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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )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

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/20އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ަގއި ޤައުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓ، ކޮމިީޓ 4:00. މެންދުރުފަހު 3އި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގަ 11:15. 2ކޮޓަރި 

 . 1ގައި ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 8:45. މި ރޭ 1ކޮޓަރި 
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ކުނު ދާއިރާެގ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ަބއެްއ ބަދަލުތައް. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެ -4.2

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުަގއި، އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ރަޝީދު ޙުސައިން ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުްނ އެިދވަަޑއިގެްނ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. ެއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ، ލިޔުން ލިބުމުން

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އެްޕރީލް  26ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫްޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، އެކަން ެއގޮތަްށ  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާުރ  ރަޝީދު ޙުސައިްނގެ ބަދަލުަގއި، އެ ކޮމިޓީއަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ަގއި އަންގާފަ.  2015އެޕްީރލް  26ޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލީމެންޓްރީ ގްރޫ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، އެކަން ެއގޮތަްށ  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވާ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ 

ޚަލީލް هللا އިބްރާހީމްދީދީގެ  ބަދަލުގަިއ، އެ ކޮމިީޓއަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެްނ، ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން، 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ  107ލީހުގެ ގަާވއިދުެގ މަޖި

ަގއި އަންގާފަ.  2015އެޕްީރލް  26ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

އުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޢުލާންކުރަން. ޤަ

ޙުސައިން ޢަލީ ފަޒާދުގެ ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޓީއަށް ވިލިނގިީލ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު 

ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން،  އެދިަވަޑއިގެްނ، ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ޕާލީމެންޓަރީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން

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

ަގއި އަންގާފަ.  2015އެޕްީރލް  22ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުން

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

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އި

ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިީޓއަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤް، ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން 

 ވަނަ  107އެދިަވޑަިއގެން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ 
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މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނަށް 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  2015އެޕްރީލް  26އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ާއއްމު ކޮމިޓީަގިއ ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތު 107ގަާވއިދުެގ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ުފވައްމުަލކު މެދު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ ބަަދލުގަިއ، ެއ ކޮމިީޓއަށް ފޮނަދޫ 

ދިވަަޑއިގެްނ، ޕީ.ޕީ.އެުމެގ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެهللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ 

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015ޕްރީލް އެ 26

ގޮތުގެ މަތީން، ެއކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބިެލތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

އި، އެ ކޮމިޓީއަށް ަހނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ ބަދަލުގަ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން، ޖޭ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައި ހިމެ 107މަޖިލީހުގެ 

ގަިއ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން،  2015އެޕްރީލް  26ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

، 2014/9ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

އެޕްރީލް  22ފުރަތަމަކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ

ވަނަ ޖަްލސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  19ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަަމ ދައުރުެގ  2015ގަިއ ބޭްއވުނު،  2015

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ވަން.ފުރުޞަތުއަރު
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ނޑު ، 2014/9`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންަބރު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަޅުގަ

ތުން ކުްށކުރާ މީހުން މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ މަްޤޞަދަކީ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުން މި ގާނޫނު މިހާރު ޮއތް ގޮ

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފަިއނުވާ، އެހެންނަމަވެސް، ތަޙްީޤޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް، ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

ެއުކގައި މި އިޞްލާޙުެގ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއަްށ ނުވަްނނާތީ. އެގޮުތގެ މަތީން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާެޙއް. ަހމައެއާ

މަޤްޞަދު، ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚު ވެސް ައވަސްކުރުުމެގ މަޤްޞަދު. އެހެންވީމާ، މިގޮތުގެ މަތީން އަުޅަގނޑު މި  އެއް

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަން. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކޮށްދެްއުވން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނަޑއެޅިފައި މި ވަނީ ޢާއްމު ކޮިމޓީން ލަފާދެއްވާފަިއވާ ގޮުތެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ވަގުތު ކަ

 9މިނެޓު  15ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  40މިނެޓު  27ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1މަތީން 

 3ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް  18މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.ޭއއަށް  54މިނެޓު  7ޕާޓީއަްށ ސިކުންތު. ޖުމްޙޫރީ 

ނުޑ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މިހާރު ބަހުސްގެ ވަގުތަށް ުފރުޞަތު ހުޅުވާލީ މި. އަުޅަގނޑު މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ، 2014/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާދި ދެންމެއަކު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ތާއީދުކުރާ  ގެނައުުމގެ ބިލު؛އިޞްލާޙު  ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އަޅުގަ

މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ މިއަދު  ،ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ 

ީމދުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް. މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޔިތުން އުއްނަ ރައްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަވރަށް ގި

މި ިއއްޒަތްތެިރ  ،ވުޖޫދަށް އަިއސް، މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ފޮނިމީރުކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިލބޭނެ މަގު

ނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ.  މަޖިލީހުން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް އަވަްސކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ފެނިގެންދިޔައީ ސަރުކާރުން ވެްސ މި ޤާނޫނު ބެހޭ  ލްޢުޤޫބާތާހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  ވެބްސައިޓެއް ވެސް ޤާއިމުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންކުރަމުން އަްނނަކަ ތައްމަސައްކަތް މު ކަމަކަށް މުހިއްފަދަ ވޭ.  އެހެންވީމާ، މިން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެިކއެިކ ނިޒާމުތަްއ،  ،އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރމުންދާ ހިނދު
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މެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ވަރަށް ސް މި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާއިން ވެޛަރީޢާ ތަކުގެޚާއްޞަކޮށް ޓީީވގެ ޕްރޮގްރާމު 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ  މުމުހިއް ކަމެއް. ހަމައެއާއެުކ، އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަނީ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަާއއި، އަުޅގަ

ނުލްޢުޤޫބާތު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫތެރޭަގއި ސް ފުރުޞަތެއްގެ ައވަ  ،މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި މިއަށް ުލއި ގޮތްތަެކއް ލިބިގެން

އަދި ތަފާތު  ގައި ތިބި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާމީދުކުރަމުން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ރާއްޖޭވުޖޫދަށް އަންނާނެކަމުގެ ުއއް 

 ގެންދާގޮތުގައި ަބއްޓަންކުެރވި  މަޝްވަރާކޮށް ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ފަންނީ މީހުންނާއެިކއެކި 

 މީދެއް. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ބިލަކަށް މި ބިލު ވެގެންދިއުމަީކ އަޅުަގނުޑގެ ުއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

  ހަކަދެއްކެުވން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާމަރަ

 މު ކަމެއް.ކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ވީހާވެސް ައވަހަ ޝުކުރިއްޔާ

ޖެހޭ އެއްޗެއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއކު ޢަމަލުކުރަންފަހުން، އެއާޤާނޫނުައސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެްއ  އާ، ކުާރއިރުއިމުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ. މި ޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރަސީެއއް ޤާ

ނހިއްއުސޫލުތަކަށް ާރއްޖޭގެ ތަޙުޤީޤީ ނިޒާމު ގޮްސެގން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުއާ  ،އޮެވގެން ޑު ުމ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެްއ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަތާ އެތަެކއް އަހަރުތަކެއް ވެ ހިނަގއްޖެ. އަިދ  އާދެކެން. 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ފާސްވި ފަހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ފާއިުތވެ މި ދަނީ. މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް 

ަޝުކވާ ރައްޔިުތންގެ މެދުގައި ވަނީ ވަރަްށ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މިހާުރ  ކަމުގެލުނުކުރެވި ލަސްވަމުންދާތީ އެޢަމަ

ފެތުރިގެންގޮްއސަ. އަޅުަގނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ަރއީސް މުަޙްއމަދު ނަޝީދަށް ވެސް މިހާރު އަިއ ޙުކުމެްއ ނާންނާނެ 

. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ނަމަ ވަމުންދިޔަމި ރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛު  ޤާނޫނުޢުޤޫބާތު މުގަިއ ގިނަ ަބޔަުކ ދެކޭ މި އާކަ

މު ކަމެއް އަވަސް ަޙއްެލއް ހޯދުމަކީ މުހިއް ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑަށް ުހރި ކަންކަމަށްކަންކަމުގެ ތެރެއިން ަރއްޔިތުްނގެ 

ނޑުމެން ދެެކން. ރާއްޖޭަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމު ހިނގަމުން ކަމުގައި  ދާިއރު ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

އަންނަންޖެހޭ ހަމަޖެހުން  ޝްރަަޙށްއި ޤައުމުގެ ިސޔާސީ މަސީ ާޕޓީތަކުން ލިބެންޖެހޭ މަންފާޔާޔާއެކު އެ ސި ކަމާޔަޤީން

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ވެްސ ތަރުތީބުވެފައި ވާންޖެހޭނެ ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން.  އަންނާނެ ގޮތެްއގެ މަތީން ައޅުގަ

 މި ދާ މައްސަލައަކީ ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް.ލަްސަވމުން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އަވަްސވެ

ތެރެއިްނ  ގެާއ ގާނޫނީ ނިޒާމު  ،އެއީ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަަލއެްއ. އަދި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ތެރެއިން އަދަބު ލިބެން
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ލަަވއިލެވިަފިއާވ ޖެހޭ ގޮތަށް ެއކުވަށާ ،ދަލުން ބޭރަށްވެސް ނެްއޓިެގން އެބަ ދޭ ފުރިހަމަ ،ޖެހޭ މީހުންނަށް އަދަބުނުލިބި

ނުޑމެން ޢަމަލުކުރަމުންނުދާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޭޖގެ މަގުމަތި ނާމާންވެޢުނޫނުލްޤާ  މި ވެ،ބިވެރިވެރި  ،ޤޫބާތަކަށް އަޅުގަ

 ެގ ތެރެއިން ނެއްިޓގެން، ާގނޫނުގެ ޙުކޫމަތު ،ކަންކަން ވަމުން މި ދަނީ އަދަބު ޙައްުޤވާ ަބޔަކަށް ައދަބުނުދެވި

ނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ގިަނ ޤާ . އާ ތީދާއިރާއެއްަގިއ ތަނަވަސްވެފަިއވާ ފުރުޞަތު މިއަދު ފުޅާނެއްޓިގެންދިއުުމގެ 

އަދާކުރަންޖެހޭ  ،ހަމައެފަދަިއން އެ މިނިވަންކަމާެއކު ައންނަންޖެހޭ ،މިނިވަންކަމެއް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދިންއިރު

ނޑުމެން ހަ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުަތކެއް އެުކ ކާ ނދާންކުރަންޖެހޭނެ. ކޮންމެ މިނިވަންކަމަވެސް ވާކަން އަުޅގަ

ރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ޓަކައި ޙުލިއްޔަތެްއ ވޭ. އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަެކއް އޫލިއްޔަެތއް ވޭ. އަދާކުަރންޖެހޭ މަސްއޫމަސް

އިމުވެފަިއ ޤާމެއް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވޭ. އެ ކަންކަން ބަލައިނުގަންަނ މީހުންނަށް ޙައްޤުވާ އަދަބުލިބޭނެ ނިޒާ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑު ަމްއސަލައަކީ  ،ގާނޫނުގެ މިިނވަންކަން ގިަނ ބަޔަކަްށ ލިބި ،އޮންނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ފުޅާވެގެންިދއުރުަގއި ތިމާެގ ގާނޫނީ މިނިވަންކަްނ ހުއްޓޭ ހިސާބަކީ އަނެާކގެ ޙައްޤުތައް ފެށޭ ހިސާުބކަްނ 

 ،އްލެއް ގެެނވޭނީ އަިދ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް އުފާވެރިޙަކަންކަމަށް  މައްސަލަ. މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަނދާންނެތޭ 

ނޑުމެންެގ  އުެލއްަގއި ތިބުމުެގ ފުރުޞަތު ފުޅާޙައަމާން މާ ،ސުލްޙަވެރި ދާއިރާެއްއގަިއ ތަނަވަްސވެގެންދާނީ އަުޅގަ

ގޮތުން ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ޖިނާޢީ ން ފެށުމުން. މިގާޫނނީ ނިޒާމު ބަރާބަރަށް ހިނގާ ،ގާނޫނުތައް ފުރިހަމަވެ

އަދި މިނޫންވެސް ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް  ،ސިފަިއންނާއި ފުލުހުންގެ ގާނޫނާ ،ތުގެ ގާނޫނާއިއައިޖުރާ

ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން.  ކަމެއް މަލުކުރަން ފެށުމަކީ މުހިއްމުޢަމިހާރުން މިހާރަށް  އަށް ނޫނުއަސާސީޤާއާ  ،ގެނެވި 

ގެ 2008ނޫނުއަސާސީ ޤާބޮޑުތަނުން ވެސް ލަސްވެއްޖެ. އާ  ށް ޢަމަލުކުރުން މާ އަ ނޫނުއަސާސީޤާމިހާރުވެސް 

މަލުކުރަން ނުފެށި. މިއީ ޢަޤޫބާތަށް ޢުނޫނުލްޤާއޮތީ  ކުރި ފަހުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދިެވސް މި ޛުތަންފީ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ިއއްޒަްތތެރި  މެންބަރުން މި ކުރާ އިހުތިޖާޖަށް ވެސް ނިމުމެއް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަީއްސ  މަނިކުފާނު ،އަންނާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ކުޑަ މަސައްކަތެއް ކޮށްލަދެްއވަިއގެން. ެއއީ އަުޅގަ

ެއއްބާރުެގ  ދައުލަތުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ،ނަޝީދު ޖަލުން މިންޖުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ކުެރވޭޯތ މަނިކުފާނު

ނުޑ  ލުވެރި އެއް ފަރާތްކަމުގައިއޫއެންމެ މަސް ވާީތ، މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅެއް ވެސް ކޮށްދެއްަވިއގެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން މި އެދޭ ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް އަމާންކަމާެއކު އަމާން  އިއަދި ސުލްޙަވެިރކަމާ ،އުއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަ

އުެލއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ދިރިުއޅެވޭނެ މަެގއް ައޅުަގނޑުމެްނ ތަނަވަސްެވގެންދާނެ ކަމަށް. ޙައަމާން މާ ،ވެއްެޓްއގައި 

ނޑުމެން ެއންމެން ނޑުމެންނަްށ ކުރެވޭނީ އަުޅގަ އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ހުރިހާ ރައްޔިތުން ؛އެކަންކަން އަުޅގަ

ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ  ،ކަމެއް ދެއްަވއިގެން ވެސް މިކަމަށް ޚާއްަސ ސަމާލު އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން

 ،ޤޫބާތަށް އެއްފަހަރު އަވަސްކޮށްަފއިޢުނޫނުލްޤާވެސް ގެނެސްެދއްަވއިގެން.  ެއ އިޞްލާހެއް ،ނަމަ ޮއވެއްޖެ އްއިޞްލާޙެ

 މަކީ...އަނެއްފަހަރު ލަސްކޮށްފައި ހެދު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ ރު. އަުޅގަ

 އިން އަރީފަށް. މެންބަރު ޙުސަ

 

 އިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ނޑި 18ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ މި   ،ަޅއިގެންރުއަމާވަނަ މަޖިލީހުން އިހަށްދުވަހު ދަ

ކުރިން މި ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަން  ޤޫބާތަކީ މީގެ ބައިގަރުނުޢުނޫނުލްޤާދާ  އޮބަހައްޓަިއގެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މި

ަގއި ތުޤޫބާތުގައި ަގސްޢުނޫނުލްޤާދާ  މި ފެށިފައި އޮތް ގާނޫނެއްކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން

ކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މީގެ އެަތކެއް އަހަރެްއެގ  އިބާރާތުން ކުްށވެރިކޮށްފަިއވާ  ޙަރީވެސް ސަ މީހުން މެރުމުން

މިހާރު  ،ވެްސ ގޮވާަލްއވާފައި ވަނީ ވެސް ފުލުުހންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ަފނޑިޔާރުންނާއި ަވކީލުން ކުރިން ފެށިގެން

ކަށީގެންނެއް ނުެވއޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އިްއޒަތްތެިރ އެ ލަތާހާޤޫބާތު މިހާރުގެ ޢުނޫނުލް ޤާ ދާ  ޢަމަލުކުރަމުން މި

 ،ވެސް މީގެކުރިން ވިދާޅުވެަލްއވަމުން ގެންދެވީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ސަރުކާރު ހިންަގވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން

މަތީަގޔާއި  . މާލޭގެ މަގުތައްނޭހުންނަށް އަދަބުދޭން ފަސޭހަވާއާ ގާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުނީމާ ކުށްކުރާ މީ

އްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަމާްނ ރާ ،މުމަކަށް ައއިސްމާރާމާރީއާއި ކަތިލުންތައް ނި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުަތކުަގއި ހިންގާ

ޤޫބާތަށް ޢުނޫނުލްޤާއާ  ،ވެ ޅެން ފަރެއްސަށްމަވެސް މިހާރު މި ފެންނަނީ ކީހާ. ނައިުމވެގެންދާނޭޤާއުލެއް ޙަމާ

މި މަޖިލީހުގެ މަތާރަންފިލާމަތީގައި  ،އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ދުއްވާަލއި ،އަށް ހަދައިނޫން މާދަމާ ން އަދުޢަމަލުކުރު

ގޮތަކަށް  ހިރަފުސްއަރަން ދޫކޮށްލާ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއޗަކީ ބަހެއް ނޫން. އެއްަޗކީ ކަން. އެހެން

ެވސް  ުކޑަ ށްނަފުސައްްއޒަތުޢި ،ޖިބުތަކަށް ތަރުހީބުނުދެވިމިހާރު މި ފެންނަނީ ޤައުމީ ވާ ،ނަމަ ދަންނަވަނީ

ތިބެ ކަްނަކން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ލިއްޔަތުން ރެކިއޫވިދާުޅވިހާ ގޮތަކަށް މަސް  ިއ،ރުމަތްތެރިކަމެއް ނުބަހައްޓަޙު

އް ނުވެ ހަފްތާ އެ ،އިއްޔެ މިތާ އަތްހިއްލަިއގެން ޯވޓުނަގައި  .އަުޅަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑަްށ ަވގުުތތައް ބޭކާރުކޮށްލަން މި ޖެހެ ،ިއގެން އަޅުަގނޑުމެން އުޅެ މިއަދު އަނެއްކާ މިކަމަކަ  ނީ. މިހާރު ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް  މި ތަނުގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބޮޑަްށ  ބޮޑު ޖޯކަކާ ތަރީ މިއްވަ އިނގޭތޯ. މި ބޮޑު ޖޯކަކާ އަޅުގަ

ަހރުދުވަހުން ނުނިމުނު؛ އެއް އަހަރުދުވަހުން ނުވި އަހުލުެވރިކަމެއް، ތިން މަސްދުވަހުން ވައްތަުރެވގެންދަނީ. އެއް އަ

ނޑު އެދެނީ  ވާނޭ ކަމަށް ކާކުތޯ ގަބޫލުކުާރނީ؟ ސަލާމަތް ބުއްދިހުރި އެްއވެސް އިންސާަނކު ގަބޫެލއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަ

ބާތަށް ޤޫމަ މިހާރު މިއަދު މި ޤާނޫނުލްޢުލައި، ހައަޅުަގނޑުމެން ެއއްމެން ެއްއވާމަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކޮށް
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ނޑަށް މި ފެންނަ ކަންތައްތަކުްނ  ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަންވެއްެޖ ކަމަށް. މިހާރު ކަންތަްއ ވާ ގޮތުން، އަުޅގަ

 އަޅުަގނަޑކަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވާ އަމާޒޭ މި ކިޔާ ެއތި، އެްއގޮތަކަްށވެސް އަމާޒު ަކމަކަށް ގަބޫލެއް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  މަުޑއްވަރީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވު އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، 2014/9ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަކީ އަުޅަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ިބލެއްކަން ދަންނަވާލަން. އަދި ޤޫޤާނޫނުލްޢު

ބާތަކީ އެތަެކއް ޒަމާންތަކެްއ ވަންދެން މި ރާއްޭޖގަިއ ޤޫއޮތް ޤާނޫނުލްޢުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން، މިހާރު 

ބާތެއްކަން ޤޫންމެ އެކަށީގެން ނުވާ ޤާނޫނުލްޢުގެންގުެޅިވ، އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ހާލަތަށް އެ

ދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި، މި ބާތު ވުޖޫޤޫ. ޙަޤީޤަތުގައި މި އާ ޤާނޫނުލްޢުފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ނޑުމެން  މަޖިލީހުން، އަދި ކުރީގެ މަޖިލިސްތަކުން ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަިއާވަކން މީ ވެސް އަޅުގަ

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ާރއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި މަްޝވަރާކުެރވި، އަދި 

ނޑުމެްނގެ ކުރީގެ ސަ ރުކާރުތަާކއި މިހާުރގެ ސަުރކާރުން ެވސް ވަރަްށ ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި މަޝްަވރާކޮށްގެން އަުޅގަ

 ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް، އަިދ ޙުކުމްކުރަްއވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއކަން ލުއިފަސޭހަެވގެންދާ ގޮތަށް 

ނޑުޤޫ ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ޤާނޫނުލްޢު މެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ގާނޫނެއް ބާތެއްކަން މީ އަޅުގަ

ވެސް ފާސްކުެރިވގެން އަންަނއިރުަގއި އުނިކަންތައްތަެކއް ެވސް ހުރޭ. އުނި ސިފަތަެކއް ވެސް ހުރޭ. އެހެންކަމުން، 

ންޖެހޭ ބައެއް މިހާރު މި ކުރެވޭ މަސައްަކތަކީ މިހާރު މި ފާސްކުރެިވފައިވާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ެވސް ގެންނަ

ނޑުމެން ތާއީދުުކރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ  އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމުގެ މަސައްކަތް. މި މަަސއްކަަތށް އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަްށ އުފަލާ އެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަްނ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުެގ  ސަޕޯޓުކުރަންޖެހޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގިއ ކަން. ރުމަށް ޓަކައި މި  ަކނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަތު އަަވސްެވގެންދާސަބަބުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކު

ނޑުމެން އެބަހާ ވީ ،އަޅުަގނުޑ ވެްސ ގަބޫލުކުަރން ޖެހޭ މިހާރުެގ  ވެސް އަަވސް މުްއދަތެއްަގއި ތެޭރގައި އަުޅގަ

ގައި ކުށްކުރުން ޅުަގނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢުތުަގއި އަ ޙަޤީޤަ. ޓަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަމަލުކުރަން ފައް

 ޙައްލު އަންނަންދާއިރުަގއި މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހިނގަމުން އަދި މަރުގެ ހާދިސާތައް ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ،އިތުރުވެ 

ނޑުމެންގެ ،އޮތީ ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ފާސްކޮށްގެން. އަދި އަޅުގަ ޢީ ޝަރު އަުޅގަ
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ނޑުމެން ހަމައެކަނި މި ނޑުމެން ޭދންޖެހޭ އެއްބާރުލުން މި މަޖިލީހުން ދީގެން. އަުޅގަ ތަނުގައި އަދި  ދާއިރާއަށް އަުޅގަ

ތީގައި ޮކޅަށް ތިއްބަަކސް ނުދާނެ. އަޅުަގނޑު މެން މިތަނުގައި ރިޔާސަުތގެ މޭޒު ުކރިމަހަމަ ަކމަކު ކަސްއިހުތިޖާޖު ކުރިޔަ

ތަނަށް ވަދެތިިބ  މި ޓަކައި މީ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ވަކާލާުތކުރުމަށްނުދާނެ. މި މަޖިލީހަކީ ކަމަކު

ނޑުމެްނގެ ެއކުވެރިން މި ަޔ ދެތިން މަސްމަޖިލީހެއް. އަޅުަގނޑުމެން ަޙޤީޤަތުގައި ާފއިތުވެދި  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮށްލަން ޖެހޭ ސުވާލެއް. ިއއްޒަތްެތިރ މީ  ؟އޮތްތޯ އިތަނުގައި މި ކުރި އިހުތިޖާޖުން ފައިދާެއއް ކޮށްފަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންހިތަނުަގއި ހަޅޭއްލެވުމެއް ނޫން. ދުންމާރި  ތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ މި މި .ރައީސް  ގެ ފައިގެން އަުޅގަ

. ައޅުަގނުޑގެ ކުރުމެއް ވެސް ނޫންލާތުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ދުއްތުރާމި މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަގއި ަވކާ

ނޑު ނަސޭހަތްތެރިވަން ނޑިތަކަށް ވަަޑއިގެްނ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ  ،ޮގވާލަން ،އެުކވެރިންނަށް އަުޅގަ ގޮ

އްކަތްަތއް ކޮށްދިނުމަށް. މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުންތެރި މަސަ ޓަކައި ވަކާލާތުކުރުމަށް. ރަްއޔިތުްނނަށް

ނުޑ، އި ކުރާ މަސައްކަތްަތކަށް ހުރަސްނޭޓަކަ ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ،ނޫންކަމަށްވާނަމައެހެން ޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ެއދެނީ  .އަޅުަގުޑގެ އެުކވެރިންނަށް ޮގާވލަން. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި  ރައީސް މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަުޅގަ

ބާތަށް ަގއި ާއ ޤާނޫނުލްޢުޤޫައވަސް ުމއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. އަދި ހަމައެާއއެކީ  ވެސް ވީހާ

ނޑުމެން އެބަޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުވަމުން މަލުކުރުމަށްޢަ ، ޖެހޭ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިުރގަިއ އަޅުގަ

އި އެީކގަ ހަމައެއާސަރުކާރުގެ މުއައްަސސާތަކަށް އަދި  ،ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން. ސަރުކާރުންރައްޔިތުންނަށް މިކަމާ ގުޅޭ މަޢު

ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް  ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ގުޭޅ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާޝަ

ލޫމާތު ދިނުމަކުން ބެވި ބޭފުޅުންނަށް ެއކަިނ އެ މަޢުދާއިާރގަިއ ތިއް ންނަމަވެސް ތަންފީޛީދޭ. އެހެ ކުރެވެމުން އެބަ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލޫމާތު ވަރަށް ޖެހޭ ރައްިޔތުންނަށް ވެސް މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅޭ މަޢު އެބަ ނުފުދޭނެ. އަޅުގަ

ީޓީވ  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރ ރައީސް ދަންނަަވން މި ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަުޅަގނުޑމެން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ

ނޑުމެ ،ފޯރަމްތައް މެދުވެރިކޮށް ޖެހޭ ވަރަށް ރަނަގޅަށް  ން ރައްޔިތުން ެއބައަދި އެ ނޫން ގޮްތގޮތުން ނަމަެވްސ އަުޅގަ

ބިދާނެ ލި ،ނަމަ އަދި ކުށެއްކޮށްފި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ހުރި ހުކުންތަކާ މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރިކުރުވަން. މި

، ހެންވީމާއެ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ލޫމާތު އެބައަދަބުތަކާއި މިކަންކަމާ ގުޅޭ މަޢު

ވެްސ ައވަްސ މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި މި އިޞްލާޙު ގެ ތެރޭަގއި މި މަޖިލީހުން ވީހާމި ަމޖިލީހު ،އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ

އަދިވެސް އަންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް  ،. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްންފާސްކޮށްދިނު

ޖެހޭ ދިެވސް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަންމެންގެ ދީނީ ފަރާތްތަުކެގ ކަންބޮުޑވުންތައް އައިޞްލާޙުތައް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެބަ އަހަން. އަދި މި މަޖިލީހުން އަޑުޖެހޭ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ަފރާތްތަކުގެ އަޑުތައް ވެސް ައޅުގަ

ވީހާ ފުޅާ ާދިއރާއެްއގަިއ މަޝްވަރާކުރަން.  ނާއެ ބޭބޭފުޅުންޖެހޭ އެ ބޭބޭފުޅުން ގެންަނވަިއގެން  ކޮމިޓީތަކުން ެވސް އެބަ

ނޑުމެްނ ރައްޔިތުްނގެ އަޑުތަްއ ައއްަސވަިއގެން ،އެ ބޭފުޅުންެގ ައޑުތައް އަްއަސވަިއގެން ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ  ،އަދި އަުޅގަ
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ނައުަމީކ ގެ ވެސް އަވަސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ވީހާއަޑުތައް ވެސް ައއްސަަވިއގެން މި 

 މީރުކަން ވީހާވެްސ ައވަސްހޭ ފޮނިރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން އެދުމެއް. އަދި މި އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ

ނޑު އެދޭ ާވހަކަ ކަމުގައި ދަންނަވާލަން.މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ލިިބގެން  މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު  ދިއުމަކީ އަުޅގަ

 .وبركاته ورحمة هللا  الم عليكمالس  وދަންނަވަން.  މުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުުކރުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަތާއީދު

  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިނގުަރއިދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޙަށް.ފަލާ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ަރއިދޫއިނގު

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، 2014/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ހުށަހަޅާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެްސ ތާީއދުކުބާތުގެ ގާނޫނަށް ޤާނޫނުލްޢުޤޫ  .ންވާހަކަ ދަންަނވަ ރާއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ މި ިބލަށް އަުޅގަ

ބޮުޑވުމަށް މި ގުިޅގެން ރަްއޔިތުންެގ ތެޭރގައި ހުރި ކަން މަލުކުރުން ފަސްކުރުމާޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ޢަެއއްކޮށް ހަމައެއާ

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ބައެްއ  އި ގަ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. މިތާ ކަމަށް ވެސް އްލެއް އަންނާނެޙަބިލުގެ ސަބަބުން 

 ،މަލުކުރަން ފެށުނު ނަމަ ޢައް ކުރިން ޅެތަންކޮޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް މި  ،އްޖެތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއިްއޒަ

ނޑު ދަންނަވާނީހުިއވާ ރައީސް ަނޝީދަށް އެވަރުގެ ކުރެވިފަންކުހުމިހާރު ޖަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ،ކުެމއް ނަީއހޭ. އަޅުގަ

އައީސް މީގެ ކުރިން މިއަށް  ންކުހުކަށް ރައީސް ަނޝީދު ޖަލަށް ލާން ިދގު މުއްދަތަ އަހަރަށް ވުރެ 13 !ނޫން

ނޑުމެން މި .މަލުކުރަން ފެށުނު ނަމަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޢަ ދަނީ މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ިދވެހި ރަްއޔިތުްނ  އަުޅގަ

ނުޑ މިއަދު މާރާ ،ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޙަޤީަޤތުގައި ހަޅުތާުލކޮށްމި ކަންބޮޑުާވ ދަރަޖައަކަށް   މާރީ ހިންގަމުން. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށްފަރާއްޭޖގެ  އިއިްއޔެގަ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ސް މި އައީ ވެ

ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު  ށް ވުރެ،އިޞްލާޙު ގެނައުމައިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން މި ގާނޫނުތަކަށް 

ނޑުމެންގެ ިއއްޒަ  ،ވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިން އި ތްތެރި ނައިުބ ރައީސް ކުރީ ދުވަހެްއގަ އައުމަށް އެބަ އެދޭ. އަުޅގަ

 ،ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމުގތަކާއި އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ 

އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭ ގާނޫނަށް  ،އެިކއެކި ތަންތަނުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކޮށް

ައކީ މިހާރުން މިހާރަށް هللاދުމްރާން ޢބްޢިކުރުން. އޭގެތެޭރަގއި ންކުހު ނަށްއެ ބޭފުޅުން ؛ޖެހޭ ކަންތައްތައްންގެންނަ

هللا މްރާން ޢަބްދުޢި ،ެއއްކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިްސވެ އޮެވގެންަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަެއއާޖަލަން ލާންޖެހޭ ބޭފުޅެއްކަން އަޅު
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ހިންގާ އަނިާޔވެރިކަާމއި  ތަުކގަިއ މިވެހިރާްއޖޭގެ ެއކިެއކި ކަންޮކޅުއި ދި ޔާ ން ދިވެހިާރްއޖޭގެ މަގުތަުކގަީދގެފައިސާ އަށް

ނޑުމެން ވެްސ  ތަކަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމެއްޖަރީމާ ނޑު ގަބޫލުުކރަން. އަޅުގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ވަިކ  ޏާކަމަށް ވަން ބަލައިފި ންސް ތެރޭގަިއ ހަޅޭއްަލވަމި މަޖިލިނެ އިނގޭތޯ. އަޑުމަެޑއް ނުވާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް  ،މިތާކު ނުތިބޭނެއަޑު ވަުރގަދަ މެންބަރުންނެއް  ،ައުޑ ރީތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުރެ

ޖެހޭ ުހއްޓާލަން ަކންތައްތަކަކީ ދާގެންމި ކުރަމުންތެރޭގައި  ސްތްބާެއކު މި ދަންނަވަނީ މި މަޖިލިތިރާމާއި ލޯޙްއި

ބޭފުޅުން ރައީސް ނަޝީދު ޮއެވގެން އެ  ،ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިސްވެ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކޭ.ކަންތައްތަ

ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކަގިއ ހުކުން ކީ ރައީސް ނަޝީދަށް އިތުރުކަމަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި މި ކުރާސަލާމަތް

ނޑުމެން އިންތިހާޔަްށ  ހުރިމީ ހިތާމަ ،ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަތްމަސައް  ތޯއިްއވޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ަޙޤީޤަތުގައި މަކަުރވެރި ރޭވުމެއް  ންއެމް.ޑީ.ޕީ ،ުހރި ރައީސަކު ކަންބޮޑުވޭ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިތން އަހަރު ވެރިކަންކޮށްފައި

އަދު އެ ބޭފުޅުން ެއ އޮތީމަ. މި އިކުރަން އެ ބޭފުޅުން ބާރުއަޅާފަންހުކުލަން ޖަިދގު މުއްދަތަކަްށ  ،ރާވަިއގެން

ކުމެްއ އަހަރުެގ ދިުގ ހު 26އަހަުރގެ ބަދަލުަގއި  13ރައީްސ ނަޝީދަށް  ،ކުރަނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްމަސައްކަތް

ރެއް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަިމ މަޖިލީހުގެ  .ދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްތަްށ ެއ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންއަންނާނެހާ ގޮތްގޮ

ނޑު ؛ދީދީކަމުގަިއވާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ހިތާމަކުަރން މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް  އަުޅގަ

 ނުޑގެ އަމިއްލަ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއަުޅގަ އިކުރީ ުދވަހު ވެސް މިތާ ައޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކިއިުރގަފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ، 

ނޑު ަކއިީރ އިުރގަިއ ރަށު ަރއްޔިތުްނ އެ ވާހަކަ އަުޅގަަނވައިފި. އަޅުަގނުޑ އިހަށްދުވަހު ރަށަްށ ދިޔަންވެސް ބެިހވަަޑއިގަ

ނެޑްއ  އަކަްށ މިކަން ހިނގާފައި އޮތްދަންނަވައިފި. މާރިޔާދީދީ ޮގތެއް އެނިގަވޑަިއގަންނަވަނީީކ ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

ޖެހިފައި ހުރި އެްއވެސް ަމއްސަލަެއްއގެ ރިާޔދީދީގެ ފިރިމީހާއާ ރިޔާދީީދއާިއ މާއެންމެ ފަހަރަުކ ވެސް މާ ،ނުދަންނަވަން

ނޑު ޮގވާލަން ރައީ ؛އަޅުަގނޑު  .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްެއއްވާހަކަ ސް ނަޝީދަށް އަިއއްަސ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ

ށް. ދެއްވި ދިނުމައިްއވައިކުމެއް ރައީސް ނަޝީަދށް އަހަރުގެ ޖަުލ ހު 269ވަންޏާ  ކަމަށް ކުަޑވާ އޮތް ހުކުން

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 .ދަންަނވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށ ،` ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މި ހުށަހެޅިފައިމިވާ ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. އަިދ 

ިފއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ވިސްނާލައި ،ންނަވާލަން ބޭނުންވޭމި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނުޑ ދަ

