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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :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

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  03އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .0

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -0އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2312/32/03/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -0.1

 ެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް.ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ޔައުިމއްޔާ -0.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ ަގއި  12:33ދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -2.1

 . 0ަގއި ޢާއްމު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:33. 2ެލއްވުމަށް ހޮްއވެވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އެކުަލވައި
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ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުޭވ ވަނަ މާްއދާ 121ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  -2.2

ނޑަްށ އަންަގވާފަިއވާ ކޮމިޓީ ާއއި  ންމަވާނެމައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީްނ ނި ސުންގަޑި ަކނޑަައޅުްއވައި އަުޅގަ

 ޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ އްޞި -1ތުގެ މަތީން އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮ 121ސުންގަޑިަތއް މަޖިލީހުގެ 

 30 .2312ޑިސެމްބަރ  01 ލު؛ދިނުމުގެ ބިޞިއްޙީ ޚިދުމަތް -2. 2312ޑިސެމްބަރު  01މަސައްކަތްތެރިކުރުުމގެ ބިލު؛ 

އުތުުރ  މެނިަވޑަިއގަންނަވާ ަމއްޗަްނގޮޅީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުަތއް.  -2.0

ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

އެ ރީ ގްރޫޕުްނ ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. ެދްއވުންއެދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމަންޓްަހމަޖައްސަވައި ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

ވާ ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  131ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 35. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަންގާފަ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީޕާޓީތަކުގެ 

އަދި ގަާވއިދު  ކުރަން.މަތިން އެކަން ެއގޮތަށް ިއޢުލާން ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 131މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ  ތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން މަނިކު ކޮމިޓީ އަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

ވަނަ  131މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން .ރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމަންޓް

 40ޕާލިމަންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ޕާޓީތަކުގެ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ 

ގަިއާވ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 131ވާއިުދގެ ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ . އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތު އެސް.އެމް.ެއސްައކުން ައންގާފަ ވާނީ

 ކުރަން.ެއގޮތަށް އިޢުލާންމަތިން ެއކަން  ގޮތުގެ

 

 . ސުވާލު 5

 45 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަމސައްކަެތއް ނެތް.މިއަދު ުސވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން  5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 ކަންކަން  . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ 6

 50 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަތެއް ނެތް.މިއަދު މަޖިލީހުެގ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ަކންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން  6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 1

 55 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

     މަސައްކަތެއް ނެތް.މިއަދު ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަޖި، 1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 60 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަފދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަްށ އެުޙކުރުން. ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާ ،1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ނެތް.

 

 65 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. ،9އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 70 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސައްކަެތްއ ނެތް. . މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދުނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް -13އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ 

 

 75 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިީޓތަ، 11ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 
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  ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ  ޤާނޫނު އަށް  ފުލުހުންގެ  2331/35 ނަންބަރު ޤާނޫނު -11.1

 80މި  މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ. ަގއި 2312ގަްސޓް އޮ 21ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  ޮގތުގެ ނިންމެވި ކުރަްއވައިދިރާސާ

ބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެން ގުރައިދޫ ާދިއރާގެ ،ދެއްވާނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު ޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ރި

 .އަރުވަންއިބްރާހީމް ރިޟާ.  ފުރުޞަތު

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 85ގެނައުމަށް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2331/35ޤާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 ދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.މެ މި ރިޕޯޓާ ،ކޮމިޓީން ނިންމެވި ރިޕޯޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށާއިގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާލާމަުތގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ، ޤައުމީ ސަޝުކުރިއްާޔ. 

 90ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި ނާއިބު މުަޤއްރިރަށާއި އެ  އެ ކޮމިީޓގެ

ގަިޑއިރުގެ  1ގޮތުން  މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ

ނޑު އެ ފުސްގެ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލަންޖެހޭ. ބަހު ރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެއްވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. ހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ ުނވާީތވެ މި ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންފައި މެންބަރަކު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށން އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ  0 ވަނަ މާްއދާގެ 15އެހެންކަުމން، ގަާވއިދުގެ ފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށް

 95 ޔުން އިްއވަން. ވަނަ ކި 0ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2331/35ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަތިންގެ ގޮތު

 ށް ޤާނޫނަ އިމިގްރޭޝަންގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  2331/31 ނަންބަރު ނޫނުޤާ ،11.2އައިޓަުމ  އެޖެންޑާ -11.2

 21ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ ނިންމެވި ކުރަްއވައިދިރާސާ ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގެ ަޤއުމީ ،ބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ެދްއވާނީ ޤައުމީ ޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިމި ރި މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ. ަގއި ޢިްއޒަތްތެރި 2312ގަްސޓް އޮ

 އަރުވަން ތުބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.  ފުރުޞަގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެން ،ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 100 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ށްޤާނޫނަ އިމިގްރޭޝަްނގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  2331/31ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ހުށަހަޅަމަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ބިލު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ން. އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 105 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި އެ  .ޝުކުރިއްޔާ 

ބިލަށް  ކުރުދަންނަވަން. މިކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަާށއި އެ ކޮމިީޓގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝު

ގަިޑއިރުެގ  1 ގޮތުން ފުރުޞަތު އަރުވަންޖެހޭ ގަާވއިދު ބުނާ ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް

 110 ...ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާހަކަފުޅުއަރުވަން. އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު

ނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ  އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރުއަރުަވނީ ހު( އަުޅގަ

 .ޞާލިޙަށް މުޙައްމަދު

 

 ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 115ދިޔައިރުަގިއ ލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރަމުންމަޖި ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނުއާދެ! 

ޤީޤުކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ން ފުރުން މަނާކުރުމުގެ ބާރު ތަޙް އި ރާއްޖެ ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަންޮބޑުވުމަކަށް އޮތީ

 ވާ ފަރާތަކުން އެ ޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަުކން ލިބިފައިތަޙް، ނަމަ ލިބިދެވޭ ގޮތަކަށް އޮތުން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

ެއކަމާ ކަންބޮޑުެވގެން  ،ޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އިމިގްރޭޝަނަށް އަންަގއިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކުރެވޭ ގޮތަށްމީހެއްގެ ޕާސް

ކަމަްށ  ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާގައި މިހާރު ވަނީ އެ  ގޮތުން ބަެއއް މެންބަރުން ވާހަކަދެއްެކވި. އެހެންނަމަވެސް ބެހޭ ބިލާ މި

 120އިން ބޭރަްށ  . މިހާރު އޮތް ގޮތުން ކުިރއެކޭ ވެސް ެއއްގޮތަށް ިދވެްއސަކު އެއަރޯޕޓުން ރާއްޖެސްފަބަދަލުގެނެ

ޮބޑުވުން މިހާުރ ތުެގ މަތިން. އެހެންވީމާ، މި ކަންެއއްގޮްތވާ ގޮ އަމުރަކާދެވޭނީ ހަމަެއކަނި ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ ފުރައިގެން

ނޑުމެން މި ކުެރވިފައި ކަމަށްސްޓޭޖުަގއި ަޙއްލު ވަނީ ކޮމިޓީ މި ވާލަމުން، ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ ވާތީ ައޅުގަ

 ނިންމާލަން.  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ

 

 125 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުރިޔާޟަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއަޒތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން ކޮމިީޓެގ ހަމަ `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ވެސް 

 130ދިޔައިރުަގިއ ިއ ބަހުސްކުރަމުންގައި ފްލޯ ާޚއްޞަޮކށް މި މައްސަލަިއގަ .ބޭފުޅުން ކުރެްއވި ވަރަށް ައުގހުރި މަސައްކަތްތައް

ނޑުމެން މިކަ ކުރެިވގެން ޙަޤީޤަތުަގއި މި ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ިޚޔާލު ެއއްގޮތް މާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ހުރި ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެނީ ގެނިންމުމެއްމުހިްއމު  ،ވަރަށް ޮބޑު .ގެނެވުނީ ނޑު ުއއްމީދުކުރަން .ގޮުތަގއި ައުޅގަ މިހާރު ކޮމިޓީްނ  ،އަުޅގަ
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ޤާނޫނެއްަގއި، ެދްއވުން. ެއއީ ހާ މެންބަރުން ވެސް ެއއަށް ވޯޓުހުގެ ހުރިނިންމާފައި އޮތް ގޮތަށް މަޖިލީ

ނޑަނޭޅޭހާ ހިނދަކު އެްއވެސް މައްސަަލއެްއަގއި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްަބސްެވވުނީ ޤާނޫނެއްަގއި ވަކި ގޮތަކަށް ކަ

 135ެވސް  ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށްެއއަށް  ަގޑިއިރަށް ެވސް އަދި 22 ސް ޢާއްމު ފަރާތެްއގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެއްޓޭނީއެްއވެ

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ  ކަން. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއިޢީ ކޯޓެއްެގ އަމުރަކާ އެްއގޮތަށްހިފެހެއްޓޭނީ ޝަރު

މި ކުެރވިގެން ގެނެވިަފއި ްއގޮތްއެަތށް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު އެގޮތަށް އެ ޙައްޤު ލިބޭ ގޮޙައްޤެއް. 

