭފުޅަކު. އަދިއަދަށް ދާންދެން މަޖިލީހުގެ ވެސް ެއއްވެސް މީަހކަށް ނޭނގެ ކޮން ސަބަބަކާ ުހރެކަން ވަިކކުރެްއވީ ެވސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލާޙަށް ވަރަްށ ޞްހުށަހަޅާފައި އޮތް އިއަށް  2002/1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވަ  .އީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފުރިހަމައަށް ތާ ލާނަން. މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އި ފަށަމުން ވެސް އަުޅގަ

ެއއްެވސް  ،ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ،ލާޙު ވުޖޫދަށް އައިސް ގާނޫނަކަށް ވުމުންޞްމި އި ،އައިްސގެން

ނޑުމެން މި ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ނީ އާދަިއގެ ރައްޔިތުންނަޢުޔަ ؛ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮެޖކްޓަކުން ށް އަުޅގަ

ައކުްނ ޛަރީޢާލާޙުގެ ޞްގެދޮރުގެ ހިާޔވަހިކަން ފޯރުޮކށްދޭން ބޭނުންވާ އެްއވެސް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްަޓކުން މި އި

 މިސާލަކަްށ ޕްލެޓިނަމް ؛އެްއވެސް ެޓކްެސއް ނުނަގާނެ. މި އުޅެީނ ބޮޑެތި ުމއްސަނދިން ކުރާ ބޮޑެތި މުޢާމަލާތްތަކުން

ނޑުމެން ޓެކްސް ޯހދަން މި ރެހެންދި ފުލެޓް، ފުލެޓް އުޅެނީ. ޓެްކސަކީ  މިކަހަލަ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކުްނ އަުޅގަ

ނޑު އެބަޖެހޭ ކުޑަވަެރްއގެ ރައްެދއް ވެސް  ނަގަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ދެން ެދންމެއަކު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ޭބފުޅަކަށް އަުޅގަ

ނޫނުއަސާީސ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މަ ގޯސްވި ސަބަބަކީ ީވއޭ. ޖީ.އެމް.އާުރ އައިޖީ.އެމް.އާރު އައީމަ ގޯސް  ،ދޭން. ވިދާޅުވީ

ލާޒިމްކުރޭ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ބޭރު ބަޔަކަށް ެއވަރުގެ ޮބޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ިދވެހި ރައްޔިަތކު ެއއްެވސް 

ފާސްކުރީ މި ގާނޫނު  . ބިމާ ބެހޭމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ،ކަމަށް ވާނަމަ އިލްތިޒާމެއް އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރާ

މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް މި ރައްޔިތުްނގެ  ،ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާެޙއް ިވޔަސް މިއީ މަޖިލީހުން.

ނޑުމެން ނުކުރަން. ެއއްވެްސ މީހަކު އޮުޅވާަލއިގެެންއ ނޫން މި ކުރަނީ . ދެންމެ ކީމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ހަކަފުޅު އެ ަދއްަކވާ ބޭބޭފުުޅން ތަންތަނުން މިންޖުވާ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ. ވަރަށް ރަނަގުޅ ވާހަކަފުޅެއް. މި ބޭފުޅުން ވާ
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ބޭފުޅުްނގެ އެދުން ފުރިހަމަވީމަ ނޫނީ  އެ ،ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް ެއްއެވސް ކަމެއް ާވކަށް

ަގއި ޖެހީ މުޅި  2012ފެބްރުއަރީ  8، ތަކަށް، ކޮންހެވެއްތޯ މި މީހުންނަށް އެދެވެނީއެްއވެސް ކަމެއް. ކޮން ރައްޔި 

ނޑު ދައްކަން އުޅު ؛މީުހންގެ ވެރިކަން ނެތަތީވެ. މި މީހުންނަށް ކޮން އުމުަގއި ހުޅު. އެއީ އެޤަ ވާަހކައިން  ނުއަޅުގަ

ނޫނިއްޔާ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ކަމަށް،  ؛ނަމުޅިން ބޭރަށް ދާން މި ޖެހުނީ ވެސް މިކަހަލަ މީހުންގެ ތަންދޮރު ނުދަން