ނޑުމެންނަށް  ،ނޭގ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ ފައިދާތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ބުނަނީއެ އެބަ އުމުެގ މި ޤަ، ކަްނބޮޑުވުންތަކަށް ރައްޔިތުންެގ  ،ނގޭ. މި ސަރުކާަރީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ދަންަނވަނީ. މި ޤައުމުގެ ަޤއުިމއްޔަތަށް އަހަމިއްޔަތުކަން، ދީނަށް ދޭ ސަރުކާރެކޭ އަުޅގަ

 އްަދތުގެ ތެޭރގަިއ ވަރަްށ ބޯލްޑު،ަލއިފިއްާޔ ިމ ސަރުކާުރގެ މި ކުރު މު. އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ފިޔަަވޅުތަެކއް މި ސަރުކާރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައޅުްއވާ ޑުވަރަށް ބޯލް ދޭ.  ތަން އަުޅގަ

މުގަިއ، ެއންމެ ފުރަތަމަ މި ޤައުމުގަިއ އުރެްއވިްއޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޤައިރާަދކުهللا ދާނީ ވެގެން ރައީސް ޔާމީން

 މަތީން މަރުގެ ހުކުން  ކީރިތި ަރސޫލާގެ ސުންނަތާއި އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ އަދި މި އުއްމަތުގެ ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނާ

ނޑު ހަމަ ދެރަވާ، އެންެމ ބޮޑަށް ދެރަވާ ެއއް ކަމަކީ  މިހާރު  ރައީސް ނަޝީދު،، އިްއވާ ރައީްސގެ ގޮތުަގއި. ައޅުގަ

ެއ  ،ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުންދިފާޢުގައި މި ބޭފުޅުން ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވާއިުރގައި އަުޅގަ ގެޖަލުގައި ހުންނެވި ނަޝީދު

ދީނަށް ދީަނށް ހަޖޫޖައްސަވަިއ އަދި ޭއެގއިތުރުން އިސްލާން  އަހަރުދުވަުހގެ ތެޭރގައި އިސްލާން 3މަނިކުފާނުގެ 

ނޑަށްގޮންޖެއްެސވުމުގެ ގޮތުން ަދއްކާފައި ހުރި އެކި  ގަބޫލުުކރެވޭ ގޮތުން މިފަދަ ބިލެއް  އެކި ވާަހކަތައް އަުޅގަ

 ބޫލުކުެރވޭ. އިސްޒަތްތެިރ ރައީްސ.މު ކަމެއް ކަމަށް ގަިއ ހަނދާންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއް ަވގުތެްއގަހުށަހެޅިގެންދާ 

ރާއްޖޭަގއި އެިކއެކި ދީން  ންޖައްަސވަިއ،ގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ގޮރާއްޖޭ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވެގންދާނެ

ކުަގއި އިޝާރާތްަތއް އެިކއެކި ރޭިޑޔޯ ެއްޑރެސްތަ ،މަނިކުާފނު ވަނީ ޓަކައި އެ ބިނާތައް ބިނާކުރުމަށް ،ޓަކައި ފެތުރުމަށް

ކަމަށް ވެސް  އްެގ ސިާފގަިއ ކަންތައްަތކެްއ ކުަރއްވަްނ ބޭނުންފުޅުވާކުރަްއވާފަ. އަިދ ޭއގެއިތުރުްނ އޯލްޓަވޭިޓވް ނެރޭިޓވެ 

މަސައްކަތްޕުޅުަތކެްއ  ،އެބަ ދޭހަވޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަނިކުފާނު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދެްއކި ވާހަކަފުޅުަތކުން އެ

ވާހަކަފުޅު ހުންނަނީ. އަދި  ގޮތަށް ކުރަްއވާފަިއވާކަން. ޑެންމާކަށް ވަަޑއިގެންިފއްޔާ ޑެންމާުކގައި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ

އެ  އްަވއި،ތަށް ާވހަކަތައް ބައްޓަންކުރަ ގޮ އިތުރުން އިނގިރޭިސވިލާަތށް ވަޑަިއގެންފިްއޔާ އިނގިޭރސީން ބޭނުންފުޅުވާއޭގެ 

ނޑުމެން މިއިން  ޕުޅުތަެކއްޓަކައި މަސަްއކަތް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދުހޯއްދެވުމަށް ކުރަްއވަނީ. ނަތީޖާއަކީ ކޮބަިއތޯ؟ އަޅުގަ

ޅަށް ެދކޮ މިްއޔަތާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނާއުއްޖޭެގ ޤަހިރާކޮންމެ ކަމަކުން ައޅުަގނޑު ިއބުރަތް އެބަ ހާސިލުކުރަންޖެހޭ. ދިވެ

ނޑުަގއި އަެގއް ނެތް މީހެއްގެ ގޮުތގައި މީހަކީ މި ޤަ ނުކުންނަ ކޮންމެ  ޖަލުގެ ުކޑަގޮޅިަތކަށް  ،ވެ އުމުަގއި، މި ފަސްގަ

ނޑުމެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަނީ. އެހެންވީމާ މިވަންނަ މީހެއްގެ ގޮުތަގއި ެވގެން  ބުރަތް ން ޢިިމއީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުެގ އަޚުންނަށް ،ވި އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށްތިއްބެ  ހާސިލްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިިއން ކޮންމެ ކަމަކީ. މި  ،އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން އޮތް ވާަހކައަ  އުމުގެ ރަްއޔިތުންެގ ކީ، ިތ ބޭފުޅުން ތިތާ ނުތިއްބަވަިއ މި ޤައުޚުތުންނަށް އަުޅގަ



13 

 

ނޑިކޮަޅށް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ަވޑަިއެގން ހައްުގގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް  ޝީދަށް ވެސް ޙައްޤު ނަ، ަޓކައި ތި ބޭފުޅުންގެ ގޮ

އުމުގެ ކޮންމެ ފާނަށް ވެސް ދެއްާވށޭ. އަދި މި ޤަގޮތުަގއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަަދބު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މަނިކު

އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަުކގެ މަތީގައި  ،ލާޤެއްގެ މަތީަގއިމާތް އަޚުދަރިއަކީ ވެސް ބޮުޑވެގެން އަންނައިރުަގއި 

އަރަމުން އަންނަ  ،އުމުގެ ޖީލަށްމި ޤަ ކޮށްދެްއވާށޭޓަކައި ތި ބޭފުޅުން އެ ސިފަތައް ދަސް ހެދުމަށް ބޮޑުެވގެންދާ ބަޔަކަށް

ނޑުމެންނަްށ  އި ބޮޑެތި ީމހުންނަށް ވެސް ޚާއްޞަ އިތުަރށް ކުޑަކުދިންނާ . އަދި ޭއގެޒުވާނުންނަށް ގޮެތއްަގއި. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ  ތަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ގާލެިވގެންދާފެނިގެން މި ދަނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ނަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ހުރި މިފަދަ ނޭއްގާީނ މި ިބލު، މި ބިލު ފާސްެވގެން، ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ދިުއމާއެކު އަުޅގަ

 ޓަކައި... ކަންތައްތައް ވެސް ހުއްުޓވާލުަމށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ަމކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ތަންފީޛު ފަސްކުރުމުގެ  ބާތުޤާނޫނުލްޢުޤޫ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިވާ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑ ދަންނަވަނީ މި ބިލާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  މެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް އަޅުަގނޑާ ިހއްސާކުަރއްވާަފއި އަުޅގަ

 އަނެއްކާ ތަންފީޛު ފަސްެވެގންދިއުމުން އެ ދޭތެރޭ ކޮން ، ކަމަށް އޮވެފައި ޤޫބާތު ނިމޭ ވާތީ، ެއއީ މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުލްޢު

މި ސުވާލު އެބަ ބަެއއް ަރއްިޔތުންގެ ހިތްތަކުަގއި އުފެދޭތީ،  ؛ޤޫބާތެއް ނޯންނާނެތޯނޫނީ ޤާނޫނޫލްޢު، ޤޫބާތެއްތޯޤާނޫނުލްޢު

 މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވައި، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލިސް މެންބަރުން މި ބިލަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެ ކުރިން މިކަމާ

މު ކަމެކޭ. އެީއ އެފަދަ ިދރާސާކުރެްއވުން ވެސް ިމއީ މުހިއް ،ނަމަ ސާކުރަްއވަންޖެހޭއިތުރަށް އަދި ިދރާ ،ރަނގަޅަށް

ނޑު އިތުރަށް  ،ނަމަ ސުވާލުތަެކއް އުޅޭ އިުތރަށް ބަލަން އޮތް ތަނަކީ ވެސް ހަމަ މަޖިލިސް ކަމަށް ވާތީ. ދެން އަޅުގަ

އް މެންބަރަކު ބެހުމަކީ އެއްގޮތަކަްށވެސް މެންބަރުންގެ ޒާތީ ކަންކަމާ އެއް މެންބަރަކު އަނެ ،ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑު ގަބޫލެއް އެދެިވގެންވާ ކަމެއް އިތުރުން ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ވެސް ޒާތީ ނުކުަރމޭ. އަދި މީގެ ކަުމގަިއ އަޅުގަ

ކަންކަމާ ބެހޭ ބަޔަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުން ެވގެންނުވާނޭ. ެއްއވެސް ފަރާތެްއގެ ޭނދެވޭ ޢަމަލެއް ފެންނަންޏާ ެއ 

މީހަކާ ވާހަކަދައްަކއިގެން އެ ކަމެއް އިސްލާޙުކުރަން މަސަްއކަތްކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަުމގައި އަޅުަގނުޑ 

އެފަދަ ކަންތައްަތއް ވުމަީކ  ،ައގުެވއްޓި ،ތްވެވާހަކަދެްއކުމުން އިތުަރށް ފަޟީޙަ ދެކެން. އެންމެންގެ ކުރިމަތީ އެ

ނޑު ހަމަ ، އެދޭނެ ގޮތެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ ްއވެސް މެންބަރަކު ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ  އަުޅގަ
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ެއއް މެންބަރަުކ އަެނއް  ،އަދި ކިތަންމެ ބޮަޑށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އޮަތސް ފާހަގަކޮށްލަން މި މަޖިލިސް ތެރޭ

ެއީއ  ،އް ބޭނުންނުކުރުންމެންބަރަކަށް ނުވަތަ ެއއް ޕާީޓއެްއގެ ބޭފުޅުން އަެނއް ޕާޓީެއއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ނޭދެވޭ ަބސްތަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދވިގެްނވާ ކަެމއް ކަމުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 .މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ރުމެންބަ

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ނޑު ވެސް ދެޭކގޮތުަގއި މި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. .`  އޮތީ  ަދނީ ހުށަހެޅިފައި މި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ގަޤޫޤާނޫނުލްޢު ލާީމ ދައުލަތެްއގަިއ، ިއސްލާމީ އިސް ންނަ ގޮަތކީ،ހިތް އޮބޫުލކުރާބާތަށް އިސްލާޙެއް. އަުޅގަ

ަގއި ަސއްތައިްނ ސައްަތ މުސްލިމު ޤައުމެއްަގއި އިސްާލން ދީނުގައި ާވ ކަންތައްަތއް ޮގތެއް ޤައުމެްއގައި އަދި ާޚއްޞަ

ނޑުމެން ދަތުރުކުރަން ފަށައިފި ފިޔަވައި ނޑުމެންެގ އަޅު، ނަމަ ކަމުގައި ަވނީ އިތުރު ކަންތައްތަކާ ދިމާލަށް އަޅުގަ ގަ

އުމުތަކުން ހެން ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރާ ޤަީދން ނޫން އެނަމުންދާނީ ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާން އުމުން ވެސް ފެންޤަ

ނޑުމެންގެ ައދި ނޭދެވޭ އެަތއް ައސަރުތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން ތެރެއަށް ަވދެގެންދާނެ. އަުޅގަ ،ފެންނަ ފަދަ ބަދުއަޚްލާޤީ

ޤުރުއާާނިއ ސުންނަތް އޭގެމަތީަގއި ެދމިއޮތް އެްއޗެްއ. ޤުރުއާނާއި  ،ކީ ޭއގެމަތީަގއިދީނަ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާން 

ނޑުމެން ހިފައިފި ނެކަން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ެގއްލެނިެވގެންނުދާ، ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ ސުންނަތުގައި ވާ ެއްއޗެއް ައުޅގަ

ގެންެނވިއިރު ސުވަުރގެ ވަަޑއި موسل   عليه هللا ىصل  ކަށަވަރުމަގުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެނގޭ ކަމެއް. ކީރިތި ރަސޫލާ 

ވެސް ދެ އެްއޗެއް ދޫކުރަްއވާަފއި ވަަޑއިގެންެނވީ. ެއއީ ކީިރތި ޤުރުއާނާއި އެކަޭލގެފާނުގެ ސުންނަތް. އެހެންނަމަވެސް، 

ތަ ރައީެސްއގެ ނުވަ ،ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަމުންގެްނދާ މީހުން ކީތިރި ޤުރުއާނާިއ ސުންނަތް ނޫން އެހެން ގޮެތއް ހޯދުމަށް

ފަރާތަކުން ވެްސ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން  އެ ،ނަމަ ގޮތުަގއި އާެދވިއްޖެ ކަމުަގއި ަވނީ

ނުވޭ. އަދި އެފަދަ ޒާތުގެ މަކީ ވެސް އަދި މާ ބޮޑު ކަމަކަށްކަމަކީ މިއީ އަދި މިހެން ބުނެލު  އެހެން އެއްެޗއް ހޯދުމަށް. މި

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގުހިން ޢަމަލުތައް  ހިތް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަކީ ވެސް އަދި މާ ބޮޑު ކަމަކަށްނުވޭ. އަުޅގަ

ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު  ގ. ،ވަންދެން މި ަގއުމު ފަނާކޮްށލި އަހަރު ދުަވސް 3މުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ަމޤާ

ލާން ދީުނެގ ނޫން މީހެއްގެ ގޮުތގައި ރާއްޖޭން ބޭުރގަިއ ހުރެގެން، އޭނާައކީ ެއ ޤައުމުެގ އިސްމި ، ނަޝީދު

ހުންނަވައިގެން ވާަހކަދެއްކި ަފދަ ގޮތަކަށް އެ ވާހަކަ ދަްއކަާވފައި މި އޮތީ، ޤުރުއާނާއި ުސންނަތް ނޫން އެހެން އެއްެޗއް 

 ހޯދުމަށް ގޮވާލަިއ، ައވަހަށް އަހަރުމެން ނުކުންނަންވީ ކަަމށް ބުނެ، އަހަރުމެން މާނަކޮށްފައި އޮތީ، ގ. ކެނެރީގޭ 
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މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދިމާލަށް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޒާުތެގ ކަންތައް ކުަރްއވާފައި އަދި އޭެގއިތުރުން ޤުރުއާާނިއ 

ނަޑއަޅާފައި ހުންނަ ހައްުދތަކާ ދެކޮޅަށް ަކނަޑއެިޅގެން  ނަޑއަަޅއި ަބޔާންކޮށް، ުނވަތަ ޤުރުއާުނގަިއ ކަ ސުންނަތުގައި ކަ

ން މީސްމީހުން ޚިޔާލުތައް ެވއްދުމަށް ޓަކައި މަަސއްަކތްތައް ކުރަްއވާފައި އެބަހުރި. ރޭޑިއޯ ޚިތާބުތަުކގަާޔއި އަދި ެއހެނިހެ

އެއީ ހައްދުތައް ާޤއިމުކުރުމުަގއި އެއީ ޒިނޭގެ ހައްދު ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ޤިޞާޞް ހިފުން ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، 

ނޑުން ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކާ ވަނީ އޭ ނާ ޚިލާފުވެފަ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ދިމާލަކުން ނުވަތަ އަތްކެ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަކަށް އިސްލާން ދީނުެގ؛ މާތްެވގެްނވާ އިސްލާން ދީނުގެ ޤުުރާއނުގެ ާއޔަތްތަްއ ކިޔުަމކީ 

 ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ. އެީއ ޤުރުއާން ގަބޫލުނުކުރާ ބަޔަކަށް ޤުރުއާނުގެ ާއޔަތެއް ކިޔައިޭދކަށްނުޖެހޭ. މާނައަކީ 

ޤުރުއާނަށް އިނދިކޮޅު ހަދާ ބަޔަކު. ދެން އޮތީ ސުންނަތް. ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ ބަޔަކަށް ސުންނަތުގެ ވާހަކަ 

ދެއްކުމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި މީހުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި ޤުުރއާނުގެ ވާަހކަ ވެސް ދައްާކ. 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ އަދި ޭއގެއިތުރުން ސުންނަތުގެ ވާހަކަ ވެ ސް ދަްއކައިހަާދ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަކީ، އިސްާލން ދީނުގައި ޤުރުއާނުގަިއާވ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ފާސްވެގެންދާއިރުގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ފަ

ބިލުަކން ލިބިފައި ތިބި ބަޔަކަްށ ކަންތައްތަްއ، ނުވަަތ ޤުރުއާުނގަިއވާ ހުކުންަތއް ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ފަދަ ތަޢުލީމާއީ ޤާ

ވާންޖެހޭނެ. އިނގިރޭިސވިލާުތން އަދި މީހަކު ގާނޫނީ ވަީކލުކަން ނުވަތަ ޤާޟީކަން ކިަޔވާވިދާުޅެވގެން ަވޑަިއގެންނެިވ 

ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް، ިއސްލާން ދީނުގަިއވާ ހުކުްނތައް ތަންފީޛުކުާރކަށް ނުަވތަ އެ ވިދާޅުާވކަށެްއ އަިދ 

ންަނވާނެ. ެއީއ ވަކި ޢިލްމެއް. ަވކި ފަންނެއް. ަވކި ހުނަރެއް އެީއ. ެއީއ އިސްލާން ދީނުގަިއވާ މި އެނިގވަަޑއިނުގަ

މަތިވެރި އުސޫލުތައް ދަސްކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ެއކަމެއް ނުާވނެ. އެހެންވީމާ، މި އެއްޗެިހ ނޭނގޭ ބަޔަކު، މި ކަމަށް 

 އިންކާރުކޮށްފާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރި އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ށްމާނަމެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް މި ހޯދީ ޙަޤީޤަ ތުގައި މިމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދެކޮަޅށް. އަނެއްބައި ުދވަސްުދވަހު  މެންނަްށ ފެނިގެންދަނީ އަނިޔާއާފާހަގަކުރެިވގެންދާނެ ބައެއް ުދވަސްދުވަހު އަޅުަގނޑު

 ،ކުރަނީމި ސް ހުލާފަށް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަޚި ހު ފެންނަނީ ރޫހާދުވަސްުދވަގާނޫނުއަސާީސއާ ދެކޮޅަށް. ައނެއް 

ރާއްޖޭަގިއ  ގެ ސަބަބުން މިޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ގޮތުން. މި  ޤޫބާތާ ބެހޭމި ދަްއކަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު މިއަދު ވާހަކަ
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ނޑިވަެޅއްަގިއ ަތއް ކުރަމުންޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތް އަމަންއަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެިރކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ދާ ދަ

 ،ދީނާ ދެކޮޅަށް، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަެދއްކި ބަަޔކުމެްނގެ މާތްެވގެންާވ އިސްލާން ނޑުއަޅުގަ 

ފެންނަ  މި ގައި ތިބެގެން ދައްކާ ވާހަކަަތކުންތެރޭ އެ ނިސްބަތްވާ ބަަޔކު މަޖިލިސް ،މިއަދު މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިބެގެން

ނޑުމެން ދެރަވެ ނޑުމެންނަށް މިއަުދ ކުރަހިތާމަ، ޢަމަލުތަކަކީ އަުޅގަ ންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ސަުރކާރުން  ކޮން އަނިޔާެއއްތޯ މި . ަރއްޔިތުންނަށްޖެހޭ ދައްކަން ފެންނަ އަނިޔާތަކުެގ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

 ،ސަރުކާރުންމި ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި ،ދެނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް

 ރާއްޭޖގެ އިސްތިޤްލާލް ދެމެހެއްޓުމަށް މި އިމިނިވަންކަމާ ާރއްޖޭގެ މި ،ކޮށްދޭ ައނިޔާވެރިކަމަކީ  ރައީސް ޔާމީން މި

 ކުރަމުންދާ ބަަޔކަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ތައްތައް ހުއްުޓަވން މަސައްކަތްކަން ދަނިކޮށް މިޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުން

ރާއްޖޭަގިއ  ޓަކައި މި ދީން ފޮހެލުމަށް ާރއްޖޭަގއި މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާން އެއީ މި ،އަނިޔާ. ިމއަނިާޔއަކީޓަކައި ކުރާ 

 ނެތިކޮށްލުމަށް  ،ހުރިހާ މިސްކިތްތަެކއް ފަނާކޮށް ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭަގއި ބުދުފަޅިތަކާިއ މި ކްރިސްޓިއަން ދީންތަާކއި މި

 މަނިުކފާނު ކުރަމުންދާ އަނިޔާ. މި ޓަަކއި އެ ންތައްަތއް ހުއްޓުވުމަށްކަ އެ ،ކުރަމުންދާ މީހުންނަށްޓަކައި މަަސއްކަތް

 މި  ،ރާއްޖޭަގއި އަމަންއަމާކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަުމގެ އިތުރަށް މިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންނަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއި މި ،އަނިޔާައކީ

މަނިކުފާނު ކުރަމުންދާ  ޓަކަިއ އެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތަކަށް ދުޅަހެޔޮކަމާއި މުއްަސނދިކަން ގެނައުމަށް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ،ވަންޏާ އެއީ އަނިޔާ  ކަމަށް މަސައްކަތްތަކަށް އެއީ އަނިާޔެއއް  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ްސކޮެޅއްގެ ތެޭރގައި ހުޅުމާލޭގެކުޑަދުވަ ،ދަނީ  މި  ،ދަނީ ބިން ހިއްކާިލ މަންޒަރު. އަޅުގަ

އިމުކުެރވިގެންދާ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި މަަދރުސާތައް ޤާ ވެސް ފެންނަނީ ބަނދަރުތަކާއި ޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން ރާއް

ނޑުމެން ުސާވލުކޮށްލަންޖެހޭ އެއްތޯ؟މަންޒަރު. މިއީ އަނިޔާ  ނޑުމެްނގެ  ،މިއީ އަުޅގަ ކޮބައިތޯ ައނިޔާއަކީ. އަުޅގަ

ޖެހޭ  އިމުކުރެވެން އެބަރާއްޖޭގެ މަގުތަުކަގއި ޤާ ިރކަްނ މިރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަަމންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެ

ާރއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު އެހެން ހަރުފަތަކަށް  މިޓަކައި،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަޤުއމުގައި ފުދުންތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް

ވަންޏާ އެއީ އަނިޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އެއީ އަނިާޔެއއް ކަމުގައި ބަދަލުކުރުމަށް

ނޑުމެންނަށް ހުއްޓޭކަށް ނެތް. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ އަމަންއަމާންކަން  ރައީސް. މި އަނިޔާވެިރކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން އިސްލާން  ޤާއިމުކުރަން އެބަ ނޑުމެންނަކީ ސަތޭަކއިން ދީނު ޤާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ  ޖެހޭ. އަޅުގަ

ހާސް އަހަރެއް ކުރީްއސުރެ އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކޮްށގެން ތިބި  އެަތއް މި. މި ރާއްޖޭގައި މުސްލިމު ޤައުމެކޭ ސަތޭކަ

ާރއްޖެ މިގޮތަށް ގެންދިއުމަކީ.  އޮތް ޖީލުތަކަށް މި އަްނނަންމިީއ ޤީދާގެ މަތީގަިއ ައޅުަގނުޑމެންގެ ޒިންމާެއއް ޢަ

މިކަން ، ައނިޔާއެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަންޏާ އެއީ ކަމަށް އެހެންވީމާ، ެއއީ އަިނޔާެއއް 

ނުޑމެންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުން. ހުއްޓަވައިަލއްަވއި ލަްއވާށޭ ތިހުއްޓަަވއި ، ތެރެއިން ގެކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ،އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭެނ  އިން ގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެންނާށޭ.ގާނޫުނތަކުގެ ޛަރީޢާ ، ން ބިލުތަކުގެ ޛަރީޢާއި
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 ދިނުމަށް ހުއްޓުވުމަށްރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ުފރުޞަތު މި ،ޓަަކއި ރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ކަެމއް ނެތޭ. މި  ހަމަ އެްއވެސް

ނޑުމެންނަށް ކުެރވޭނެ ެއްއވެސް والس الم عليكم ورحمة هللا ކަމެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ ކުރިއަށޭ.  ޓަކައި އަުޅގަ

 .ركاتهوب

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ގެސްނިމުނީ. ބަހު  ސްގެ މަރުޙަލާ މިހިސާބުން ބަހު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި  މަރުޙަލާ އަޅުގަ

ލާ ނިންމާލީ، ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު. މި ބި

 ސް ދަންނަަވން. ވެ ގެ ވޯޓު ގަީޑގައި ޮއންނާނެ ވާހަކ1:30ަިމއަދު ، ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު

ގާނޫުނ  ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމ 5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.2

ލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ިމ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިޞް، 2009/5ނަންބަރު 

. ވަނަ ޖަލްސާގައި 19ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015 ،ަގއި ބޭއްވުނު  2015ޕްރީްލ އެ 22، އިްއވާފައި ވަނީ 

ޒަތްތެރި ދެްއވާނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. އިއް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

 އަރުވަން. ތުމެންބަރަށް ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ވަނަ އިޞްލާުޙ ...އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ، 2009/5ނޫނު ނަންބަރު ގާކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝު

 އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރުަގއި ހިނގަމުންދާ ގިނަ ރާއްޖޭގެ ،ގެނައުުމގެ ބިލު އަޅުަގނޑު ިމ ހުށަހަޅަނީ

އެންމެ  މި މާލެއަކީ ،ރަށަކީ އްލު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި. އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅޭ މިމައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ެއއަްށ ޙަ

ށް ބަލާބެލުމުގައި ދެވަނައަްށ އަކީ މިހާތަނަައދި އައްޑޫ ސިޓީ ، އޮްތ ރަށެއް ކަމުގައި ވެފައި  ގިނަ އަދަދަކަށް ޓްރެފިކު

މުގެ ސަބަބުން ގިނަ ނުވަތަ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވު ،ބާރުވުމުގެ ސަބަބުންއަދި ސްޕީޑު ، އެންމެ ގިނަ އުޅަނދު ދުއްވާ 

ނޑު ގޮެތއްަގއި އަމާުޒކުރެިވގެން މި  ،ވެ ތަކެއްއެކްީސޑެންޓު ގިނަ މީހުންތަކެއް މަރުވަމުންދާ މި ދެ ސިޓީއަށް މައިގަ

 ދާއިުރަގއި މި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން މި ފަރުމާތަކެއް ކުރެވިފައި މި ބިލަށް އިތުރު

ުއނދަގޫވެފައި ހުރި ކަންކަމަްށ  ކުރުމުގައި ަރއްޔިތުންނަށްނުވަތަ ގާނޫނުތައް ތަންފީޛު، ނޫނުތަކުން ދަތިވާ ކަންކަންގާ

ނޑުމެން އައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުުރމަކީ އަޙަ  ،ކަމެއް. އެގޮތުން ކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ ގެންދާބަދުެވސް ކުރަމުންޅުގަ

ަގވާއިދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ސަުރކާރުން  މަލުކުރެެވމުންދާ ބައެއް ޓްރެފިކުމާލޭގައި މިއަދު ޢަ

ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ ެއކީަގއި ދަންނަވަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖި ގެންނަންޖެހޭ ލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ސް ނިސްބަތްވާ އެ ދާއިާރެއއްަގއި ހުރި މިކަމާ ގުޅޭވެ  ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންނާވަަޑިއގެން ތެރޭގައި މިކަމާ ިވސް
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ނޑު ވެ އިމުއެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަގަ، ކަންކަމަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަަހޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ  ސް އަުޅގަ

ސްހިސާބު އެކަނި އަޅުަގނޑުެމން ކުޑަކުޑަ ތަފާހަމަ ،ވަނަ ައހަރު 2014ގޮތުން  ބުތައް ދައްކާހިސާއެދޭކަމެއް. ތަފާސް

މަޢުލޫމާތު  ކުެރވިފަިއވާ އުޅަނުދތައް ައޅުަގނޑަށްޓްރެފިކުގެ ަގވާއިދުަތކާ ގުިޅގެން ެޗކު، ސް ދަންނަވާލި ކަމުަގއި ވިޔަ

ރާއްޖޭަގއި އެކި ގޮތްގޮތުްނ  ،ެއއް އުޅަނދު ސާޅީސްސަތޭކަ  ހާސް ތިން ަލްއކަ ބާވީސް އެއް ލިބިފައިވާ ގޮުތަގއި

ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަްސ  ހާްސ އެއް ކުެރވިފަިއވޭ. ަލއިސަންްސ ނެތި ދުއްވާ މީހުންގެ އަދަދު ގާތްަގނަޑކަށް ެއގާރަޗެކު

ގަާވއިދުތަކަްށ ، ވޭ. މިކަހަލަ އެކިެއކި ހާދިސާތަާކ ގުިޅގެން މީހުން ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވާފައި އެބައެއް 

 ނުހިތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކަންތައްަތކުަގއި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއެގ މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ކޮށްރުމަތްތެރިޙު

ހާހުން  ،ތަުކގައި މަރުވެަފއިާވ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރުގައި ސަޭތކައިން ފާހަގަކުރެވޭ. ަމގުމަތީގެ ެއްކސިޑެންޓު

ަފއި ަގާވއިާދ ނުވަަތ އެކްިސޑެންޓުވެ، ގޮތެްއގަިއ މަރުވެފައި ހުންނަ ލަދަނީ މީހުން މަރުވަމުން. ޖުމު ގުނޭވަރަށް މި

ގުޅިގެން ކުެރވިފައި ހުންަނ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ބަލާއިރުގަިއ  މަރުގެންދާ އެކިެއކި މީހުންނާ ނުަވތަ ،ޚިލާފަށް އަނިޔާލިބިފައި

ގޮތަްށ  ގެން ކަންކުރަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅުއަދި އެކަންކަމާ ގުޅި  ގަާވއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތުމާމަގުމަތީގައި 

 ވެްސ އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުން  ނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރަްނ. ވަރަށް ގިނައިން މި މަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި ސަރުކާރުން ކަން

ކަމެއް.  އަދި މިއީ ދެއި ގާނޫނު ތަންފީޛުުކރުމާ ހެދުމާނޫނުތައް ނުހެދޭ ވާހަކަ. ގާޫނނުގާ  ،ވެސް އަުޅވަމުންދާ ކަމެއް

ނޑު ދަންނަވާނީ ގާނޫނު  ން ެއަކން ކުރާރާ ފަރާތުން، ތަންފީޛީ ދާއިރާއިކުގާނޫނު ތަންފީޛު ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މީހަކަށް ވަންޏާ ވަކި  ދާއަކަށް ކަމަށްހަދަންޖެހެނީ ރައްޔިތުން، އެންމެންގެ ފައި ހަދަންޖެހެނީ މީހާއަކަށް ނޫނޭ. ގާނޫނު

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ ދާނެފެށުމުން އެކަން ކުރިއަށް ކުރަންނުބަލާ ގާނޫނު ތަންފީޛު ެއކީަގިއ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ހަމަދަންނަ އެީކގައި އޮްތ  ވެސް ޑިމޮްކރެސީގެ މަސަްއކަތުަގއި ނުކުީތ މިނިވަންކަމާ ގައިމުވަން. އާދެ! އަުޅގަ

މީހަކު އެ ، ކޮންމެ މީހަކަށް ،ކީއްޤުތަުކގެ ބޭނުމަޙަ ގޮތުގައި ހޯދަދައިދިނުމަށް. އެ ޙައްޤުތަކެއް އެންމެނަށް ފުރިހަމަ

ނޫން. އަދި ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތކަށް ބަލާ ކަމެއް ތުމެއް ނޫން. އެއީ ިޑމޮކްރެޓިކު ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮ ބޭނުންވާ

ޑީ.ޕީގެ ތެޭރަގއި ބަެއއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އެމް. އުސޫލުން ކަންކުރާ އެމް.ީޑ.ޕީއަކީ ވެސް އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ؛ 

ނޑަށް ވެސް އަމާުޒޭވ. އަޅުަގނޑަށް ިއއްޒަތްތެރި  މިއަދު ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހިނގާތީވެ، ަބއެއް ވާަހކަަތއް އަުޅގަ

. ވަގުތު ަވނީ ބާޣީން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެމް.ޑީ.ޕީ މި ،އެީކަގއި ދަންނަވަން ކަމާރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަދަުބވެރި

 ލު ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ބި އަޅުަގނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައިބިލަށް ާއއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ަގޑިއިުރެގ  1ވަނީ  މު ކޮިމޓީގެ ލަފާެގ މަތިން ކަ

 7ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކު 9 މިނެޓު 15ކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް ސި 40 މިނެޓު 27ބަހުސްގެ ަވގުތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 
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. ވަިކ ޕާޓީައކަށް މިނެޓު 3ންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަްށ ސިކު 18 މިނެޓު 3އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  ސިކުންތު. 54 މިނެޓު

ނޑު ބަހު 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނިސްބަތްނުވާ  ނޑު މިހާރު  ހުޅުވާލީ. ސަށް ފުރުޞަތު މިމިނެޓު. އަޅުގަ އަުޅގަ

 މާނަށް. ގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް ނީ ގެމަަނފުށީ ދާއިރާއަރުވަ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްުމ  މި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ، 2009/5ޒަރު. ެއީއ ންމަ ންނަށް ހުށަހެޅިގެންދާބިލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ މި އިޞްލާޙުތަކާ ނޑު ގުިޅގެން މިއަުދ އަޅުގަ މެންގެ މި މާލޭގެ ދެކޭ ތަރައްޤީގެ ތެރޭން އަޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ  ލިކަމުގެ ތެރޭން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށްއޮންނަ ހަލަބޮ މި ހަލަބޮލިކަމާއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށްފުށުގައި

ނޑުމެން ިއސްލާޙު ގެނެވޭ ނޑު ގަ، ހިނދު އެބަހުރި. ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ތަންކޮެޅްއ ތަފުޞީލު ،އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ެވސް ައޅުގަ

. މި ރާއްޖޭގައި ނުކުެޅންދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ތިބިކަމާއި، އެ މީހުންނަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ެއބަހުރި ވަރަށް

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭ ކަމާއި، މިކަންތައްތަކާ  ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ަމގުތަުކަގއި ހިނގަންޖެހޭކަމާއި، ދުްއަވންޖެހޭ

ނޑު ގަ ހޭޖެވާލަންއަލިއަޅު  ނޑުމެން މި އެކްިސޑެންޓުތަުކގެ ވާހަކަ ކަމަށް ައޅުގަ  ބޫލުކުރަން. ހަަމއެާއއެކު އަުޅގަ

ންމެ އެކްިސެޑންޓެއްަގއި ވެސް ނިާޔވެގެްނދަނީ ކޮންމެވެސް ޢާއިލާއެްއގެ މެންބަރެއް. އަނތްބެއް، ކޮ ،ދައްކާއިރު 

ނޑުމެން ިމ ގަ. އެއިާލގެ ތިމާގެ މީހެއް، ަރއްޓެްއސެއްފިރިއެއް، ދަިރއެްއ، ޢާ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އިލާއެއް ނިކަމެިތވެގެން މި މަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެވެސް ޢާމީހެއްގެ ގުަނވަން އުނިެވގެްނދިޔައިމަ، މަރުެވގެންދިޔައި