މި ފުރުޞަތުަގއި އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަދި މަރުޙަބާއެްއ  .އޮތީ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ނަށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ނޑުމެން ުކރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި  145ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޮއތް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

ަޤއުީމ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން  ލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު،ިއމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞް ދިވެހިާރއްޖޭގެ 2331/31

ނޑު ދަންަނާވލަން ބޭނުންވަނީ، މި ފުރުޞަތުގައި މި ރާއްޭޖގެ ދިވެހި  ފާސްކުރަްއވައި ނިންމި ގޮުތެގ ރިޕޯޓް. އަުޅގަ

މާޒީާއ ދުވަސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދުވަހުގެ މުްއދަތައް ޕާސްޕޯޓު އަތުލަމުންދިޔަ  1ރައްޔިތުން 

ގަިޑއިރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮީތ  22އެުކވެގެންދިަޔީއއޭ. އިރާަދކިރެްއވިްއޔާ ރަީއސް ޔާމީން ބޭނުްނފުޅުވާ ގޮތަށް 

ނޑުމެންގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަރަްށ   150މި މުއްދަތު ކުަޑކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓގައި ބަހުްސކުރަމުންދިޔައިރު ައޅުަގނުޑ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު އަުޅަގނޑު ޝު ކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް، ތަފާތު ކަންތައްތަކާ ވާހަކަެދއްކުނު. އަުޅަގނޑުމެންނާ އެންމެ ފަހުން 

ށް ޓަަކއި، ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އަތުްނ އެންމެން ވެސް އެއްބަްސވާ ޮގތަކަށް ނިމިގެން މި ދިޔައީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ

ގަިޑއިރަްށ  22ގަޑިިއރަށް؛ އެންމެ  22ދުވަހަށް ހައްޔަރުކުރަމުންދިޔަ ރަްއޔިތުންެގ ޕާސްޕޯޓް މިއަދު  1އަތުލަމުންދިޔަ، 

 155ކަންަތއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުަޑކުރެިވގެން މި ދިޔަީއ. މީ ޙަީޤޤަތުގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ދެކެ ލޯބިވާ ވެރިން

ކުރާ ގޮތަކީ. ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި ަކންތައްތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަކީ މިއީ. އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ 

ނޑުމެންނަްށ އިތުރަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް  މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް އިތުރު ލުއިކަމެއް ލިބިެގންދާނެ. އަޅުގަ

 ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ 
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 160  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޙްމަދަ އިލްހާމް މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

މިއަދަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ދުވަހެއް ގޮތުގަިއ ފާހަގަވެގެން މި ދަނީ.  `. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި

 165އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ކުޑަކޮށް މިއަދު ވިއްސާަރ ވެްސ މަޑުެވ، ޫހނު ވެސް މަުޑވެފަިއ، ރީތި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އާދެ! އެ ހެންވީމާ، ވަރަށް ހަމަވައިަގއި ދޯނި ދަތުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ

އުފާކުރަން މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ތިއްެބވި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ުނވަަތ 

އޮޕަޒިޝަްނގައި ިތއްބެވި ފަާރތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރަމުންދިޔައީ ކޯުޓގެ އަމުރެއް ެނތި އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ، އޭަނ 

އިރު، އޭނަ އެކަމުން މަޙުރޫމްވެގެންނުވާނޭ. މިއަދު ސަރުކާރުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެކަްނ ފުރަން ތަނަކަށް ދާ

 170ޤަބޫލުކުރައްަވއި، ެއގޮތަށް ަޢމަލުކޮށްދެއްވީތީ ނުހަނު އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެުކ މުޤައްރިރަާށއި ރަީއސަށް ެވސް ވަރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އިދި ކޮޅު ޚިޔާލުަތކާއި ވިްސނުންތަކާ އެްއކޮށް، ޭއގެްނ ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުގަ

ފުރޭނިގެން އަންނަ މީރުމީރު އެއްަޗކުން ނޫނީ މީރު ރަހައެއް ވެސް ނުދޭނެ. އެ އުސޫލުން ތި ކަންކަން ކުރެްއވި ކަމަށް 

ކަންކަން  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެސް ުއއްމީދުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން

ކުރަްއވާއިރު މަްޝވަރާގެ ިރވެތި އުސޫލުން، ކަންކަން ކުރަންވާ ރީތި ބީދައިން ަކންތައް ކޮށްގެްނ، ކަންކަްނ 

 175ފަހިވެގެންދިޔުން. މީ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮަތކީ. ައޅުަގނޑުމެން ފަހަރެއްަގއި ވެސް ޭބނުމެއް ނޫން މި ސަރުކާރަށް 

ނޑުމެން ފަހަރެްއގައި ވެސް ބޭނުމެއް ނޫްނ މި ސަރުކާރު ހިންގަން އުނދަގޫކޮްށ، ޖެއްސުންކުާރަކށް. އަ ުޅގަ

އުނދަގޫކުާރކަށް. ައޅުަގނޑު ފަހަރެއްގައި ވެސް ބޭނުމެްއ ނޫން، މި ސަރުކާރު އެ ބޭފުޅުންގެ ވަޢުދުތައް ެވްސ 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ެއކަން ުކރުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާ ރުލުންތަެކއް ޖޭ.ޕީެގ ނުފުއްދިދާކަށް އަުޅގަ

ފަރާޔތުން ދޭނަން. އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އިއްޔެ ފެިނގެންދިޔައީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ެއންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަމުންދިޔަ 

 180ބިލުގައި ެވސް ޖޭ.ޕީން އޮންނާނީ ތްރީލައިންވިޕް ނެރެ، ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި 

ވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ޖޭ.ޕީން ނަގަންޖެހޭ ޑިޒިަޝން އެ ވަނީ ަނގާފަ. ރައިްޓ މަގުފަހިކޮށްދީފަ. އެއީ ދި 

 هللا.ޓައިމް، ރައިޓް ޑިސިޝަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 185 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނަޢީމަ  ރާއަނާ މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ނުޑ ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ އެއްޗެއް ބުނެލެން މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ތަކުން ކަންބޮުޑވުންފާޅުކުރެްއވި ކަެމއް މީ، ކޯޓު ތެދުވީ. މި ބިލުަގއި ބަހުްސކުރެވެމުންދިޔައިުރ ވަރަށް ިގނަ ޕާޓީ

 190ގަިޑއިރަށް. އެެހންނަމަވެސް މިހާރު ކޮމިޓީ  22އަމުރަކާ ނުލައި ޕާސްޕޯޓް ިހފެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް އޮތީ ހުށަހެޅިފައި 

އަޅުަގނުޑ  މަރުޙަލާގައި ބަދަލުެވގެން މި ދިޔައީ ކޯުޓ ޢަމުރަކާ ލަިއގެން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މީ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުުކރާ ގޮތެއް ކަުމގައި ދަންނަަވން. އަދި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް މަޝްވަާރކުރަްއވަިއގެްނ 

 މިފަދަ ޙައްލަކަށް ވަަޑއިގެންެނވީތީ ޝުކުުރއަދާކުރަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 195 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުރުއު ޝުކުރިއްާޔ. މައްޗަްނގޮޅީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ވަހަށް ދު 1ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު، 

 200ަގޑިއިރަށް ވިޔަްސ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި ޕާްސޕޯޓް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ބުނުމުން، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން  22ވުރެ؛ 

ކަންބޮޑުވުންފާުޅކޮށް، ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނާ ގުޅަމުންެގންދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ، ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ 

ށަހެޅުއްވި މެންބަރުކަމުަގިއ ވިޔަްސ، ެއ މަނިކުފާނު އޭެގ މުޤައްރިރަކަށް އިންަނވަިއ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިަރކީ މި ބިލު ހު

އެ މަނިކުފާނު ވެސް، ެއ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް އިޞްލާޙު ރައްޔިުތން ދެކެވަޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ، ޤައުމީ ސަލާމަ ތުގެ ކޮމިޓީގަިއ އެންމެން ވާހަކަދައްކަިއގެން ބަދަލުކުރައްވަން ެއއްބަްސވެެގން އަޅުގަ