 3މި ކިޔަނީ. އަދި ކިރިޔާ  2012ނުވޭ.  ގިނަ ދުވަހެއް އެހެން މީހުން ތަންދޮރު ނުދަންނަ ކަމަށް ބަލައިގެން. މާ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ،އަހަރު މިވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މީހުންގެ ވެިރކަމުގައި ކުރިހާ ވެސް ކަަމކީ

ނޑިޔާރު ފުރައްސާރަކުރު ވަގަށް ެނގުން. ދެން ެއ ވިދާޅުާވ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ަފނޑިޔާރުން ބޭރުކުީރ. ގާނޫނު  ންން، ފަ

ހުށަހެޅީ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަރަދޫ ދާއިާރގެ 

ންނަވާ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަީރފް. މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފާސްކުރީމަ ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ތަބާވާންޖެހޭ މި މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނަށް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ތަާބވީ. ިއއްޒަތްތެިރ 

 .ނަށް ގެންނަން ބޭނުންލާނީ މި އިޞްލާޙު އެބަ ގެްނނަންޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހަނދާއި އަޅުަގނޑު ދަންަނވަ .ރައީސް

ރްޒއަށް އެބަޖެހެ  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ެއގްޒެމްޝަެންއ އަންނަން ބުނީމާ އޭފަސްޓް ޓައިމް ބަޔަ

ނޑުމެން މި ރާްއޖޭގައި ހެދީމަ ދިވެހި ރައްޔިުތން އައި.ޑީ ކާޑު ހިފަިއގެން  އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސއޭ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް އަުޅގަ

ނޑަށް އަޑު   100މީހުންގެ ނަމުގައި ެއ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ،  ްއޔާ އެއިުވނު ގޮތުގައި ކަމަށް ވެއްޖެ ގޮއްސަ އަުޅގަ

ްއޔާ ކަމަށްވެއްޖެެވރިން. އެހެންހިއްސާ ގަނެވެނީ އޭރުަގއި. އެ ހިއްސާ ގަތީ ދިވެހި ވިަޔފާރިވެރިން، ބޮޑެތި ިވޔަފާރި

ަގނަޑކަށެއް ާތއީދެއް ނުކުެރވޭ. އިްއޒަތްތެރި މިވަގުތު ފަސްޓް ަޓއިމް ބަަޔރްޒއަށް ެއގްޒެމްޝަެނއް ދޭަކށް ވެސް ައޅު

 ރައީސް، މި އިޞްލާޙު ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ގެންނަންވީ. ަދއުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަްނ އެބަޖެހޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުގެ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން

ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރުމަތީން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

( ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ގާޫނނު ނަންބަރު  ،މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި

ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް  6ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  3އުުމގެ ބިލުގެ ށް އިޞްލާުޙގެނައަ

ގައި އޮންނާެނ  6:30ވޯޓަށް އެހުން  ،ވޯޓަށް އެހުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެހެން ގޮތަކަށް ނުދަންނަވާ ނަމަ

 ޢަލައިކުމް. ވާހަކަ ދަންނަވަން. ަވއްސަލާމް 

 

 ]އަށް  18:31އިްނ  17:57: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ވޯޓު ރަނގަބީލު ވޯޓަށް އެހުަމށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ،6އެޖެންޑާ އައިޓަމު  .عليكمالّسالم 

އޮތީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޯވޓެއް މި 5ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ާލނަން. އިކޮށްލަދެްއވުަމށް ހަނދުމަކޮށްއަރުވަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު ، ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

ގޮތަށް  ނިންމެވި އިށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ( އަލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

 އެދެން. ވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުންމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނި ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޚަލީލްهللا ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 38ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގިއ 12މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

އެހެންކަމުން،  .50ލަ؛ މު. ޖ26ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ) 2010/7 ނަންަބރު ނޫނުގާހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޚަލީލް هللا ޢަބްދު އްޒަތްތެިރ މެންބަރުއި  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

 އިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ގެ ިބލު ކޮމިއިޞްލާޙު ގެަނއުމު ގާނޫނު(އަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

 ސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޘްމާން ޢު އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލްއި ގެ ެގމަނަފުށީ ދާއިރާ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން .ލާަނންއިދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންަނވަ

ގެ ބިލު ކޮމިޓީން އުމުގެނަމާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙު ދައުލަތުގެ) 2006/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 .ވޯޓުދެްއވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ޘްމާން ޢު އިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ މުޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 41. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގިއ . ވަކި ގޮތަކަްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މ14ެމެންބަރުންގެ އަދަދު: 