އެއްކޮށް  ނޫނުތައް ހެދުމާ . މި ގާނޫނުތައް ހެދުމެއް ނޫންކީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން މި ގާދަނީ. މިކަމަށް އޮތް ޙައްލަ

ނޑުމެން ހިންގަްނޖެހޭ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް  ،ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާތު މަޝްރޫޢުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރާ ހިންގަންޖެހޭ. މި  ނޑުމެން ވިސްނަން ،ހިނދު ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ  އެބަ  އަޅުގަ

ދިމާއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ގެންތޯ، މީގެ އަސްލު މައްަސލައާއަންނަނީ ކިއްވެ  ޑެންޓުަތއް ިގނަވެގެން މިޖެހޭ މި އެކްސި

ނޑުމެން އެބަ ރުޖޫޢަވާން އެބަ ގޮެތއްަގއި  ޞީލީޖެހޭ ތަްނކޮޅެއް ތަފް ޖެހޭ. މަގުަތއް ހެދިފައި ހުރި ގޮތްތައް ައޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަސައިންޓިފިކު  ހުރީ ކިހިނެއްތޯ، . މި މަގުތައް ހެދިފައި ޖެހޭ ްނ އެބަގެ ނަޒަރިްއޔާތަުކން އަޅުގަ

އޮތީ.  މި ދުްއަވން އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކަށްޯތ މި މަގުތަކުަގއިއަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގަިއ ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް 

ެއއްކޮްށ  ކަމާއޮތް ހަލަބޮލި ޖެހޭ މަގުތަުކަގއި މި ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވިސްނަްނ އެބަ

ތޯ. މިއަދު ވެސް އިމުކުެރވިަގއި ހުރިގައި ޤާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕާކުކުެރޭވނެ ގޮތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭ

ނޫީނ ފެރީއަށް ދާ މީހަކު ޕާކުކުރުަމށް ޓަކައި އެތައް ފަހަރަކަްށ  ،ންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސއަށް ދާ މީހަކުއަޅުަގނޑުމެން ބޭ



20 

 

ނޑުމެންނަށް ޕާކުކުރެވޭނެ ތަންކޮެޅްއ މިމި މާލެ ވަށައި ތިން ލިބެނީ. މީ ސީރިއަސް  ހަތަރު ބުރު ޖަހައިގެން އަުޅގަ

ެއއްކޮްށ  ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ނޑުމެން ހަމަެއކަނި މި ޤާނޫނުތަކަށްިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ  ެއއްމައްސަލަ

ޖެހޭ. ހަމައެކަނި  ގޮތްގޮތް ވެސް ހަދަން އެބަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ލުއިފަސޭހަ ފޯރުކުރުމަށް ޓަކައި އެހެނިހެން

ނޑުމެންަނށް މިއަދު ފެންނަނީ ވެހިކަލްަތކުގެ ސްޓިކާތަާކއި އެްއޗެހި  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއަޅުަގނޑުމެން ގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ފާކުކުރެވޭނެ ތަނެ  ،ހިނދު ހަރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މި ސްޓިކާތަްއ ހަރުކުރެިވގެންދާ   ،އް ނެތިއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އާ ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް އްމު ރައްޔިތުންނަށް އަތުން ފައިާސތައް ނެގުމަށް ޓަަކއި ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ަކމެއް ނެތް އެ ޕާުކކުރެވޭެނ  ދުވާލަކަށް ތިންހަތަރު ސްޓިާކ ހަރުކުރި ކަމަށް ިވޔަސް ައޅުގަ

ނޑުތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދައްކާ ޔާ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ އް ކުރަން އިރާދަކުރެްއވި އުފާ . އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މާލެ ދުވަސް ާޔ މާލޭގެ މި ހުޅުމާލެ ބްރިޖު ގުިޅގެންދިޔައިމަ ިއރާދަކުރެއްިވއް ،ތެޭރގައި އަުޅގަ

ކަންތައްތަަކށް ވެސް ލުއި ގޮތްތަކެްއ ކުރުމުގެ ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ. އަދި ޕާކު ކަންތައްތަކުަގއިދަތުރުފަތުރުގެ 

ހިނގާ  އަތޮޅުގެ މި އަްއޑު ،ބޫލުކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭކަމަށް ގަ ލިބިގެންދާނެ

 ިވސްނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  އެބަ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނަން އެކްިސޑެންޓުތަކާ

އި ހުރި ަގާވއިދުތަކާިއ، މި ދުްއވުމަށް ަޓކައި ހެިދފަ ގޮާތއި، މި ަމގުަތކުަގއި މަގުެހދިފައި ހުރިއަތޮުޅަގއި  އައްޑު  ޖެހޭ

ޖެހޭ.  މި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ބަލަން އެބަ، ގައި ހެދިފައި ހުރި ޕޯސްޓުތަކާކުރުމު ޗެކު

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައީ ވޭތުވެދިޔަ ެދތިންހަތަރު އަހަރުޤާނޫނަކުން މިއަށް ޙައްލެއް ނާންނާނެ ތެރޭގައި  ގެ. އަޅުގަ

އެތައް ަބޔަކު އަްއޑޫެގ ެއްކސިޑެންޓުެވގެން މަރުެވގެންިދޔަ. އާދެ! ވޭުތވެދިޔަ ދެތިްނ ހަފްތާގެ ތެރޭަގއި ެވސް 

ސީިރއަސް މައްސަލަތަެކއް. ީމ  ތިންހަތަރު މީހަކު މަރުވެގެންދިޔަ ތަން. މީ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

އިލާ ެއ ނިކަމެތިވަނީ. އެހެންވީާމ، އްޖޭގެ ަރއްޔިތުން. ޮކންމެވެސް ޢާއިލާައކަށް ނިްސބަތްވާ މީހެއް، އެ ޢާދިވެހިރާ

ރެވޭނެ އުސޫލުަތކާއި ކަމަށް ޢަމަލުކު ެއއްގޮތަށް މި ހެދިފައި ހުރި ގަާވއިުދތަކާ، ޖެހޭ އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން

 ެޖހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އިމުކުރަން އެބަޤާ ހަމަތަކެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަށް. މެންބަރު މޫސާ

 

 ނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު
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ނޑު އިތުރު ފުރުޞަތަަކށް މި ވަަނ  16 އެދުނީ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ަވނަ 16އަދި ، ބޮޑަށް ފާޑުކީ ނޫނަށް ވަަރށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެއުކލެވިގެންދިޔަ މި ގާ

 ނޫނާ ބެހޭ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް މި ގާވަނަ ރައް 17ނެވުނު އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި، އަދި ނޫނަށް ގެމި ގާ

ނޑުެމންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ޝަކުވާތަކާ ކުރެވުނު ބަެއއް އިްޞލާޙުތަކާ ގޮތުން  ބެހޭ  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުެމން މި މަ ގޮތަށް.  ކޮްށގެން ވެހިކަލްތައް ދުްއވާރެންސްޖިލީހުން ނިންމީ އިންޝުއަގޮތުން. އާދެ! އަުޅގަ

ުކރާ ފަރާތުން ވެސް ބަލަންޖެޭހ ވަރަށް މުހިއްމު ބެލުެމއް ސަރުކާރުން ވެސް އަދި ގާނޫނު ތަންފީޛު، އެހެންނަމަވެސް

މިހާރު ދުއްވެީނ  އޮްތކަން ފާހަގަކުެރޭވ. ރާއްޖޭެގ ދުްއވާ ހުިރހާ ވެހިކަލެއްހެން ަމގުމަތީގައި  އެބަ

ދާއިރުގައި އިންޝުއަރެންސަށް ބަދަލު ހޯދަން ކޮށްގެން. ެއހެންނަމަވެސް މައްސަލައެްއ ޖެހިގެންންސް އިންޝުއަރެ

ނުވަަތ ، މީހާއަށް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ދުއްވަން އިން މީހާ އެްއވެސް ގޮަތކުން އިންޝުައރެންސަށް އެ ބަދަލު އެ

 ،އިން މީހާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ގައި ަގާވއިދުަގއިއްގެ ސަބަބުން އޭޚިލާފަށް ދުއްވި މީހާ ކުރި ކުށެ ގަާވއިދާ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކުެރވިގެން މިއަުދ އިްނޝުއަރެންސް، ކަމަށް ލިބިދޭންޖެހޭކަން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  ގޮތަށް ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންެގ ޝަކުާވއާނުލިބޭ ޭއގެ ބަަދލު، ނެގިފަިއވާ ލާރިއަށް ވާހަކަ އަުޅގަ

މިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  ،އެީކގައި ދަންނަަވން. އަދި ސަރުކާރުން ޔަޤީންކަމާ

އިންޝުއަރެންްސ ، ކުރެިވގެން ިގނަ އަދަދެއްެގ ފައިސާ ަޖމާކުރެވިރަމުންގެންދާއިުރގަިއ އިންޝުއަރމިކަން ކު

ޖެހޭ.  ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލަން އެބަ ނުލިބި ށް ބަދަލުހުިރއިރުަގއި ެގއްލުންލިބޭ މީހުންނަ އެ ފައިސާ ކުންފުނީގައި

ގޮތުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައި، އަދި އެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓަށް ކޯޓަށް ދިއުމުން ވެސް ެއ  މިހާތަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ

ތަކުްނ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ކުންފުނިއަރެންސް. އެއީ ާރއްޖޭަގއި އިންޝު ފައިސާ ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުެރވޭ

ނަޑއެިޅގެން ަގާވއިދާ ވެހިކަލަކަްށ ގެއްލުން ލިިބއްޖެއްޔާ ެއ  ،ކަމެއް ކަމަށް ަދންނަވަން. ެއއީ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އިންޝުއަރެންސް ލިބިދޭލަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ ބަދަލުވެހިކަ އަދި  ،ަގވާއިެދއް ގޮތަށް އަޅުގަ

އެއީ ތެެރއަށް ލާފައި ވަނީ. ެއއީ ަބދަލު ހޯދައިދިނުމަށް.  ގެކުރުުމގެ ބާރު އެ ަގވާއިދު ނުވަތަ އިންުޝއަރެންސް

ނޑު ދަންނަވާލަން އިންޝުއަރެންސަށް ަފއިދާ ޯހދައިދޭން ކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ޫނން. އަނެއް  ެގ ާޕކިން، ކަމަކަށް އަުޅގަ

މަގުމަްއޗަްށ  ،ަވމުން ގެންދަވާއިުރގައި ަސރުކާރުން ވެހިކަލްތައް ރަިޖސްޓަރީކޮށްދީމައްސަލަިއގައި ވާހަކަދަްއކަ

ޖެހޭ. ަގވާއިެދއް ހެދިފައި  ނެރެމުންދާއިރުގައި އެ ކުރެޭވ ކަމެއް ސަުރކާރުން ެވސް ވަަރށް ރަނގަޅަށް ަބއްލަވަްނ އެބަ 

 ،ހިސާބުތައް ބަލާއިރުެއކަމަކު މިއަުދ ތަފާސްހަކަށޭ. ކުރެވޭނީ ގަރާޖެްއ އޮންަނ މީއޮވޭ. ކާެރއް މާލޭެގ ރަޖިްސޓަރީ

ތެޭރގަިއ މި ގަާވއިަދށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީއްސުރެ ފަށައިގެން އެްއ ގަރާެޖއްަގއި  ވޭތުވެިދޔަ ދިހަވަރަކަްށ އަހަުރ ދުވަސް

ހުރޭ ސަިއ  ބަކާުރ ެވސް އެބަހުރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފަ. އަދި ފަުހގެ ތާރީޚެއްަގއި ގަރާޖު ބަލަންދާިއރުގަިއ ގަރާޖު އެ 6

ހިނގާ މީހުންނަށާ ، މަގުމަިތ ފުރި ،ހޮޓަލަކަށް ވެސް ބަދަލުވެފަ. ެއހެންވީމާ، އަހުލުވެރިކަން އޭގެ މަގުމައްޗަށް ބަދަލުވެ 
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އަިދ  ،ސްމާ، ތަނެއްަގިއ ވެހިކަލް ދުއްވިޔަ ދުއްވާ މީހުންނަށް ވެސް އޭގެން އުނދަޫގވާކަން ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެްނވީ އަދި

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ވާ ވަރަކަށް އެްއޗެހި ގެނެްސގެން ކަންކަން ުކރުމަކީކަށް ސަކޭގާ ސް އެ ަތނަިރޔަކަމެއް ކު އެހެން

އަޅުަގނޑު ހަަމގައިމު ވެސް ދަންނަވާނީ ޓްރެފިކު ަގވާއިަދށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، ޓްރެިފަކށް ވަގުތު ހޯަދއިދިނުމުގަިއ، 

ކީ ޓްރެފިކު ތޮއްަޖއްސަިއ ހުރިހާ ކަމެްއ ނިމުނީމައެއް ނޫނޭ. އެއަްށ ނުވަތަ ޖާަގ ހޯދައިދިނުމުގަިއ ކަންކަން ކުރަްނވިްއޔަ

ކުރިޔާ ލައި ފިަޔވަުޅއެޅީމަ ެއކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. ބަެއއް ފަރާތްތަކުން މި ކަމާ ގުޅިގެްނ، މި ބިލު 

ނުޑ   ކިތަންމެ ވާހަކަެއއް  ،ދަންނަވާނީހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މީިޑއާަގިއ ބައެއް ވާހަކަަތއް ދެްއކި. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަނާކުރާ ގޮތަށް ނޫޅުނީމަ ޫޖރި، ންނަވަން އޮތީމަނާ ބޮޑުެވެގން އެ ކަމާ ޝަުކވާކުާރ މީހަކަށް ދަދެއްކިޔަްސ ޖޫރި

މަނާ ޔާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވާނީ ޖޫރިއްޖެމަނާކުރުވުމަށް ނިކުމެއްޖޫރި، . އެހެންނަމަވެސްނުޖެހޭނޭމަނާ ދައްކަންޖޫރި

އީ ދުނިޔޭަގއި އިްނސާނުންގެ ސިފަ ބަދަލުވެގެްނ އަންނަ ގޮތް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެނަށް އެކަުމގައި ވަރަްށ ގޮތަށް. އެ 

ނޑު  ން ޤާޟީންނަށް ވާ ވާހަކަ ުކރީބާޣީ ނަން ވަނީ ހައިަވކަރު އޮިޑ. ،ރީތިކޮށް ފެންނާތީވެ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

މްރާން ބާޣީ ޢިމީހަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ  ދެންނެވިން. މިފަދަ ޓްރެފިކަށް މިއަދު އެންމެ އުނދަގޫކުރާ

ނޑު މި  މްރާން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންޓަކައި ވެސް ޢި އްުލކުރުމަށްޓްރެފިކު ޙަ، ކަމަށް ވާތީ އަޅުގަ

 ތުގެ ބޭނުންކުރީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުޝުކުރިއްާޔ އި  ތު މި އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ފުުރޞަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޚަލީލަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަންނަވަން.  ޑަށް ޝުކުރުތަށް ޓަކައި އަދި ވެސް އެއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޞަްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއިވ ފުރުއި

ވަރަށް  ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ބިލަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އަދި ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކަކަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ބިލެއް  ،ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެ ބިުލގައި ހިމެނިގެްނވާ

ންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ބިލުގެ މަފުހޫމުތަކަށް ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑަށް ބަެއއް މާއްދާތަކުްނ ކަމުގައި ދަ

މުން ައޅުަގނޑަށް ކަން. އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްލުއޮތް ހިސާބަށް ގޮއްސަ މަިއކްރޯ މެނޭޖްމަންޓާ ،ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ

ކަށް ވެގެންދާނެ. އޭގެތެެރއިން ެއއް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ބިލަީކ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލަމި ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން 

ހެދޭނެ  ވަރަށް ސްޕެސިފިކުކޮށް އިންޓަނެުޓެގ ޛަރީޢާއިން ޕޭމަންޓުވަނަ ާމއްދާަގއި  4ބިލުގެ ، ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ

ނޑަްށ ގަޫބލުކުނެ ކަމަށް ބުނެފައި އޮތްއިުމކުރެިވގެން  ދާންޖެހޭޤާ ނިޒާމެއް  އެ ބިުލގައި ، ރެވޭ ގޮތުންއޮތުން. އަުޅގަ
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ހަމަ އެ މާއްދާގަިއ  ބަދަލުމުގައި،އިމުކުރުމުގެ ޤާނިޒާމު  ޕޭމަންޓުގެމެދުވެރިކޮށް  އިންޓަނެޓުއިްނ، ނެޓުގެ ޛަރީޢާއިންޓަ

އެ ބޭނުންފުޅުވާ އުސޫލުތައް ހަމައެކަނި އެާހހިސާބުން އެ މަނިކުފާނު  ؛ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ޒަމާނީ ަވސީލަތްތައް

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެެހންވީމާ، ބިލެްއ ހެދިއިމުކުރެޤާ މުހިއްމު އަސާެސއް،  ވަރަށް ގެންދާއިރު ިވގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 މިނިވަންކަމާ ތަްނފީޛީ ބާރަކަށް، ކުރާ ފަރާތަކަށްތަންފީޛު، ވެސް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި އެ ހިްނގާ ފަރާތަކަށްއޭަގއި ވީހާ 

ަތކަށް ފަރުމާކުރެވިގެންިދއުން. އެ މަނިކުފާނު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި އެުކގައި ކަންކަން އިންތިޒާުމކުރެވޭނެ ގޮ

ވެސް އެއް ފަހަުރ އެ ކަމަށް ޓަކައި އަދި އޮތީ. ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާފައި މި ؛ކަމަށް ޓަކައި

އަޅުަގނޑު ހަމަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވަން. ދެން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ވެސް ދަންނަ

ނުޑމެން ދައްކާއިުރގަިއ ވަރަްށ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުްއވުމުެގ ބިލެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެބަ ނޑުެމންގެ ހަމައެކަނި މި މާލެއަށް ބަލައިލި ކަމުގައި ވިަޔސް  ،ދޭންޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެއް އަުޅގަ އަޅުގަ

ތްތައް ޢަތަން. އަދި ރާއްޖޭގައި ސިނާ އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ ދުއްވާ ތަކެތިން މުޅި މާލެ ތޮއްޖެހިފައި އޮތް

ނޑުމެރަށްރަށާއި ތަރައްޤީ  ބަދަލުވަމުންދާ އެހެން ނަށް މި ވަމުންދާ އެހެްނ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބަާލއިުރ ވެސް އަުޅގަ

ތަން.  ެއ ރަށްރަށުގެ ަމުގތަކުަގއި ބޮުޑެވގެންދާ ތަުކގެ ސަބަބުްނ ކާރޫބާރޫޗިހިމި ެއއް ކާރާއި ަސއިކަާލ،ދަނީ ފެނިގެން

ނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެިވެގންދޭ ދިމާލުގައި ވަިކން ޚާއްޞަބައެއް ދިމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން  ،ގޮތެްއގައި ައޅުގަ

ދޫކުރާ މަންޒަރު ހުން ދުނިޔެބައެއް މީ، ގޮސް މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެ ވަރަްށ ގިނަވަމުންތައް ވެސް ކްިސޑެންޓުއެ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ އިން ބިލެއްގެ ޛަރީޢާ ގޮއްސަ. ިމ ފަދަފެނިގެންއިން ޓީ.ވީއާއި ފޮޓޯތަުކގެ ަޛރީޢާ ވެސް އަުޅގަ

ގައި އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް  ވަރަށް ޚާްއޞަ ،މަކީއެނަރޖީއާ ދިމާލަށް ދިޔުރިނިއުބަލް  ،އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތން

އުމުގެ އިމްޕޯޓަށް މި ޤަކަމުގަިއ ގަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ ައޅުަގނުޑމެން  ކުން ވަރަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއްއުމަކަހަލަ ޤަ

ނަޑކަށް %، 40ކަމުގައި ވިަޔސް ގާތްަގނަޑކަށް % ހަމައެކަނި ބެލި އިމްޕޯޓް ބިނާވެގެްނވަނީ ބަޔޯ ފިއުލްެގ  40ާގތްގަ

މި ނާޒުުކ އުމުެގ ޤަުމގެ މަގުަތުކގައި ވެސް ބޭނުންކުާރ ެއއްަޗކީ މި މި ޤައު ،މައްޗަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ކުޑަކޮށް 

ްސ ބަޔޯ ފިއުލް ނޫން އެހެން އަދިވެސައިކަލު ނޫނިއްޔާ  އިލެކްޓްރިކު  ޓެހި ެއްއޗަކަްށ ހެދުމަށް ޓަކައިރައް ތިމާވެއްޓާ

ނޫނެއްގެ ތެރެއިން ައއުމަީކ ޒާމެއް ޤާ އިންތިހި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެްއޗެމާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުްއވާ ސަިއކަލާއި ކާރާ 

ނޑުމެނަށް ެފނިގެން އެބަ މުހިއްމު ކަމެއް މި މާލޭގެ އެއް ައވަށް  ވާކައިީރަގއި  ،ދޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ނޑުެމނަށް ލިބިގެންދޭ އެ ރަށަށް އަރާލުމުން. އެއީ އެ ރަުށގަިއ  .ކަމުގަިއވާ ވިލިނގިލި ވަރަްށ ހިތްހަމަޖެހުން އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ފާހަގަކުެރިވގެންދާ ރަށެއް އެ ރަަށކީ.  ބޭނުންކުރެވޭ ާކރޫބާރޫ ދަ ތަކެތިމިފަ ކުޑަ ރަެށއްެގ ގޮުތަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން  ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުން ިދގު ރާސްާތއެްއގަިއ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އެ އިންތިޒާމު ައޅުގަ

އިމުކުެރވިގެންދާނެ ޤާ ބަލުގައި ހުޅުމާލޭަގިއ ވެސް މުސްތަޤުވިގެންދޭ. އަދި ވެސް މާލޭަގއި ކުރެވޭނެ ކަަމށް ގަބޫލުކުރެ 
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ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ދެން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަެނއް ކަަމކީ ނޑުމެން  ،ކަމަށް އަުޅގަ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 ..ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ސިންގަޫޕރާ. އަބަދުވެސް ކޮންމެ ކަމެއްަގއި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ލީރުވަނީ ވިިލނގިއަ ތު މިޅުގަ

 ށް.ސަޢުދު ޙުސައިނަމެންބަރު 

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެޭވ  2009/5ންބަރު ނޫނު ނަގާރަީއސް. ޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

އެ ކަމަްށ ޓަކައި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ  ،ކަމަށް އަުޅަގނޑު ބަލަިއގަނެ އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް ރަނގަުޅ އިޞްލާޙެއް

ވަން. ދަންނަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިމެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ޝުކުރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތަްއ ބޮޑެތި އެކްިސޑެންޓު، ައއިސް ނާމާންވެ ށްމަގުަތުކަގއި މިހާރަކަ ޭޖގެދިވެހިރާއްގަންަނވާނެ ފަދަިއން، އެނިގވަަޑއި

އެަތއް ދިވެހި ރައްިޔތެއް މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި  ،ދިވެހިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަވާ ހިސާބަށް ގޮސް ،ހިނގައި

ނުވަަތ މަގުތަކަށް ގެެނވިފައި ހުިރ  ،ުނވަތަ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނު ،ހިނގައްޖެ. މިއީ ގާނޫނުތަުކގެ ސަބަބުން

މި ގާނޫނީ  ،ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންީވމާ، މިއަދު މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން

 ޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މިއަދު ފަށާފައި އްލުތައް ގެެނވުމުގެ މަަސއްކަތް ަރއްގެނެވެން ހުރި ޙަ  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ރަނގަޅު މަސައްކަެތްއގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމައެއާއެީކަގއި މި  ،ވާތީ މިއީ އަުޅގަ

ވަނަ  55މި ބިލުގެ  .ބިލުގައި ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ، އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަކުރެވޭ ަބއެއް ކަންކަން ެއބަހުރި

މަނާ ކަމެްއެގ ކުދިންނަށް ބަންޑާރަ މަގުތަުކގައި ަބއިސްަކލު ދުއްވުމަކީ ކުޑަ އަަހރު ނުފުރޭ 10މާއްދާގެ )ހ( ަގއި 

 ،ބޮޑެތި ަގއުމުތަކުަގއި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަކީ  ތަަރއްޤީވެފަިއ ހުރި އެީއ ދުނިޔޭގެ ،އޮތުންގޮތުަގއި އޮތް

ފެނޭ. އެހެންވީމާ،  ސްކަލު ބޭނުންކޮށްގެން ރަްއިޔތުން އުފާ ހޯދަމުންދާ މަންޒަރު އެބަބައި  ،ބައިސްކަުލގެ އާދަކާދަ 

އަިދ އެހެނިހެން ކުދިކުދި ރަށްތަކުގެ އާދަކާދަތަްއ ވަރަްށ  ސިީޓއާއަދި އަްއޑޫ  އި ާމލެ ސިޓީއާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްތަކާ 

 ސްޕީޑު ބާުރވެފަިއ،ޑުަގއި އެ ދުްއވާ ިމންވަރު ރޯ ަސއިކަލު ިލންކުއަްއޑޫަގއި  ،ބޮުޑވެ ކާރޫބާރޫތަފާތު. މާލޭގެ 

ތުގަިއ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަ، . އެހެްނވީމާއޮތީ ކުރިއޭޓުވެފަ އުލު މިމާޙައެކިެއކި  ގައި ރަށްރަށު ކިއެހެންވީމާ، އެ 

ބަންޑާަރ  އަދި ވަކި އުމުރުފުާރތަކުގެ ކުދިންނަށް ަވކި ބަިއސްކަލުތައް ެއއްކޮށް ކުޑަުކދިންނާ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ން ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ުކޑަކުދީ ގައި ާމލޭ ސިޓީގެ ތެރޭަގއި ެވސްގެންދިއުމަީކ އެއީ ކުިރއަށް އޮތް ތާ މަގުތަކުަގއި މަނާވެ 

 ކާރޫބާރޫ. އެހެްނވީމާ، ވަކި ސްޕީެޑްއގައި ނުދިޔުންއިުމވެގެންވެސް ޤާ ޓަކައި ނުކުމެ ބައިސްކަލު ުދއްވޭނެ ނިޒާމެއް
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ނޑަށް އެންެމ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި  ބޮޑެތި މަގުތަުކގަިއ މި ގޮތަްށ ބައިސްކަލު ނުުދއްވޭ ގޮތަްށ ހެދުމަކީ އަުޅގަ

މާލޭގައި މަގުަތކާިއ އަދި ާރްއޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް މި ގާނޫުނގެ ފަރުމާކުރެިވގެންދާ ގޮތަށް  ،ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުން

ނޑު އެދޭ ކަމެްއެގ ގެނެިވގެން ންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައްބަދަލުގެނެިވގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަށް ގެންނަ ދިއުމަީކ އަޅުގަ

އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަކީ ވެްސ  ސައިން ބޯޑުތަކާ ެއއާެއކީަގއިފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަގޮތުަގއި 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ަކމެއްގެ ގޮުތގަ   މަގުަތކަށް މިހާރު އައިސްފައި އޮތްއި މާލޭގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުން، ހަމަ އަޅުގަ

ޕޮލިސް  ރެފިކުގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން މަގުތަކުަގއި ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޓް ،ނާމާންކަމާއި މިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން

ންދާނެ ލިހަށް ލިބިގެްޓރެފިކު ޕޮއެާއއެީކަގއި ން ވެސް ފާަހގަުކރަން. އަދި ހަމަވަރަށް ހަރުދަނާ ދައުރެްއ އަާދކުރަމުންދާކަ

އުމުތަކުގައި މަގުަތކުގެ އަމާންކަްނ ދުނިޔޭގެ ޤަ .އްޓިފަޚާއްޞަ ބާރުތަކެއް ވެސް މި ގާނޫނުގެ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ހިފެހެ

ގާނޫނަްށ  ،ނޫނުަތކަށް އަހުލުވެިރވެގާއުމުތަކުގެ ަރއްޔިތުން ސް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަީކ އެ ޤަ ޕޮލި ކުބެލެހެއްޓުމަށް ޓްރެފި

 ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ރަށް ބޮަޑށް ހިފަހައްޓާ ކަމެއްތަބާވުމުގެ އާަދކާދަ ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މަުޑއްވަރީތު މި އަރުވަނީ ޞަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ

އާދެ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ރައްޔިުތްނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ނޫނަށް މި ހުށަހެޅުްއވި އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާ ،2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މަޖިލީހަށް އެ ހުށަހެޅުއްވި

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމައަޅު  ޞްލާޙެްއކަންއިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އި  ކީ މިއަދުލާޙައެހެްނމެ މި އިޞްގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ،ވަރަށް ގުޅުންހުރި ލަތާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅުމުެގ ހާ ިގަނ  އަުޅގަ

ނުޑ ގޮސްަފއިދަިއދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުަށހެޅިގެން އްލު ހޯމައްސަލަތަކަށް ޙަ ވާ އިޞްާލޙެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެދކެޭވއިރު ތުރުގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ވާހަކަުމ ދަތުރުފަފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ، ެއއްގަ ަގއި އަުޅގަ

 ކުރުމުގެ ިނޒާމުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ މިތުރުފަތުރުއެކްސިޑެންޓު؛ ެއއްގަމު ދަ ،އެކީ ފާހަގަކޮށްލަން މި ޖެހެނީ ހިތާމަޔާ

ދިމާވަމުންދާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް. މިފަދަ ހާދިސާތަކުެގ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެކްިސޑެންޓުތަުކގައި މި

ނުޑމެން  ގެތެރެއިން . މީކަމެއް އެކީ ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ހިތާމަޔާރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ގެއްިލގެްނދާކަން ވެސް މިއީ އަުޅގަ

ރޯޑުަގއި މި ހިނގަމުންދާ ހާދިސާތައް. އާދެ،  ލިންކު ޖެހެނީ އައްޑޫމި ފާހަގަކޮށްލަން ޚާއްޞަ އެއް ކަެމއްގެ ގޮުތަގއި

ޯރޑުަގއި ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަްއ ހިނގަމުންދޭ. އިްއޒަތްތެިރ  އެ ލިންކު ވެސްނޫން. އަަބދު މިހާރު އެކަންޏެއް
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 ތައް ކުރިމަތިވަީނ ކޮންދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ިހނގަމުންދާއިރުަގއި މި މަްއަސލަމީހުން މަރުވުން ފަ ރައީސް. 

ރޯޑުަގއި ކޮން ަގާވއިދެްއ  އައްޑޫ ލިންކު ޖެހޭ.  ސަބަބުތަކަކާ ހެދިތޯ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުެރވެން އެބަ

މި މައްސަލަތަްއ  ތަެކއް އެބަހުރިތޯ،ޓްރެފިކު ަގވާއިދުހަރުކަށި  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ުނވަތަ އިތުަރށް ،މަދުވެގެންތޯ

ުއސޫލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފިކުނުވަތަ މި މަގުގައި ޖާގަ ުކަޑވެގެންތޯ ނުވަތަ ޓްރެ ،އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށް

ުދއްވުުމގެ  ތަުކގައި ހެލްމެޓުނާޅާނުވަތަ ަބއެްއ ހިސާބު ،ަގއި ުދއްަވިއގެންތޯާބރު ސްޕީޑު، ސަމާލުކަން ނުދެވިގެންތޯ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ތެރޭގައި ިވސްނައިމިފަދަ ކަންކަމާ ދެއޮންނާތީތޯ، ތު ޞަރުފު ގޮތުަގއި މިއީ ވަަރްށ  ފިކުރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ރަނގަޅު ދިރާސާެއއް ކޮށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ، ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑުއަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލައަށް މިހާރު ،ގެނެސް މި ނުކުާތ  ،ން މިހާރަށް އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭކަން މިއީ އަުޅގަ

ެދކެޭވއިރުަގިއ  އެއާއެީކަގއި މިފަދަ ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ވާހަކަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެދން ހަމަފާހަ

 ވާނެ ވާހަަކއެއްލަިއގެންހަނދާންނައްތާ މައްސަލަތަުކގެ ވާހަކަ ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން ެރފިކުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލޭަގއި ޓް

ފައި ނުރަނގަޅު ތަންތަނުގަިއ މަނާކުރެވިޖޫރިތިބި  ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެބަ ރައީސް. ނޫން. އިއްޒަތްތެރި

ފަސްދޮަޅސް ހާހުން، އަށްޑިހަ ހާހުން، ، ކުރެިވގެން. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބައެއް ފަރާތްތައް ޕާކު

މަނާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ެވސް ޖޫރި ތިބި. ެއފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެ މަނާކުރެވިފައި އެބަރުފިޔާއިން ޖޫރި ލަްއކައެއް 

ނެިތގެން  ކުރާނެ ތަނެއްޕާކުމަނާ މި ކުރެވެނީ ަގއި ޖޫރިލަތްތަްއކުބައެްއ ހާ ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދަކު ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ޕާކިްނގެ މައްސަ މިއީ ކަންކުެރވިެގންގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު ަލއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންއްލެއް ެގނަކޮންމެވެސް އެދެވޭ ޙަ  ޖެހޭ. އާދެ، މާލޭގައި  ވިސްނުންތަކެއް ވިސްނަްނ އެބަ އާ އުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރެފިކުެގ މަްއސަލަތަކަށް ޙަމި ދިމާވާ ޓް ބްިރޖު  ޅުމާލެއާިއ މާލެއާ ދެމެދު އަޅާއްެލއް ލިބޭނެ އަުޅގަ

އްލުތަކެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ މީޑިއޭްޓ ޙަމިހާުރން މިހާރަށް ވެސް އި ،ވެސްނަމަެވސް އޭގެ ކުރިން ިދޔައިމަ. އެހެންއެޅިގެން

 ،ނީއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ ހަމަ ގޮވާލަން ބޭނުންވަ ،މި މައްސަަލތަކަކީ މިއީ ،މައްސަލަތަކެއް 

، އިދާރާތަކުން ެވސް ތަންީފޛީ، ވެސްއި ވީނަމަ ަކމުގައް ގެނައިއަޅުަގނޑުމެން އަދި ގާނޫނަކުން އިޞްލާޙުތަ

ނޑުމެްނ  ރަފުކުރަްނ އެބަތަެކއް މީގެތެެރއަށް ތަޢާކުރަްއވަން ތިއްަބވާ ޭބފުޅުން ވެސް އާ ވިސްނުންތަންފީޛު ޖެހޭ. އަުޅގަ

މިސާލަކަށް  .ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި ،ރަނގަޅު ުނުކތާތަކެއްމި ގާނޫނުގަިއ  ،މި ގާނޫނަށް ބަލާއިރުަގއި

ދިގު މުއްދަތަކަށް  ،ނަމަ މައްސަލަތަުކގައި ކުެރވޭ ކުެށއްގެ ސަބަބުން މީހެްއެގ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ  ރެފިކުޓް

ބާރު މީޓަުރގެ ކިލޯ 30ގަިޑއަކު  ާއއެީކަގއިއޭނައަށް މި އުޅަނދުތަްއ ުދއްވުުމގެ ހުއްަދ އެބަ ެގއްިލގެންދޭ. ހަމައެ

ދޭ.  އާ ކަންތައްތަެކއް މީގެތެރަށް ތަޢާރަފުކުރެވިގެން އެބަ ،އެޅުން ފަދަ ޓްބެލްޓުަގއި ދުއްވާ ފަރާތްތަްއ ޝީސްޕީޑު

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ޖެހޭ.  ައޅަިއގެން ުދއްވުން ވެްސ މިއަްށވުރެން ޮބޑަށް ފުޅާކުރަން އެބަގޮތުަގއި ހެލްމެޓު އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  ން ލާޒިުމކުރަން އެބައެކަ ެޖހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ނޑުމެން އަދި  އިޞްލާޙުތަކާ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ،ފިުކރުކޮށް މިއަްށުވރެން އިތުރަށް ވިސްނައި ވެސްުގޅޭގޮތުން ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މައްސަލަތައް ޙަ ވެސް އިތުރަށް އައިތުރަށް މަޝްވަރާކޮްށގެން ައދި ކައި ގެނެވެން އޮްތ އްލުުކރުމަށް ޓަުޅގަ

 އިޞްލާޙު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ  ްއޒަތްތެިރ ތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިމެންބަރު. އަުޅގަ

 ދަށް.މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދާއި އުނގޫފާރު

ެއއްގަުމ  ،2009/5ދާ ގާނޫނު ނަންބަރު  އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މިއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އި 

 ވާ  ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

މަނިކުފާނު  އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުަރން. އަދި މިފަދަ މުހިއްމު މިސާލުތަކެއް އެ

ދަންނަވަން. އާދެ، އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަކީ  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ދި ރިުއޅުމާ ގުޅުްނ އޮތް ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

މިްނަވރަކަށް ކަންތައްތައް ހިނގަިއދާނެ. އަދި މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާފުރާނައަށް ނުރައްކާ

ނޑުމެްނގެ  ،ރައްކާތެރިކަން   ވިސްނާލަންޖެހޭ މިއާ ބެހޭައޅުަގނޑުމެްނގެ އެދޭ މިންވަރަށް ވެސް ިހނގައިދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި އެިކއެކި ގޮްތގޮތަށް އެްއގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުެގ  ،ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތުއްތު އި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިަނ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގަޔާ، ކުދިންތަކަކަށް ދާދި ފަހުންސަބަބުން އަޅުގަ

ިއާވކަން ައޅުަގނޑުމެްނ ަވކިވެފަ ދިސާތަެކއް ހިނަގއި މި ދުނިެޔއާެވ ަވރަށް ނުރައްކާތެރި ހާށް އެކްިސޑެންޓުދަދަކައަ

ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތަކުގެ  ،އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އާދެ، އެއީ ގާނޫނުަގއި ހުރި ދޯދިޔާކަމަކުންތޯހިތާމަޔާ

ނޑިަވޅު ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ީމގެ ކުރީަގއި ެވސް ތަޢާރަފުކުރި  ަގއި ވިސްނާލަން އެބަސަބަބުންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ިމ ދަ

ނޑުމެންެގ  ،ބަެއއް ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ،ގޮތަށް ބަެއއް ކަހަލަ ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން ތަޢާރަފުކޮށްގެން އަުޅގަ

ަގނޑުމެންގެ ކަންަތއްތައް އެބަ ެގންދެވޭނެ ގޮތަކަްށ އަޅު ޙައުެލއްަގއި ކުިރއަށް ކުރިއަށް ފުރާނަ ރައްކާތެރި މާ

ނޑު  ނުޑ މި ގާނޫނުެގ މި ިއޞްލާޙުތަކާ ުގޅޭގޮތުން ވާހަކަަދއްާކިއރު އަުޅގަ ކަެމއް  2ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނަޑއެޅާަފއިވާ ކަްނތަކުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ގިނަ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ މި ގާޫނނުގައި ކަ

ސް ާކޑު ހެދުމުގެ ކަންަތއްތަކާ، މި ބާވަުތެގ ަލއިލަން ލައިސަންްސގެ ކަންތަްއތަކާއި ެކއް އެބަހުރި. މިސާލަކަށްކަންތައްތަ

ނުޑ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ފާހަކަންތައްތަްއ އެބަ ހުރޭ ދުމަތްކަީކ ގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ިމ ދެންނެވި ފަދަ ޚި. އަުޅގަ
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ގެންދަާވ ޚިދުމަތްތަކެއް. މިސާލަކަްށ ށް ާއއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންކޮބެހޭ އޮތޯިރޓީއެްއ މެދުވެރި ކަމާ ސަރުކާރުގެ 

ގެން މާލެއިން މި ގާނޫނުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ކާުޑ ހެދުމާއި ކަންތައްތަކަީކ ަވކި ފީއެއް ަނގައި  ،ނަމަ ދަންނަވާ

ނޫނުގެ ދަށުން އުފެދުނު ލާމަރުކަޒީ ގާ  ،ގާޫނނުގެ ދަށުން ،ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނަމަވެސްމިހާތަނަށް ދެމުން

 ެގންދަވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މި ޚިދުމަތް އެބަ ދެއްވަމުންކައުންސިލުތަުކގެ ތެރެއިން ަވރަށް ގިނަ ކައުންސިލުތަކު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މެދުވެރިެވގެން ެއ ބޭފުޅުން ، ހަމަޖައްސަވާ އުސޫލެްއގެ މަތިްނ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެކިއެިކ މެޝިނަރީއާއި ސާމަނުތަކަީކ ކައުންސިލުތަުކގައި ހުންނަ ސް ކާޑު ހެދުމަށް ކައުންސިލުތަކުން ހޯދާ ލައިސަން

ޓަކަިއ  ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ،ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާއިން އަިމއްލައަށް އެ ބޭފުޅުން ގަެނގެން 

ތަށް ނަގާ ހުރިހާ ފީއަކީ ސަުރކާރުެގ؛ މި ގާޫނނުގައި އޮންނަ ގޮުތގެ މަތީން އެހެންނަމަެވސް މި ޚިދުމަ ހޯދާފައިވާ ތަކެތި.