 205ގޮތެއް ނިމިގެންދިަޔއީ. އަުޅަގނޑު މިއަދު އުފާކުރަން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވެސް، ރައްޔިތުން އެ މީހުންގެ 

ންދިަޔއިުރ އަުޑއިްއވީމާ މަދުން ނަމަވެސް އަުޑއައްަސވާތީ. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން، އިްއޔެ އެސް.އީ.ޒެޑް ބިލު ފާސްެވގެ

މިގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ ވިސްުނން ހުރި ގޮތް ބަލައިނުގެންނެވީތީވެ. އެހެންކަމަށްިވޔަސް މިއަދު މިކަން ހިނގައިދިަޔއިަމ 

އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި ކޯޓެއްގެ ައމުރު ލިބިގެން ކަމަށް އެހެން 

ނޫެނއްގެ ދަށުން ނޫނިްއޔާ ެއކަން އެގޮތަށް ނުކުެރވޭނެ ކަމަްށ ދަންނަވަމުން، އަދި އިތުުރ އޮވެަފއި، އަދި އިތުރު ޤާ

ނޑުމެންނާ އަދި ރައްޔިތުން އެކަމާ ވިސްނަިއގެން އުޅޭނެކަުމެގ   210ޤާނޫނެއް އެގޮތަށް އަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް އަޅުގަ

ން އިށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޔަޤީންކަންއަުރވަމުން އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރަމު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 215ށް ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު  ޙަސަން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ  ޢިްއޒަތްތެިރ ދާއިާރގެ  ދަނގެތީ`. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! މިއަދަކީ އަުޅގަ

 220ިވދާޅުވި ފަދައިން ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ވަރަށް އުާފވެރި، އެާހމެ ފުރިހަމަ ދުވަހެއް. އަދި  މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

ނޑު މި މަޖިލީހުގައި ހިއްސާކޮށްލަން މިއަދު ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަމަ  2331/1އެކަނި އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލަށް ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ 

ނޑު ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ  ގޮެތއްކަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަިދ މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ނިންމެވި ގޮތަކީ އަުޅގަ

 އުފަލާއެީކގައި ުޝކުރުދަންނަާވ ވާހަކަ ހަމައެކަނި ހިއްާސކޮްށލުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

 225 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މުޙައްމަދަ ޙުސައިން މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ވާހަ މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރީ

 230އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އިމިގްޭރޝަންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ދިރާސާކޮްށ، ެއކަން 

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނޑަށް މި ބިލުގެ މުޞައްނިފު ނިންމެވި ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮުތގަިއ ޮކމިޓީގައި މަަސއްކަްތކޮށް، ހުިރހާ ފަރާތްތަކާއި ވާަހކަދައްަކިއގެން، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުެގ 

ތީ. މި ވެސް މިހާރަކަށްއައިސް ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮްށގެން މަަސއްކަތް ނިންމާފައި އޮތް ކަމަްށ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި އޮ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ އަޅުަގނުޑމެން ދުށިން އިހަކަށްދުވަހު ވެސް ބިލެއް ނިންމި ތަން. 

ނޑުމެްނގެ އުޚްތު، ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް   235އަޅުަގނޑުމެން އުޚްތު އަނާރާ ނައީމް ހުށަހެޅުއްިވ ބިލު. ައުޅގަ

ޅުއްވި ބިލު؛ އާދެ! ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭ އިނާޔަތް އިތުރުކޮށްލުމަށް. ދެ ފޮޅުވަތް، ތިން ހުށަހެ

އެަތއް ާމއްދާެއއްެގ، ދިވެހިާރއްޖެ އަްށ ވަރަްށ  13ފޮޅުވަތް އެހެންނޫންތޯ. އެ ބިުލގެ މަަސއްކަތް އަދި ނުނިމި އޮްއވާ 

ނޑުމެން ނިންމާފައި ރޭގެ ދަްނވަރު މިތިބީ ފާސްކޮށްގެން. އަދި ޭއަގއި ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ބިލެއް އަުޅގަ

ހިއެއްނުވޭ ީމގައި ވިދާޅުވި ޮގތަށް، މީގައި މި ވިދާުޅވި ޮގތަށް، މީގައި މި ވިދާުޅވި ޮގތަށް ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުރުމަްށ 

 240ހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ އުޅޭތާ އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުެރވުނުހެނެއް. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެ
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ނުޑމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ.  އެތައް ދުވަހެއް ވީ ފަހުންކަން މި އާދެވުނީ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ މީ އަޅުގަ

ޚިޔާލު ެއއްގޮްތކުރަން، ޚިޔާުލ އެްއގޮތްކުރަްނ، ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުރަން، ެއއް ބަަޔކު ކުިދކުދި ވާހަކަަތއް ދަްއކާނެ. ާވ 

ތަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ެވސް ވާހަކަދެއްކުާމއި މަޝްަވރާކުރުމާ އަދި ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ޖާގަދިނުން އޮންނަ ގޮ

އެްއޗެްއކަން ބައެއް ކުދިންަނކަށް ނޭނގެ. މެޖޯރިޓީ އެަކނި އަޑުިއވެނީ. އިނގޭތޯ. މެޖޯރިޓީ، މެޖޯރިޓީ މިއަކުން 

 245ފައި މި ތިބެނީ ހުއްޓިފަ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ މިއީ ކިހާ ނުނެއްޓެވޭ. އެ ހަރުފަތްަގނުޑގައި އެކަނި އަަޅިއގަނެ

ރަނގަޅު ގޮތެއްތޯ މި އޮތީ ފެންނަން. މަޝްވަރާކޮށް، ވާހަކަދައްަކއި، އެންމެންގެ ޚިާޔލު އެއްގޮްތކޮށްގެން މި އޮތީ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެ ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގައި އަުޅގަ ރި މެންބަރު އަނާާރ އަިއއްސަ. މަްޝވަރާކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ވެސް އެ އޮންނަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެހެންނޫންތޯ، ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ޕާކްކޮށްލެވިފަ. 

މިހާވަރުގެ ބިލެއް، މިހާވަުރެގ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލައިފިން އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން ހުށަހެޅުއްިވ 

ނޑުމެްނގެ ވޯޓު މިައށް އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް މެންބަރަށާއި ކޮ  250މިޓީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

ދަންނަވަމުން، އަދި ޢިއްޒަތްެތރި މަނިކުފާނު ތި ކުރައްވާ މަސައްކަްތ، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ސްމޫތުކޮށް، އަމާންކޮށް 

 ުޝކުުރދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ނިްނމައިލާނަން.ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ތި ކުރަްއވާ މަސައްކަތަށް ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 255ށް އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު ރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:އަ އަމީތު މުޙައްމަދު މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވަރަށް ގިނަ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް، އިްއޔެ އާއި ރޭ 

ނޑުމެްނގެ   260އަދި މިއަދަކީ ހަމަ ައޅުަގނުޑމެން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަްށ އުފާކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަެކއް. ސަބަބަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ަވުގތުން ފެށިގެން މި ފާއިތުވި ދުވަސްތަުކގައި ކުރަން ދިމާވި  މި މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ނިންމާލީ. ދެން އެ މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ  އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކެްއ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޑިމޮކްެރސީގެ ވަރަށް  ިރވެތި ނަމޫނާ އެްއވެްސ ފެނިގެންދިޔަ. ައޅުގަ

އިޞްލާުޙ  033އެަކއްެޗއް ިކޔަިއގެން، އެްއގަަލކަށް އަަރއިގެން ތިބެ މި ބުަރ މަސައްކަތް ނިންމާލީ. ދެން މި ބިލަށް 

 265ގެްނ ނުތިއްބެިވކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ހުށަހެޅުއްވި ގިނަ މެންބަރުން އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓުދެްއަވން މަޖިލީހުގައި ވަަޑއި

ނޑުމެން މި  އެންމެ ފަހު ަވގުތުަގއި ބޭކާުރ ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކއް އަނުބރާ ގެންދެިވގެންދެވުމަީކ ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

 ޑިމޮކްރެސީ އެ ބޭފުޅުން ވެްސ ބަލައިގަންނަ ކަނމުގެ ހެއްެކއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ބަަލއިގަންނަނީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި 
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މިއަދު ހުށަހެޅުގެން މި ދާ ިބލަކީ، ުނވަތަ ކޮމިޓީ މަަސއްަކތް ނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް އަިއއްސަ އޮތް ބިލަީކ؛ 

ނުޑ  2331/1އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިިމގްޭރޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަކީ އަުޅގަ