އެހެންކަމުން،  .55ލަ؛ . ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 55ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2006/3ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޘްމާން ޢު ލްްއޒަތްތެރި ޖަމީ އިފުށީ ދާއިރާގެ ގެމަނަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ނިންމެވި ގޮތަށް އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެ ބިލު ށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމު( އަލިއްޔަުތގެ ގާނޫނުދައުލަތުގެ މާ)

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ފާސްވެއްޖެ.  މަޖިލީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ، އިންބަުރ ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައްޒަތްތެރި މެއި  ކެލާ ދާއިރާގެ ވަނަ ވޯޓު.  3ދުގެ މިއަ

ށް ( އައާ ބެހޭ ގާނޫނުޢާއިލާ) 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  .އްވި ހުށަހެޅުްއވުންތާއީދުކުރެهللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު މެންބަރު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިމެދު  ކަްށ ފޮނުވުމަށް ުހށަހަޅަން. މި ހުށަހެޅުމާއިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު މެންބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 08 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 42. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 8ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: . ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވ4ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު: 

. އެހެންކަމުން، 46ލަ: . ޖުމ24ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު . ފާސް 46ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދުލްބާރީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްއި  ކުރެންދޫ ާދއިރާގެ، އި ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވަ އްޒަތްތެރި ެމންބަރުއި  ކެލާ ދާއިާރގެ

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( އައާ ބެހޭ ގާނޫނުޢާއިލާ) 2000/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ްއވި ހުށަހެޅުއްވުން ތާއީދުކުރެهللا ޢަބްދު

ގެން މި ބިލު އިޖުތިމާޢީ ުގޅި ފާސްވެއްޖެ. އެގޮތަށް ފާސްވުމާ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުން

ނަޑއަކޮމިޓީ  ޅަން.އަށް ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެްއ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަ ،ވަނަ ވޯޓު. އެއީ  4މިއަދުގެ 

 އްމަށް ދަންނަވަން.ޢާއިެދއްވުމަށް އަމީން އިޞްލާޙު އިްއވަބެހޭ ގާނޫނަށް. މި  ބިމާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ކުޅުުދއްފުށީ ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި 

ކުެރއް އިތުުރކުރުން. ވަނަ މާއްާދއަށް އަ 19. މި ގާނޫނުގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު

މާރާތުން ފްލެޓެއް ގަންނަ ފަރާތަކީ ދިރިއުޅޭނެ އެްއެވސް ތަނެއް ނުވަތަ އެހެްނ އިމާރާތް ނުވަތަ އެްއމެދު އިއެއްމެދު 

ގަންނަ ތަނަކުން  މީހަކު އެންމެ ފުރަތަމަ  އެ ،ވާނަމަ އެްއވެސް ގޮަތކުން އެފަދަ ތަނެއް ލިބެން ނެތް ފަރާތެއް ކަމަށް

 .ވެދެއްކުމުން އިސްިތސްނާވެގެްނވެއެ  ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި މި މާއްާދެގ ދަށުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުްނ އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުމެދު އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ  މި ހުށަހެޅުއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށީ  :ކުރެްއވި މެންބަރުތާއީދު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުދަންނަވާ މި

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 13. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 3. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހެންކަމުން، މި އެ .52ލަ؛ . ޖުމ27ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 52؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ނުވި.އިޞްލާޙު ފާހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ުއނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  ،މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ގެަނއުމުގެ ބިުލ ށް އިޞްލާޙު( އަ ބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ބިމާ) 2002/1ރު ގާނޫނު ަނންބަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޑަިއގަންނަާވ ނިވަމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުެރއްުވމާކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

 ްއވުން އެދެން. ދެގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު   ވި މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 42. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 13މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .55ލަ؛ . ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 55ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އުނގޫާފރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
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ވި ގޮތަށް ެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަިއ ނިންމެްށ އިޞްލާޙު އަ( ބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1