ބެހޭ ރެވެނިއު އެަކއުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ވާތީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ހޯދާފައި  ކަމާ ސަރުކާރުގެ

އިތުރަށް ނަގާ ކަނަށް ވަންާޏ ހުންނަ ފައިސާއިން ދޭ ޚިދުމަތަށް ޓަކައި ނެގޭ ެއއްެވސް އެްއެޗއް ނޯވޭ. ދެން 

ކައުންސިލުން ަވކި އިންތިޒާެމއްގެ ދަށުން އިތުރު ފީއެއް ަރއްޔިތުންގެ އަތުން ނަގަިއގެން ދޭ ޚިދުމަތެއް އެގޮތަށް ދިނީމާ 

 ކީ މާލެއަށް ައއިްސ އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނާއި ރާއްޖެތެރޭ ރަށަކުން އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަގުތަެކއްވާ ގޮތަ މި

ން އޭގެ އިރުަގއި މި ދެންނެވި ގޮުތގެ މަތީތަފާތުވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތުން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެވޭ 

ާރއްޖެތެރޭގަިއ  ،ވަރެއް ަކއުންސިލުތަކަށް ވެސް އިތުުރ ހިތްކޮންމެވެސް މިންވަެރއް ކައުްނސިލުތަކަށް ލިބުމަކީ އެީއ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް  ނުޑ  2ެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ވަނަ  25ެއްއގަމުގއި ދުްއވާ ތަކެތީގެ އަހަރީ ފީ އެއް ފަހަރާ ދެއްކުމަށް މި ގާނޫނުގެ  ،ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ

 ކޮންމެވެސް ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން މާއްދާއިން އެބަ ލާޒިމުކުރޭ. އެހެންމަވެސް

މިސާލަކަށް މާލެއާއި ަމގުަތއް ހެދިފައި ހުންނަ އެހެން  ،ޖެހޭ. މި ދެންނެވީއެބަ  ންވަރަށް މީތި ކެަޓގަރަިއޒްކުެރވެ 

 ރަށްރަށުގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅު  ނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ތު މި އަުރވަގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 މާނުގެތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓރާންސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް މި ޒަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަ  ށް ދިމާވެފައިވާ ޮބޑެތި ޓްރެފިކުށް ައޅުގަ
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ނަޑކަށް ނުފެނޭ. ަގއި މި ގާނޫނުްނ އެކަށީގެްނވާ ޙަމައްސަލަތަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ އްެލއް ހޯދޭ ތަނެއް އަުޅގަ

ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން  ފުރަތަމަ ކަމަކީ ގާނޫނު ތަްނފީޛުކުރުމުގެ ަމއްސަލަ. ވަަރށް

ވިދާޅުެވއްޖެ، އަްއޑު އަތޮުޅގެ ލިންކު ރޯޑުގެ ވާހަކަ. ލިންކު ރޯޑުގެ މައްސަަލއަކީ އެކަީށގެްނނުވާ ބާރުމިނުގައި ދުްއވުން 

މެނުވީ އެތާަގއި ެއ ނުހުއްޓުވޭ ަމއްސަލަ. މި ާގނޫނު އޮތަސް، އަދި ގާނޫނެްއ ނެތަސް މިކަމަށް ޙައްެލއް ހޯދިގެން 

ނޑު މިކަހަަލ ބިލަކާ މެދު ބަހުސްކުރެޭވ  ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަަކށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަގުެތްއގައި ދަންނަވަން، ަދއުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ ދެއްވަިއގެން އެ ކަންކަން 

ވަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަުޅއްވަން އެބަ ޖެހޭ. ޓްރެފިކު ަގވާއިދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ުއސޫލުތަކެްއ ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ައޅުއް 

ރާވަިއގެން ހިންގަން އެބަ ޖެހޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ ހެލްމެޓުއަޅާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި ރާއްޖޭގެ ގިނަ 

ދެ ސައިކަލު، ތިން ސަިއކަލު ހުންނަ ރަށްރަށުގައި ހެލްމެޓު  އަތޮޅުތަުކގަިއ، ގިނަ ރަށްރަުށގައި ެއއް ަސއިކަލު،

އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އަދި ައއްޑު އަތޮުޅގަިއ ެވސް ލިންކު ރޯޑު ފިަޔަވިއ 

ށް ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ރަށުތެރޭގައި ކޮންމެހެން ހެލްމެޓު އަޅަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ެއީއ މީހުންނަ

ތަކުލީފެއް. ވަރަށް ކައިރި ހިސާބަކުން އެއް ެގއިން އަނެްއ ގެޔަށް ދާއިރުަގއި ހެލްމެޓުއަޅަން ލާޒިމުކުރުން. އެހެންވީމާ، 

އެކަމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފުންކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ދިގު މަގު ތަުކަގއި، ބާރަށް ުދްއވާ ތަންތަނުަގއި ހެލްމެޓުއެޅުަމކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެަކން އަުޅގަ

ހައިވޭ ތަންތަނުގަިއ، ދިުގ މަގުތަކުގަިއ، ތިރީސް ކިލޯމީޓަރު ބާރަށް ދުއްވާ ތަންތަނުގައި. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑު ދަންނަވާނީ ކަިއރި ގޭގެޔަްށ، ވަރަށް ކައިރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓްރެފިކު ގަވާއިދުަތއް މި ހުންނަ  ގޮތުން އަޅުގަ

ތަންތަނަށް ދާއިރުގައި ހެލްމެޓުއެޅުން ވާނީ ވަރަށް ރަްއިޔތުންނަށް ދިމާވާ ތަކުލީފަކަށޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ބަިއ 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ސް ކޮްށގެންވާނެ ކަމެްއ ވެދަންނަވަން. އެއީ އެްއގޮތަކަށް  ވަކިކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޫން. އަދި ރަްއޔިތުން އަބަުދެވސް ކުށްވެރިަފއި ތިބޭނީ. ޖެހިގެން ހުންނަ ދެތިން ހަތަރު ެގ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ެގޔަށް 

ވުެރ  ވަިކވަަރކަށް، ޑުމަޑުން ދާނީ. އެހެންވީމާން. ނުލާހިކު މަލްމެޓުއަޅަިއގެން ދާންދިޔުސައިކަުލގައި ދާއިުރަގއި ހެ

ނ ،އްދަކުރާ މަގުތަުކގައި އްވަން ހުދުބާރަށް   ކުރުން އެއީ ހަމަ ޓުއެުޅން ލާޒިމުއްދުތަކުަގއި ހެލްމެަޑއެޅޭ ަވކި ސަރަހަކަ

ޖަހާ ކޮންމެ ސްޓިާކގެ މައްަސލަ. މި ސްޓިކާ، ށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކަމަކީއެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. ދެވަނައަ

ޑު ހާސް ރުފިޔާ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮ ރު ފަސްރާއްޖޭގެ ތިންހަތަ ،ރުފިޔާ ދިނުން 750ފަހަރަކު 

ކަމަށް  ވެސް ރައްޔިތުންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެ ރޭދޭތެ ތަކުލީފަކަށް އެބަވޭ. މިކަމާ

. އެހެން މި އްހާ ރުފިޔާއަށް ކުަޑކުރަންދުިއސައްތަ ފަންސާހެއަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ 

ެއކަށީގެްނވާ  ،ވުރެ  އާމްަދނީއަށް ެއވްރެޖު މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ، ވާ ރުފިޔާައކީ އެކަީށގެން 750 ،ދެންނެވީ

ލަތްތައް  ސައިކަލު ބަހައްޓަންޖެހޭ ހާ، ނުގަާވއިދުން ޖަހަންޖެހޭ ން ސްޓިކާވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް. ކީްއވެގެންތޯ މީހު އަދަދަށް
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މާލޭގައި މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ. ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުަތކުެގ   ؛ލޭގައި އެކަީށގެންވާ ވަނީ. މާ މެދުވެރި މި

ނޑަކަށް ފާަހގަެއއް ނުކުެރވޭ. މާލޭަގއި މި ދިމާވާ ސަބަބަކީ ަސއިކަލު  ،ރަށްރަށުގައި މި މަްއސަލަ ދިމާވާ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ިހއްމު ތަންތަނުގަިއ ޕާކުކުެރޭވނެ އިންތިޒާމުތަްއ އަިދވެސް ވުރެ ގިަނވީ. މު ސައިކަލު ާޕކުކުެރވެން ހުރި ތަންތަނަށް

ނޑު ނުދަންނަވަން މިއީ ފަސޭހައިން ޙައްލުކުެރވޭނެ ކަމެކޭ. ބޭންކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްސިފައި ނެތީ. އަޅުގަ

ނުގައި މިކަހަލަ ތަންތަ ،ސަުރކާރުގެ ަރސްމީ ގަޑީަގއި ސަރުކާުރެގ އޮފީސްއޮފީސް ކުރިމަތީަގއި ،ދަށުގައި

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މި ކަންކަްނ ރޭވިފައި ހުރި ވަރަްށވުރެ  ނަށް ދުރާލަިއ ރޭވިގެންެނއް ނެތް؛އަޅުަގނޑުމެން

ލުކުރާ މި މައްސަލަ މިހެން މި ދިމާވަނީ. އަޅުަގނޑު ގަބޫ، ކެތި ދަނީ ގިނަވަމުން. އެހެްނވީމާސައިކަލުތަާކއި ތަ

ަގއި ތަންތަނުަގއި ނިޔަތެއް ޮއެވގެން ސަިއކަުލ ގަސްތުޚިލާފުވުމުެގ  ދާވެސް ގާނޫނާއި ގަާވއިރައްޔިތުން ެއްއގޮތަކަށް 

ކަަމކީ ެވސް ވަރަށް ދުރު ާރސްތާގެ ޭރވުމެްއގަިއ ޙައްުލުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާުރގެ  ޕާކުކުރަނީކީ ނޫން. މި 

ރުފިޔާއަށް ކުަޑކުރަން.  250 ރުިފޔާ 750އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ، ދިމާލުގައި ސައިކަލު. އެހެންވީމާދިމަ އޮފީހާއޮފީސް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

 :ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ގަބޫލުކުާރ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން މި ބަހުސްކުރެވޭ ބިލަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު މު ކަމަކާގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއް ލަ ށް. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް ޖުމުމި މަޝްވަރާކުެރވެނީ މި ބިލަ މެންއަުޅގަ

ެވސް ކަންބޮުޑވާ ބަެއއް ކަހަަލ  ނޑުދަންަނވަން. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަ  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ވެްސ އެބަހުރި. ނޫނީ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި އަ ،ކަންތައްތައް  ުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  ،އަދި އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގަާވއިދު ބިލެއް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ެއްއޗެއް ދަންަނވާލާފަިވސްނައިއެއަްށ ެވސް ، އެހެންވީމާއޮތްހެން.  ހުށަހެޅިފައި އެބަ ލަން ބޭނުން. އި އަުޅގަ

އްޖޭގެ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްަތއް މިހިރަ ގޮތުން ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާ

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ކުެރވޭކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ތު ސަރަހަތަފާ އްދުތަކުގައި ތަާފތު ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ތިރީްސ  ،ބޮެޑތި މަގުތަުކގައި  ށް ވެްސ އެްއގޮތަކަށް. ރާއްޭޖގެގޮތުަގއި ގާނޫނު ހެދެންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެންނަ

ނަްނ  ،ވަކި ރަށެއް ެއގޮތަށް ،މަގުތަުކަގއި ވަިކ ގޮތަކަށް ގާނޫނު ހެދެންޏާ ވުރެ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުްއވާ ކިލޯމީޓަރަށް
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ނޑުމެން ހިނގާށޭ ތިރީސް  ،ކޮށްނުއެގޮތަށް އާއްމު ނޫިނއްޔާ ަވކި ސިީޓއެއް ެއގޮަތށް ނަން ހާމަނުކޮށް އަޅުގަ

ނޫނިއްޔާ ެއގޮތަށް ސެކިއުިރޓީ ، އްަގއި ަވކި ުއސޫލަކުން ހެލްމެޓުއަޅަިއގެންވުރެ ބާރަށް ދުއްވާ ހުރިހާ މަގެ ކިލޯމީޓަރަށް

ނޑު ހަމަ  ،ދަްއކަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫެލއް ނުކުރަން ވަކި ގަާވއިދަކަށް ބަހައްަޓއިެގން ދުއްވުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އަތޮުޅަގއި ވަިކ  އަްއޑު ،ތާއީދުކުރަން ައއްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް

އަޅަިއގެން ދުްއވުމަކީ ެއއީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ އެންެމ ަގއި ދަތުރުކުރާއިރު ހެލްމެޓުޑުމެން ކުދިކުދި މަުގތަކުއަޅުަގނ

ނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ެއހެންނަމަ ލިންކު ރޯޑު ކަހަލަ ބޮޑެތި މަގުތަކުަގއި ހަމަ ވެސް، ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަކަށް ައުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނުން ،އެގޮތަށް  ސަރުކާރުން މީގެ ކުރީަގއި ވެސް ހަމަ ެއގޮތަށް  ،މިހާރުވެސް ެއގޮަތށް ހުރީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރުވެސް އެ، އިދެއް ެވސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާޓްރާންސްޕޯޓުގެ ގަވާ   މަގު  ެއ ގަާވއިދުެގ ދަށުން އަުޅގަ

ޖެހޭ.  ތަކަްށ ޢަމަލު ވެްސ ކުރަން އެބައަޅަިއގެްނ. އެހެންނަމަވެސް، ދުްއވާ ީމހުން ވެސް ަގވާއިދުބޭނުންކުރަނީ ހެލްމެޓު

 ،ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންގެ ސަބަބުން ގަވާއިދުން ދަތުރުކޮށް ފަހަރު ގަވާއިދާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ގިނަ

، ންނަްށ ފެނިގެންދަނީ. އެހެންވީމާގަާވއިދުން އުޅޭ މީހުންނަށް އަނިޔާތަެކއް ލިބިގެންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެ

ލުވެރިކުުރމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް ކުރުމަކީ ިމއީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ށް އަހުާވއިދުތަކަގަ

ނޑު ދަންނަވާއެ ވާހަަކ ވެްސ މި ފުރުޞަތު، މާއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. އެހެްނވީ ލަން. އަދި ަގއި ައޅުގަ

ދުްއވާ އެްއޗެހި  ގައިެއއްގަމު  ،ދުއްވާ އެްއޗެހި ،ަގއި ދުްއާވ ތަކެތިއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުއެއާއެ ހަމަ

ޑިއުީޓގެ ކަންތަްއތަކުަގއި ަގވާއިދު ހެދޭއިުރ ފަހަރު  ވަރަށް މަދު ރަށްރަށް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މާލެއާއި އަތޮޅުަތކާއި ރަށްރަ އެްއޗެހި  ،ށް އެްއގޮތަކަށްއެއް ފެންވަަރކަ ށާވެސް އަުޅގަ

ޖެހެމުންދާއިރު މާލޭގެ ައގަށް ބަދަލު ައއިސް ާރއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ ޑިއުޓީ މާލެ ޮތއްއެގޮތަށް ުދއްާވ ެއއްޗެީހގެ 

ަގއި ވަރަްށ ވެހިކަލްަތއް މަދު. އަތޮުޅ، ައއްޫޑ ތަންތާ ލ. ،ަގއިތި ބިަޔ ތަންތާރަށްރަށުގައި ހަމަ ބޮޑެތި އާާބދީތައް ބޮޑެ

ްއދުން ވެސް ހަމަ އެތެރެކުރާ އެްއޗެހީގައި ހަމަ ިޑއުީޓ އެ ސަރަހަ ވެހިކަލްަތއް މަދު. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް

ެއވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ، ކަށް. މާލެއާ އެްއވަރަކަށް. އެހެންވީމާމިހާރުވެސް މި އޮންނަނީ މިތަނާ އެއްވަރަ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޑު ދަންނަވާނީ މުޅި ޖުމުއެއާަހމަކަމަށް އަޅުގަ ލަ ގޮތެއްގައި ެއކު އަުޅގަ

ަރއްޔިތުންނަށް  ާގނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުގެ ތެރެއިން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރަނަގޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް 

ރި ރަީއސް ހަމަ ތަން އަޅުަގނޑަްށ ފެނިގެންދާތީެވ އިްއޒަތްތެ ހުރި ކަންތަްއތަކެއް ކުރެިވގެންދާލާބަޔާއި މަންފާ

ެއއްކޮްށ  ންކަމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނާމި ކަ ،ލަ ގޮތެއްަގއި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްއަޅުަގނޑު ހަމަ ޖުމު

 ޝާމިލްވެގެްނވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ޝުކުރު... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



32 

 

ނުޑ މިހާރު ފުރު ރި މެންބަރު ޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް. ފައިޞަލް ނަސީ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ 

ނޑު ގޮ ނޑުމެން  ،ލަން. އާދެ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާތަކަމައިގަ މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ގާނޫނުތަކެއް އަދި ހެދިޔަސް ކަންތައްތަ ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ ކަށް ޙައްލެްއ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މީގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ރިމަނާތަކެއް އަދި ކުރިޔަސް ޙައްލެއް ނުހޯދޭނެ.ނުހޯދޭނެ. ޖޫ އަޅުގަ

ުނވަތަ ތަންފީޛުކުރެވޭތޯއޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ،ކޮންޓްރޯްލކުރެވޭތޯ ،ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުމަކަށް ގެެނވޭތޯ ،ބަލަންވީ

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ ދާ މަންޒަރު. އެކި ސްޕީުޑަގިއ ދުއްވަމުން ،މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ބަަލއިލިޔަސް އަުޅގަ

ނޑު ދަ އެހެންނަމަވެސް، އެކަށީގެްނވާ ގޮތަކަށް އެ ކަްނތައްތައް ހުއްުޓވޭ މަންޒަރެްއ  ،ލަން ބޭނުންވަނީންނަވާއަުޅގަ

ށް ނައަރިމަނާ އަދި މިހާރު އޮތް އަދަދުން ދިހަ ގުގޮތަށް ޖޫ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނެއޭ. ކުރީގައި ވެސް މި ދެންނެވި

ވަންޏާ އެ ކަންތައްަތއް ކޮންޓްރޯލެއް ުނކުރެވޭނެ.  ަކމަށް އެަކންތައް ހުއްޓުވަން ނޫޅޭއިތުރުކުރިޔަސް ަބޔަކު 

 ،އައިސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ކުރިމަތިވަމުންދާ ތައް މި ފަހަކަށްޙަޤީޤަތުގައި ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ކަންތައް

ނޑުމެން ވަަރށް ސީރިއަސް ފެންނަމުންދާ އެކްސިޑެންޓުތަަކކީ މި ާރއްޖޭގެ އެިކ  ކޮށް ނަގަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ،އަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑުއިިވގެން އެބަ .ހިސާބުތަކުން ދޭ އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑެއްގެ ވާހަކަ ެވސް. މި  އަޅުގަ

ްސ އްަގއި ވެޖެހޭ ހުރިހާ ލެވަލެއްަގިއ ވެސް ސްކޫލްތަކުން ފެށިެގން ހުރިހާ ލެވަލެ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ

މި ކަންތައްަތއް ުހއްޓުވުަމށް ޓަކަިއ ޕޮޒިިޓވް ގޮތަކަްށ  ،ތައް ހިްނގައި އަޅުަގނޑުމެން ހޭލުންތެރިކުުރވުމުގެ ޕްޮރގްރާމު

ގައި ތިއްބަކަސް މިތާހަދަހަދާ  ،ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ގާނޫނުތައް ހަދަހަދާ ވިސްނަިއގެން މަސަްއކަތްކުަރން އެބަ

ދިނުމުެގ ގޮތުން ކަަމށް އިންޒާރު ައޅާނެނުވާނެ. އަިދ ހަރުކަށި ފިަޔވަޅު ތަށް މިކަމެއް ކުރީަގއި ވެސް މި ދެންނެިވ ގޮ

ނުޑ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށާ އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތަކެއް ހެދިޔަސް އެ ކަންަތއްތައް ޮކންޓްރޯލެއް ނުވާނެ. ިދ އަ އަުޅގަ

ކަމުގައި ހަމަ  ންމެން ވެސް މިއަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެ ،ލަން ބޭނުންވަނީޓްރެފިކު ޕޮލިހަށް ވެސް ގޮވާ

މުޅި ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެްސ މި ކަންތައްތައް ތަންކޮޅެްއ  ،ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ެކމްޕޭނެއް ފައްޓައި

ާކކުތޯ  ވާނީ ެއއްެޗްއެގ ދަށުވެ މަރުވާން؟ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާށޭ. ާކކުތޯ ބޭނުން

 ނެތް. އެްއވެްސ ޝަްއކެއް  ންދާން ބޭނުންވާނީ؟މީަހކު ނެތިގެ މީހެްއގެ ފުާރނަ ދުއްވާލަން ުނވަތަ އެ ްނ އެދުއްަވއިގެ

ނޑުމެންނަ ނުކުރެވުމާއި އަޅާނުުލމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތަްއ ށް މި ފެންނަނީ ހަމަ ކޮންޓްރޯލްއެހެނެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ލައިޓު ވެސް  މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ޓްރެފިކުސާލަކަށް، އަޅުަގނޑުމަޑުމަޑުން ގޯްސަވމުންދާ މަންޒަރު. މި ،މަޑުމަޑުން
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. އެއީ އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެތަްއ ހަރުކޮށްފަ

ފެންނަނީ ހަމަ ރަތްވެފައި  އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކޮށްަފއި އޮތް ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު

ޭދ އިނގޭތޯ. ކޮންފަދަ ނުަރއްކާތެރި ަކންތައްތައްތޯ. އެންމެ ފަހަރަުކ  ަލއިޓު ރަްތވެފައި ހުއްާޓ ވެްސ އެބަ ،ހުއްޓާ ެވސް

ތަންކޮޅެްއ ، އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނައި  މި ކަންތަކާ، ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ، މާއެހެންނޫންތޯ މަރުވެގެންދާނީ. އެހެންވީ

ނޑުމެން ިވސްނަން އެބަ ،ދާއިރާެއްއގައި  ފުޅާ ނޑުމެްނ  ޕޮޒިިޓްވ ގޮތަކަްށ އަުޅގަ ޖެހޭ. ހަމަ ުކއްލި ގޮަތކަށް އަުޅގަ

 ރިމަނާކުރާނެ ތޯ. ފަންސާސް ހާްސ ރުފިޔާއިން ޖޫމިއަދު ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙެްއ ގެނެސްފައި ޫދކޮށްލީމަކާ ނުާވނެ އިނގޭ

ނުޑ ދަންނަވައިލީ. ދެން މީަގއި ، ނެ. އެހެްނވީމާންނާކަމަށް ލިޔެފައި އޮތަސް އަިދ ޙައްލެއް ނާ ެއކަންތައް އަުޅގަ

ޕާކުކުރުން މަނާ ؛ ޕާކުކުރުމުގައި  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،ތެރޭަގއި ެއބައޮތްއަޅުަގނޑުމެން މީގެ

. މީގައި ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފަރިމަނާކުރާ ވާަހކަ ވެސް އެަބއޮތް ވަރަށް ތަކުަގއި ނުވަތަ ާޕކުކޮށްގެން ޖޫއްދުސަރަހަ

ދަނީ އުޅަނދުތައް ގިނަވަމުން. ދުވަހެްއ  ޖެހޭ. މާލޭގައި މި ލަން އެބަމީގެ ޙަޤީޤީ  ޕޮއިންޓަށް ވިސްނާއަޅުަގނޑުމެން 

ޖެޭހ.  ޕާކުކުރާނެ އިންިތޒާމުތަކެްއ ހަމަޖައްސަން އެބަ ންދާއިުރ ކޮންތާކުތޯ ާޕކުކުރާނީ؟ދުވަހަކަށް ގިނަވަމު

ނޑުމެން ކަންތައްތައް މަ އިންތިޒާމުތަެކއް ގޭތެެރއަށް  ނާކުރިަޔސް ކޮން ތަނަކަށްތޯ ލާނީ؟ ކުރީަގއި ވިްއޔާނެތި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މަގުމަތީ ދެފަޅި އެއްކޮށް  ވެސް ސަިއކަލު ލެވޭ. މިހާރު ނުހުންނާނެ. މިހާރު އަޅުގަ

ހަމަ  ،ގޮސްފައި ސް ފުރިގެންން އޮންނަ ތަންކޮޅު ވެހުަރސްކުރަ ،ޮގސްފައިވެސް ފުރިގެންކަންމަތި  ،ގޮސްފައި ފުރިގެން

ނޑުމެންނަށް  ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަުކަގއި  ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ސައިކަލު ބަހައްޓާނެ ެއއްވެްސ ތަނެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

މަށް ޓަަކއި ކުރުދިަޔއީ ކަންތައްަތްއ ކޮންޓްރޯލްދެކެވުނު ވާހަކަަތކުގެ ތެރެއިން ވެސް އަބަދުެވސް އަުޑއިިވގެން ނުވަތަ

އެްއޗެހިތައް މަދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ައޑުިއިވގެންދިޔަ. އަދި ޑިއުީޓއަށް ބަދަލުތައް ެއކި ޮގތްގޮތުން ގެންނަ ވާހަކަ ވެސް 

އަުޑއިިވގެންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، އަދި ެއ ކަންަތއްތަކަށް ޢަމަލީ ފިޔަވަޅެްއ ެއޅިގެންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އަބަުދވެްސ 

ގިނައިން ދެއްކެނީ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ އެހާ ދައްކާ ހިތެއް ނުވެސް ވޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަދި ސަރުކާުރގެ ެއކި ފަރާތްތަކަށް ވެްސ  ،މެްނބަރުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން،ޖެހޭ  ެއބަގަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި ހެޔޮ ނިޔަތެއްަގއި  ،ގޮތުން ނަށް ވާހަކަދެއްކިަފއި ހުރީ. ޢަމަލީ ބާވަތުގެ ކަންތައްތަުކގައި ިގނައިން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ޙައްލެއް ނުހޯދޭނެ. ހަމަ މި  އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތައް ުނުކރާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

ގައި ހަމަ މި ބަރުން މިތާައޅުަގނޑުމެން މެން އަަހރު ބާކީ އޮތީ. އެ ނިމިގެންދާއިރު ވެސް 4ވާހަކަ ދައްކާހާ ވާނީ. 