ނަޑކީ ވަރަްށ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެ  270އް. މި ބިުލގެ ބަުހސް މަޖިލީހުގައި ކުރެިވގެންދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބައެއް  ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރި މީހެއް، އެ ބިލު އެ ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކުރަން. ނުވަތަ އޭރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ގެ ހާލަތަށް ބަލައި ބާރުތައް ދިނުމަށް މުއައްސަސާަތކަށް ތަޙްޤީޤުކުުރމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެންނަން  ނަޑކީ. ސަބަބަކީ، އަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ މީހެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ މިއަދުގެ ހާލަތައް ވިސްނާ ފަ. މި ޖެހެނީ ނުވަތަ ބިލުތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން މި ޖެހެނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ތަޞްދީޤުކުރެިވގެންދިޔަ  ނޑުމެންެގ މި ޤާނޫނުތަކަށް އަޅުގަ  275އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުގެނެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ ަވގުތެްއެގ ހާލަތަކަށް، މުޖުތަމަޢަށް އެ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަން. އެ ސަބަބަށް ޓަކަިއ ވަގުަތކަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަ ށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރިން ޭއރުވެސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާތަކަްށ 

ށީގެްނާވ ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމަކީ އެހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ މިހިރަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ ނިމުމަށް ޓަކައި ެއކަ

ނޑުމެންނަށް   280ބޮޑު މައްސަލަެއއް ނޫން ކަމަށް. ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިފަަދ ގިނަ މައްސަލަތަުކގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާ އަޅުގަ

ގިނަ ފަހަރު ކުރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ އޭރުގައި އޮންނަ ސަރުކާރެްއގެ ނޭްއގާނީ ކަމުން، ނުވަތަ އެ ސަުރކާރަކުްނ 

އްލަ މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންުހރި ކަންތައްތަކަށް އިްސކަންޭދތީވެ. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ިމައދު މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އަމި

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި މި ހިނގާ ބޮޑެިތ  އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙަްއލުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ައޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ މަސައްަކތްތައް އެބަ ކުރަްއވާ. ޙަޤީޤަުތގައި މި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުމަްށ ޓަކައި 

 285ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރގައި އޭުރ އެގޮތަްށ މި ބިލު ބައްޓަްނކުރެވިފަިއ އޮތް އެންމެ މުހިއްމު ެއއް މަޤްޞަދަކީ އެއީ. 

ނުޑމެންގެ މަޖިލީހަކީ ހަމަ ވަރަށް އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައި ން، އަުޅގަ

ބޮޑަށް މަޝްވަރާކުެރިވގެން ައދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކުރެވޭ ދިރާސާަތުކގެ މަްއޗަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ 

އޮތީ ވަރަްށ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރާ މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީން ކުރަްއވާފައި މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދުނިޭޔެގ  މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. އަދި ކޮމިޓީގެ މި މަސައްކަތް ކުރެްއވިއިުރގައި އަުޅގަ

 290ޤައުމުތަކުަގއި މި ކަންކަން ޮއންނަ އުސޫލާ، އަދި ޢަމަލުުކރަމުންދާ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އަދި މިކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ 

ނުޑ ބޭބޭފުޅުންގެ ލަފާ ެވސް ހޯއްދަ  ވާފައި އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރަްއވާފަިއ ޮއތް މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލު ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮތީ ހަމަ  ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އޭރުވެސް ައޅުގަ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ ިމއަދުގެ ހާަލތު އޮތް ގޮުތގެ ސަބަބުން ެއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަކައި ެއގޮތަށް ބައްޓަްނކުެރވިގެންދިަޔއީ. ދެން ގިނަ ެމންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ މި 
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ނުޑމެންގެ ކޯޓު މަރުޙަލާ މެދުވެިރކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ޕާްސޕޯޓު ހިފެހެއްޓު  295މުގެ ފުރުޞަތު ފެނިވަޑަިއގެންނެވީ އަުޅގަ

ލިބިގެންނުވާނެ ކަމަށް. އަދި އެ ބޭފުޅުންެގ ިވސްނުން. ެއއީ ެއ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮްށގެން ނެރެފައި އޮްތ 

ނުޑ ދަންނަވަނީކީ ނޫން.  ނަތީޖާއެއް. އެހެްނވީމާ، ެއ ނަތީޖާ އަކީ އަދި ގޯްސ ނަތީޖާއެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމން ޙަޤީޤަ ތުގައި ވިސްނުން ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ މިއަުދ އަުޅގަ

ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުުކރުމަށް ޓަކައި އުފައްދާފަިއވާ ތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާަތކަށް، ނުވަތަ ެއއާއގުޅުންހުރި އެހެން 

 300ޖަރީމާތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ  މުއައްސަސާަތކަށް ބަެއއް ބާރުތައް ދޫކޮށްލަން. ސަބަބަކީ ުމޖްތަމަޢުގެ ބޮޑެތި

މި ކުރެވޭ މަސަްއކަތަށް ކުރިަމތިވެގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންެޖހުމަކަށް ވެގެން އެބަ ޭދ، މިސާލަކަށް މީހުން މެރުމަށްފަހު 

ިއގެން ބޭރަށް މިފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަްއ، އެހެން ފަރާތްަތކަށް ނޭނގި ުނވަތަ ިސއްރުން ޤައުމުން ފުރަ

ނޑުމެންެގ  ދިޔުން. ޤައުމުން ބޭރަށް ދިޔުމަށްފަހުގައި އެ ފަރާތްތައް އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނައުމަށް، ނުވަތަ އަޅުގަ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއިްނ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގަިއ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ ހުިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުން ބަހައް  305ޓަންވީ އެފަދަ ހާލަތަކަށް ނުގޮސް މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ނޑުމެންނަށް ފަހިާވން އޮތް މަަގކީ ކޮަބއިތޯ. ައުޅގަ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

އީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި އޮތީ އޭރު އެ ވިސްނުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ

އިޞްލާޙުތަކަކާ އެީކގަިއ. މި އިޞްލާޙުތަކަކީ ވެސް އަދި ގޯސް އިޞްލާޙުަތކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރަން. އަޅުަގނުޑ 

އުއްމީދުކުރަނީ މީގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ބޮޑެތި 

 310ށް؛ ޚާއްޞަކޮށް މީހުން މެރުމާއި މާރާމާރީ އާއި ފޭރުން ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލު ޖަރީމާތަކަ

ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ ީވހާވެސް އަަވސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މި 

 ޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްވެގެންދިޔުން. ޝުކުރިއް 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 315ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ން:ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީ އު

 ... 2331/1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައީސް ކޮން އަެޑއް މި އަރަނީ؟ 

 320 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ޙައްުލކުުރމުގެ މަރުޙަލާގައި. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( އާދެ، ޓެކްނިކަލް މަްއސަލަ ޙައްލުވެފައި މި އޮތީ. 

 ރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް.އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ

 

 325 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްއު ކުޅުދުއްފުށީ

އިިމގްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  2331/1ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޔާޝުކުރިއް

ހުށަހެޅިގެން ައއިރުަގއި އެ އިޞްލާޙުަތއް ހުރީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް. އެހެްނމަވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  އިޞްލާޙުތައް

މިކަން ނިމިގެން ައއިުރގައި ިމ އިޞްލާޙުތަަކކީ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޤަބޫލުުކރެވޭ އިޞްލާޙުތަކަކަްށ މިއަދު 

ދާކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި މި ވަނީ ވެފަ. މި ކަމަކީ ވަކި މީހަކަށް ޝުކުރުއަ

 330 5ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެވިފަިއ ވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާެރއް 

ން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތެއް އަހަރަށް ހޮވުނީމާ، ެއ ސަރުާކރެއް ދިފާޢުކުރުމުގެ ނިޔަުތަގިއ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަީކ، ެއއީ އެކަ

ނޑު ހަަމ  ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ހިމާޔަތްކަން ލިބެންޖެހޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  މި ފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮްށލަން އެސް.ސީ.ޒެޑް ޤާނޫނު ެވސް ވަނީ މި ތަނުން ފާސްވެފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެދެން އެ ޤާނޫނުގައި ެވސް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނެގި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ފައިދާވާނެ އުސޫލަކުން އެ  ވަރަށް ބޮޑަށް

 335ޤާނޫނުގެ ބޭނުންކުރަން ވެސް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމްގރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭ، 

ވެސް ހަނދާންކުރަން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި ުނވަދިހަ ހާހުން،  ފެއިލްވެފަިއވާ ޤާނޫނެްއކަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި 

އެއް ަލއްކަ އިން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރުމީހުން އުޅެމުންދާއިރުަގއި މި ކަމަކީ މި ޤައުމުަގއި އުފެދުނު ެއއްވެްސ 