 .މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތުން ވާަހކަދެއްެކވުްނ:  އ

ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިމ ޖަލްސާއަކީ ަރއްޔިތުންެގ  ލާޞްތެިރކަމާނަށް ވަރަށް އިޚްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ލުމަީކ އި އަުޅަގނޑު ެއްއޗެއް ދަންނަވާއަހަރުގެ އެްނމެ ފަހު ޖަލްސާ. އެހެންކަމުން، މި ފުރުޞަތުގަ މަޖިލީހުގެ މި

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖި މުނާސަބު ކަމެއް ތުންގެ ގެ. ގެ ގެޔަކީ ލޮބުެވތި ދިވެހި ރައްޔިހުލީކަމުގައި އަުޅގަ

ފުވައްމުލަކުްނ، ައއްޫޑ  އިން ފެށިގެން މާލެއިން، .ިއން ހދ .ގެ ޖަލްާސކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހއހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ޖަލްސާގައި  .ވާށް ހިމެނޭ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މި ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންނަ އަހަމަ ސިޓީއާ

ނޑު މި އިޝާާރތްކުރަނީ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ޖަލްސާަގއި ވޯޓު .އްަކވާދަޖަލްާސގައި ވާހަކަުފޅު .ތިއްބަވާ ެދއްވާ. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން. ހުރިހާ 

 ތަަކށް ހުރިހާ ފަހަރަކު ނިމިގެންތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ ކަމެްއ އެދިަވޑަިއގަންނަވާހާ ގޮއިްއޒަތް

ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ  ުނވޭ. ނަމަވެްސ، ެއކަށޭނަ އަދަދަކަށް ިއއްތިފާޤުން ވެސް ކަންކަން ނިމިފައި ެއބަހުރިގޮސްފައި

ވަނީ. މިއީ ފުރިހަމަ  ން އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިމިގެން ގޮސްފައިހަމަތަކުގެ މަތީފާހަގަކުރަން. އެނޫން ކަންކަްނ ޑިމޮކްރެޓިކް 

ދާ ގޮތް. ދިވެހި ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި މިކަން ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިކަން ހިނގަމުން

ނޑުމެންނަށް  ހިނގަމުން މި  އެްއގޮަތށް މި ކަންކަން ީސާއއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއަސާނޫނުޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދަނީ. އަޅުގަ

ސް، ކުރެްއވީމާ. އެހެންނަމަވެިރ މެންބަރުން މި މަސައްކަތްޕުޅުވަނީ އިްއޒަތްތެ މި ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ުކރެވިފައި މި

ކުެރްއ ވޭ. ޝު އެކު މި މަސައްކަތުގައި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ ވަރަށް ގިަނ ފަރާތްތަކެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ

ނުޑގެ ޝުކުރު ލިސްޓު ފަށަންޖެ ހަމައިން.  ހެނީ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނާ ދަންނަވައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް  ލާޞްތެރިކަމާއިޚް ންނަށް ވަރަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ެއކު ައޅުގަ

ެއކު  ލާޞްތެރިކަމާސް އަުޅަގނޑު އިޚްމަނިކުފާނަށް ވެ އެ ؛މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޕާޓީތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު

ވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހިންނަ ،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަިއނޯރިޓީ ލީޑަރު

 ،ރީ ޕާޓީގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ޖުމްހޫ ؛ހެން ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުންން. އެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވެްސ ޝުކުރު ދަންަނވަ



111 

 

ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ވެސް ޝުކުރު ަދންނަވަން. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕީ.ޖީ  މާމިނގިލީ

ޔާމް މުޙައްމަދަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސިއިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މީދޫ ދާއިރާގެ  ،ޑަރުލީ

މަކުނުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ވެސް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަުކެގ  ،ޕީ.ޖީ ލީޑަރު

އްރިރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަކުގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުންނާިއ ނައިބު މުޤަ

ރީ ޖެނެރަލް، ޓްްލ ޖެނެރަލް، ެޑޕިއުޓީ ސެކެ ީރ ޖެނެރަލް، ކައުންސެޓް. ސެކެމެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

ނޑު ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްްސ، އިދާރީ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުން، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހުރިާހ މުވައް  ޒަފުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޝުކު ނޑުމެން ިވކުރާޝުކުރު މި ރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ  ،ފޮތް ބަލައިލީމު. ބަލައިިލއިރުދަންަނަވނީ އަުޅގަ