ނޑަށް ހަމަ ފެނިގެންދިޔަ ަބއިސްކަލުަތކުަގއި ، މަޖިލީހުގައ ތިބޭނީ މި ވާަހކަ ދައްކަން. ދެން އަިދެވސް އަުޅގަ

 ،މާލޭަގއި ްއގެ ހެޑްލައިނުން ފެނިގެންދިޔަީއ، މިހާރު ގޭޭގަގއި،އުފުލުން މަނާކުރާ ވާހަކަ. ނޫހެއުފުލާއެްއޗެހިތައް 

ނުވަަތ  ،ނުަވތަ ކުނިވާ ތަކެތި ެއކި ތަންތަނަށް މި ގެންދަނީ ،ތަކެތި ގޭޭގަގއި މީހުންނަށް ވޭސްޓުލޭގެ ޚާއްޞަކޮށް މާ

ނޑު ދަންނަވާއުކާލަންޖެހޭ ތަންތަނަށް މި ގެންދަނީ ބައި  ،ލަން އޮތީ މީަގއި ަޙއްލެއް ނެތިްސކަލުަގއި. އަުޅގަ
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ވެސް ހަމަ ވަންޏާ އަނެްއކާ  ހުއްަޓއިފި ކަމަށް ކަންތައް އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަނުޖައްާސ ހަމަ ކުއްލި ގޮތަކަށް މި

މިހިރަ ކަންތައްަތކަކީ ، ދާނެ. އެހެްނވީމާއަދި ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ކުރިމަތިެވގެން މަގުމަތިން ގިނަ ކުނިކޮތަުޅ ފެނުމާ

 ކަމަށް  ން އިޞްލާޙު ގެެނއްސިއަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮެޅއް ފުާޅކޮށް ވިސްނާފައި ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނުތަކަށް މިހެ

 ވަންޏާ ދެން ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އަނެއްާކވެސް ހަމަ ަހފްތާއެއްހާ ދުަވސް ފަހުން ެއ ގެނަިއ ިއޞްލާޙުގެ ަމއްޗަށް 

މި އިޞްލާޙު  ،މި ކަްނތައް ައޅުަގނޑު ހަމަ ސަމާުލކަމަށް ޓަކައި ، ވީމާވެްސ އިޞްލާެޙއް ެގންނަން. އެހެންއަނެއްކާ 

ނޑުގެ ުއއްީމދަކީޓަކައި ދަންނަވާ ސަމާލުކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުގެ ގަިއ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ، ލަން. އަދި އަޅުގަ

ިމކަހަލަ  ،ަމޝްވަރާކުެރިވގެން މި މަޖިލީހަށް އަނެްއކާވެްސ ރިޕޯޓެްއގެ ގޮތުަގއި އަންނައިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމާ

ތައްޔާރުކުެރިވގެން އައުން. ލް ގޮަތަކށް ކަހަލަ ޕްރެކްޓިކަމި ކަންތައް ކުެރވޭެނ  ،ކަންތައްތަކަށް ަޙއްލު ލިބިެގން

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ރިފާޢަهللا ބަރު ޢަބްދުމެން

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއި

އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުެގ  ،2009/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ. މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ 

 އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނޑުމެން ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮމީގެ، ދާ ވަގުތު ގެނެިވގެން މި ށް މާލޭގެ ތެރޭަގއި ކަންބޮުޑވުންތަކެއް ހަމަ އަޅުގަ

ީކ ައޅުަގނޑުމެން މާލޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް ދިމާވެފައިާވ ވަރަްށ ބޮޑު ދަތިކަމެއް. ެއގޮތަށް އެކަްނ ޕާކިންގެ މަްއސަލައަ

ގެ ކަންތައްަތކުަގއި ެވގެންދިއުމަކީ ވަރަްށ ޮބޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ޕާކިން، ޭވ ޖާގަތަކެއް ނެތިއޮތްއިުރގައި ާޕކުކުރުމުގެ އެދެ

މަލުކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަެކއް. އެހެންނަަމވެސް، މި ގާނޫނު ކޮމިޓީ ނަށް ޭއގަިއ ުއނދަގޫތަކެއް ތަަޙއްގިނަ ބޭފުޅުން

ނޑު ގަބޫލުކު ރިމަނާ ފަހަރު ޖޫ މީަގއި މި އޮންަނނީ ފުރަތަމަ ،ާރ ގޮުތގައިލެވަލްަގއި ިއޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ކުެށއް  ،ފަހަރު ކަމެއް ދިާމވެދާނެ ދެން ބޮޑުވަމުންދާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. މީަގއި ފުރަތަމަ .250 ވަންޏާ ވެއްޖެ ކަމަށް

ޖެހީ. އެހެންނަމަވެސް،  ެއއްށްފައި ވަންނަނީ. ސްޓިކާލަތު ހުރި ގޮތުން ޕާކުކޮވަގުތު ހާ ކުރެވިދާނެ ކަންނޭނގެ. ހަމަ އެ

ވިޔަސް މީަގއި ނެތް  މީހަކު ކުށެއް ނުކޮށް އޮްތަކމުގައި އޭގެ ގިނަ އަހަރުތަެކއް ފަސް. ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން އެ

 ،ގޮެތއްަގއި ބޮޑު ކްރިމިނަލް ކޭސްއެްއގައި ހުކުން ތަންފީޛުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް ވަަރކަށް ސާފުވާނެ އުސޫލެއް. ާއއްމު

އަހަރު ފަހުން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ކުެށއް ކޮށްގެން މި ގާނޫނު މި  5އްގެ ޕޮލިސް ރެޯކޑު ެއބަ ސާފުވޭ މީހެ އެ
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 ވަންޏާ ހަމަ ބޮޑު  ފަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް ދެވަނަ ،ވިޔަސް  އަހަރު 10 ،ވިޔަސް އަހަރު 5ހަމަ  އްެޖއްޔާގޮތުން ވެ އޮތް

ނުޑ ފާހަގަކުރާ ކަެމއް. ައޅުަގނުޑ ، ށް. އެެހންވީމާވެްސ ޖޫރިމަނާވާ ގޮތަކަރިމަނާއަކުން އަނެްއކާޖޫ މިއީ އަުޅގަ

ކުުށގެ ފުރަތަމަ  ޓަރްމ ޕީރިއަޑެއް ގަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ ލެވަލުަގިއ މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާއިުރގަިއ ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ

 ދިއުމާ ްށ އަހަރުތައް ހަމަެވގެންފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރެވުމަށްފަހު ެއ އަދަދަކަ ،ދޭތެރޭގައި ެލވި ފަހަރާ ފަހަރާއި ދެވަނަ

ނުޑ  ،މީހަކަށް އެ ީރސެޓްވާނެ ކަހަލަ ކޮންމެ ެވސް ފޯމިއުލާއަކަށް މި ބަދަލުވެގެން އައުން  އެީކގައި އެ އަުޅގަ

 ގަބޫލުކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،. އަޅުގަ

ބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް މެންބަރަކަށް. ބާކީ ތިން މިނެޓު އޮތީ. އާދެ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  އަށް؛ ާމފުކުރައްވާ! 2014/9ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާެދ، ގާނޫނު ނަންބަރު ، އާދެ

ނޑު ެވްސ  ،2009/5 ނޑުމެންެގ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އަުޅގަ

ކަމުގަިއ  ންމެވެސް ވަރަކަށް މީަގއި ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ކޮ

ނޑު ވަރަްށ ބަރު ފައިޞަލް ނަސީއަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ކާިށދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން  މްގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ފާހަަގކުރަްއވައިފި ހެލްމެޓުއެޅުމަީކ  ންބަެއއް ބޭފުޅު ކުީރަގއި ވާހަަކދެއްކިބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. މީަގއި ައޅުގަ

ކަެމއް ނޫންކަމުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތަގިއ  ރުން އެހާ މުހިއްމުކޮންމެހެންނަކުން މީގެތެރޭގަިއ ކު

ވުެރ ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޮުލގެ ފުނާއަޅާ ސްަޓއިލަށް، ެގއްލިދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި އެއަށް  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑުމެންެގ ފުރާނައާ ދޭތެރޭަގއި މާ ޮބޑަށް ވިސްނަްނވެއްޖޭ. މި ަޤއުުމގެ ޒުވާން އެތަްއ ބަިއވަުރ  ބޮޑަށް އަުޅގަ

ކުދިންތަކެއް މިއަދު މި ވަީނ ކުއްލި ގޮތަކަށް ހަމަ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާންޖެހިފަ. މިކަންކަމާ މެދު ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ނަން. ކިތަންެމ ކައިީރގައި އިންނަ ފިހާރައަަކށް ދާންކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަަރށް ބޮޑަށް ވިސް

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަފެނުމުގައި މިކަްނ އެ އުސޫލުްނ ހަމަ ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމުގައި ވާނަމަ، 

އަްނނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މީަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތަފާތު އެިކއެކި ކަންތައްަތއް މީގެެތރެއިން ކުރިމަތިވަމުން މި 

މިހުރި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާއިުރަގއި ކުއްިލއަކަށް ބައިްސކަލުަގއި ކުިނ އުފުލުން މަނާކުރާ ވާހަކަ 

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަުތަގއި ސަރުކާަރކުން ނެތް، އިންިތޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސިަފއެއް 
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ތް. ގޭޭގގެ ކުނި އުާކލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސިފައެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަމާހިނގާ، ޕިކަޕެްއ އެއް ނެ

ނޫނިއްޔާ ކުނިުއކައިލާނެ ޮބުޑ ވެހިކަލެއް މާޭލގައި މިހިރަ ހަނި މަގުތަކަށް ގެންޮގސްގެްނ ކިހިނެއްތޯ އެ އިންތިޒާމެއް 

ުކއްލިައކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތަކެއް މިހެން ހެދިގެން  ހަމަޖައްސާނީ ވެސް ބަޔަކު. އެހެންވީމާ، މިއީ

އައިްސ، މި ކަްނކަމަށް އިްޞލާޙުތަކެއް ގެންނަން ވާހަކަަދްއކާއިުރގައި އިންތިޒާމުތަެކއް ަކންކަމުގައި ހަމަނުޖައްސާ އެ 

ނޑުމެންނަށް ވެްސ މީގަިއ ދަތިތަކެްއ، އާއްމު  ރައްޔިތުންނަށް، މާލޭގަިއ  ވާހަކަ ަދއްކާ ކަމުަގއި ވާަނމަ، އަުޅގަ

ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ަރއްޔިުތންނަށް، އަދި އެިކ ކަންކޮުޅތަކުަގއި ދިރިުއޅެމުން އަންަނ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުްނ 

ދަތިތަކެއް ނިހާޔަތަށް ފޯރަމުން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިކަންކަން ކުރަމުްނ އަންނައިރު ރަނަގޅަށް އެބަ 

ނޑު މި ގާނޫނަށް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއި މިހާރު މި އޮްތ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ ޖެހޭ ވިސްނާ ލަން. އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ީމަގއި މިހުރި އަދަދުތަކާ ދޭތެޭރަގއި ައޅުަގނޑަށް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުގައި ފާހަަގއެްއ 

ނޑުމެންނަށް، ރަ  އްޔިތުންެގ ފަރާތުން ތަފާތު އެކިއެިކ އިހުސާސްތައް މި ވަީނ ނުކުރެވޭ. މިާއއެްއކޮށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުެރިވފަ. މީގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް، ައޅުަގނުޑގެ ކުީރގައި ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި މެންބަރުން 

ނޑުމެން ކުިރމައްޗަށް ގެަނއުމެއް ނޫން މުހި އްމު ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި. މި ފާހަގަކުރި ފަދައިން ބޮޑެތި ައދަދުތަކެއް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން އަހުލުެވރިކުރުވުން މީަގއި އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮބޑެތި އަދަދުތަކުން ރަްއޔިުތން  ޕާކުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސައިނުެދވި، އަުޅގަ

އިރުގައި މިީއ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ. މާލޭގައި ވެހިކަލްތައް މި ޖޫރިމަނާކުރަމުންދާ

ނޑުމެން އެހާ ބޮޑެިތ  ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުުރވެޮގއްސަ. ޕާކުކުެރވޭނެ ރަނގަުޅ ނިޒާމެއް ހަމަނުޖައްސާ އަޅުގަ

އެއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ކަުމގަިއ  އަދަދުތަކުން ޖުރިމަނާކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި

ނުޑގެ ވާހަަކކޮުޅ  އަޅުަގނޑު ނުެދކެން. އަުޅަގނޑުެގ ޕާޓީއަށް ލިބިަފއި ޮއތް ކުޑަުކޑަ ވަގުުތކޮޅެްއ އޮީތތީވެ، އަުޅގަ

 ކުރުކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، ުތލުސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޑަށް ުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަދި `. ވަރަްށ ބޮ

ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ހާލަތާއި އާދަކާދައާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިަނ  އޭަގއި ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަަތކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ
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އްވާަފއިާވކަން އަޅުަގނޑު ފަހަަގކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް، މި ވާހަކަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުރަ 

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ހުޅުހެންޭވރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާމަނިކަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި 

ެއ ދުއްވާ ެއއްޗެހިތަުކގަިއ އެ ، އަޅުަގނުޑވެސް ގަބޫލުކުރާހިްތއޮތީ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އެްއެޗހި ދުއްވަމުންގެންދާއިރު 

ދުއްވާ ފަރާތުން ކިތަންމެ ފަރިތަ ބޮޑުވިކަމުަގއި ވީނަަމެވސް ދެން ދުއްވާ އަނެއް މީހާ، އެއީ ކިާހވަރެްއގެ ފަރިތަ، 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ޒިުގޒެުގކޮށް މަގުމަތީަގއި ދުއްވުާމއި އެަކކު އަނެކަކަްށ  ނުފަރިތަ މީހެއް ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ަގއިަގިއ ކުރިމައަރަ ިއގެން ދުްއވުމާިއ ހަމަހަމަކޮށް ސައިކަލް ދުްއވުމާ، މިފަދަ ޒާތުގެ ކަްނކަން ކުުރމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  މިހާރު އަށަގެންފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އާދައެއް. މި އާދަ ހުއްޓެން އެބަ ޖެހޭ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަުޅގަ

އި ަހތަރުފަސް ސައިކަލް ަމގުމަތީ އެްއކޮށް ބްލޮކުކޮށްަލިއގެން މަސައްކަތްކުރި ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް ެއއްވަެރްއގަ

ދުއްވަމުންދާކަމީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. ދެން އޮތީ ހެލްމެޓުގެ ވާހަކަ. ހެލްމެޓުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ 

ބަިދގެާއ ދޭތެރޭގަިއ ދުްއވަންޖެހުނު  ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތަކީ ހެލްމެޓަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ެއއްެޗއް. އަޅުަގނޑުމެން ގެާއއި

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހެލްމެޓު އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ސަބަބަކަށް ވަނީ، ކިތަންމެ ކަިއރި ތަނެއްގައި ދުްއވަންޖެހުނު 

ވަެރއްެގ ކަމުގައި ވީނަމަެވސް ދެން ދުއްވާަފއި އަންނަ މީހާ އަންނަީނ ކިހާވަރެްއގެ ަގވާއިދަކަށް ބަަލއިގެން ކަމެއް، ކިހާ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން ކަމެއް ނޭނގި ހުއްޓާ ގެާއއި ބަދިގެއާ ދޭތެރޭ ކިތަންމެ މަޑުން ދުއްވި މީހާ ވެސް އައިްސ 

ނޑުމެންެގ  ހަމަ އެކްސިޑެންޓުެވގެން ހަލާކު؛ އޭނަގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެްއލުން ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑައަަޅއި ބަޔާްނކޮށްފައި މި އޮންނަނީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާން ދީ  .َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم ِإلَى التَّْهلَُكةِ ނުަގއި ވެސް ކަ

 އަތްަތއް ހަލާކުގެ ތެެރއަށް ެއއްލައިލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެންވާނެ  ގެއަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލައަށް އަޅުަގނޑުމެން 

، އޮތީ. އެހެންވީމާ އަންަގާވފައި މި ބާވައިލަްއވައިމަތިން  އުޑު  ލާ ހަތްތަޢާهللا ނުގައި ނޫންކަން ކީރިތި ޤުރުއާ  ކަމެއް

ގެންދާއިުރގައި މި ގާނޫނުން ވަރަށް ާސފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަ  އްލުކުރަމުންދަ ކަންތައްތައް މީގެ ޒާުތގައި ޙަ މިފަ

ތްކަްނ.  މަސަްއކަތްކުރަްއވާފައި އޮ ައސްލު ކައުންިސލެއް އެކުަލަވއިލުމުގެ ؛އޮވޭ ޓްރެފިކު ބަލަަހއްޓާ ފަރާތްތައް

ގަ ހިނދަކަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުަތއް ހެދުމުގެ ބާރު މިއިން ޖާ އެ ަކއުންސިލުން ގަވާއިދުަތއް ހަދައި އެ، އެހެންވީމާ

އެޅޭނެ ގޮތްތަާކއި ފަރާތްތަކާ މެދުގައި ފިޔަަވޅު  މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިކަން ކުށްކުރާ، ދީފައި އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ 

ގެ ތެރޭގަިއ އެކިއެކި ފާޑުފާުޑގެ ައޑުލައްަވއި މުޖްތަމަޢު ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ސައިކަލު، އަދި އެކަން ކުރުމަށް ޖާގަ

ސައިކަުލގެ  މީހުންނާއި އެނޫންެވސް މީހުންނަށް ހުންނަ ބަލި  ލަތަށް ބަދަލުެވގެންދާނެ ގޮާތއި ހިތުގެ ނުރައްކާތެރި ހާ

ކަމާއި މިފަދަ ޒާތުގެ  ބުން މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުންަވމުންދާސައިލެންސަރުން އެ ނިކުންަނ އަުޑގެ ސަބަ

ބިލުގައި އިތުރަށް  އަދިވެސް މި ،ކަންތައްތަކަކީ މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައިާވ ކަންތައްތަކަށް ވާީތވެ

ނޑު ދެކޭ ނެވެސް ބައްލަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަސްލު ބައްލަވަންޖެހޭ އިލާގަކޮމިޓީ މަރުޙަ ކަމަށް  ކަމަށް އަޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްތަަކކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ  ވާ އަޅުަގނޑު މި ބިލުގައި ،ދަންނަވަމުން
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މު ގިނަ ކަންތައްތަެކއް. މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއް

އައުމަށް މަސައްކަތްކުަރއްާވފައިވާކަމީ އަުޅަގނޑު އެކަާމ  އި އަދި ގާނޫނެއްގެ ސިފަިއގަ ،ލެވި ކަތަެކއް އަލިއަުޅަވއިވާހަ

މިީއ  މެންގެ ަރއްކާތެރިކަމަށް ަޓކަިއ،މިއީ އެން ޓަކަިއ، އުފާކުރާ ކަމެއް. މިއީ އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް ،ޝުކުރުކޮށް

ވަރަކަށް ދާނެ ކިތަންމެ އި ާފޑުކީމި ގާނޫނުގަ، ރި ގާނޫނެއް މިއީ. އެހެންވީމާކާތެއެންމެންނަށް ހެދިފައި އޮންނަ ރައް

. އެކަަމކު، ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރުަގއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ހުރިހާ ފައިދާތަކަށް ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ވެސް

  ..މަގު އެއްފަހަރާ ބަންދުކުރުމުގެ ނަީތޖާއަކަށް. އިމާރާތްކުރާއިުރގައި ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްޔެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 އަށް. ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ެއްއގަމު ، 2009/5ސްކުރެވެމުންދާ ގާނޫނު ނަންބަރު ުދ ހުށަހެޅިގެން ބަހުިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިއަ ޝުކުރިއްޔާ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް 

ނޑު ބަަލއިލިއިރު  ނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ީމގައި އަުޅގަ މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ގޮތެއްަގިއ  . ޚާއްޞަގިނަ ކަންތައް އެަބ ހުރި ޙަލާގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ވަރަށްވިސްނަންޖެހޭ އަދި ކޮމިޓީ މަރު

ހުރެ ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ  ސަބަބަކާ ާޕކުކުރާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ނޫނިއްޔާ އެހެން  ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން

އެޅިގެން ްޓރެފިކު ލައިޓުތައް ިދއްލިފަިއ ެއއާެއކީަގއި ަކނޑަ ގެ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކަން. ހަމަޅަނދުތަުކގައި ޖަހާ ސްޓިކާ އު

އަދި ަސއިލެންސަރު ކަހަލަ ައޑުގަަދ  އްވާ ީމހުންނާއި އަދި ވަްނވޭއާ އިދިޮކޅަށް ދުއްވާ މީހުންނާޚިލާފަށް ދު ހުންނަ ގޮތާ

 ޓްރެފިކު ،އިދިޮކަޅށް ދުއްވާ މީހުން ޤަތަކީ މި ވަންޭވއާޑަކަން. ޙަޤީކު މަނާށް ަސއިކަލު ދުްއވާ ީމހުންގެ ޖުރިގޮތަކަ

އި. ގައްވާ މީހުން އެކަްނ ކުރަނީ ހަމަ ގަސްތުދު ައޑުގަަދކުާރ ގޮތަށްސައިލެންސަރު ލައިޓަށް ނުބަލާ ދުއްވާ މީހުން، 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން ޚާއްޞަ ރެފިކު ލައިޓާ ންގެ ސަބަބުން ޓްދުއްވާ މީހުޓްރެފިކު ލައިޓަށް ނުބަލާ ، ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ގޮތެްއގަިއ މީހުންގެ ފުރާނަ  . ާޚއްޞަމަލުކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި ކަންަތއްތަކެްއ ދިމާވާކަންއެްއގޮތަށް ޢަ

ބާރު ސްޕީޑެްއގައި ދުްއވާފައި ދިޔުުމގެ ސަބަބުން، ރަނގަޅަށް ދާ އެއާއެީކަގއި ސަބަބުން ގެއްލިގެންާދކަން. ހަމަމިކަމުގެ 

ނޑުެމންގެ ހިސާބުތަކުން ބަލާއިރު އަށް ވެސްމީހާ  ،ޭއަގއި ެގއްުލންތަކެއް ވަމުންދާކަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޖެޭހ  ބާަރށް ދުއްވާ މީހާ ގޮސް، ވުެރ ވަކި ކުަޑއެއް ނޫން ބާރަށް ދުއްަވއިގެން އަމިއްލަައށް އެ ލިބޭ ެގއްލުމަށް

ނޫނީ  އި ގާނޫނާގަ އްލުންަތއް. އެހެންކަމުްނ، ގަސްތު ނީ ލިބޭ ގެނޫ ،ިލގެންދާކަންގެ ުފރާނަ ގެއްގަާވއިދުަގއި ހުންނަ މީހާ
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ލާން ދޭން. ވެސް  ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންނަށް އެބަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބުތަކެއް ދޭންޖެހޭ. ޖަލަށް 

ނޑު ލުއަދި ލައިންސަންސް ބާތި އެބަ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި.  ވެސް ފައްތާލަންޖެހޭ ވެސް ކުރަންޖެހޭ. ދުއްވާ އެްއެޗހި ކަ

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް  ،އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މި ގާނޫނު ނޫނީ މި ބިލު ކޮމިޓީގަިއ ދިރާސާކުާރއިުރ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ންތައްަތކަށް ދިާރސާކުރަން. ހަމަކަ އެދެމޭ މި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ވަރަށް  ،އެާއއެީކަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުތަކަްށ ފީ ،ހުން މައްސަލަޖައްާސ ކަމެއްގިނަ މީ ކަށޭ. ދައްކަނީ ެއްއވަރަ އަުޅގަ

މަސްދުވަހޭ.  5ރަށުަގިއ ދުއްވެީނ ުދވަހު ދުްއވާ އުޅަނދުތަްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްއަހަރު 5އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް ގަ ނޫން ފުވެރި ގޮތްއެހެންކަމަށްވެއްެޖއްާޔ، އެީއ އެންމެ އިންސާ ކަމަްށ  ބޫލުކުރެވޭކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން ކާރުބަ ބުނޭ. ހަމަދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ދުއްވި މަގުތަކުން އެާއއެީކގައި ކުީރގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ކުރީގަ  މިހާރު ސައިކަލަށް ނުދުއްވޭ އްވެސް އި އެ ވަރަށް އުޅަނދުތައް ގިނަވެަފިއ އޮތްކަން އަުޅގަ

އުނދަގުލެއް ނެތި ކާރު ދުއްވި ަމގުތަކަށް މިހާރު ސައިކަލަށް ނުދުއްވޭ ހިސާބަށް އުޅަނދުތަްއ  ހުރަހެއް ނެތި، ނޫނިއްޔާ

ނޑުމެންގެ ގާނޫނުތައް  އޮތުމާ އެީކގައި ެއ އުޅަނދުތައް މަދުކުރެވޭނެ ަކހަލަ ގޮތަކަށްަފއި ގިނަވެ ނޫނީ  ،ވެސް އަުޅގަ

 ބޫލުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަންކުގަާވއިދުތައް ަބއްޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަކަށް ިސކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމނެޓު ދިހަ 1. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ފަލާޙަށް. މި އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

ޙަޤީޤަތުގައި ދައްކަން ހުރި މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދެްއކޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ކުިރން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

އްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީތީ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އެ، 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

އެްއކޮށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެިރ  ސާމަނިކަށް، ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރީކޯ މޫ

ރެ އަުޅަގނޑަށް މުހިއްމީ، އައްަޝއިޚް ްއކުމަށް ވުރައީސް، ޙަޤީޤަުތގައި ިމއަދުގެ މަޖިލީހުގައި މި ބިލަށް ވާހަކަދެ

ނޑުމެންގެ  ދާވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ނުހަނު ތާއީهللا މްރާން ޢަބްދުޢި އެއްކޮށް ހޮވާަފއި ހުރި އަޅުގަ

ޖަހާއިުރ  9ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  1ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މެއި هللا އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އޮނަަރބަލް ޢަބްދު

ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްަގއި  ވިދާޅުވެފަ. މިއީ ހިތާމަވެރި ނުހުންނަވާނެ ކަމަށް

 ކަންޮބުޑވުން އެބަ އޮތް. ހަމަ ހެލްމެޓުއެޅުމަކީ ވެސް އެހާ މުހިއްމު ކަމެއް. ހެލްމެޓުެއޅުމާކަމުގައި ނުހަނު  މި

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި މި ުހރިހާ އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުން  ވޭ މި ޤައުުމގެްއވަރަށް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މުހިއްމުއެ
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ޙަޤީޤަުތަގއި ެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަބަބުން  އި ހުރުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހޮވާފައި ހުރި ވެރިަޔކު މި ަޤއުމުގަ 

ނޑުމެންނަށް މި ނުަރއްކާތެރި ހާދިސާަތކާ، އެކަން ކު ވެސް އެތަެކއް ޒުވާނުން ަވނީ ކުރިމަތިވެފަ. ކޮންމެ ދުވަހަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ނޑުމެން އެބަ ދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދުނިޔެ ދޫކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަުޅގަ މި  ގެއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި އުޅޭ ގިނަ ރަށްރަށަީކ  ޤައުމަކީ މުއްސަނދި ޤައުމަަކށް ނުވާތީ، އަުޅގަ

 އުޅޭ ރަށްރަށެއް ނޫން. އެ ރަށްރަށުގައި ނުހަނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާ...ޕޮލިހުން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަހުްސގެ  ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ދަްނނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ޝުކުރިއްޔާ  އަުޅގަ

ރި މެންބަރުންނަށް ދެއްެކވުަމށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެނިންމާލުމުގައި މި ނިންމާލަނީ ވާހަކަފުޅުމަރުޙަލާ 

ނޑު އެ ފުރުޞަތު  އޮތީ މި ބިލާ ދެން މި މުމަށްފަހު.ނި ފުރުޞަތުއަރުަވއި ގުޭޅޮގތުން ފަހުބަސް އިްއވުން. އާދެ، އަުޅގަ

 މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ހުޅުހެން

ވަރަށް  މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނާޔަޤީނުންވެްސ މި ބިލަކީ ރަްއޔިތުންގެ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ 

ޕާކިންެގ  ،ނަވާލަންބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ބިލެްއ ކަަމށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި ފާހަގަެވއްޖެ. އާެދ، ައޅުަގނޑު ަހމަ ދަން

ނޑައެޅުމާމައްސަލައަށް މި ބިލުން ޙައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް. އަދި އުޅަނދުގެ އަދަ އަދި އުޅަނދު އެތެރެކުެރވޭ ވަާރއި  ދު ކަ

ނޑައެޅުމާ ގުިޅގެން ޕާިކން ދެން މިއީ މިއަދު  ދާނެ.ގެ މައްސަލަ ހަމަ ޙައްލު ވެގެންރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ވަުރގެ އަަދދު ކަ

މާދަމާ ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަކަްށ މުޅިން ހުރިހާ ބައިތަކެްއ އޮްތ ބިލެއް ނޫން ކަމަށް ދަންވަން. އަިދ  ތަޞްދީޤުކުރީމާ

މަށް ެވްސ އަދި އުޅަނދު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ ،ކަމަށްއުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރި

މީހުންެގ ސަލާމަތަށް ވެސް މި ބިލު މިހާރު ބައްޓަންކުރެވިަފއި ިމ  ޙައްލުތަކެްއ ލިބިގެންދާނެ. ދުްއވާ މީހުންނާއި ހިނގާ

މަށް ކަ ދާެނ. އަދި ރާއްޭޖގަިއ ބޮޑު ައދަދެއްގެ ބޭރު ަބޔަކު ަވގަްށ ފިލައިގެން އުޅޭުލވެގެންގޮތުން ަޙއް އޮތް

ލުެވ، އަދި ެއކަމަކީ ޙައް ކު ަބއިސްކަލްަތކުަގއި އުކަމުންގެންދާ ކުނީގެ ަމއްަސލަިގނަ ބަޔަ އަޅުަގނޑުމެން ަޝއްުކކުރާ

ދާނެ. ެވގެންދާނެ ކަމަކަށް ވެސް ވެގެންއެކަމަށް ަކނަޑއެޅިފަިއ ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުަގއި ކުިނ ުއޭކނެ ގޮތަށް ަޙއްލު

އަދި އެކަމަށް މުއްދަތު ވެސް އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ތަކުރާރުކޮށް ކުށް ކުރާ ފަރާތްތައް ކުށްތަކުން ދުރުވެޭވ 

ވާނެ ވާހަަކ ެވސް ދަންނަވަން. މަގުމަތި ބޭނުންކުރުުމގެ ގަާވއިދު ހަރުދަނާކުރުމާއި ބިލުަގއި ފަރުމާކުެރވިފައި ށް މި ގޮތަ

ކުރާ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް އުންސިލުތަކަާށއި، ފުުލހުންނަށާ އަދި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާ ނުވަތަ ގާނޫނު ތަންފީޛުއަދި ކަ

ނޑައެޅުމާއި ވާނެ. އެކަން ކަމަށް ޓަކައިއި ޑެތި ބާރުތަކެއް މީގައި ލިބިފަވަރަށް ބޮ އަދަުދ  އުޅަނދުގެ ުއމުރު ކަ
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ނަޑއެޅުމުގެ ފުރުޞަތުތަްއ ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ކަނޑަެއޅޭނެ. މީގެ ކުރީގައި ވެސް ަގވާއިދު ތަެކއް ގެްނގުޅޭ. ކަ

ުރ ަގވާއިދަކުން ކުރާ ކަްނކަން ަގވާއިދުން ަބއެއް ފަހަ ،ެއ ަގވާއިދުަތކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުުމންއެހެންނަމަވެސް 

ކުރާ ރުމަްށ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުްނވޭ. އެީއ ގާނޫނު ތަންފީޛު މާ ނިކަމެތިކަމަށް ދެކި، ގާޫނނަކުން އެ ކަންކަން ކު

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ބައިސްކަލް ދުްއވުމަކީ ެއީއ  10ވާތީ. ައދި ެއގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުން ،ފަރާތްތައް އެކަމުން

ނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ކޮށްޭދން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ެއކަމަކު  ޤަތުގައިޙަޤީ އަހަރުގެ ދަރިފުުޅ  10ވެސް އަުޅގަ

ބައިސްކަލަކަށް އަުރވާފައި ާމލޭ މަގުމައްޗަށް ޫދކޮށްލާފައި ގަިޑއެްއގެއިުރ ފަހުން އެ ުކއްޖާ ޮގވަިއގެން ސަހަރާއަްށ 

ނުވަތަ ައއްޑު  ،. އެހެންވީމާ، މާލޭގެ މަގުމަތި އަމާންވަންދެކަށްދިއުމަކީ އެްއވެސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ވަންދެކަށް ެއކަން ނުުކރުން އަޅުގަ ހުރި ތަންތަން މަގުތައް އަމާން އެހެން ؛އަތޮޅުަގއި ވެސް ބާރަށް

ގައި ބާރުތައް ލިބިފައި ްށ މީކައުންސިލުތަާކއި ރަށްތަކަ ،ެއކީ ދަންނަވަްނ. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން އަދަބުވެރިކަމާ 

ކަން. ދެން ލައިަސންސް ނެގުމުގެ ުއސޫލުތަކަްށ ރަނގަޅު ޙައްލުތަެކއް ޮއންނާނެ. ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އޮންނާނެ

ނޑަެއޅުމަށް އޮންނާނެ. އުސޫލުތަކަށް ވެސް ރަނަގޅު ޙައްލުތަކެއް އޮންނާނެ. މުދާ އަރުަވއި ބާލާނެ ގަޑިތައް ެވސް ކަ

އުސޫލުތަެކއް ވެސް  ތަނުގެ ޕާކިންދޭ ތަންަރއްޔިތުންނަްށ ޢާއްމު ޚިދުމަތް ފަދަދޭ ތަންތަނާއި، އެ އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

ަލވަިއ އްބާރަށް ހަޅޭ ،ގޮެތއްަގިއ އެންމެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހިތްހުއްޓިދާނެތީ ބިުރަގންނަ ލައޮންނާނެ. ޖުމު

މައްސަލަތަކަށް ވެސް ަޙއްލު އޮންނާނެ. މި ބިލަށް  އަުޑގަދަކުރާ ަސއިކަްލގެ ސަިއލެންސަރު ނައްޓާލައިގެން ުދްއވާ

ނޑު އެދެން މި  އިތުރަށް ވަރަށް ގިނަ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާކަން ެއނގޭ. އަުޅގަ

ގެްނ ބިލަށް ބިލު ކޮންމެ ކޮމިޓީައކަށް ދިަޔޔަސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދާއިާރގެ މެންބަރުންެގ ަޙއްޤުަގއި ވަަޑއި

ނޑު ހަމަ މި ބިލު ގެ ނޑު ގައިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ައޅުގަ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް މި ަވގުުތ  ބޫުލކުރާަނީއ އަުޅގަ

ައވަސް ގޮެތްއަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމައި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި، މި  ށް ބޮުޑވެފަިއވާ ަކމަކަށް ވާތީވެ.މިކަން ވަރަ

ނޑު ިއްއޒަތްތެރި  ފާްސވެގެްނދާތަނުގައި މި ބިލު  ނޑު އެދެން. އަުޅގަ ރައީސަށް ދަންނަވާލަްނ ތަން ފެނުން އަޅުގަ

ގޮތް ހިފައި ބާރުކޮށްލީމާ ކަން ހިނގާނެ ަގވާިއދުގައި ރަނަގޅަށް ، ކުން ކަންަތއްތައް ކުރަން ހިފީމާވޭ، ަގވާއިދަ ބޭނުން

ުލެވރިކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރުމަކީ ވާއިާދއި ގާނޫނަށް އަހުންވީމާ، ގަ މިއަދު މަޖިލިސް ތެރެއިން ެވސް އެބަ ފެެނއޭ. އެހެ

 އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ފަހުބަސް ދަންނަވައި ނިމުނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުކޮށް މި ނިމުނީ. މި ބިލާ ންސާ ށް އިއަ 5.2 ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ޝުކުރިއްޔާ

މިނެުޓެގ  30ހިސާބުން  ަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މި 1:30ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  ގޮތުންގުޅޭ 

 . والس الم عليكمހުސްވަގުުތކޮޅެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 
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 ]އަށް  11:01އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ޔާސަތުގައި އި)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފަށަންވެފަިއ މި ވަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  ދަން ަކމަށް.މިއަދުގެ ެދވަނަ ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށގެން އަުޅގަ

 އިން.  5.3

ޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު އިރާގެ ިއއްވިލުފުށީ ދާ، 5.3އެޖެންޑާ އައިޓމު  -5.3

ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ިމ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ، 2009/5ނަންބަރު 

ލްާސގައި. ވަނަ ޖަ 19ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަުއރުގެ  2015ަގއި ޭބއްވުުނ،  2015އެޕްރީލް  22އިްއވާފައި ވަނީ 

ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިއްޒަތްތެރި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ވިލުފުށީ 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް މިައދު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ، 2009/5ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ ގާނޫނު މިހާރު އޮތް ގޮތުން މިފަދަ ތަކެތި ދުއްވާ މީހުންގެ 

ބަބުން އަނިާޔވެ، ެގއްލުންެވ، އަިދ ބައެއް ފަހަރު ޢަމަލު ހުންނަ ގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ޭއގެ ސަ

ބައެއް ެއކްިސޑެންޓުގެ ސަބަުބން މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް އެތައް ބައިވަރު ބަަޔކު މިހާރު ވަނީ ގޮއްސަ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. ހަމަމިއާއެކުަގއި ިމއަދު މީގެ  ގާނޫނަށް މުހިއްމު އިޞްލާިޙ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުީރގެ ދަންފަޅީަގއި ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ހަމަ މި ގާނޫނަްށ ކު ރިން އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެްއ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. އެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ 

ށް އެަބއޮތް ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙާ ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް، ވަނަ މާއްާދގަިއ، މިކަމަ 7އިޞްލާޙުަގއި، އެ ބިުލގެ 

ގާތްަގނޑަކަށް ެއއް ކަމެއް ާހސިލުވާ ގޮތަށް މި އިޞްލާުޙ ވެސް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މި އިޞްލާޙު 

ނޑު ވެސް ނުދެކެން.  އަދި މި ކަމަކަްށ ކުރިއަްށގެންދިއުމަކީ އެހާ މުނާސަބަތު، މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމަކަށެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވަގުތުަތއް ބޭކާރުކުރާކަެށއް.  ނޑަކަށް ނުވެްސ ފެނޭ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރާަކށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާުޙގަިއ، މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގައި މި ޮއންނަނީ، ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުެގ 

ތަށް އިޞްލާުޙކުަރން. މީގައި މި ބުނަނީ، މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ހަދާ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަްނނަނިވި ގ7ޮ
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ނަޑއަޅާަފއިވާ ަމގުތަުކގަިއ ދެ ފުރޮޅުލީ ެއްއގަުމ  ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެްއގަމު ުއޅަނދުފަހަރު ދުއްަވން ކަ

ވާހަކައަކީ. އެހެންވީމާ، ކުރިން  އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަންވާނީ ެހލްމެޓުއަޅަިއގެންނެވެ. މިއީ ިމ އިޞްލާޙުަގއި މި ބުނާ

ނުޑމެންގެ ތެރޭން ގިނަ ބަޔެއްގެ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބު.  އާދެ! އަޅުގަ

ފުރާނައަށް ގެއްލުްނވެ، މި ުދނިޔެ ދޫކޮށް ދާންޖެހުނު މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަީކ، ެއ މީހުންގެ ބޮލަށް ޚާއްޞަކޮްށ 

ނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެްނވީމާ، ވަިކ ވަަރކަށް ވުރެ  ލިބިފައި ހުރި ެގއްލުންކަން ައޅުގަ

ބާރަށް ދުއްވާ މަގުަތއް މި ލިމިޓުކުރުމަކީ ވެސް ޓްރާންސްޕޯްޓ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ާބރެއް. އަދި ެއގޮތަށް ެއކަން 

ވެއްޖެްއޔާ، ާޚްއޞަ ގޮތެްއގައި ތާުރއެޅި ހަިއޭވތަކުަގއި ދުްއވާ ެއއްެޗއްސަށް  ކުރެވިދާނެ. ެއކަން ެއގޮތަށް ޮކށްފި ކަމަށް

ވެސް މި ލިމިޓުކުެރވިދާނެ. ހަމައެހެންމެ، ކުރިން އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވަކި ސްީޕޑަކަށް ވުރެ ބާރަށް 

މީހާެއއް ނޫން، ހިނގާފައިދާ މީހާ  ހަމައެކަނި ދުއްަވިއގެން ދިމާާވ މައްސަލަެއއް ނޫން މި މަްއސަލަތަކަކީ މީ. ދުްއވާ

ވެސް އެބަހުރި މި ދެންނެވި އެކްސިޑެންޓުތަކުން ެވއްިޓ ބޯޖެހި، މިކަހަލަ ހާދިސާތަކުަގއި މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފަ. 

ނޑުމެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެހެްނ  އެހެންވީމާ، މީގެ ހަމައެކަނި ޙައްލެއް ނޫން ހެލްމެޓުއެޅުން ވެސް މިއީކީ. އަުޅގަ

ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ވިސްނަިއގެން ަމުގމަތީގައި ދުްއވާ އެްއޗެހި ުދއްވުން މީ ީމގެ ޙައްަލކީ.  މީހުންގެ

އެހެންވީމާ، މިކަން ަޙއްލުކުުރމަށް އަޅާ ފިަޔވަޅެްއގެ ގޮުތަގއި މިކަން ބެލުމުން، ެއއް ަބޔަކު މާނަކުރާއިުރަގއި އަެނއް 

ނދާންއެބަހުރި ނަ ބަޔަކަށް ދަތި އުދަނގޫތަކެއް ެވގެންދާނޭ. އަޅުަގނޑު ހަބަޔަކު އެބަ ބުނޭ މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގި

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހެލްމެޓު އަޅައިގެްނ 17ނޫނު އައި ކޮޅުަގއި މި މަޖިލީހަށް، ގާމީގެ ކުރީގައި މި 

ނި ވެސް ކުެރވިފައި އެަބވޭ ހަމަ ދުއްވަންޖެހޭތީވެ، އެ ހެލްމެޓް އަޅަިއގެން ދުްއވުން ފަސްކުަރން، ނޫންނަމަ އެ ބައި އު

އެ ޤާނޫނުން. އެ އިޞްލާޙު ވެސް ކުެރވިފަިއވޭ. ައޅުަގނުޑ ހަނދާން ބަލި ނޫންނަމަ، އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ 

ނޑުމެން ެއ އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހުނީ  އޭރުަގއި ހެލްމެޓު އަޅަންޖެހޭތީވެ، ހެލްމެޓު އަޅަންނުޖެހޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ން މިކަމަްށ ކަންބޮުޑވުން އޮތީމަ. އަުޅަގނޑުމެން ވެްސ ގަބޫުލކުރަން، ރާއްޖޭަގއި މިއަދު މާޭލގައި ރައްޔިތުންެގ ތެރޭ

މީޓަރު ުހންނަ ތަނުގައި ވެްސ ދުްއވާ  50ހާއްޞަކޮށް ބަލައިިފ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއް ގެއިން އަނެްއެގއާ ދޭތެރޭަގއި 

ގެން ދަރިފުޅާ، އަދި ބަްއޕަ ނޫނީ މަންމަ ދާ ކަމަށް އެްއޗެހީަގއި ސަިއކަލުަގއި ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ހެލްމެޓު އަޅައި

ވެއްެޖއްޔާ ވެސް ެއއީ އެކަުމގެ ސަބަބުން ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހިދާނެ ކަމެއް. އެއީ، ހެލްމެޓު ހިފައިގެން ގެޔަށް 

ނދަގޫތަަކކަށް ވަނުން، ނޫންނަމަ އެ ހުންާގނުގައި އަުޅވައިލާފައި ދެން ައންނައިރުގައި ނެތުްނ؛ މީ ަވރަށް ބޮޑެތި އު

ނޑުމެންގެ ވިސްުނން ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ.  ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ. އެެހންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މިއަދު މި ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަލަ، ަރއްޔިތުްނގެ 

ނޑަށް ގާނޫީނ ގޮތުން ނޫނީ އަޅުަގނޑަްށ ތެރޭން ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވާ ތީ މި އިޞްލާޙު މި ތަނަށް ލުމަކީ މީ އަޅުގަ

މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަޅުަގނޑަށް ވެސް އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތެއް ކަމަށް ވާތީެވ، އަޅުަގނޑު މިކަން ކުީރ. 
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ށް ގެންދަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް ނަމަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުންކޮށް މިކަމާ މެދު ވިސްނުމަށްފަހުގައި މިކުރިއަ

ނޑު އިޢުތިރާޟެްއ  ނޫނީ މި ގާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ، މިގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑު އިޢުތިރާޟެއް ެނތް. އެހެންނަމެވެސް، ރަްއޔިުތންގެ ތެރޭ މި ކަންބޮޑުވުްނ  ނެތް. އަދި ނުކުރުމަކުްނ ވެްސ އަުޅގަ

އޮތް. އެހެންވީާމ، މި ބިލު އަޅުަގނުޑގެ އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑު ނަގަން ގަސްތުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި އެބަ

ނޑުމެން ޕީޖީގެ ބައްދަލުުވން އޮންނާނީ  ަގއި.  12:30ރައީސަށް ދަންނަވައިލާނަން ޯވޓަށް ދިޔުމުގެ ކުރީގަިއ، އަުޅގަ

ަރވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ބިލަށް ަގއި އަޅުަގނުޑ ބޮޑަށް ބު 12:30އެހެންވީމާ، 

ނުޑ ކުރާނަން ވޯޓަށް ދިޔުމުގެ  ނުޑގެ އިޞްލާޙު ނެގުން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން އަުޅގަ ތާއީދުކޮށްފައި، އަުޅގަ

އިށީންނައިރަށް  ކުރީަގއި. ދެން، މިއަށް މާ ިގނަ ބަޔަކު ބަހުސްކުރާކަށް ިމ ވަގުތު ނެތް. މި ވަގުތު ަހމަ އަޅުަގނޑު

ނިމުނީ ކަމަށް ރައީސް އިޢުލާންކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މީގެ ސަބަބުން އިތުރު މާ ބޮޑު އުދަނގޫތަެކއް، ތަކުލީފުތަެކއް 

والس الم މިކަމުގައި އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 .عليكم

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ  ަގޑިއިުރެގ  1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ާއއްމު ކޮިމޓީގެ ލަފާެގ މަތީން ކަ

 7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  9މިނެޓު  15ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  40މިނެޓު  27ބަހުސްގެ ަވގުތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަްށ  18މިނެޓު  3ތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުން 54މިނެޓު 

ނޑު ބަހުސްގެ ަވގުތަްށ މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ.  3ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 ޝަރީފަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ވާހަކަ ދައްަކވަން ެވސް ދަންނަވާފައިވާނެ  ެއއް ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކުރިން ވެސް ައޅުގަ

ީރގައި ވެްސ ހަމަ ރައްޔިތުްނނަށް ދިމާވާ ބޮޑު ތަކުލީފެކޭ. އެީއ، މީގެ ކުއެޅުމަކީ ން އަނެްއގެއަށް ދާއިރު ެހލްމެޓުގެއި

ނޑުމެން އެ މަސައްކަތްކުރިން. ކުެރވޭތޯ ބެލިން. އެހެންނަމަވެމިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގާ ސް، ނޫނަށް ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ޑުވީމާ އެކަން އަނބުާރ އެކަުމން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު ބޮ ،ވުރެ އާއި މަންފާއަށްރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިދާ

 އަޅާ އަްއޑު ައތޮޅުގައި މި އޮންނަ ދިގު މަުގގައި މިހާރުވެސް ހެލްމެޓު ގެންނަންޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތެދުފުޅެއް.

ތައް އެ ދިމާވަނީީކ ސާނަމަވެސް، ދިމާވާ ހިތާަމެވރި ހާދިގެްނ މީހުން ދުްއވަނީ. ެއހެންގޮތަށް އޮންނަނީ. ހެލްމެޓު ައޅައި
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 އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ހެލްމެޓު  ޅަން އޮވޭ. އެހެންވީމާ، ހެލްމެޓުއަެއއް ނޫން. ހެލްމެޓުގެ މައްސަލަެއއްގަ މެޓުއެ ހެލް

މީހުން  ޑަކީ މާލޭގައި ނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭަގއިއެޅުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ރަށުތެރޭަގއި މި ދުއްވާ ސްޕީ

އަޅަންޖެހޭ ސްޕީޑެއް ނޫން. މީ އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް  ސްޕީޑަކީ ހެލްމެޓު ްއވަްނ އޮންނަދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ދު

ނޫނަށް ކުރިމަތިކުުރަވން އަޅުަގނޑުމެން ގާއިތުރު ޚަރަދަކާ  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ރަްއިޔތުންނަށް އިތުރު ތަކުލީފެއް

ނޑު ގަބޫުލކުރަން. މީގެ ކުރަންމެދު ދިރާސާ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަންކަމާ ،އިޞްލާޙުތައް ގެންނައިުރގައި  ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ބައެއް ، ވުރެ ބާރަށް އެކަށީގެންވާ ބާުރމިނަށް ،އޮތް ހާދިސާއެއް. ބާރަށް އިވެސް މި ހާދިސާއަކީ ހިނގާފަކުރިން

ނޑުމެން އަތޮުޅަގއި ހަ މި މައްސަލަަތއް ކުިރމަތި މި ،ދުއްވާތީ  ސަރަހައްދުތަކުަގއި ޓްރެފިކު  ަމ ވަނީ. ޚާއްަޞކޮށް ައޅުގަ

ފަހަރު ދުއްވާކަން  މޭަލށް ބައެއް 140، 130، 120މޭލު،  100ޒުވާނުން އެކަީށގެންނުވާ ބާރު ސްޕީޑުަގއި ގަިޑއަކު 

ެއއް ނެތް. ރޭވިފަކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނިޒާމުތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ހިތާމައަކީ މި

ކަްނ އެކަީށގެންވާ ސްޕީޑު ބްރޭކަރެއް ނެތް ސަރުކާރުގެ އެހީަގއި ހެދި މަގުތަކުަގއި އަތޮުޅގައި ިސލޯނު އަލަށް އަްއޑު

އެބަ ޖެހޭ ލާން. އަދި  ބްޭރކަރު  ޙުކުރެވެން. ސްޕީޑުކަންކަން އެބަޖެހޭ އިޞްލާ  އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ. އެ 

ސްޕީޑް ންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ލާ ބްރޭކަރު ބޮޑެތި މަގުތަުކގައި ެވސް ސްޕީޑު، ާވނަމަ ނުކުރެވޭ ކަމަށްކޮންޓްރޯލް

އަިދ  .ކަންކަން ިއޞްލާޙުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެްނ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރެވޭނީ މި ،ބްރޭކަރާ

އަތޮޅު ލިންކު  ޖެހޭ. ޚާްއޞަކޮށް އަްއޑު އިމުކުރަން އެބަށް ދުއްވާ ތަންތަނުގައި ޓްރެފިކު ޕޮލިސް ޤާހާއްޞަކޮށް މި ބާރަ

 ން ަވކި ސްޕީޑެްއގައި ދުްއވަން ކޮށްގެ އިމުކުަރންޖެހޭ. އެކަންޓްރެފިކު ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާ ރޯޑުަގއި

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދު ހާސިލުކުރެވޭނެ އިޤްޞަހިފެހެއްޓުނީމާ އަޅުގަ

ވެފަިއ ންތޯ ުޒވާްނ ކުދިން ެއކްސިޑެންޓު ނޫގެްނ ތިއްބާއެްއގޮތަކަްށވެސް އެީއ ހެލްމެޓު އެޅުމެްއ ނޫން. ހެލްމެޓު ައޅައި

ޑުގަިއ ބާރު ސްޕީ ،މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާން މި ޖެހެނީ. އެކަންކަން ހިނގަން ދިމާވަނީ، ދޫކޮށް ނުވަތަ ފުރާނަ ،މަރުވެ

ްއވުން ގައި ދުވީމާ، އެކަީށގެންނުވާ ބާރު ސްޕީޑުނގޭ. އެހެންުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ އެކަން އަދުއްވުން

ނޑުެމން ހޯދަން މި  ތެރޭގައި ރަށު، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ިމ ދަންނަވަނީޖެހެނީ. ހެލްމެޓު އަޅަން ހުއްޓުވޭނެ މަގެއް އަުޅގަ

ަގއި ން ނުފެްނނަ ވާހަކަ. ބާރު ސްޕީޑު ެއގޮތަށް ާބއްވަ ،އަޅަންނުޖެހޭ ވާަހކަ ޑުަގއި ުދއްާވއިރުަގއި ހެލްމެޓުމަޑު ސްޕީ

ނޑުމެދުއްވާ  އަތޮޅު ލިންކު  ވެސް އެ އޮންނަ ގޮތަށް އަްއޑުޅުން މައްސަލައެއް ނޫން. މިހާރުއެން ހެލްމެޓުއިރުަގއި އަުޅގަ

އެެހން ދިމަދިމާލުގައި ހެލްމެޓު ، އަޅާ ގޮތަށް ޮއވެފައި އި ުދއްވާ ތަންތަނުަގއި ހެލްމެޓުމިނުގަރޯޑު ފަދަ ދިގު އަދި ބާރު

ހައްަޓވާ ފަރާތަކަށް ހެލްމެޓު އަޅަންވީ ކަންތައްަތއް ބަލަ ެރފިކުރިޓީއަށް ނުވަތަ އެކަްނ؛ ޓްނާޅާ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯ 

ޤާނޫނެއްގެ ތެރޭން ލިބިދިނީމާ އި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިމުވެފަތަންތަނާ އަދި ސްޕީޑު ކޮންޓްރޯލްކަރަންވި ތަންތަން ޤާ

ނަޑށް ގަބޫލުކު ދު ހާސިލުކުރެވޭނެއުޅޭ މަޤްޞަ އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަްނ މި ނީ. ދެްއިވ ެރވެކަމަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިމެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ނިކަށް.މެންބަރު މޫސާމަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ނިކުމޫސާމަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ގެން ފަންރިޔަލުަގއި ރިޔާ ނަގައިފަހަރުގައި ! ދިވެހީން އުފެއްިދ ދިވެހި ދޯނިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

އިންނަ ތަނުަގއި ހުންގާނު ހިފޭނެ އުސޫެލްއ  އިޮކޅު ައއްސާފަދިރުނާބކޮޅަށް އަަރއި، ފަރުމާނުގެ  ދުއްިވއިރުަގއި ވެސް

މޮޓޯ ސައިކަލާ އަިދ ، އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ގެ ތެރޭގައި އިޖާދުކުރެވިފަެއއް ނޯވޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިއަޅުަގނޑުމެން 

ގެން މި ލީ އުޅަނދު ވެސް މިއަދު އުފައްދައި ައދި ތިން ފުރޮޅި ،ހަތަރު ފުރޮޅިލީ އުޅަނދާއި ދެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ކާރާއި

އެ އުެފްއދި ފަރާތްތަކުން އޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހަދާފައި  ،އިވާއިރުގަ  އެތެރެކުރަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަމަށް

ނޑުމެން ހަމަ  އިވުރެ ޭއގަ ހުންނަ އެއްޗަކަށް ައޅުަގނޑުެމން ފާޑުކިޔުމަށް އޮންނަ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަީކ އެއީ، އަުޅގަ

، ވިއްޔާ ވަނީ ގޮތް ކަމަށްބޫލުވާނީ ެއ ކޮށް ރައްޔިތުން ގަގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރަނގަޅު ވޯޓުލާ ދުވަްސވަރާ ދިމާ

ގެްނ ވެސް ުދއްަވންވީ. ފުރޮޅު ނައްޓާަލއިނާޅާ ކާރު  . އަދި ޝީޓް ބެްލޓުއިންނަންވީނާޅާ ެވސް  އެކަކު ހެލްމެޓު

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް އެންމެ ތާއީދު ބޮޑު  ދުއްވަްނވީ. އެ އުސޫލުން ސިާޔސީ މީހުންގެ ފައިދާ ނެގުމަށް

ނުޑ ރިޔަލު ދޯީނެގ ވާހަަކ މި ދެއްީކ. ެއއީ،  ،ވާނަމަ ހޯދަން މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަށް ގޮތް އެކަްނ ކުރަްނވީ. އަުޅގަ

އި، ފަހަތަށް ފައި ލާފަ އެ ެއއްޗެީހގައި ފެންފިލާަގނޑު .ދިވެހި މާވަޑިން އަިމއްލައަށް ތައްޔާރުކުރި ިރޔަލު ދޯނިފަހަރު

ނޫން.  ން ުދއްވުަމކީ ެއީއ ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކުން އީޖާދުކޮށްގެން ުއޅޭ ކަެމއްގެނަގަިއގެން ހުންގާނުދޫނީަގއި ފައިއަަޅއި

ގެން ދިރުނބާކޮޅުގައި ގެންގޮސް އެ ހުންގާނު ބައިންދައި، ުއފެއްދި އިންޖީނު އެއަށް އެޅީމާ  އެކަމަުކ، މިއަދު ޖަޕާނުގައި

ނޑު ގެން އެަބ ދުްއވޭ ހަމަ ރަނގަޅަށް ހުންގާނުހިފައިުހންގާނަކުން  ށް ރީްއޗަށް ވީލްހަމަ ވަރަ ިމ . އެކަމަުކ، އަުޅގަ

 ޓަކަިއ ގެއިން ބަިދގެއާ ހަމައަްށ ދާ ކުރުމަށްވީމާ އެަކމެއް ރަނގަޅު  އުޅޭ ވާހައަީކ މި ދޭތީގެ ތަފާތު. ކަމެއް ދަންނަވަން

އި ކަން. މީގެ ހޭލުންތެރިކަމާމީހާއަށް ކިހިނެއްތޯ އިނގެީނ ހައިވޭައކަށް ނުކުމެގެްނޮގސް އެކްިސޑެންޓެއް ުނވާނެ 

ހުރި މަސައްކަތްތައް ުކރެވޭނެ. އެކަަމކު، ސަލާމަތާއި މަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރެވެންކަްނކަ މި ،ގެން ދުްއވުމާބަލައި

އަންގާފައި އޮންނަ މަލުކުރަން ޢަމުކޮށް ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އާއްޓަަކއި ދުނިޔޭަގއި މި  ރައްކާތެރިކަމަށް

ނޑުމެންމަލުކުރުމަކީ ައޅުލުތަކުން ޢައުސޫ ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ މި ރާއްޭޖގައި ިމވަރު ިބލެއް ތަްއޔާރުކުެރވޭއިުރގަިއ  ގެގަ

ނުވަތަ ޖީ.އެން ސައިކަލުެގ  ،ހުރޭ މަޝްހޫރު ހޮންޑާ ފިފްޓީގެ ވާހަކަކުރަންވެއްޖެ ކަމެއްހެން. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަނދާން

.ެއން ސައިލާ ބެހޭ ގޮތުން ސައިކަލާއި ޖީ ހޮންާޑ ފިފްޓީ މަޖިލީހުގައިވާހަކަ ައޑުައއްަސވާނެ. ރަްއޔިތުންގެ 
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ެއ ބޭފުޅާައށް  ،ކުރެއްިވއިުރގަިއ އޭުރަގއި ވަރަށް މަޝްހޫރު މިނިސްޓަރެްއގެ ިއސްތަށިފުޅުަގިއ ހޭވިދާނެތީވެބަހުސް

 އެކީގައި ނުވަތަ  އަޅަން މަނާކުރި ވާހަކަ އެއީ، އަޅުަގނޑުމެން ވަަރށް އުފަލާ މާލޭަގއި ހެލްމެޓު، އުނދަޫގވެދާނެތީވެ

ނުދޭ. ޒުވާނުން އްކާ ވާހަކަެއއް. އެ ުދވަސް އަދިވެސް މި ާރއްޖޭަގއި ފިލަިއގެންޖަހާފައި މަޖާކޮްށ ދަވަރަށް ޖޯކު

ތު ފުރުޞަ ޕާިކންކުރާ މީހުންނަށް  .ގެން ުދއްވުން ުނވަތަ ގަބޫލުނުވެދާނެީތވެވެދާނެތީވެ ަސއިލަންސަުރ ނައްޓާލައިގަބޫލު

ނޑުމެން ޕާިކން އޭރިޔާ   އަށް ކުރި މީހާއި، ދެން ޕާކު ނެތަސް ބޭނުންވަަރކަށް ސަިއކަލު ރަޖިސްޓްރީކޮްށފަ ދޭންވެގެން އަުޅގަ

ނުވަތަ ސައިކަލް ދުއްިވ  ،އަށް ނުވަތަ ސްޓިކާޖެހި ފުލުސް މީހާ ލެވުން. ކައުްނސިލަށްއްސްޓިކާ ޖަހާފައި އެކަމާ ހަޅޭ

ވެގެންދާންޖެހޭނީ އްޭޖގެ ކަްނކަން ބަދަލުދަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާ ނުވަތަ ދެން މި އުސޫުލން ކަންކަން ކުރަން މި ؛މީހާ

ދޭތެރޭަގއި ެއ  ؛ކެްއގެ މިނިވަްނކަމުގެ ަޙއްޤު އަެނކަކަށް ުނެގްއލޭ ހިސާބަށްިއ އޮންނަ އެ ބުނެފަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނުޑގެ ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭ އެބަ އޮންނ އި ޤީޤަތުގަ ޓަަކއި ޙަ . އެކަމަށްއް ހޯދައިދޭންރަްއިޔތުންނަށް ގޮތެ މިންގަ

ނުޑ  ވެސް ދަންނަވަން. ދެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަމުން އެ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ޑަކޮށް ތަފާތު ެއްއޗެއް ަދންނަވާނަން.ކު އޮތް ގޮތުްނ  އިަވނަ މާއްދާގެ )ނ( މިހާރު ބައްޓަންކޮށްފ7ައަުޅގަ

ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ބާރަށް އެއްގަމު އުޅަނދު  30ން ގަިޑއަކު ގޮތުގެ މަތީ ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް

ދުއްވުމަށް ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ސަރަހައްދުތަކުަގއި ނުވަތަ މަގުތަުކގައ އޮޓޯ ސައިކަާލިއ މޮޓޯ ސައިކަލު ދުއްާވއިރު 

ދުގައި ތިބޭ މީހުން އުޅަނ ލްމެޓުޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ހެ އުޅަނދުަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ތިބެންވާނީ މިކަމަށް

ނޑު  ވުރެ ބާރަށް މީޓަރަށްކިލޯ 30ގެންނެވެ. މީ ބޮލުގައި އަަޅއި  ނޑު ލިޔެފަ. އެކަމަކު، އަުޅގަ ދުއްވާ ކަމަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙަށް ބޮޑަށް ؛ ޟް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ތާއީދަށް ބޮޑަށްތުގައި ެވސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޙަޤީޤަ

ދަްއކާފައި ެއ ރީ ގްރޫޕާ ވާހަކަމެންޓްދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޕާލިއީުދކުރެވެނީ. އަޅުަގނޑު އެއަޅުަގނޑު ތާ

ނުޑމެން ގޮތަކަށް ވިސްނުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  އަނެއް ދުވަހަކު ިމއަދުެގ  ،އަކުމާދަމާ، ބޭއްވުން. އެއަށްފަހު އަުޅގަ

މީޓަުރގެ ބޮޑު ކިލޯ 21އި އެ ގެްނދަނީ ހައްދުންމަތީގައި ގާތްަގނޑަށް ގޮތުގަ  ގެއޮތް މަސައްކަެތއް އިސަރުކާރުން ފަށާފަ

ޮއްއވާ މަގު ހަރުކޮށްލި ހިސާބުން، ގެންދަނީ. އެ ަމގު ައޅަައޅާ  މަގެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަޅަމުން މިހާރު އެ

ދާިދ ، ޑުމެން ގަބޫލުކުރަންވެގެން ގެންނަންޖެހިއްޖެ. ހަމަ އަޅުަގނތަނުން ދެ މީހަކު އެކްސިޑެންޓު  ދުވަހު ވެސް އެއިހަށް

ތިބެ މީހުން މިކަމަށް ވިސްނާ . އެެހންނަމަވެސް، ކުޅުދުއްފުށީމިދާކަށްދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީަގިއ ބޮޑު މަގެއް އެޅީ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ބަލާބެލުމުގައި ހޭލުންތެރިކަމާ ކުަޑ  ކުޅުދުއްުފށީގައި ވެސް އެ އޮތީ؛ އެކީގައި މިކަްނ ކުރީމާ، އަުޅގަ

ަތއް. ަވިކ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވެގެން ވަިކ ހަމަ ގެންދަނީ މި ގެންގުޅޭ ސައިޒުއަޅާފަ. ގެންދާ ސައިކަލު ެވސް  މަގެއް ނޫން

ކުޅުދުއްފުީށގެ ރައްޔިތުން  ،ގައި. އެކަމަކު، އެ ބޭފުޅުންޮކށްގެން ސައިކަލް ނުިވއްކާ ެއތާކޮންޓްރޯލް  ވަރަކަށް ސްޕީޑު

ެއކީަގއި  ދެވޭތީ އަުޅަގނޑު ފަޚްރުވެިރކަމާއެކަމާ ދޭެތރޭގައި ވިސްަނއި ރީންނަށްމީުހންގެ ދަ އެ ،އެކަމާ ހޭލުންތެރިވެ

ތެއް އަދި މަދު ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ، ފުރުޞަ ަތއް ނިސްބަތުންހަކަ މި ަދންނަވަނީ، ެއކްސިޑެންޓުކުޅުދުއްފުށީގެ ވާ
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ނޑު ހަމަ  ގެންވާނެ ކަެމއްށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޖާަގ ދެވިމީހަކު ބޭނުންވާ ޮގތަ އޮތުމަކީ އެ ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ކޮމިީޓ އަދި ތި ިއޞްލާޙު ބޭއްވުމަށް ،މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި އޮތީމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ިކބައިން އެދެން

 ދައްާކފައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.މަރުޙަލާގައި މިއަށް ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރި

 ޘްމާނަށް.ޢު މެންބަރަށް ޖަމީލް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ތްތެރި މެންބަރު ރިާދއިރާެގ އިްއޒަ ިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވިލުފުށީއާދެ! ޝުކު

ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅޭއެްއގަމު ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާނޫ ،2009/5ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ުއޅޭ ންގެ މައްސަލަތައް މި ދިމާެވގެޅުަގނޑުެމންނަށް މި އެކްސިޑެންޓު ތުަގއި އަ ޙަޤީޤަ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކައކީ

ނޑުމެން ެހލްމެޓުއްލެްއ ހަމައެ ކަންތައްތަކަށް ޙަ  ނެއް އްުލެވގެމަކުންނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ޙައެޅު ކަނި އަދި އަުޅގަ

މި ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންގެ ތެރޭން ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުން އެބަ ބޭނުންވޭ ސައިކަލު ދުްއވަން.  ނުދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ޙައްުލވެގެެނއް ނުދޭ. އިއްޒަތްތެރި ްއ ނެތި ހެލްމެޓު އެޅުމަކުން ތަކެ ސައިކަލު ދުްއވޭނެ ގޮތް

ރައީސް. މި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުްނގެ ތެރޭން ވަރަށް ގިނަ ޒުވާުނން އެބަ ބޭނުންވޭ ސައިކަލު ދުއްވަން. ސަިއކަލު ދުއްވޭނެ 

ނޑުެމންނަށް މާލޭގައި މިއަދު ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން މާލޭ  ގޮތްތަެކއް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މަގުތަކުަގއި ެއކިެއކި ތަންތަނަށް އެްއވެގެްނ، ުޒވާނުންނަށް ވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ 

ނޑު ވަކި ަގޑިެއްއގަިއ ވަކި ހިސާބު ތަކަށް މީހުން ހިނގައިނުލެވޭހާ ދަރަޖައަކަށް މާލޭގެ މަގުތައް ވަނީ ނާމާންވެފަ. ރޭގަ

އެްއވެގެްނ، މަގުމަީތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިނގާލެވެނީކީ ނޫން. ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިަޔފާރިކުރެވެނީކީ ނޫން. ސްކޫުލ 

ނޑުމެންނަށް މާލޭގައި އެކްިސޑެންޓު  ކުދިންނަށް ނިދެނީކީ ނޫން. މި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުްނ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އުސޫލުތައް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތް ކަމަކު،  ކަންތައްތަކާ ެއއްޗެހި ގިެނެވގެން މި އަންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ހުޅުމާލޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުން ބޭނުންވޭ ދުއްަވއިލެވޭނެ ަމގުތަެކއް. އަުޅގަ

ލަން، ުޒވާނުންނަށް ދުއްވާެލވޭެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ުޒވާނުންނަށް ޓަކަިއ ުޒާވނުންގެ ހުނަރު ދައްކާ

މަގުތަކެްއ، އަމާން މަގުތަެކއް ޤާއިމުކުރަން އެަބ ޖެހޭ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ހިނާގ މަގުަތެކއްެގ ގޮުތަގއެއް ނޫން. ެއ 

ނޑުމެންނަ ށް ކުދިންގެ ހުނަރު ދަްއކާލެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. މާލޭގައި އެ ކަންތައް ކުރަްނ އުޅުނީމާ އަުޅގަ

މި އެކްސިޑެންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވެގެން މި ދަނީ. ދެންހަމައެއާެއކު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ، 
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަގުތަކުަގއި މިއަދު މި އެކްސިޑެންޓުތައް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ 

އިުރގައި އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ ބިދޭސީން ތިންހަތަރު ޓަނުގެ ކުނި އަޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮށް ިވސްނައިލާ

އަޅުަގނޑުމެންގެ މަުގމަތީގެ އަމާންކަމެއް ނެތް.  ،ހިނދު އަރުަވއިގެން ެއކި ދިމަދިމާއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ

ނޑުމެންގެ މި ،ންވޭގިނަ. ހަމައެާއއެކު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު އެކްިސޑެންޓުވުުމގެ ފުރުޞަތުތައް ވަރަށް  އަުޅގަ

 މި  ،އަދި ކާރުފަދަ ތަކެތި ދޮވެ ،އްދުތަކުަގއި ތިބެގެން ސައިކަާލއި ބައިްސކަލުން މަުގގެ ެއކި ސަރަހައުޅޭ ބިދޭސީ

އެްކސިޑެންޓުތަްއ  ،މި ސަކަރާތް ޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ެވސް މަގުތަުކގެ ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ނެތިގެން ،ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން ސުވާލުކޮށްލަން އެބައެބަ ދިމާވޭ  ޖެހޭ ިމ ރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ބިދޭީސއަކަށް ކާރު، ސަިއކަލު، މި . އަުޅގަ

ކުނި އަރުަވިއގެން  މިޓެއް ދޫކޮށްަފއި އޮތްޯތ؟ އަދި ބައިްސކަލު ތިންހަތަރު ޓަނުގެއެްއޗެހިތައް ސާފުކުރުުމގެ ޯވކު ޕާ

ޖެހޭ ޙައްލު ހޯދަން. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި  އްަތކަށް އެބަކަންތަ މިޓެއް ޫދޮކށްފައި އޮތްތޯ. މިގެންދަން ވޯކު ޕާ

ނޑުެމންނަށް މަގުމަތި އަމާނެއް ނުކުރެވޭނެ. ހުރިހާ ގަވާއި ހިތަން ދުތަކަށް ވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހެލްމެޓަކުންނެއް އަޅުގަ

ނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ކަންތައް؛ ޖެހޭ. މި އެބަ ނޑުމެން މާލޭގަޖެހޭ  އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ އި އަުޅގަ

 ،ސްކޫލު ކުދިންނަށް ވެސް .ބޮޑު ތަކުލީފެއް ޙަޤީޤަތުގައި މީ ވަރަށް ގޮތަށް ހަމަޖެހެންޏާ އަޅަިއގެން ދަތުރުކުރާހެލްމެޓު

ނޑަެއޭޅ އުސޫލެއްގެ މަތީން ވަކި ސަރަހައަދި ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް. އެހެން  ޚާއްޞަކޮށް  އްދެްއގަިއ،ނަމަވެސް ކަ

ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ހަމަ  މި ގުތައް އޮްނނަ ވަކި ސަރަހައްދުތަކުަގއިނޫނީ ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑެތި މަ ،އަތޮުޅގައި  އަްއޑު

 އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަުމަގއި ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ  މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު 

 ރިފަށް.ޢަލީ ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ާޤނޫނަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ، 2009/5 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.`. ޝުކުރިްއޔާ އި

އްިވ ިއޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. އެކަމަުކ ިމ ބިލު ފާސްކުރުމުެގ ކުރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިމްރާނު އަިރހުން އަހާލަންވާނެ މީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ. ެއއީ ކުިރއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންކަން އޭނަ 

ނަޑކަށް ކަލަކާ އެްއވަަރށް މިހާރު ކަން ތައްތައް އޭަނ ހީވަނީ ކްލޭމްކުރަްއވާހެން. އެބަ ލަފާކުރަްއވާ، މިހާރު ާގތްގަ

އެހެންވީމާ، އެކަންކަްނ؛ ެއްއވެސް ކަެމއް މި ތަނުން ާފސްކުރުމުގެ ކުރިން ޢިމްރާނު ކުރެން އަހާލަންވާނެ. އެ ަބއި 

ނޑަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި މިދެންނެވުނު ގާނޫނުގެ  ެގ ވަނަ މާއްދާ 7ބާއްވާަފއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ
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ނޑުެމން މިއަދު މަޖަލަކަށް؛ ދެންމެ މި ދެއްކި ކަހަލަ ވާހަަކއަކަށް  )ނ( ގައި މި ބުނާ ހެލްމެޓުެއޅުމުގެ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ހަދައިގެން ވާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރާއްޖޭގައި ދުްއވާ ތަެކތި އިންތިހާއަށް ގިނަެވއްޖެ. 

ރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ލ. އަތޮޅު ނުވަތަ ހައްދުންމަތީ ބޮޑުމަގު އެއީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެ

ވިއްަސކަށް ކިލޯމީޓަރުގެ ަމގެްއ. މި ސަރުކާރުން އަޅައި އެ ނިންމަނީ އެހީތެރިކަން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދީގެން. 