ރަންޖެހޭނެ. ބައްލަވާ! ސަރުކާރަކަށް މިހާތަނަށް ޙައްލުކުރެވިފަިއވާ މަްއސަލަެއއް ނޫން. ޤާނޫނު މި ޤައުމުގައި ަތންފީޛުކު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރީޖަންގެ އެްއވެސް ަޤއުމެއްަގއި މިގޮތަށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރުމީހުން އުޅޭ މަންޒަރެއް 

 340އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެެނއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އެތެރެ މީހަކު ވިޔަްސ، ބޭރުމީހަކު ިވޔަސް އުޅެންޖެހޭނީ ޤާނޫނުގެ 

ތަރަހަިއެގ ތެރޭގައި. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް ޮގވާލަން، މި ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ތެރޭގަިއ، ޤާނޫނުގެ 

ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް. މިއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. ޤާނޫނުގައި ބޭނުންވާ ތަންކޮޅެއް ނޫން 

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އިމިގްޭރޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހެނީކީ. މުޅި ޤާނޫނު ތަންފީޛުވާން އެބަ

ހުށަހެޅިގެންދާ ވަގުުތގައި ިމީއ ހަމަ މި ވާހަކަ ދައްކާލަން އެންމެ މުނާޞަބު ވަގުތުަކމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. 

 345ޔަރުކުރެވޭނީ ޯކްޓ އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ. މީހަކު ހިފައިހައް

އަމުރެްއގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ވަިކ މީހެއްެގ ހެޮޔފުޅުކަމުން، ަވކި މީހަކަށް ަސނާކިޔަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހިމާޔަތް ލިބިގެންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމުެގ 

ނޑު ވެސް ަވރަށް އުފާކުރަން، ސަރުކާރުްނ އަލީގަ  އި މި މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުތައް ވެސް ހެދެންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ވަރަށް ބާރުތައް އަތައް ނަަގިއ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިފައިހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތުަގއި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް 

 350ވެސް އެކަން ދޫކޮށް އެ އެްއޗެްއގެ އަްސލަށް ރުޖޫޢަވަމުންދާތީ އެއީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ޒާތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާެނ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އުފާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަ

ކަމަށް. އަދި އެާއއެްއކޮށް މި  ބިލުތައް މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ެވސް ހުށަނާޅުއްވާނެ

މަޖިލީހުން ވެސް ނިމިގެންދާ ޤާނޫނުތަކަކީ އެންމެހައި ިދވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ލާަބ ާއއި މަންފާ ާއއި ފޮނިމީރުކަން 

 ލިބޭނެ ޤާނޫނުތަކަކަށް ވެގެންިދއުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 355 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ޝުކުރިއްާޔ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިަރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 360ުޙ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އިިމގްރޭޝަންެގ ޤާނޫނަށް މިއަދު އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅި، އެ އިޞްލާޝުކުރިއްާޔ 

ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއްެގ ިވސްނުމާ ެއއްގޮްތކުރެިވގެން މި މަޖިލީހުގެ އެ ތަޅުމަށް އަިއކަީމ 

އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް އުާފކުރާ ކަމެއް. އާދެ، މިފަދަ ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއި އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ބާރުލާފައި 

ވަަނ  69ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން  16ެކއްގެ ވާހަކަ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެކެވެނީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވާ ޙައްޤުތަ

މާއްދާއާ ދެމެދުގައި ވާ ޙައްުޤތަކުގެ ވާހަކަ ބޭނުންެވއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭނުން ގޮތަކަްށ ބައްޓަންކޮށްގެން އެ ވާހަަކ 

 365ރިހަ ޙައްޤެއް ލިބިގެެނއް ނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ދެއްިކޔަކަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކަށް އެކަމުގެ ފު

ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ މީހުން؛ ފުރައިގެންދާ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނަށް މިހާރު މި 

 ގެނެއްސަ އޮތް އިޞްލާަޙކީ ެއފަދަ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ދެްނ އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކުން؛ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާ ނުވަތަ

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ލިިބެގންވާ ފަރާތްތައް ފިޔަަވއި ެއހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޯކޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ނޫން 

ގޮތަކަށް ަހއްޔަރުނުކުެރވޭނެ ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަބާޔންކުރުމަކީ މިއީ ވަރަށް ފުިރހަމަ ބަޔާންކުރުމެއް ކަމަށް 

 370ޅޭ ވާަހކަ ައކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަސާސީ ަޙއްުޤތަކާއި މިނިވަންކަުމގެ ބާބުަގއި އަޅުަގނޑު ެދކެން. ދަންނަވަްނ މި އު

ކިތަންމެ ބޮޑުކޮށް، ބާރުގަދަކޮްށ އެއްެޗއް ލިޔެފައި އޮތްކަުމަގއި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ، އަނެކާގެ 

މަަސއްކަތްނުކުެރވޭނެަކން. ދާދި ފަހަކުން ވެްސ ޙައްޤަށް އަަރިއގެންފައި، ތިާމގެ ަޙއްޤު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑަށް ތަޖުރިބާކުރެވުނު ކަމެއް. ބޭންކުތެރޭަގއި މީހަކު ރޮއިހޭރެނީ. އޭނަގެ ރަން  އަޅުަގނޑަށް ދިމާވި، ހަމަ ައޅުގަ

ޓާ، އެކަމާ ގަހަނާކޮޅާއި އޭަނގެ ފައިސާޮކާޅއި އޭނަގެ ހުރިހާ އެއްޗެހި ހިފައިގެން ފުރަން އެއަރޕޯޓްަގއި މީހަކު ގޮސް ހުއް

 375ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ ލިޔެިކޔުންތައް ނުހޯދިގެން އޭނަ ފުރުން ނުހުއްޓުވިފައި ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 
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ހާލަތްތަކުގައި އެ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުތައް ބަްއޓަންކުރެވިފަިއ އޮންނަންީވ. 

ނޑު  މެން ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ މައިަގނޑު ބޭނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ، ހަމަ ކުށްވެރި؛ ކުށްކުރާ ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

މީހާ އެ ކުށްކުރި ނަަމވެސް އޭނަގެ ަޙއްޤު ހިމާޔަތްކުެރިވެގން އޭނަ އަްށ އެކަްނ ކުެރިވގެން ދާންޖެހޭނެ އުސޫލަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ނޑު ބޭނުމަކީ އަުޅގަ ދެންނެވި ުއސޫލާއި ހަމަތަކުެގ މަތިން  ނޫން. ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ މައިގަ

 380ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް އެންެމ ފުރިހަމަ އަށް ރައްކާތެރިކޮްށ، އަދި ކުށްކުރާ މީހުންނާ މީހުންނާ މެދު، އޭގެ ޙައްޤު 

އިން، އަދަބުދެވޭނެ ގޮތަކަށް ަކނަޑެއޅުން. ދެންމެ ކުޅުދުށްފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދަ

އަޅުަގނޑުމެން ފުރައިގެންިދުއމާއި ފުރުމާއި ހިފެހެއްޓުމާ، މި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ާވހަކަދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ަދއްކަންޖެހޭ ާވހަކައެްއ މި ޤައުުމގައި ިމއަދު ބޭރުމީހުންގެ އަދަދު ގިަނެވގެން. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެ މީހުންނަށް ފުރައިގެންނުގޮސް މިތާ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އުޅެވޭނެ ކަމަށް މާނަކުރެވިއްޖެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 385ވަންޏާމު، ެއއީ ޤައުމީ ނުަރއްކަލެްއ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ާޤނޫނުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 16ނެވި އުސޫާލއި ހަމަތަުކގެ މަތިން، ޤާނޫނުއަސާސީެގ އެންމެ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ެދން

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާުފބަހުން ބަޔާންކުރެވޭ، އެ ަޙްއޤުތައް ހަނިކުރެވޭނީ ޑިމޮކްެރޓިކް އެހެން މުޖުތަމަޢުގައި 

ނޑުމެން މާނަކޮށްގެންނުވާނެ، މީހެއްގެ ޙައްޤަކަްށ  އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށޭ. އެ ކަންަކން އަޅުގަ

އަރަިއގެންފައި، ހަމަ ދާ ގޮތަށް ގޮސް ތިމަންނަ ފުރައިގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފިލައިގެންދާ އުސޫލަށް އޮތުން. 