ތެރޭަގއި ބިލާއި ެއކިެއކި މައްސަލަ. މީގެ 157އި އޮތީ ހިފަވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެ 2015

ނޑުމެން ފިހާރަ ލައްޕާއިރުހިމެޭނ. އޭގެއެހެން މައްސަލަތައް  މަަސއްކަެތއް  149 ،ތެެރއިން މިއަދު ައޅުގަ

ބިލު. ެއއީ މިއަދު  7މަސައްކަތެއް. އެއީ  8ލަ މުއޮތީ ޖު ވަނީ. ނުނިމި މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިފައި މި

ިއތުރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ލު. އޭގެ ބި 7އޮތީ  މި .ލަ ކޮމިޓީތަކުަގއި ިމހިރީފޮނުވި ބިލު ވެސް ަލއިގެން ޖުމު އަނބުރާ

ވަނަ ައހަރު އަޅުަގނޑުމެން ފިހާރަ  2015އާދެ،  ؟އިންސައްަތއަކީ ؟ސަލަެއއް. ކޮަބއިތޯ ަޕސަންޓޭޖަކީމައް

ނޑުމެްނގެ ޕްރޮޑަކްޓިްވ ެގ އިްނސައްތަެއއް 95%  ،ލައްޕާއިރު  ވަަނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މި 18ޓް. ރޭއަުޅގަ

ނޑުމެން ޖުމު އަހަރާ އަހަރާއި މިދިޔަ ނޑުމެންނަށްެއއްކޮށް އަުޅގަ ނޑުމެްނގެ މޭޒަށް  ،ލަކޮށްލާއިރު އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މައްސަލަ. ޭއގެ 259ވަނީ  އައިސްަފއި މި . މާފަވަނީ ނިން މައްސަލަ އަުޅަގނޑުމެން މި 251ތެރެއިން އަުޅގަ

ކާރުން ހުށަހެިޅ އަދި ސަރު ބިލާ 7ވި ފަދައިން ވެްސ ދެންނެކުރިން  .މައްސަލަެއއް 8ލަ ަގއި ޖުމުބާކީ ޕެންޑިން

ނޑު ވަަރށް އުފާކުރަން. އެއީއިންަސްއތައަކީ.  97% ؟ތޯ އިްނސައްތަައކީކޮބައި .މައްސަލައަކާ ީކްއވެތޯ  އާެދ، އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާޅުކުރަން. ެއީއ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޝުޢޫރު  ؟އަޅުަގނުޑ އުފާކުރަނީ

ޖެހިއްޖެއްޔާ އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ. ރިޔާސަތުން މެންބަރުން އެއްޗެއް ވިދާުޅަވން ރިޔާސަތަށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްެޖއަށް އަިދ ދުނިޔޭެގ އެހެްނ  ވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ. އެީއ ޑިމޮކްރަީސއަކީ. އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ދަސްކޮށްދެނީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްަރސީ ހަރުދަނާވަމުން އަންނަދިމަދިމާލަށް ވެ ދިވެހި  ،ކަމާއި ސް އަޅުގަ

ަދނީ  ަވކިެވގެން މިައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކީ މީގެ ނަމޫނާއެްއކަން. 

ަސރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުުމގަިއ  ،އެިކއެކި މުޠާލިޢާކުރުމާއި  ،މާއިއާދެ ބިލުތައް ހުށަހެޅު ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަށް

ން ވަގުތު މި އޮންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޖިލީ

ނޑު އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ އެްއކަލް ވަރަަހ މަސައްކަތްޕުުޅގައި އިތުރު ާކމިޔާބީއަށް އަުޅގަ

ފަހަރު ވަރަްށ  އެކީ ުޝކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް އެއް 

ަސއްތަ  ިމ ލޮބުވެތި ޤައުމު މިނިވަްނަކންމަތީ ސައްތައިންهللا ޝުުކރު ދަންނަވަން. މާތް  ެއކު ލާޞްތެރިކަމާއިޚް

އިޚްލާޞްތެރިކަންމާ

ރުންނަ އަދިއަސް 
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 ދިވެހިރާއްެޖއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ބާއްަޖވެރިކަމާއި  ،ަގިއ އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހައްޓަަވއިމުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތު

 އާމީން.  !ވަރުކުރަްއވާށި ހެޔޮ ނަސީބު މިން
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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