ރާދަކުެރއްވީީތވެ މި ާރއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ކުރިއަރަމުން އެވަުރގެ މަގުަތކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް މި ިއެވނީ، އި

އަންނައައުމާ ެއކީަގއި ހިތާމަޔަކީ މިކަހަލަ ޒުވާނުން، ޒުވާްނ ކުދީންގެ ލޭ، އެ ކުދީންގެ ފޯރީގައި ބާރުބާރަށް ދުއްވާފަިއ 

. ތިމާާއއި ދެން މަގުތަްއ ދާއިރުަގއި އެ ކުދީންނަށް ިވސްނައިނުލެބޭ ގިނަ ފަހަރަށް މި ކުރެވެނީ ކޮންކަހަލަ ކަމެްއކަމެއް

ބޭނުންކުރާ އެހެން މީހުންނަށް މި ފޯރުކޮށްދެވެނީ ކިހާ ބޮުޑ ނުރައްކަެލއް ކަެމއް، ުނވަަތ ކުރިމަތިކުރެވެީނ ކިހާ ބޮުޑ 

ނުރައްކަލެއް ކަެމއް އެ މީހުންނަކަށް ނުއެއް އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަތނެއްަގއި ދެ ފުރޮޅުލީ އުޅނަދުފަހަރު ދުއްވަންވާނީ ައދި ކާރު؛ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ދިވެހި

އުޅނަދުފަހަރު ދުއްވަންވާނީ ވެސް ރައްކާތެިރކާެއކު. ެއގޮުތން، ދެ ފުރޮޅުލީ ތަކެތި ދުއްވަންވާނީ ހެލްމެޓުއަޅަިއގެން 

ޅަނދުތައް ދުްއވަންވާނީ ސީޓުބެްލޓު އަަޅއިގެން ކަމަށް ވެްސ ކަމަށާއި، އަދި ހަތަރު ފުރޮުޅލީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އު

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު ފާސްކުރަން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒިންމާ. ައޅުަގނުޑމެން މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ 

ނުވަތަ ލައިގެްނ  އަޅުަގނޑުމެން އަާދކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މީހަކަށް އުނދަޫގވެދާނެތީ، ނުވަތަ ބޯހޭވިދާނެތީ

ނޑުމެންނަަކށް އިހުމާލުކުރެވޭކަެށއް ނެތް.  އިންނަ ހެދުން ހަޑިވެދާނެތީވެ، ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދެން މި އޮީތ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ފުރުޞަތަށް އެދުމުެގ ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. އަުޅގަ

ފަހުބަސް އިްއވުމަށް ފުރުޞަތުއެރުވުން. ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދަށް ފަހުބަސް 

 އިްއވެވުމަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާ

ނޑަށް ބޮޑަށް ގަބޫުލކުރެވުނީ،  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބިލާ މެދުގަިއ ވާހަކަދެްއކިއިުރގައި އަުޅގަ

ބްރާހީމް ޝަރީފް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވެސް އަދި އަްއޫޑ މަރަދޫ ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ވެސް، އަދި ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް، ައދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެްސ މި 

ނޑަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުެރެވނީ، މި ދިމާވި މައްސަލަތަްއ  ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާތަުކގެ ަމއްޗަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ
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ނޑަްށ ދިމާވެފައި މިހި ރީ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާިއ ަގވާއިދުަތކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުނުކުރީމަ ކަމަށް. އަުޅގަ

މާދަން ވެސް މި އިޞްލާުޙކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނުތަކާ ެއްއގޮތަށް ެއކަންކަން ނުކުރެވޭީތވެ ދިމާާވ 

ންެމ ކެލާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން މައްސަލަތައްކަން ފާަހގަކުރަްނ. ހަމައެާއއެުކގައި ދެ

އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި، ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ އެބަ. އަދި 

ނޑުމެން  ސަރުކާެރއް. ިމ  އަހަރަށް ހޮާވފައި އޮތް 5ހަމަ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މިއަދުގެ ސަުރކާރަކީ މީ ައުޅގަ

ވަނަ  107ޔާމީްނ. އެ މަނިކުފާނު އެހެރީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ هللا ސަރުކާރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ިމއަދު ޢަބްދު

އަހަރުގެ ަދއުރަކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން އިންިތޚާބުކޮށްފަ. ޭއގެކުީރގައި އެ  5މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 

މުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނާ މީހުން، މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެ ތިބީ ޚިލާފުވެފަ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނި

މިހާރުން މިހާރަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި  އެ މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމަކީ

ފަސާދަވެ، މުޅި މުޖުތަމަޢުގަިއ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމެްއ އެފަދަ މީހުން އެ ދައްކާ ާވހަކަތަކުން މުޅި މުޖުތަމަޢު 

އުފެދުމުގެ ކުީރގަިއ މި ކަންަކން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައި މި މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަުޅ 

ދަޢުވާކުރެވެން. ެއއީ ފަހުެގ  އަޅަންޖެހޭ އެބަ. ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތުގައި މިހާުރވެސް އެބަހުރި އެފަދަ މީހުންނާ މެދުގައި

ނޑު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ކަމުގައި ވީަނމަވެސް، ކުީރގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަުޅގަ

ގޮވާލަން މިހާރު މި އޮތް ގާޫނނީ ސަރުކާރު ަވއްޓައިލާނެ ަކމަށް އިންޒާރުދީ، އަދި ރައްިޔތުންގެ ތެރޭން ފިތުނަފަސާދަ 

ނޑުމެން އެބަ އުފައް ދަިއ، މި ކަންތައް ކުރާ މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ޝައިޚް ޢިމްރާނު އަޅުގަ

ޖެހޭ މިއަދު މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި، މި ޤައުމުގެ ދަރީންގެ ދަރީންނަށް ޓަކައި، ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންެގ 

މަލުކުރަމުން މި ގެންދާ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ޢަ

މަތީން ދަމަހައްޓައި، ނަގަހަްއޓައި، ހިފެހެއްޓުމަކީ މުޅި ަދުއލަތުގެ މައްޗަށް އޮތް ލާޒިުމެވގެންވާ ކަމެއް. އަދި ވާޖިބެްއ. 

ދުގައި ފުންކޮށް ވިްސނުމަށްފަހުގައި އެފަދަ ބަޔަުކ އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރު ބަަދލުކުރާނެ ކަމަށް ޮގވައިލާ ފަާރތްތަކާ މެ

ނޑު  ނުމުގެން އެފަދަ ކަމެއް ކުަރން ފުރުޞަތުދީގެންނުވާނެ. ޭއގެކުީރގައި އެކަން ހުއްުޓވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބަޔަކު މުޅި  ގަބޫލުކުރަނީ، އާދެ، މިއަދު ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަމުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީައށް ނިސްބަތްވާ

ނާޑ، މި ތަންތަނުގައި ިމކަންކަން ކުރުީވ، އޭރު ިމ  މަގުތައް ހިފައި، މުޅި ރާުޅަގނޑު ސަރަހައްާދއި އުސްފަްސގަ

ނޑާ ކައިީރގައި މި އިންނަ ޢަބްދު ނީޑަގއި އަުޅގަ ރިޔާޟް. އޭނަ ގަސްުތގައި ވަޙީދުގެ ވެރިކަން އެމް.ޑީ.ީޕާއ هللا ގޮ

ީޑަގއި ހުރެގެން، އޭުރ އެމް.ޑީ.ޕީން ހިންގާފައި ހުިރ ޖަރީމާތަކެއް. މިއީ މިއަދު ގުިޅގެން ަވއްޓާލުމަށް ޓަކައި އޭނަ އަ

ބެލެންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ާމދަމާ ވެސް؛ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް، އަދި މިތާ އަުޑއަހަން 

ޔާ ނޫނިއްޔާ މާލޭ މަގުތަކުގައި އެްއވެްސ ތިބޭނެ. ގަބޫލުކުރަްއވާ! ދިވެިހ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ފުރުޞަތު ދިނިއް

އެފަދަ ކަެމއް ކުރަްނ  މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުއަސާސީާއއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ޢަމަލެއް ނުކުެރވޭނެ.
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ގޮވާަލއި މަގުމަްއޗަށް ނުކުްނނަ ހިސާބުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގާނޫނުތަެކއް އެ މީހެްއގެ މައްޗަށް 

ފީޛުކުރުމަށް މިހާރު އޮތް ގާނޫނުތަކުން ހަވާލުވެަފއި އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތެއް އެއީ އެކަންކަން ހަވާުލވެފައި ތިިބ ތަން

ނޑު  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އުއްމީދުކުރަން. އަުޅގަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް. އެހެްނވީމާ، މިކަން ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ަޔޤީންކުރަން، މި އަދުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކީ އަދި މިއަދު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކީ މިކަން ކަށަވަރުކުރަްނ، އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން މިކަން ކުރައްވާނެ. ފަހުބަސް މި ދެންނެވުނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި 

 .والّسالم عليكمރައީސް ދެްއވި ފުރިޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގަިއ 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުނު ވާހަކަ ެވްސ 

 ގެ ވޯޓު ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 1:30ބިލާ ގުޅޭގޮތުްނ ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ދަންނަވަން. މި 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަުށން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  129އަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު -6.1

ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއާވ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސިކިއުރިީޓގެ މަޤާމަށް ހ. 

ރޑް(  ގެ މައްސޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މެދު ސަރުކާރު  މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް ރުހުން ދެއްވުމާރާޅާހާ، މޭޖަރ ޖެނެރަލް )ރިޓަޔަ

ަގއި  2015ޕްރީލް އެ 23މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން އެ

ދެްއވާނީ ސަރުކާރުގެ މައްސޫިލއްޔަުތ ވައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯރޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް

ވަރު ބަާލ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ، ވިލުފުށީ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި އަދާކުރާ މިން

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ
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ސްގެ މަޤާމަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ޑިފެން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .الّسالم عليكم`. 

ޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯކުަރއްވަން ފޮނުްއވި ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި މި މައްސަލަ ޢައްޔަން

މޭޖަރ  ،ވިާދޅުވީ. އެހެންކަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑަިއގެންެނވި ތާރީޚު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތި 

ިއއްޒަތްތެިރ  6ަވޑަިއގެންނެވި ދު ބޭއްވި ކޮމިީޓގައި ބަިއވެރިވެ މެ ނެރަލް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް ރުހުން ދިނުމާ ޖެ

ކަމަށް ކޮމިޓީގަިއ  މަނިކުފާނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވަނީ އެ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ބައްދަުލވުންތަްއ  އަދި އެ ވީަމ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނާެލއްބައްލަވައި ޓްމި ރިޕޯ، . އެހެންކަމުންވޯޓުދެްއވާފަ

ން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު މި ުތގެ މަތީގޮތުގެ ތަފްސީުލ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮ ދިޔަހިނގައި

ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ރިޕޯޓު ަވނަ އެހެންމެ ދެގޮތެއް. އަދި ހަމަ ނަންފުޅާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިްނމެވުން ެއއީ ައޅުަގނޑު އެދޭ

 ލެވިދާނެ. ރުޞަތު ދެއްަވއިފިްއޔާ ހުށަހަޅާރައީސް ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލާ ކޮމިޓީގެ  ިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރުމަސްއޫ ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިީޓގެ ގޮެތްއގަިއ އެ ދަންނަވަން. އަދި ޚާްއޞަ ކުރުމެންބަރުންނަށް ޝު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި

ނޑައެޅިފައި ރިޕޯ ވެސް ޝުކުރު ދަންނަަވން. މި އިބު މުޤައްިރރަށްމުޤައްރިރަށާއި ނަ ޓުެގ މިނެ 30ވަނީ ޖުމްލަ  ޓަށް ކަ

މިނެޓު.  5ޕާޓީއަށް  ޖުމްހޫރީ .މިނެޓު 5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5ވަނީ ޕީ.ޕީއެމަށް  ވަގުތު. ވަގުތު ބަހާލެވިފައި މި 

 5ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް . ވަކި ާޕޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ މިނެޓު 5ޕާޓީއަށް  . އަދާލަތުމިނެޓު 5އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު ގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަ

 ވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. ހުޅުހެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

 ބަރުފަިއވާ ޫމސާ ޢަލީ ޖަލީލަކީ ނޮވެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ޑިފެންސް މިނިްސޓަރަކަށް ނަން ައއިސް

ޓަކައި ވެަފއިާވ  ވާނީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީއެއް ރައްޔިތުންނަށްދުރާއްޖެއަށް ދިމާިވ ޢު ގައި މި 3

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިޑފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ވަރަްށ ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. ތަޢުލީމާއި  ،ބޭފުޅެއް. އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން އަުޅގަ

ނޑު މި ލަތް ޮއޔާދިަޔ މި ދައު، އަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީތަޖްރިބާއާއި ހުނަރު ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމަ ދީނީ ނަމުގައި ޝޭޚެްއގެ ތާކިާހ  ،ރާއްޖޭަގއި އޮތް ވެިރކަމެއް  ވަނަ އަހަރު މި 2012ނުދެއްަވއްޗޭ. އަޅުަގނޑުމެން 

ގޮތް  ކުރަންވީ ންފުލުހުންނަށް ކަ ގޮަވއި، ސިފައިންާނއިމުޅި މާލޭ މަގުމަތީގައި އޭތިމީިތ  ،އަޅަިއގެން ނުކުތް މީހަކު

ދީނީ  ،ދިނުމަށްފަހުނުބައިކޮށް ނަސޭހަތް ،ކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް އަދި ބަޣާވާތެއްގެ އަނދިރިކަން ދައްކަިއގެން އެ ،ބުނެ
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ިއވެިރވެގެން ނުކުެމ ވެސް އޭަގއި ބަ ދިޔައީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންފަހުގައި ދެން ފެނިގެންފަތުވާ ެއގޮތްމިގޮތަށް ދިނުމަށް

ވާގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ ރަްއޔިތުންެގ ބޯތައް ެއގޮތް މިގޮތަްށ ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ދީނީ ފަތު ،ވާހަކަދަްއކައި 

ނޑު އެދެން އީސް.ގެންދިޔަ ކަންތައްަތއް. އިްއޒަތްތެރި ރަކުރަމުން އުމުގައި ބަާޣވާތެްއ ޤަ ެވސް މި ުދވަހަކު ،އަުޅގަ

ނަޑކީ. ބޫލުކުރާ ކަެމއް ނޫން. ހިނގައިގެންުނވާނެ. ައޅުަގނުޑ ގަ ެއަކމުގެ ވަރަށް ޮބޑު އަނިާޔެއއް ލިބުނު އެކަކު އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި އޮތް ގާނޫނީ ވެރިކަެމްއ  ،ރާއްޖޭގެ އެަތއް ރައްޔިތުްނގެ ވަޒީފާތަެކއް ެގއްލި އަދި އޭގެ ސަބަބުން މި

ނޑު ިމއަދު ަދންނަވަ އެީކގައި މި ތަން ފެނުނު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަަރށް ޔަޤީންކަމާ ދިޔަގެންފުޑުފުޑުވެ   ނީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މިހާރުވެސް އެކީގައި ޖެހޭނީ ހަ ދިނުމާމަޖިލީހުން ރުހުން މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް މި  ،ވެސް ޮގވާލަން މަ ކަ

ޓަކައި  ކުރުމަށްފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަމުރުމްރާނު ހައްޔަރުކުރަން. ދިވެހި ސިގެންދާ ޭޝޚު ޢިވާތައް ޮގވަމުންބަޣާ

ނުޑމެން އެ ގެންދިއުން އެބަގެންދާ އޭނަ އެ ކުރަމުންމަސައްކަތް ޓަކައި  ޕާޓީއަކަށް ޖެހޭ ހުއްޓުވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ގެންދާތީވެ، ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްފަރާތްތަކަްށ މުޅި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިަފ ބަދަލުކުރަމުން ،ޤުރުބާންވި އެމް.ޑީ.ޕީ ޚަރާބުޮކށް

ނޑު ވަރަށް  ،ފުރުޞަތުގައި ހުރެ ނޑު މިއަދު ހަމަ މި އަޅުގަ ެއކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް. ، އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދު އެީކގައި މި ޔަޤީންކަމާ ނޑު މޫސާ  ،ކުަރންދަްނނަވަނީ އަުޅގަ ވާހަކަ  ޢަީލ ޖަލީލަށް ވޯޓުދޭއަުޅގަ

 ންނަވަން. ވެސް ދަ ކަަމށް ިއއްވުެމއްމިއަދު ިމ ތަނުގައި ިއްއވާގެ ފަރާތުން .ޑީ.ޕީދަންނަވަން. މިއީ ހަމަ ސީދާ އެމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  .ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އަުރަވނީ ޕީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 . އަށްهللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ދެްއކެވުމަށް ވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް  ،ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު

ަކމެކޭ. މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަކީ  ެވސް ކުރަންޖެހޭ ރުހުންދިނުމަކީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމީ ަނޒަރަކުން ބަލާއިރު

ނޑިަވޅުަގއި މި ދިވެހިރާއްޖެ ދު މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަ  ޓަކައި އެ ކުރުމަށްޤައުމު ސަލާމަތް ށް އެންމެ ުނރައްކާތެރި ދަ

ދީން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ޤައުމާއި މާތްވެގެްނވާ އިސްާލން  އަތްމައްޗަށްަލއިގެން މަގުަމއްަޗށް ނުކުމެވަޑަިއގެންނެވި ިދވެހި

ނޑު ބޭފު ލާއިރު ފެންނަނީ މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލުގެ ސާއަްށ ނަޒަރު ހިންގައިގެ ހާދި 3 ބަރުންގެ ނޮވ88ެޅެއް. އަުޅގަ

ޤައުމާއި ީދނުގެ ޙައްުޤަގއި ވެަވޑަިއެގންނެވި މަތިވެރި ޤުރުބާނީ.  މަނިކުފާނު މި އެ .ފަްނވަރު އިހިތްވަރާ

މަށް ލިބިގެންދާ ޤައު ކަމަށް ަވޑަިއގަތުން ވެގެްނދާނީ މި އެހެންކަމަށްވާތީ، މޫާސ ޢަލީ ޖަލީލް މިޤައުމުގެ ދިފާއީ ވަީޒރު

ޓަކަިއ  ކަށް. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އަޅުަގނޑު ެއކަމަށްވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަ
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ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ަވޒީރަކަށް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް  ،ވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ފަޚުރުވެރިވަން. އާދެ! އަުޅަގނޑު

ނޑުމެން ވަރަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ އަ ގާނޫނީ  ،ދުކުރާ ަކމެކޭ. ހަމައެާއއެީކގައި ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީބޮޑަށް ާތއީުޅގަ

ދައްަކވަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަާކ  ޓަކަިއ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ މި ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ަވއްޓާލުމަށް

ކަމަްށ  ޝޭޚެއް ،އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްކަަމށް ވިދާޅުވެ  ޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން. ދޭތެރޭގައި މިއަދު އެބަ

ރައްޔިތުްނގެ މެދުގަިއ  ގެންދާ ާވހަކަތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިދވެހިަކވަމުންދައް އެهللا މްރާން ޢަބްދުޢި، ވިދާޅުވެ 

 ން ެގއްލުވާަލއި،އި، އަމާންކައޮތް ސުލްޙަވެިރކަން ނަގާލަ  ާރްއޖެ ބައިބައިކޮށް ާރއްޖޭގައި މި  ،ސާދަ އުފައްދައިފިތުނަފަ

 ްއކަން ހެޔޮތަކެެގންދާ ވާހަކަދޭތެރޭގައި ނަްފރަތު އުފައްދަން ދައްކަމުން ރައްޔިތުންގެ ިހއްތަުކގައި ިދެވހި ސަރުކާރާ 

ޖެހެނީ ރޭގައި ވިލިމާލޭަގއި ބޭްއވި  ކަމެއް. އެހެން ދަންނަވާލަން މި  ކުރަްއވާނެވެްސ ގަބޫލުފުޅު ވިސްނޭ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ޖަހާއިރު ރަީއސް ޔާމީނެއް ނުހުންނަވާނޭ.  9ވަަނ ދުވަހުގެ ރޭ  1އި ޢިމްރާން މި ވިދާޅުވަނީ، މެއި މަހުގެ ޖަލްސާއެްއގަ

މި ވިދާޅުވަނީ ކޮންގޮަތކަށް ނުހުންނަވާނެ ވާހަކަެއއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސާފުކޮށްލަން. އެ ވަގުތު ައޅުަގނޑު 

އަދި ކަންކަްނ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިެގންވާ ފަރާތްތަކަށް، ަވގުތުން ހަމަ ގޮވާލިން ދައުލަުތގެ ސަާލމަތީ ބާރުތަކަށް، 

އާ ދޭތެޭރގަިއ ފިަޔވަޅުައޅަން އެަބ ޖެހެއޭ. ެއއީ ހަމަެއކަނި هللاވަގުތަްށ ެއކަން ބަލަިއ ޢިމްރާން ޢަބްދު

ެގއްލުވާަލއި، ުނވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެގެެންއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ހަމަ ފާޅުގަިއ 

ނުހުންނާނެ ކަމަށް، ނޫނީ އެ މީހަކު މަރާލައިފާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތުން ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ 

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ދައުލަތުގެ މުއަްއަސސާތަކުން އެކަން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭެގއިތުރުން 

މަ، ވަކިން ޚާއްޞަ ކަމެްއ ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓަުކން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވީ

އިންތިޚާބުކޮށްފައި، ގާނޫނީ ޮގތުން ސަރުކާރު ހިންގުމާ ަހާވލުވެަވޑަިއގެން ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު ގެއްުލވައިލާެނ ކަމަށް، 

ކީމަ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްهللا ނުވަތަ މަރައިލާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތަކުން ޢިމްރާން ޢަބްދު

ލަތު ެއއް ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ދާނީ ހާއުމުގެ ވަްނޏާ މި ޤަހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެގެނެއް ުނވާނެ. އެހެން ތިބޭ ކަމަށް 

 އުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި، ދިވެހި ޤަ އުމަށްލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ދިވެހި ޤަގޯްސވަމުން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާ

ބަ ޖެހޭ މްރާން އެކޮށްދެއްާވ ކަމަށް ވަންޏާ މި ޝޭޚް ޢިޓަަކއި ކަމެއް  ޓަކައި، ިސވެހި ަގއުމުގެ ުސލްޙަވެރިކަމަށް

ށްވެިރެއްއގެ ގެ މަޤްޞަދަކީ ސިޔާސީ ކުهللاމްރާން ޢަބްދުރުކުރަން. ފަހަރެްއގައި ވެާދނެ ޢިހައްޔަމިހާރުން މިހާރަށް ހިފައި 

ޓަކަިއ. ެއއީެއއް ނޫން އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލއަކީ.  އޭނަގެ ނަން މަޝްހޫުރވުމަށް ން ކަމަށް. އެއީގޮތުަގއި ޖަލަށް ދިޔު

ެއއް ފަހަރު ހިތަށްއަރާ މިހާރު ޢިމްރާން ބަ ؛އުޅެނީ މިފަދަ ނުބައި ވާހަކަަތއް އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލއަކަށް ވެގެން މި

ކުރާ ކަހަަލ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ވެްސ ޢުވާންބާވައޭ. ަކލަކު ކަމަށް ދައަކީ މަތިން ވަޙީ ައންނަ ބޭފުޅެއް ނޫهللاޢަބްދު

ދުވަހުގެ  6ދުވަހޭ. މި  6ދުވަހޭ، ދެން އޮތީ  8ނޫނީ ދެން އޮތީ  ،ދުވަހޭ 18ދައްކަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެއީ ދެން އޮތީ 

ރާތުން ތެރޭގައި ކުރަންީވ ކަމެްއ ކުަރންވީއޭ. މިވެނި ުދވަހެްއގެ މިެވނި ގަިޑއެްއަގއި މިކަން ނިންާމނަމޭ. ނިމޭނޭ. މި އިބާ
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ކަމަށް ބަލައި އޭނައަށް އެބަ އަީކ މުރުތައްދުވެފައި ހުރި މީހެއް هللاނީ ޢިމްރާން ޢަބްދުވާހަކަދެްއކީމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަ

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން. އެއީ  ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާ އޮންނަ މުރުތައްދުވީ މީހުންނާ ގޮތުން އެ ދީނީ ޖެހެއޭ

ނޑުމެންނަކީ ޝޭޚުގޮތުން ވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިަފިއ އޮތް  ކަަމކު ންނަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ. އެއްެޖއްޔާ ައުޅގަ

ނޑު ކަމަށް. ެއީއ އިސްލާން  އަށްވުރެ ރަނަގޅަށްهللاއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ޢިމްރާން ޢަބްދު ދީން ދަންނަނީ އަޅުގަ

ނު ދުވަހެއްަގއި ިމވެނި ކަމެްއގެ މިވެނި ކަމެއް ިމވެ ،ވެްސ ތަނެއްަގއި ހުރެގެން ނުބުާނނަން އަޅުަގނެޑއް ހަމަަގއިމު

ގާނޫނު  ޤުދުރަތީ ޞަވެ މިލްކުެވގެންވާ ަކމެއް އެއީ.. ެއއީ އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ ަވކި ފަރާތަކަށް ޚާއްކޭކުރިން ވާނެއެ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ވާނީ މިހެންނޭ، އެހެންނޭ ބުނުން ެއީއ  .ވެގެްނވާ ކަމެއްތަޢާލާއަށް ާޚއްޞަ هللا އެއީ.  އަުޅގަ

ވާނެ ގޮތުން އެއްވެސް އެްއޗެްއ، ހަމަ އެއްވެސް ެއއްެޗްއ ދަންނަ ބޭފުޅަކު ވިދާޅު ބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ދީނީއަޅުަގނޑު ގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދީނީ ޢިލްމު ކީއްކުރަންތޯވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޝޭޚް ޢި ދުނިަޔީވ  ،މްރާނަކީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ، ހުިރ ބޭފުޅެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ވެސް ޢިލްމުގެ ތެރެއިން ވެސް ހަމަ ޒައްެރއްގެ މިްނވަރު

ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް  ނަމަވެސް މުރުތައްދުީވ މީހަކާ ހަްއޔަރުނުކުރި ހިފައިهللا ޢިމްރާން ޢަބްދު، ގޮވާލަން ބޭނުން

ނޑު ޮގވާަލމޭ ދިވެހި ސަރުކާރަށް. ނިންމާލަމުން ވެސް ޮގވާ ފަދަ  ބޭނުންވަނީ މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލްލަން ޢަމަލުކުރަން އަޅުގަ

އުމުގެ ދިފާޢީ ވަޒީުރކަމަށް ވަަޑިއގަތުން ެވެގންދާނީ ދިވެހި ގައުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމަކަށޭ. މި ޤަބޭފުޅަކު 

ެގ އެ މަނިކުފާނު ،ަމނިކުފާނަކީ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް މަތިވެރި ޝަރަފަކަށޭ. އެއީ އެ

މި ހުރިހާ ކަމެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ލުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤައުމަށް އޮތް ލޯތްބާ،ބިޤާއެ މަނިކުފާނުގެ  ،މާޒީަގއި

ވެސް މޫސާ ޢަީލ ކެރިވަަޑިއގެން ސާބިތުކޮށްދެްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ަރއްިޔތުން އަބަދު

އުމުގެ ދިފާޢީ ަވޒީރުކަމަށް ފަދަ ބޭފުޅަކު ިމއަދު މި ޤައެ، ލެކޭ އެއީ. އެހެންވީމާ ތަބަ ކުރަންޖެހޭ ފަދަޖަލީލަށް ސެލިޔުޓު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި هللا ދުހަމަޖައްސަވައިެދއްިވކަން އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބް

ަރއްވާ އުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުެރއްވުމަށް ކުމާއި، މި ޤައިޙްތިރާ  އުމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ލޯތްބާއިޤަ

ލޫފުމެން ފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިުނގަތަސް ދިވެހި އެހެން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުަރްއވާނެ މަސައްކަތަށް އަޙްމަދު މަޚް

 ކަމެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުްނ ބަހުހިސާބުން މި  ރި ެމންބަރު. މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ނޑު ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންެގ ތެ އަރުވަން މި ޖެހެނީ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރެއިން ދެން އަުޅގަ

 ގެ ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.މިނެޓު 5ރާތުން. މްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަމެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް. އެއީ ޖު
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ނޑު ވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ  ،`. ޝުކުރިްއޔާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

ގަިއ މިހާރު ފޮނުިވފައި އޮތް ަމއްސަލައި  ޓަކައި ށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިފާޢީ ުވާޒރާއަށް ަވޒީރަކު ަޢއްޔަންކުުރމަ

ނޑުމެން ތާީއދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން.  ،އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ، އަުޅގަ

ގެ ަޤއުމުެގ ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންކަމަށް  ލަތަށް ބަލާމި އޮތް ހާ އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ާރއްޖޭަގއި މިހާރު

އި ވަރަްށ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ެއއް ބޭފުޅަކު މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަކީ. މިލިޓްރީ ދާއިރާގަ މިކަހަލަ މުހިއްމު ވުޒާރާއަކާ

ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ތަޖުރިބާ އާއި މަސައްކަުތގެ ގޮުތން  ގެންވިދާޅުވެ ފުންނާބުއުސް، ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކިޔަވާ 

ނޑުމެންގެ ޤަ ބިލުކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ދައްަކވާފަިއ ޤާ ަގނޑުމެންނަށް ެއ މަނިކުާފނުގެއަޅު އުމު ހުރި ބޭފުޅެްއ. އަުޅގަ

 އުމުަގއި ސަލާމާއި ައމަންއަމާންކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ށް، ޤަމަގަށް އެުޅުވމަދާ މަރުޙަލާގައި ަޤއުމު ހަމަ މިހާރު ކުރިއަށް މި

އެީއ  ،ބާ އާއި ޢިލްމީ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަޢުލޫމާތުއެފަދަ ބޭފުެޅއްގެ ަތޖުރި ނިކުފާނުގެ ތަުޖރިބާއާ؛ޓަކައި އެ މަ

ނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަށް ުނހަނު ބޭނުން ކަމެއް ކަމަށް އަ ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ ، ޅުގަ

ށް ތާއީދުކުރައްަވއި، ފަދަ ބޭފުޅުންނައެުކގައި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް އެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް އެ މަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދެއްވުން އަޅުަގނޑުމެން އެދެން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

އަށްފަހުގައި އުމުގެ ހަމަޖެހުން. އެގެ ސިލްާމއި ސަލާމަތްތެރިކަން، ޤައުމުށް ވާންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައެދުމަކަ

ިމ ، އް ހާސިލުވެގެންދާނީ. އެހެްނވީމާއުުމގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ކަންތައްތަ ށް ޤައަޅުަގނޑުމެންނަ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޓަަކިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްގަިއ ބައިވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަްނ ގެ ބަހު 6.1ންޑާ އައިޓަމު ހިސާބުން އެޖެ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި މި ދެވޭނެ ހުރިހާ އިއްޒަސޫލުން އެދިވަަޑއިގެްނ، ފުރުޞަތުހަމަޖެހިފައިވާ އު

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ގައި ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ 13:30ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓާ

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގާނޫނުއަސާީސގެ  ،6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -6.2

 ހ. ،ޓަަކއި ޮފނުއްވާފަިއވާ މިނިސްޓަރ ޮއފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް އްވުމަށްތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެރައްޔި

މެދު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ހޫރަށް ރުހުން ދެއްވުމާޙްމަދު ޡުނޑޭރިާއގެ އަލްފާޟިލް އަ މާބަ

ަފއި ިއއްޒަތްތެރި  2015އެްޕރީލް  5ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  ޓީން އެ މައްސަލަ ދިާރސާކުރަްއވައިކޮމި

ބަލާ  ވާނީ ސަުރކާރުގެ މަްސއޫިލއްޔަުތއަދާކުރާ މިންވަރުމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއް
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އްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.  އި  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ވިލުފުށީ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އްާޔ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޝުކުރި . عليكم المس  لا

ބަލާ ކޮމިޓީއަށް އެ ުދވަހު  ފޮނުއްވި ނަންފުޅު ދިރާާސކުެރއްވުމަށްފަހު ސަރުކާުރ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންބަރު

 ދެްއވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ވަނީ ހ.ގުތު ވޯޓުޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ؛ އެ ވަ ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި ިއއް ،ވަަޑއިގެން 

 ަވނީ. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓާ ކަމަށް ފާސްކޮށްފައި ދޭން ފެންނަނޑޭރިާއގޭ އަލްފާޟިލް ައޙްމަދު ޡުހޫރަށް ރުހުން މާބަ

ބިފައިވާތީވެ އެ ލަބިއްޔަތަކުްނ ރުހުން ލިއަިދ މިހާ ބޮޑު އަޣު ،މެދުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ގޮތެއް ނިންމަވައި 

ދިނުމަކީ މި ކޮމިޓީން އެ ދުވަހު ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން. އެހެންކަމުން، މިގޮތަށް މި މައްސަލަ މިއަދު ފަރާތަށް ރުހުން

ނިންމައިދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެްއވީީތ 

  .عليكم مالس الوސަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަލާ ކޮމިޓީގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު

ޤައްރިރަާށއި ނައިބު މުޤައްރިރަށް ވެްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ކޮިމޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މު

ނޑަެއޅި ބަހާލެވިފައި ވަނީ؛  ސްގެ ވަގުތު.މިނެޓުގެ ބަހު 30ފައި ވަނީ ޖުމްލަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު. އަދާލަތު  5މިނެޓު. އެމް.ީޑ.އޭއަށް  5ޓީއަށް . ޖުމްހޫރީ ޕާމިނެޓު 5އަށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ 5ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެޓު 5ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް . ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ މިނެޓު 5އަށް ޕާޓީ

ފްތަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި ޕާޓީތަުކގެ ނަންތައް ނޯޓުކުރެވިފަިއވާ ދަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ިކ ފްތަރަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި އުސޫލުތަެކއް އޮޭވ. ވައަދި އެ ދަ މެންބަރުން އުނިކުރުމާ

ނޑުމެން ، ޝަރުތުތަކެއް އޮޭވ. އެހެްނވީމާ އެނޫން ގޮތަކަށް އެ ލިސްަޓށް އެްއވެސް އުނިއިތުެރއް ުނެގނެވޭނެ. އަދި އަުޅގަ

ން ވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެ ދަފްތަރަށް ެއއްެވސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މި ައހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެ

ދެއްެކވުމަށް .ޕީ.އެމްގެ ަފރާތުން ވާހަކަފުޅުބަދަލެއް އަިއސްފައިނުވާ ވާަހކަ ވެސް މި ފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަވަން. ޕީ

 އެދިަވޑަިއގެންފައި ވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ ދާ
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`. ޝުކުިރއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ުވޒާާރއަށް ވަޒީަރކު ައޅުަގނޑުމެްނ 

 ޢައްޔަންކުރަން ޖެހިފައި އޮްނނަތާ އެތަްއ ދުވަހަށްފަހު މި ޢައްޔަންކުެރވޭ ަވޒީރަކީ ަވރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަން 

ނޑު ވެްސ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ކުރީގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓަށް އެްއޗެްއ އަޅުަގނޑު މެން އެންމެން ވެްސ ދަންނަން. އަޅުގަ

ނުޑ ވޯޓުދޭނީ  ދަންނަވާލަން ނުލިބުނީތީވެ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންްސެގ މަޤާމަށް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެ މަނިކުފާނަށް ދަރާފައި އޮތް ބޮޑު ދަރަންޏެްއެގ  ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު އަުޅގަ

ނުޑގެ ވޯޓު އުފަލާެއކު ދޭނެ ވާހަކަ  ސަބަބުން. އަޅުަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށް އަރުވާ ސަލާމެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. އަދި ހަމަެއއާިއެއކު ހެލްތު މިނިސްޓަރަކަށް ޫމސާ ޢަލީ ޖަލީލް؛ މާފުކުރަްއާވތި! ހެލްތު މިނިސްޓަރަކަށް

ނޑުމެން ވޯުޓދޭނީ ވެސް އުފަލާއެކު. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން. މި ޤައުމަށް ނުހަނު  ޡުހޫރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ޓަަކއި، މި  އިޚުލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެްއ ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުން. އެހެންކަމަށްވާތީެވ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން، މިތާ މި ިތއްބެވި ފަންަސޔާހި ބޭފުޅުން ޤައުމަށް ޓަަކއި މި ދޭންޖެހޭ ޯވޓަ ކީ އުފަާލއެކު އަުޅގަ

 އުފަލާއެކު ެދއްވާ ވޯޓެއް ކަމުަގއި ހައްދަަވއިދެްއވާނެކަުމގެ ުއއްމީދުގައި ވަިކވެލަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި އަރުވަީނ ހުޅުހެންވޭުރ  5ންބަރު. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ މިނެޓުެގ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ވަ ކި ގޮތަކަށް މި ަތނުގައި ވާހަކަދެްއކުމަށް ަވކި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް އުނަދގޫޭވ  ނޑު ފުރުޞަތަށް މި އެދުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުގަ ބޭފުޅަކު ނެތުމާ އެކީގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ތަނަށް ހޮވިގެން  އަީއ އިނގޭތޯ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ބަެއއް ބޭފުޅުން އުނދަގޫކުރާތީެވ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ނުޑ  ނިޑޑޭޓެްއގެ ގޮތުަގއި. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެ

އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުީރގައި ދެންމެަގއި މި ތަނުގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކު ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލަކާ ގުޅިގެްނ 

ނުޑ  އެ ޕާޓީން ބޭރުކޮށްފައި ވަނީ ޕާޓީގެ އަސާސްަތކާިއ އުސޫލާ ޚިލާފަށް. ޕާޓީެގ ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

އިސްވެރިްނގެ ގޮުތަގއި ތިބި ބަޔަކު ބޭނުންެވގެން ކުރި ަކމެއް. ޭއގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ގެ މަގުތައް ހަލަބޮލިކޮށް، ޕާީޓެގ އެނިގއްޖެ. ެއއީ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު ގެންގޮސް ަހްއޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި މާލޭ 

މުޅި ބާރުތައް އަދާލަތު ޕާޓީ ކަހަލަ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވަްއޓާލުމަށް ބަޣާވާތްކުރި މީހުންގެ އަތްމައްޗަށް 

ގެނެސްދިނުމަށް ބާޣީ ނާޒިާމ، އަިދ ބާޣީ ރިޔާްޟ ފަދަ ގިނަ ބޭފުޅުންތަްއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެެރއަށް ވަދެގެްނ 
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ށް ކުރެވޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު މި ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާ ވާހަކަދައްަކމުން، ކަންކަމުގައި ޙައްުލ ހަލާކުކޮށްލުމަ

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން. މީހަކު ބޭރުކޮށްލައި، އެ މީހަކު ނިކަމެތިކޮށްލައި ބޭރުކޮށްުލމަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އުސޫެލްއ 

ނޑުމެން ކަންކުރާ ގޮތެއް ނޫން.  ނުޑ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެކީަގިއ ދަންނަވަން، ރައްޔިތުންގެ ނޫން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުްނގެންދަނީ، ޕާީޓގެ ގޮުތަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުންގެންދަނީ ޕާޓީތަކުގެ އުސޫާލ  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ހުން ވައްދައި، ވަކި ބަަޔކު ބޭނުންވީމަ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ބަޔަކު ބޭުނންވީމަ، ޕާޓީތަކަށް މީ

ޕާޓީތަކުން މީހުން ބޭރުކުރުމަކީ އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގައި ވެސް ޮއންނަ އުސޫލެއް ނޫން. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެކަން ކުެރވޭނެ 

ނޑުމެން ކުރި މަސަްއކަތް  ނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަމުންދަނީ އަޅުގަ ގޮތެއް ވެސް ނޫން. އެއަށްަފހު މިއަދު އަުޅގަ

ކޮށްލައި، މުޅި އެމް.ޑީ.ީޕއަީކ އަނިާޔވެރިކަމަށް ޮގަވއިލާ ާޕޓީއަކަށް ވުމަށް ޓަަކއި ޢިމްރާން އޭތި ލީޑުކޮްށގެން ެއކަން ދޫ

ނޑު ވަރަްށ ހިތާމަޔާއެކީަގއި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރުެވސް އަަބދުވެސް މި ހުންނަނީ ޕާޓީއަށް  ކުރާ ތަން. އަުޅގަ

ށް ޓަަކއި ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންޖެހުނަސް ކުެރޭވ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ހެޔޮ ގޮތް ހޯދުމަށް. އަދި ާޕޓީއަ

އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ޔަޤީންކަާމ އެީކަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަށް ދެންނެވިން، ގަަދބާރުން ގާނޫނީ ވެިރކަމެްއ 

ނޑު ނޑު އެމް.ޑީީޕެގ ވައްޓާލުމަށް ޓަަކއި ބާޣީންނާ ގުިޅގެން ކުރާނެ އެްއވެސް މަސައްކަެތއް އަުޅގަ ގެ ނެތޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފުރުަޞތުނުދޭން ނިންމާ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ީލަޑރޝިޕުން އެކަން ެއގޮތަށް  މީހުން އަޅުގަ

ކުރިއަަކސް އަުޅަގނުޑގެ މަްއސަލައެއް ނެތް. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދުކުރާ ީމޑިޔާތަުކަގއި ައޅުަގނޑު ކުރިން ކުޅެފަިއ 

ފިލްމުތައް ރައްޔިތުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދިނުން ވެސް ެއއީ މައްސަަލއެްއ ނޫން. ެއއީ ނުކުރާ ކަމެްއ ނޫން ެއއީައކީ.  ހުރި

ފަތިސްހަނދުވަރަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ފިލްމެއް. މަނިކުފާނު ވެސް ބައްލަވާަފިއވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. މި 

ގެން. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި އަދި މި ދައުރު ފެށުނީއްސުރެ އަނގައިން އުޅެނީ ސީރިއަސް ވާހަކަެއްއ ދައްކަންވެ 

ނޑުމެން އެ ޕާީޓއެއް އުފެއްދީ ވަރަށް ބުރަ  ބުނެލާނެ ފުރުޞަތު އަދި މި ލިބުނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޤުރުބާނީތަކެއް ވެގެން. މަސައްކަތްކޮްށގެން، ޑިމޮކްެރޓިކު ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަެކްއ ގެނެސްގެން، ވަރަށް ބޮެޑތި 

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އެ ޕާޓީައކީ ަވކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބޭނުންވީމަ ހިޖުރަކުރާ މީހުން ގެންުގޅޭ އުސޫލުން، އަުޅގަ

އިރުވާހުދު ގެންގުޅޭހެން ވަކި މޫސުމެއް އައިމަ އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ ވަދެފައި ތިމާމެން ކޮށްފައި ުހރި ހުރިހާ ނުބައި ކަންތަކެއް 

ނޑުމެން ޤުރުބާންވި އެންމެން ހަލާލުކޮށް، ފޮ ހެފައި، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންެގ ހިތް ހޯދާފައި، އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ނުޑކޮށް، ޕާޓީއާ ުދރަށް ޖައްސާފައި، އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވާހަކަނުދެކެވޭ ގޮްތ ހަދާފައި އަދި ނުކުތަކަްސ  ނޑުފު ފު

ނޑު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން، މި އުސޫލުން އެީއއަކީ ޑިމޮކްރެިޓކު ހަމަތަކުން ކުރެވޭ  ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ކަންކަން ނުކުރުމަށް. އިޙްތިރާމުކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގައި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޤުރުބާންވި އެންމެންނަށް ކަންތައްތަްއ 

ނޑު ދުރުކޮ ނުޑ ެއއްަކއިރިކޮްށގެން، ައޅުގަ ްށގެން، އަދި ރައީސް ނަޝީދު ގެންގޮސް ކުރެވެމުންދާއިުރގައި ަވކި ައުޅގަ

ޖަލުގައި ބައިންދަިއގެން ރަީއސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ަވއްޓާލި ބާޣީންނާ އެކީގައި ައތުގުޅާލަިއގެން މަގުމަްއޗަށް 
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ނުޑ  ނިކުތުމަކީ އަޅުަގނޑު މިހާރުެވސް ދަންނަވާނަން، ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިހަށް ގޮސް އެ މީހުން އަހައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަ ރައީސް ނަޝީދެއް ނުގޮވާނެ، މަގުމަތިްނ ދަން ނަ ރައީސް ނަޝީދެއް ނޮގޮވާެނ، ބަޣާވާތްކުރާކަން. އަުޅގަ

ސަރުކާރު ަވއްަޓއިލާކަށެއް. ެއހެންނޫން، މަޝްވަރާގެ އުސޫުލން ކަންކަން ކުރުމަށް ރައީްސ ނަޝީދު ވެސް ވިދާޅުވާނެ. 

 ން ދާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑު ހުންނާނަން އެކަމާއަދި އެ މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި އަނިާޔއެއް ލިބެމު

ނޫންތޯ ކަމެއް ފުރުޞަތެްއ އޮތްވަރަކުން، ކުރުމުގެ ޖާގަރަން. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުއިދިކޮޅަށް މަސައްކަތް 

ޓީގެ ތެރެއަށް އެތަްއ ރޯޅިެއއް އެރިެހން ޕާއްބާ ުކއްލިއަކަށް ަނގޫތިނޑުމެން މި މަސައްކަުތގައި ދެމިކުރެވޭނީ. ައޅުގަ 

ކޮށްަފއިާވ މް.ޑީ.ޕީ ވަަރށް ބޮޑަށް ހައިޖެކުމިއަދު އެ އިއެަތއް ަބއިަވރު ވާހަކަތަެކއް ދެްއކުމަށް ަފހުގަ ،ބަޔަކު އައިސް 

ނޑަކީ ޮކންމެ ހާ ނުޑ ހިތާމަކުރަން. މިކަމާ. އަުޅގަ ލަތެއްގައި ވެސް ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންަނަވން. އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅަގނޑާހެއް. ޖެހޭނެ މީވާހަކަދަްއކަން ައޅުަގނުޑ  ،އަހަރުެގ ވާހަކަދެއްކުމުން 30ދިމާލަށް  މައިގަ

ނިޑޑޭޓަކަށް ުނކުންނާނެ ވާހަކަ އިޢުލާނުކުރި  ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑު ބުނިން ފަރާތުން ރިާޔސީ ކެ ، ރޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ެއްއވެްސ އަުކން އަދި ކުރި އިހުއި އެމް.ޑީ.ޕީ ށް އަިއއިރުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހާތަނަ ތިޖާޖުތަކުން އަުޅގަ

ނުގެ ޗެޕްޓަރު އަޅުަގނުޑ މި ހިސާބުން ފެށިގެން މައުމޫ، . އެހެންވީމާދެން ނުދެއްކުނޭ މައުމޫނުގެ ކުށެއް ،މީހަކަށް

ނޑަކީ ކޮންމެހެން ވަކި މީހަކަށް ބަވަން އޭ. ކޮންމެ ދުވަހަުކ އަޅުަގނޑާކޮށްލީ ކްލޯޒް ހަކު ނުވަތަ ަވކި މީ ،ދިމާލަން އަޅުގަ

ނުޑގެ ެވސް ،ކުރި ކަންތަކުގެ ވާަހކަ ދައްަކން އިޖުތިމާއީ ކަންތައްތަކާިއ  ދުނިޔެއަށް އައިސް ހުރި މީހެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު. ެއއީ  . އެވޭ ހުރިހާ ކަމެއް އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތަާކއި ދިރިއުޅުމާއި ސިޔާސީ ކަންކަާމ، ކަންކަން ނިންމަނީ އަޅުގަ

ނުޑގެ އަިމއްަލ ، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ އަންހެނުންނަށް ވެސް އެ ބާރު ނުދީ މިކަމެއް ނޫން.  މީހަކު ނިންމާ  އަުޅގަ

ނޑު ގެްނުގޅޭ އެިކއެކި ކަްނކަމަށް  މިހާތަނަށް ވެސް ޑިމޮކްރަީސއަށާއި ރާއްޖޭގެ ،ގޮތަކަށް އޮންނާނީ އުސޫލުތައް އަުޅގަ

ކަމަުކ ރަން ތައްޔާރަށް. އެ ކު މިހިރީ އެކަން ދެކޮޅަށް ކުރެވުުނ މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންަދނީ. އަދިވެސް  އަނިޔާއާ 

ނުޑގެ  ،ުމ މެންބަރުންއެމް.ީޑ.ޕީގެ ާއއް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އިއެކީގަ  ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތެއް ނުކުެރވޭނެ ،އަޚުންނަށް މި ދަންނަވަނީ ނުޑމެން މަރަށް ނުކުތް ބަޔަކާ  އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑ މި ދައްކާ ވާހަކަ ތެދަކަށް ވެގެންދާނެ. މިއަދު އެީކގަެއއް. ރައީސް ނަޝީދު އެ  !ވެސް ބަްއލަވާ މާދަމާ އަޅުގަ

ނެތިން.  ރެން އިތުރު ވާހަކަެއއް ަދއްކާކަށް. ިމއަށްވުއިބާޣީ ނާޒިމު އެ ހުންނެވީ ސިްނގަޫޕރުގަ އި.އިންނެވީ ގުަޑގޮީޅގަ

ނުޑ ގޮތަށް ެއއަށް ވެސް ވޯޓު އުލަތް ހިންގުމަށް ދަތިނުވާއްޔާ ދަެރއްގެ ަމއްސަލަ އަުތވެްއޖެވަޒީ ދޭނަން. އަދި އަުޅގަ

ނގޭނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް. . ދޭނެ ގޮެތްއ އެވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވުމަށް ،ގެ މެންބަރުން ވެސް މިކަމުަގއިއެމް.ޑީ.ޕީ ، ގޮވާލަން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖުމްޝުކުރިއްޔާ އި ހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ށް.މުބީނަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫދެްއކެވުމަށް ވާހަކަފުޅު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ނުޑމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިއްޒަތްތެ އި ޝުކުރިްއޔާ އާދެ،  ވާ މިނިސްޓަރުންނަށް  ރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ކަމުގައި ހަމަ މި  ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި ިތބީ މި މެްނގެދިނުމުގެ ދެ މައްސަލައިަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުރުހުން

ދިނުމަށް ށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންމައެ ބޭފުުޅންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުުރމަށް ފުރުޞަތު ދިނު ،މިނިސްޓަރުންނަށް

ރީ ޕާޓީއަކީ އެ ޕާޓީގެ ހޫޖުމް ،ޓަކައި. އާދެ، ދިވެހި އެންެމ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން

މިނިސްޓަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޓަަކއި  ކުރުމަށްޒާތުަގއި ވެސް ަރއްޔިތުްނެގ ޕާޓީެއއް. ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް 

ނޑު ،އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަމެއްމަސް ޕާޓީގެ ފަރާތަކުން ނުކުރާނެ.  މެންގެއެްއެވސް ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ޑިފެންސް މިނިްސޓަރު އަދި ޚާއްޞަ ނޑަށް  ގޮެތއްަގއި ައޅުގަ މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލްގެ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ޖޭަގއި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ ަގއި ާރއް 1988 ބަރުންނޮވެ 3ފާނަކީ ވާހަކަދަްއކާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީތީވެ، އެ މަނިކު

ޖެހިލުންކުޑަކަންމަތީގައި ނުކުމެ، ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ، އެކު ކެތްތެރިކަމާ ،އެކު މު ހާދިސާގައި ވަރަށް ހީވާގިކަމާ އްމުހި

މު އްމި ފަދަ މުހިފަރާތަކަށް ފަާރތެއް. އެހެންވީާމ، އެ ފަދަ  ންނެވިށް ބޮޑު ޤުރުާބނީއެއް ވެފައި ހުޙައްޤުަގއި ވަރަ

ދިނުމަކީ މެންގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ރުހުންދޭއިރުގަިއ އަޅުަގނޑުރުހުން މަށްކަ މިނިސްޓްރީއެްއގެ މިނިސްޓަރު

ހިތަދޫ  ،ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުާރނެ ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ފުރުޞަތުަގއި ައޅުަގނުޑ 

އަކީ ވެސް މި ދެންނެވި ދުވަހުަގއި ނުހަނު ބޮޑު މަދުދީދީމެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، އިބްރާހީމް މުޙައް މެދު ދާއިރާގެ 

ހެލްތު ، ަމއްސަލަމި ވާ  ހުށަހެޅިފައިޤުރުބާނީ ވީ ފަރާތެއް. އަދި ހަމަމިއާއެކު ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި ިމއަދު 

ސް އިލީމަ ވެ ލަލަިއަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓަށް ބަމިނިސްޓަރަކަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަ މިނިސްޓްރީގެ

އޮތީ ފާސްކުެރވިފަ.  ދިނުމަށް މިރުހުންިއއްތިފާޤުން މިނިސްޓަރަށް ކޮމިޓީގެ  ،ދޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގގެން އެބަ

 މިނިސްޓްރީއެއްގައި ދާއިރާެއްއގައި ގުޅުްނ ހުރި  ޙީޞިއްއާދެ، މު މިނިސްޓްރީއެއްެގ، އްމި ފަދަ މުހި، އެހެންވީމާ

ދެވިފައި ހުރި މިނިސްޓަރަކު ހުރުމަކީ ެއއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް  ،ގޮތުން ންނަ އޮތް ގާނޫނުތައް ފެންަނން އޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި 

ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ފާއިތުެވ  ން ނުކުރެވި އަދި ރުހުން ނުދެވިހޭ. މިނިސްޓަރަކު ޢައްޔަޖެ އެބަ މިނިސްޓަރަކަށް ދެއްވަން

ހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ފެނުމުގައި އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގއި އޮްނނަންޖެައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ،އޮތުމަކީ

މަށް ވެސް ނުހަނު ބޮޑަށް ޅިފައިވާ ދެ ނަރީ ޕާޓީން މި ހުށަހެހޫބޫލުނުކުރަން. ހަމައެހެންމެ، ޖުމްގައަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން ރުހުންކުރާތީެވ، މި ދެ ބޭފުޅުންތާއީދު ގެންދާ ބޭފުޅުން ކުރަމުން އަދި މި ކަމުގަިއ އެދީ، ނަށް ވެސް އަޅުގަ
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ނޑުމެްނ މަސައްކަތަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކން ދިނުމަށް އަޅުގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ،  ޔާރަށް ތިބި ވާހަކަތައް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާ ހުރި ހިސާބުން މި ބަހުސްގައި ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި 

ނޑަައޅަން.މަރުޙަލާ ނިމުނީނިމުނީ. އެހެންކަމުން، މި ބަހުސްގެ  އިމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ މި ރިޕޯާޓ  ކަމުގައި ކަ

 ސް ދަންނަވަން. ވޯޓު ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެ  ގ1:30ެގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ގުޅޭ 

 އިން ެރސް އެްންޑ ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންޓޮކޯްލ ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްއޮޕްޝަނަލް ޕްރޮ -6.3 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު -6.3

 ދަ ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން ންޑް ޗިލްޑްރަން، ަސޕްލިމެންޓިންއެސްޕެޝަލީ ވިެމން އެ ސަންސްޕާ

 ަޤއުމީ ،ޑް ކްަރއިމްަގއި، ދިވެހިރާއްެޖއިން ބައިެވރިވުމުގެ މައްސަލަސްޓް ޓްރާންސްނޭަޝނަލް އޯގަނަިއޒްއަެގއިން

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2015ްލ އެޕްރީ 20ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

ދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރި

 މެންބަރު އުމަރު ޙުސައިން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އުމަރު ޙުސައިން 

ޕްރެސް އެްނޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިން އިން ސަ ޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓްޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޕް

 ދަ ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން ންޑް ޗިލްޑްރަން، ަސޕްލިމެންޓިންވިެމން އެ އެސްޕެޝަލީ ސަންސްޕާ

 ަޤއުމީ ،ޑް ކްަރއިމްަގއި، ދިވެހިރާއްެޖއިން ބައިެވރިވުމުގެ މައްސަލަސްޓް ޓްރާންސްނޭަޝނަލް އޯގަނަިއޒްއަެގއިން

ނޑު މިއަ ތުެގ ރިޕޯޓުގޮ ދިރާސާކުެރްއވިނިންމަވައި ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  ން. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ ޅުގަ

އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް  ޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއިދިރާސާކުރެްއވި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވައި ިއއް

 ދަންނަވަްނ.  އަޅުަގނޑު ުޝކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮކމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ  ގެޞަތުގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުފުރުއާދެ، މި އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރި

ނައިބު މުޤައްރިރަްށ  ގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަށާއިކޮމިޓީމި ގޮތެްއަގއި  ދަންނަވަން. ޚާއްޞަ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ނަޑއެޅިަފިއ މި ވަނީ  ޝުކުރު  ބެހިފައި މިަތއް މިނެުޓގެ ަވުގތު. ވަގުތު 30ދަންނަވަން. މި މައްސަލައަށް ވެސް ކަ
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މިނެޓު.  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5ރީ ޕާޓީއަށް ހޫމިނެޓު. ޖުމް 5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ވަނީ

ނޑު ފުރުޞަތު  5ުނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްމި 5އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  ިމނެޓު. އަުޅގަ

ހިސާބުން  ނެތުމާއެކު މިދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައިއެްއވެސް މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުކަށްފަހު( )ަވގުތުކޮޅަ ހުޅުވާލަން. 

ނަޑއަޅަން. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭކަރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީމި  ގެ ވޯޓު 1:30ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު މުގައި ކަ

 ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

 51ވަނަ މާއްާދގެ )އ( އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި،  51އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ރަ، 6.4އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -6.4

ވަަނ  54ކުރުމަށާއި، ދެންހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބު ،އަދި )ފ( ިއތުރުކޮށް ފަހަތަށް )ވ(، )މ( ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ

ާދެގ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް )ކ( އަދި )އ( އިތުރުކުރުމަްށ ވަނަ މާއް 54ޞްލާޙުކުުރމަށާއި، )ޅ( އި މާއްދާގެ

 23ޓު. މި ރިޕޯޓު ޮގތުގެ ރިޕޯ މު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއްއާޙުަތއް ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު، އިޞްލާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނުވޭ. މި  ގައި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް ިއްޞލާޙެއް ލިބިފައެއް 2015އެޕްރީލް 

ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ، ާއއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢާރިފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  51އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އީސް. ރަ`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަ

ދެންހުރި އަކުރުަތއް  ،އަދި )ފ( އިތުުރކޮށް ފަހަތަށް )ވ(، )މ( ގެވަަނ މާއްދާގެ )އ( 51އިޞްލާޙުކުރުމަށާިއ، 

)ކ( އަދި )އ(  ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް 54ޞްލާުޙކުރުމަށާއި، )ޅ( އި ވަނަ މާއްދާގެ 54ކުރުމަށާއި، ތަރުތީބު

ުޓ ގޮތުގެ ރިޕޯ މު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއްއާ ތައް ދިރާސާކުެރއްވުމަށްފަހު، އިޞްލާޙު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު މު ކޮމިޓީގެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އާއްިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

ދަންނަވަން. މި  ނައިބު މުަޤއްރިަރށް ޝުކުރު ގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއިދަންނަވަން. ވަކިން ާޚއްޞަޮކށް ކޮމިޓީ

ނަޑއެޅިފައި ވަީނ ޖުމު ިސކުންތު.  40މިނެޓު  27ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ގަޑިއިުރގެ ބަުހސް. އެގޮތުން  1ލަ ރިޕޯޓަށް ކަ

 18މިނެޓު  3ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަށް  54މިނެޓު  7ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 9މިނެޓު  15އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެޓު. އަުޅަގނުޑ  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް 

ފުރުޞަތަށް  އެއްވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު ()ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު ބަހުސަށް ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލީ.
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ނަޑއަޅަން. މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ ހިސާބުން މި  ނެތުމާއެކު މިއެދިަވޑަިއގެންފައި ކަމުގައި ކަ

 ސް ދަންނަވަން. ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެ ގ1:30ެރިޕޯޓާގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ޯވޓު މިއަދު 

ބެހޭ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ، ބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ބިލުޕަ ،6.5 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -6.5

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 2015ލް އެޕްރީ 9މި ިރޕޯޓު  .ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ިނންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި

ދެްއވާނީ، މިނިވަްނ ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިޕޯޓު މަވޭ. މި ރިލިބިފައި  ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް ެއްއ އިޞްލާޙު

 ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ުފނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

ސަރވިސް ީމޑިާއެގ  ބްލިކުޕަަތކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އަުޅަގނޑު މިނިވަން މުައއްސަސާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ބަރުންނަށް މި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްތެރި މެން ރިޕޯޓުގޮތުގެ  މުނުނި ށްދިރާސާކޮބިލު، 

ހަމަ މި ެއ ިއޢުލާނުކުރެއްވި ފަަދއިން ރިޯޕޓުގެ ކޮޕީެއއް ވާނީ ލިބިަވަޑއިގެންފަ. އަދި  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަދި ، ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށާފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީަގއި ހާިޒރީންގެ ގޮުތަގއި ބަިއވެިރވެަވަޑއިގެންެނވި އެމް.ޑީ.ޕީ

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް  ބަރުންނަށާއި، ސަރުކާރު ހިންގާރީ ޕާޓީގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންޖުމްހޫ

ނޑުމެން ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން ބިލަށް މާއްދާ،  63 ުކރުދަންނަވަން. އަދި މިފަށުން ޝުއަޅުަގނުޑ ފަށް އަުޅގަ

އެްއކޮށް އެަބއޮތް. އެ މަސައްކަުތގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުްނ  ތްކުރަްއވައި ގެނައި ބަަދލުތަކާރިޢާޔަ

ނޑު ފަށްފަށުން މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ަޓަކއި އިދާ ރީ ުމވަްއޒަފުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނުދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ކަމުގަިއ ދަންނަވަން.އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ޝުކުރިއްޔާ 

 ެގ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަާށއި ދަންނަވަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީ ތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއިްއޒަ

ނޑު  ނައިބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިލާނަން އިްއަޒތްތެރި މެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ބޭނުންވޭ. އަ  ންބަރު އިޞްލާޙު ޅުގަ

 ؛ސްުތކުރަްއަވންތޯ. އާދެ، މި ވަގުތު ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވޭކަށެއް ެނތް. އެހެންވީމާ، އެ މަރުޙަލާހުށަހަޅުއްވަން ގަ

ނޑު މި ހުޅުވާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީއިޞްލާ ނޑައެޅީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ ލަނީ ބަހުސްގެ ކަމުގައި މި ކަ

ނަޑއެޅިފައި މި 1މި ރިޕޯޓު ެއކުލެޭވ ބިލަށް ޖުމްލަ ބިުލ އެކުެލވޭ؛  ؛މަރުޙަލާއަށް. މި ބިލުގެ  ގަޑިއިުރެގ ބަހުސް ކަ

 7ރީ ޕާޓީއަށް ސިުކންތު. ޖުމްހޫ 9މިނެޓު  15ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  40މިނެޓު  27ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ެއގޮތުން .ވަނީ
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މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަްށ  18މިނެޓު  3.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް 54މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. 3ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް   )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މިނެޓު. އަޅުގަ

ހިސާބުން މި  ެނތުމާއެކު، މިއެދިވަަޑިއގެންފައި ބަހުސްަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގަންނަވަން އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ނަޑއަޅަން. ެއހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ވަަނ  3ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ކަމުގައި ކަ

ވަނަ ިކޔުން  3ސަރވިސް މީޑިއާ ބިލުގެ  ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޕަބްލިކުއެ މާއްދާގެ ) ،ނަންބަރުގެ ދަށުން

ދަންނަވަން.  ވެސް ގެ ވޯުޓގެ ަވގުުތގައި އޮންނާެނ ވާހަކ1:30ައިްއވަން. މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

ގައި. 1:30ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި މަސައްކަތް އޮންނާނީ މިއަދު ހުރި ކަންޯވޓަްށ އެހުމަށް ،7 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު

 (ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު. )والس الم عليكم ؛ންބަރުންނަށް ތަންދެމުންހިސާބަށް އިްއޒަތްތެރި މެ އެހެންވީމާ، އެ

 

 ]އަށް  13:31އިްނ  11:57ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެކުަގއި މި މަސައްކަތް މި  ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއިވަނަ ދަންފަޅީގެ މި ގަޑީ  3. الم عليكمالس   އަޅުގަ

ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުުރމަށް. އެކަމަކު، އޭގެ ކުރިން ފަށަނީ ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އްވުމަށް އިދާރީޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެ 

ގެ ދަށުން އަށް ވޯޓަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެބަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ.  7މިއަދު އެޖެންޑާަގއި، އެޖެންާޑ އައިޓަމު 

 ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް 

ދުވަުހގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުްނ ނިންމާހިސާބަށް ގޮސްަފއިާވ ކަންކަމަްށ ، 7.1އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -7.1

ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ  .ނީލައިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާ ،ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް ދަންނަާވލަން ކަމަށް

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، 2014/9އިްބރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ނަގާ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ގުރައިދޫ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، 2014/9ނު ނަންބަުރ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫ ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާދާއިރާގެ އިއް 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނުލްޢުޤޫނޫޤާ

 ދެއްވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ޯވޓު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ އިގުރައިދޫ ދާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިއ . ވޯުޓގ1ަ. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .45. ޖުމްލަ؛ 23. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 45ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2014/9ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއއް

އުމީ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤަ، ނައުމުގެ ބިލުބާތަށް އިޞްލާޙު ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ

 ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވްއޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަނިކު ތެރި މެންބަރު މޫސާރާގެ އިްއޒަތް ކަމަށް. ހުޅުހެންވޭރު ދާއި މިހާރު މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން

ބިލު މަޖިލީހުން  ފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެއެްއގަމު ދަތުރު، 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

  މަނިކު.ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދަން މި

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 46. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގިއ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ  .1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .47. ޖުމްލަ؛ 24. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުމ އެްއގަ، 2009/5ގާނޫނު ަނންބަރު ، މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ދީ ތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު އިޤްތިޞާފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަދަތުރު

ނަޑއަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ  ކަމުަގއި ކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަޝީދު  ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްދާއިރާ . ިވލުފުށީކަމަށް މިހާރު މިއަދުގެ ތިންވަނަ ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން

ބިލު މަޖިލީހުން  ފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެއެްއގަމު ދަތުރު، 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ެއދެން. މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން  ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރަޝީދު ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 47. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 1ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް

ެގ ދާއިރާ އެހެންކަމުން، ވިލުފުށީ .47. ޖުމްލަ؛ 24. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 47މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފަތުރުެގ އެްއގަމު ދަތުރު، 2009/5ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް
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އިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބަ

ނަޑއަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށް ން ފާސްެވއްޖެ.އިއްތިފާޤު   ފަހު(މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ.4ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ މި   ަވނަ ވޯޓު. އާދެ! އެއީ ަވޒީރަކަްށ ރުހުންދިނުމުގެ ވޯޓު އަުޅގަ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،މަތީން ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ 129ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ޔަންކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ޮއފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެަޝނަލް ސެކިޔުރިީޓގެ މަޤާމަށް ޢައް

މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  (ޑްރރިޓަޔަ)ރާޅާހާ / މޭޖަރ ޖެނެރަލް  ހ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެއްވުން ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޮގތަކަށް އިްއޒަތްތެރި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ 85އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މި ދަންނަވާލަނީ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 46. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް  .46. ޖުމްލަ؛ 24. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޖަލީލަށް މޫސާ ޢަލީ  (ޑްރރިޓަޔަ)ރާޅާހާ / މޭޖަރ ޖެނެރަލް  އެންޑް ނެޝަނަލް ެސކިޔުިރޓީގެ މަޤާމަށް ހ.

 ރުހުންދިނުމަށް ވޯޓުގައި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ ވަ 129ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިނުމުގެ މައްސަލައެއް. ވަނަ ވޯޓަށް. ވަޒީަރކަށް ރުހުނ5ްހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ މި

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންެގ  ،މަތީން މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 

ހޫރަށް ޡު ނޑޭރިއާގޭ އަްލފާޟިލް އަޙްމަދު މާބަ ހ. ،ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވި

 ޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ގޮަތކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 48. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުެގ  އެހެންކަމުން، .48. ޖުމްލަ؛ 25. ާފސްވުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި ރުހުންދިނުމަށް ހޫރަށް ޡުނޑޭރިއާގޭ އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު މާބަ ހ.ރެއްވި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ފާސްވެއްޖެ  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރެްސ އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިްނ ސަ ޝަނަލް ޕްރޮޮޓކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓްއޮޕް ަވނަ ވޯޓަށް.6މިއަދުގެ  މި ދަންނަވާލަނީ

 ދަ ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސް ކޮްނވެންޝަން ންޑް ޗިލްޑްރަން، ސަޕްލިމެންޓިންވިމެން އެ އެސްޕެޝަލީ  ސަންސްއިން ޕާ

މަޖިލީހުން  ،ޑް ކްރައިްމގަިއ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިުވމުގެ މައްސަލަސްޓް ޓްރާންސްނޭަޝނަލް އޯގަނައިޒް އަެގއިން

 ޓުދެްއވުން އެދެން.ވޯފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް  ނަށްއިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ 48. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 

ޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު އޮޕް އެހެންކަމުން، .48. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންޑް ޗިލްޑްރަން، ވިމެން އެ އެސްޕެޝަލީ ސަންސްޕްރެސް އެންްޑ ޕަނިޝް ޓްރެފިކިން އިްނ ޕާސަ ޕްރިވެންޓް

ްޑ ސްޓް ޓްާރންސްނޭޝަނަލް އޯގަނަިއޒްއަެގއިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮްނވެންޝަން ސަޕްލިމެންޓިން

ަބއިވެިރެވަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  ށް ރުހުން ދިނުމަށް ވޯޓުގައިކްރައިމްަގއި، ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިވެިރވުމަ

 )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(. ފާސްެވއްޖެ އިއްތިފާޤުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )އ(  51ްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ރަ ން ކަމަށް.ަދންނަވާލަ ވަަނ ވޯޓަށް 7އަދުގެ މި

 ވަނަ މާއްދާގެ  54ކުރުމަށާއި، އަދި )ފ( އިތުރު ފަހަތަށް )ވ(، )މ( ގެވަަނ މާއްދާގެ )އ( 51އިޞްލާޙުކުރުމަށާިއ، 

 )ކ( އަދި )އ( އިުތރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ގެ ފަހަތަށްވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( 54ޞްލާޙުކުރުމަށާިއ، )ޅ( އި

އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް  ޓުގޮތުގެ ރިޕޯ މު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއްއާތައް ދިރާސާކުރެްއުވމަށްފަހު، އިޞްލާޙު

 ޓުދެްއވުން ެއދެން.ވޯފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް  ނަށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރުމާ މެދުފާސްކު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި . ުނފެނ42ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  .3ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އެހެންކަމުން، .45. ޖުމްލަ؛ 23. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 45ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފަހަތަށް  ގެަވނަ މާއްދާގެ )އ( 51ވަނަ ާމއްދާގެ )އ( އިޞްލާޙުކުރުމަށާިއ،  51އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ ރަ

ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( 54ޞްލާޙުކުރުމަށާިއ، )ޅ( އި ވަނަ މާއްާދގެ 54ކުރުމަށާއި، އަދި )ފ( އިތުރު  )ވ(، )މ(

މު ކޮމިޓީން އްއާތައް ދިރާސާކުެރްއވުމަށްފަހު، އިޞްލާޙު )ކ( އަދި )އ( ިއތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ފަހަތަށް

 ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ެވއްޖެ.އެ ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސް ޓުގޮތުގެ ރިޕޯ ނިންމެވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ހޯރަފުށީ  ވޯޓު.އަށްވަނަ ވޯޓު، އަދި އެންމެ ފަހު ނީ މިއަދުގެ ދަންނަވާލަ މި

ްށ ގޮތަ ނިންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި، ބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއގެ ބިލުޕައިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

 ޓުދެްއވުން ެއދެން.ވޯފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް  ނަށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރުމާ މެދުފާސްކު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:



75 

 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި . ުނފެނ41ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  .4ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އެހެންކަމުން، .45. ޖުމްލަ؛ 23. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 45ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، ބްލިްކ ސަރވިސް މީޑިާއގެ ބިލުޕަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދާއިރާގެ އިްއޒަހޯރަފުށީ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ށްގޮތަ ިނންމެވި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި
 

 ނިންމުން 
 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަދު މި މެންބަރުންނަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ވެްސ އަުޅގަ
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