ނޑު ވެސް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ   390އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫަނކީ މުހިއްމު ޤާނޫނެއް ކަމުަގއި ދެކޭީތވެ، އަުޅގަ

 ްއޔާ.ދަންނަވަން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ

 395 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިިމގްޭރޝަންގެ ޤާނޫނަށް ހަތަރުފަސް ، 2331/1 އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި. ޤާނޫނު ނަންބަރު

އިޞްލާޙެއް ސަުރކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތުމާެއއްކޮްށ، ެއ އިޞްލާޙުތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 

ނޑަކަްށ ދެ ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތެްއގަިއ، ގާްތގަ ހަފްތާއެއްހާ މުއްދަތުެގ  އަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، އަުޅގަ

 400ތެރޭގައި އިޞްލާޙުތަކާ މެުދ ގޮތްތަެކއް ނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މިހާރު މި ވަނީ ފޮނުްއވާފަ. މިހާ ކުުރ 

އިޞްލާޙާ މެދު ޢިްއަޒތްތެރި ބައެއް މެންބަރުންެގ  5މުއްދަތެއްަގއި ބަެއއް ކަހަލަ މައްސަލަތަކާ މެދު، އަދި ިމ 

ތަނަަވްސކަމާ އެުކ ވެްސ މިހާ ކުރު ުމއްދަތެްއގައި ކޮމިޓީން މި މަްއސަލަ ނިންމާފައި މަޖިލީހަށް ހިތްޕުޅުގައި ހުރި ނު
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ފޮނުވިކަމީ ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން، ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނާވ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބިލަށް، 

މަށް ދެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ެއއްބާރުެލއްވުެމއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިީޓގެ މަސަްއަކތްތައް ައވަހަށް ނިންމެވު

ނޑުމެންނަށް ރަމްުޒކޮށްދެނީ   405ދެކި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުަދންނަވަން. އާދެ، މިއިން އަުޅގަ

ހުގެ ބަެއއް މަސަްއކަތްތަްއ ވަަނ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީ 11އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުރުަގއި ތިބެގެން ބެލިއިރު، ވޭުތވެދިަޔ 

ކޮމިޓީތަކުަގއި ލަްސވެގެން، ުކރާނެ މަސައްކަތެއް ނެިތގެން މަޖިލީހުން އެ ވާހަކަތައް ދަްއާކ އަޑު ައޅުަގނޑުމެން ދިަޔއީ 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  11އަުޑއަހަމުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ވީ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ފަޚްރުވެރިވަން. ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިއިން މި އެނގެނީ  މަސައްކަތްތަކާ މެދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބި ނަމަވެސް، އަދި ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއގެްނ   410ކޮންމެ ވިސްނުމެއްަގއި ސިާޔސީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި މަޖިލީ ހުގައި ކުރާ މަސައްކަތްަތަކކީ އިޚްލާޞްތެރި، ރަނގަޅު ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ެއއްާބރުލެއްވުމާ އެކު ހެދުމަކީ އެާހ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫންކަން.  މަސައްކަތްތަެކއް ކަމަށް، އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާބިތުެވްއޖެ، އަޅުަގނޑު އަޚް މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ ޢި

މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން، އިްއޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ރޭގެ ދަންވަރާ ހަމައަށް ނިމިެގން މި ދިޔަ އެސް.ޒީ.ޒެްޑގެ 

 415މަސައްކަތްތައް މިދިޔަ ގޮތުން. ވަރަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންަތްއ ގިނަކަމާ ެއކު ވެސް، ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށް ތިން ސަޭތކަ 

ނޑުމެން ދެއްކި ނަމޫނާ އަށް ވުރެ ގިނަ އިޞްލާހު ެއއަ ށް ހުށަހެޅިފައި އޮތުމާ އެުކ ވެސް، ކެތްތެިރކަމާ އެކު ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނޑުމެން ހަމަ ދައްކަން ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ނަމޫނާކަމުަގއި އަުޅގަ އަކީ ޤައުމީ ކަންކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނެއް ފާސްވެގެން  އިްއޔެ މި ދިޔަީއ. އޭަގއި ބަެއއް މެންބަރުން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ޤާނޫނު ފާސްވުމަށްފަހު ދެއްިވ ބައެއް ކޮމެންޓުތައް ައޅުަގނޑު ވެސް އަުޑއަހާލިން. ވަރަްށ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން ބަެއއް 

 420މް ދީނާ ބޭފުޅުން، އެއީ ާރއްޖެ އިން ިއސްލާމް ދީން ފޮހެވޭނެ ފަދަ ޤާނޫނެއް ކަމަށް، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާ

ނޑު ދިވެިހ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެ  ޚިލާފު މާއްދާތަކެއް ހުރި ކަމަށް؛ މިގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދެވި. އަުޅގަ

ވާހަކަތައް އަުޑއެއްެސވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަޢުވަތުއަރުވަން ބޭނުންވޭ، އެ ޤާނޫނު މީހަކު އަިދ 

ާދޅުވި ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ބައްލަަވއިލެްއވުން ރަނގަުޅާވނޭ އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އަދި ވި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުެގ  13ކޮންކަމެއްތޯ ޭއގައި އޮތީ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނޑު ަމސްދަރުކަމަށް ބަޔާންކުރުާމ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމާއި އަދި ިއސްލާމް ދީނަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު   425ގެ މަިއގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  13އެކު، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާްމ ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު ެއްއވެސް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނެ ކަމަށް 

ވާ ގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ެއއްެވސް ޤާނޫނެއް ީދނާ ޚިލާފު، ދީނާ ތަޢާރުޟު

ގޮތަކަށް ނޯންނާނެކަމީ ަޝއްެކއް އޮްތ ކަމެްއ ނޫން. އަދި ެއހެން އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، ެއީއ ހަމަ އިޞްލާޙުކޮށް، ެއއަށް 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ބައެއް މެންބަރުން  ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ޢަމަލުނުކުރެވޭނެކަން ވެސް ައޅުގަ
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 430ފާއި އޭގެ ބަެއއް ތަންތަންކޮޅުގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ ވިދާޅުވި ގޮތުަގއި ޭއގެ ތަޢާރު

ކަމަށް އޭަގއި އެ އިބާރާތުން ލިޔެފައިނެތީމަ ވިދާޅުިވ އެްއޗެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް މާނަކުރެވިގެންިދޔައީ. 

އި މިހާ ޞަރީޙަކޮށް މިގޮތަށް ލިޔެފައި އެހެންނަމަވެސް މި ކަންކަމަށް ވިސްނައިލީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީގަ

އޮތީމާ އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު އެްއވެސް ޤާނޫނެއް ނެހެދޭނެ ކަމާއި އަދި ޤާނޫނެއްގެ ަދށުން އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު 

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ހިތުގެ އަިޑން ޤަބޫލުކުރަން އެަބ ޖެހޭ.  ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ވެްސ ނުދެވޭނެކަން އަުޅގަ

 435ންވީމާ، މިކަހަލަ ފަސާަދ އުފެދޭ ވާހަކަަތއް މީިޑޔާތަްއ ލައިްވ ފޯރަމްތަކަކަށް ހަދަިއގެން ދެްއކީމާ، ައޅުަގނުޑ އެހެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި، ސަރުކާރުން ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި  ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މީގެ ބަދަލުަގިއ ހުޅުވައިެދއްވާ ފުރުޞަތުަތކުެގ ބޭނުމާ މެދު ގައި މީހުންގެ ިވސްނުން ތަފާތުވެގެންދާނޭ. ައޅުގަ

ޤައުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ހާސިލުކުރުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަުތކުރިޮއޅާލަިއގެން 

ނުޑ މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ ައޅުަގނޑަްށ  މަސައްކަތްކުރުމަީކ އަުޅގަ

 440 ދެއްވި ވަގުުތކޮޅަށް ޓަަކއި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. 

 445 

 ރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން 

ޔިތުންެގ އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެން އެ ދުަވހު ވެސް އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދިޔައީ ރާއްޭޖގެ ރައް 

ޕާސްޕޯޓް އާބިޓްރަރީ ގޮަތކަށް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަހަލަ ބިލެއް ޭއރުގައި ސަުރކާރުން ހުށަހެޅުްއވުމާ ގުިޅގެން. އަދި ރާއްޖޭގެ 

 450ރައްޔިތުން އާބިޓްރަރީ ގޮެތއްަގއި ހައްޔަރުކުެރިވގެންދާ ގޮތަކަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިަޔއީތީވެ އެމް.ީޑ.ޕީން 

ފާޅުކޮށް، މި ކަމުަގއި އިހުތިޖާޖުކުރީ. މިހާރު ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  5އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަމަށް ޙައްލުގެެނވިފަިއވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ،  މާއްދާގަިއ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މި ބުނަނީ، އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް

ނަޑއެޅިަފއިާވ  ދިވެހިރާއްޖެ އިން މީހަކު ފުރުން މަނާކުރެވޭނީ ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން، އެ ައމުރެއްަގއި ކަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ޔަޤީންކަން އެބަ އޮތް އާބިޓރަީރ ގޮތެްއގައި މިކަން ކުރުުމގެ   455މުއްދަތަކަށެވެ. އެހެންވީމާ. ައޅުގަ

ތްކަން. އެހެްނނަމަވެސް، މިއަށް ކުޑަ ކިލަނބުކަމެއް ގެންނަ މާއްާދއެއް އޮތް ކަމަށް ައޅުަގނޑު އެަބ ފުރުޞަތެއް ނެ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެބަ ބުނޭ "ޝަރްޢީ ކޯޓެއްގެ އަމުރަކާ ުނވަތަ ޙުކުމަކާ ގުިޅގެން ނުވަތަ  5ދެކެން؛ އެއީ 

ިލބިދޭ ފަރާތަކުން އަންގާ އެންުގމަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން  މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހިފެހެއްުޓމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ރާއްޖެ އިން ފުރުން މަނާކުެރޭވ މީހުން ފިޔަވައި"، އޭެގ މާނަ އަކީ މަނާކުރުުމގެ ބާރު ލިބިޭދ ފަރާތްތަކަކީ ކޮަބއިކަން މި 

 460މުަރކާިއ ޙުކުމަކާ ުގޅިގެން ފުރުްނ ބުނެވެނީ. ޝަރްޢީ ކޯެޓއްގެ ައމުރަކާ ނުވަތަ ޙުކުމަކާ ގުޅޭ. އެހެންވީމާ، ޯކޓެްއގެ އަ

މަނާކުރެވިދާނޭ. ނުވަތަ "ނުަވތަ" އެބަ އާދޭ. "ނުވަތަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ 

ށް މި ފަރާތަކުން". އޭގެ މާނަ އަކީ މިސާލަކަށް ފުލުހުން. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންނަށް ވެސް މި ބާރު ލިބިދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަ

 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މިގޮތަށް އޮްއވާ މި ދެންނެވި  5އޮންނަނީ. އެކަމަކު ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ މި މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ ބެލެވިގެންނުވާނޭ. އަދި އަމުދުން ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިަކން 

 465ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(. އެއީ ކޯެޓއްގެ އަމުރެއް ނެތި އެްއވެްސ  5ގެްނވާނީ ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާީތވެ، ދެްނ މީގައި އުފުލި

މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ނުހިފެއްޭޓނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީަގިއ އެްއވެސް އޮޅުމެއް ނެތް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

ނޑަށް އެހާ ކަމަ ކުުނދޭ. ދެން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ްޑރާފްޓުވެފައި އައިސް އޮތް ޮގތް އަުޅގަ

ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ މުއްަދތަކަށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން  1ވިދާޅުެވއްޖެ، ކުީރަގއި އެ ިބލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީ 

ނޑު މި  ނޑު ދަންނަވާނީ ކުރީގައި ެވސް އަުޅގަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުނުވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ. އަުޅގަ

 470 1ވާހަކަދައްަކވަމުން ދެންނެވި ފަދައިން، މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މާ ކުރިން ވަނީ އެކަން ުއވައިލާފަ.  ބިލަށް

ދުވަހަށޭ ބުނެ، ހައްޔަުރކުުރމުގެ ވަކި ބާެރއް ނެތް. އެީއެވސް ވަކި ައސާސެްއ، ަވކި  1ދުވަހަށް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތަކު، 

ގެ އަމުރަުކން. އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި ީމހަކު ހައްޔަުރކުރެވެންޖެހޭނީ، ގޮތަކަށް، ަވކި އުސޫލަކުން ުކރެވޭ ކަެމއް ޯކޓެއް 

ވެސް އެްއވެސް ކަމެްއަގއި ހައްޔަރުކުެރވެންޖެހޭނީ ހައްޔަރުުކރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެްނާވ ހެކިތަކެއް ލިބިގެން. އެއީ 

ކުެރވޭ މިންަވރަށް، އެކަީށގެްނވާ ހެކިތަެކްއ ހަމަ ހުރެފައި ތުހުމަތެކޭ ބުނީމަ، އެީއ ތުހުމަތެއް ކުެރވެނީީކ ނޫން. ހައްޔަރު

 475ދުވަހަށް ވެސް، އެއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަކަށް ބެހެއްޓޭނީ ވެސް ކޯޓެްއެގ  1ލިބުނީމާ ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ވެސް. އަދި 

އެހެން  ދުވަހަށް މީހުން ހައްޔަުރުކރުމޭ ބުނެ، އެކަން ެއގޮތަށް ޮއންނާތީ އުވާލަނީޭއ، 1އަމުރެްއގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށް މީގައި  ވިދާޅުާވވިދާުޅވުމަކީ ވަރަށް ޮބޑު އޮުޅވާލުމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އަޅުގަ

ކަންބޮޑުވި ސަބަބަީކ، ކުރީަގިއ ވެސް ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމާއި ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ދިނީމާ، ކޯޓެއްގެ 

ިބޓްރަރީ ގޮތެްއގައި އޭތި ބޭނުންކޮށްފާނެތީވެ. އެހެންވީމާ، އޮޓޮކްރަޓަްސގެ އަތްަމއްޗަްށ އަމުރަކާ ނުލައި ދިނީމަ އާ

 480ޑިމޮކްރެޓިކް ވެިލޔުެއއް، ނޫނިއްޔާ އަސާެސއް މާނަކުރަން ދީފިއްޔާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އޭތި އެބިއުސްކުެރވޭ ގޮތް ވޭ. 

ނޑުމެން ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާެއއް މި ދޭތެރެއަކުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން އެމް.ޑީ.ޕީން މި  މިސާލެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ސަރުކާރު އައި ފަހުން މުޒާހަރާއަކަށް ގަސްުތކޮށްގެން ބޭްއވީ ވެސް. އެ ދެ ފަހަރު މަތީން ސަރުކާރުންނާ އަދި ފުލުހުން 

ތައްތައް ބޭނުންކުރެވޭީތ، އިޢުލާންކުރީ އެންމެންގެ މައްަޗށް ދަޢުވާކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އާބިޓްރަރީ ގޮތަކަށް މި ކަން
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އަޅުަގނޑު ކަންޮބޑުވާީތވެ، ާޤނޫނެއްަގއި ކޮންމެހެން މިކަން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުަގއި މި 

ނޑުމެން އެދުނީ. ދެން މި ދެންނެވި   485ދެންނެވި ބައި ުއވާަލއި މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުެރވޭެނ ގޮތަކަށް ވުމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ޔަޤީން އެބަ ވޭ މީހަކު މާއް ދާ، މިގޮތަށް ފަސްވަަނ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( މިގޮތަށް އޮތީމަ އަުޅގަ

 ހައްޔަރުނުކުެރވޭނެކަން މި ދެންނެވި ގޮތަށް. އަދި ޕާސްޕޯޓް ނުހިފެހެއްޓޭނެކަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 490ރިފާޢަށް هللا . މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހެްއ. އަދި ުޅަގނޑުމެންގެ ިމ މަޖިލީހުގައި ަވރަށް އުފާވެިރ ދުވަައކީ އަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިއއްޔެ 

ނުޑ އެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް   495ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ ކޮށްެދއްިވ ބުރަ މަސައްކަތަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ، ނުވަތަ ިއޞްލާޙުތަކުަގިއ  ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އިްއޔެގެ ވާހަކަތަުކަގއި ައޅުގަ

ަޅކަށް ބަލައިލުމެްއ ނުވޭ. ެއއް ބަޔަކު އަނެއް ަބޔަކަށް ނޫްނ، ނުވަތަ އާެއކޭ ބުނަމުންދިޔަ ފެނިގެންދިޔައީ އެްއވެްސ ކޮ

މަންޒަރު. އަބަދުވެސް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްަކމުންދިޔައީ ސަރުކާރުަގއި މިތިބި، ސަރުކާރުގެ ޕާޓީތަކުްނ 

ށްގެން ކަންކަން ނިންމާަކން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ެއ އައިސް ތިބި މެންބަރުން، އެ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ބޭނުންކޮ

 500އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ވެގެންދާީނ  2331/31މަންޒަރު މި އޮތީ ބަދަލުވެފަ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލާޙަކަށް. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރާ ތުހުމަތު ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތެއް ނޫންކަން ހާމަވެގެންދާ އިޞް

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ދެެކވުުނ ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޮކމިޓީން މި ވަނީ އެންމެންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ވަރަށް 

ނުޑ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި މި ރިޕޯޓުގައި އެކުލަަވއިެލވިފަ. އެހެންަކމުން، މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

އާެއކީަގއި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރޭގައި ނުުކޅެދުންތެރިކަްނ ދަންނަވަން. ހަމައެ

 505ހުރި ބޭބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ އަށް ހަމަ ކުޑަކޮށް އަިލއަުޅވާލަން ގަސްތުުކރަން. އާދެ، މި ބިލާ ސީދާ 

ސް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަެތއް. ގުޅުން ނެތްކަމުަގއި ވިަޔްސ އެ މަސައްކަތަކީ ވެ 

އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަްތ އެއްކޮށް ނިންމައިނުލެވިގެްނ އުޅެނީ މީގައި މާލީ ކަންތައްތަކެއް އެކުެލވިފައި ވާީތކަން 

އްޓީ އަށް ގޮސް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޔަޤީްނކޮށްއަުރވަން. ހަމަ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ަމޖިލިސް ޗު

ނޑުެގ  ހުޅުވޭއިރަށް އެ ރިޕޯޓު ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުރަވން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 510ހުރިހާ ވެސް އުއްމީދަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙަށް މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްަވއި މި ފާސްކޮށްދެއްވުން. އަދި 
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މަސައްކަތް ޮކށްދެއްވި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރާ އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެާއއެީކގައި މި 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 515 ާމޢީލަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސް

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ައޅުަގނޑުމެްނ މި ބިލާއ މެދު ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުމަށް ޖާގަދެްއވަިއ،  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،

ަވއި މި ރިޕޯޓް މިގޮތަށް ަމޖިލީހަށް ގެނެސްދެއްވީތީ ބިުލ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާަހކަ ައޑުައއްސަަވއި، ެއގޮތަށް ބަދަލުކޮްށދެއް

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ،   520ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށާ އަދި ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު މިތާނގައި ވާހަކަ އެބަ ދެެކޭވ ކޮންސެންސަސްއާ ެއއްކޮށް ކަންތައްތައް ކުރާ ވާހަކަ ާއިއ ނުކުރާ ވާ ހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވާހަކަ ޮކމިޓީތަކުގައި އަުޑއަްއސަަވިއ  ދަންނަވާނީ، އެސް.އީ.ެޒޑު ބިލުގެ ކަންތައް ވެސް މިގޮތަްށ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޖާގަ ދެއްވި ނަމަ، އިްއޔެ ފެނިެގންދާނީ ހަމަ މިއަދު މިތާނގައި މި ފެނިގެންދާ ކަހަލަ 

ޑުމެން ދެކޭގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑމެންގެ އިޞްލާޙުތަާކއި ކަންޮބޑުވުންތައް އަުޑއަްއސަާވކަށް، މަންޒަރެކޭ. ނަމަވެސް ައޅުަގނ

 525ޖާގަދެްއވާކަށް؛ އޭރުަގއި ކޮިމޓީން ޖާގަނުދެއްވުމުގެ ސަބަުބން އިއްޔެ އެހާ ގިނަ އިްޞލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންދިަޔއީ. 

ނޑު ުއއްީމދު ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން. އަޅުގަ ކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެސް ކިތަންމެ ައވަހަށް އެކަން އަުޅގަ

ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ބިލެއް ކަމުގައި ވީނަެވސް، ެއާއ އިދިކޮޅު، ނޫނީ އެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ފަރާތްތަކުގެ 

ށްލަްނ އަުޑއައްަސވަން ތަންކޮޅެއް ަރނގަޅަށް ޖާގަދެްއވާނެ ކަމަށް. އާދެ، ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ފާހަގަކޮ

ބޭނުންވޭ، ބަެއއް މެންބަރުްނ އެބަ ވިދާޅުޭވ، ވަކި ަސރުކާރެއް އޮތުމުން ވިސްާނަކށްނުޖެހެއޭ ބިލުތަކުގަިއ ަވކި 

ނޑުމެންގެ މާްތވެގެްނާވ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަ  530ގޮތްގޮަތކަށް ލިާޔކަށް. ކަްނކަން ދާނީ ރަނގަޅަށޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުެމންނާ އެ ނޑުމެން ރަސޫލާ މިއަދު އަުޅގަ ކީ ދުނިޔޭަގއި ވާނަމަ، އެއީ ހަމަ އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތް. އަުޅގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ވެސް ޭބނުމެއް ނޫން. ޤާނޫނެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން. ގަވާިއދެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން.

ތި ތިބީމުސް. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ެއ ބޭފުޅެއްެގ ފަހަތުގަިއ އޭރުން ެއއްވެްސ ކަހަލަ އަމިއްލަ ރަުޢޔެއް ވެސް ނެ

ނޑުމެން ިޑމޮކްރަސީއެްއަގއި މި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ވަކި މީހަކު ސަރުކާރަށް ައއިމަ ކަންކަން  ނަމަވެސް އަުޅގަ

 535ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ވިސްނާަލއި ކަންކަން ދޫކޮށްލުމެއް ނޫްނ. ކޮންމެ މީހަކު ސަރުކާރާ ހަވާލުވެ ހުރިކަުމގައި ވިަޔސް، 

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ފާރަވެރިވާން. ކޮންމެ ބަޔަކު ސަރުކާރާ ހަވާލު ވެ ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ިވސްނާކަށްނުޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ެވރިޔަކު ހުރީމަ، ހުރިހާ ކަމެްއ 
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ނޑުމެން ދާނީ ރަނގަޅަށޭ. އެ ބޭފުޅަކު މަގުަގއި ހިފެހެއްޓޭނީ ވެސް ަވކި ގޮ ތަކަށް ކަންކަން ޮއވެގެން. އެގޮތުން އަުޅގަ

މި ދަންނަވަނީ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ހުރި ރައްކާތެރިކަން ވީާހވެސް ސާފުކޮށް ބިލުތަކަްށ 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ތި ބޭފުޅުން ގެންނަންޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެ މޭރުމުން ވިސްނަވާ ބޭފުޅުންނަށް  540ގެ އަޅުގަ

މެޖޯރިޓީ މިއަދު އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ތި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރެއް އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ެއގޮތަށް ނުިވސްނަވާށޭ. 

ބިލުތަކުގައި ޑިޮމކްރަސީ އާއި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަްއ ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެގޮތަށް ލިަޔންވާ އެްއޗެއް ލިޔަންޖެހޭނެ 

ނުވިސްނަވާޭށ، ަވކި މީހަކު ހުރީމަ ކަންކަން ދާނީ ރަނގަަޅށޭ. އެހެންވީމާ، ބިލުތަުކަގއި  ކަމަށް ވިސްަނވާށޭ. ކޮންމެހެން

 އެގޮތަށް ލިާޔކަށްނުޖެހެއޭ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 545 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ބާކީ ވަނީ ދެ މިނެޓު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

 އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 550 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އިމިގްޭރޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރަގއި ފުރަތަމަ 

ނޑުމެން ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެ ޅުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮމިީޓގަިއ މަޝްވަރާކުެރވި، މި ނިންމިނިްނމުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއހެންނަމަވެސް އިމިގްރޭޝަން  ވަރަށް އުފާކުރާ ނިންމުމެއް. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ެވްސ ، ޤާނޫނަކީ ކުރީގައި ަބއެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ފެއިލްވެަފއިވާ ޤާނޫނެްއ ކަމަށް އަޅުގަ

 555ޤަބޫލުކުރަން. މި ރާއްޖޭގަިއ ިއމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް މި ގެނެވިފަިއވާ؛ ހެދިފަިއވާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެތައް ަބއިަވުރ 

އް ޙަޤީޤަތުަގިއ ބިދޭސީންތަކެއް މި ރާއްޖޭެގ އެކި މަގުަތއް މަތީަގއި ުއޅެމުންދާދިޔުމަކީ ވަރަށް ބޮުޑ ކަންބޮޑުވުމެ 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލާނަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުމާ މެދު  އަޅުަގނޑު. ދެން އެ ވާހަަކ ހަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަ އަށް ވެސް ކޮންމެެވސް ެއއްެޗްއ 

ނޑުމެން ނިންމީ ރައްޔިތުންެގ ނިންމުމެކޭ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަީކ ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅަގނުޑ ދަންނަވާ ނީ އަުޅގަ

 560އަހަުރެގ  03އަބަދުވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އުފެދިފައިވާ ޕާީޓއެއް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައކުން ނުދައްކާނެ 

އް ވެސް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިުކެގ ވާހަކަެއއް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައކުްނ ނުދައްކާނެ، މުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ ވާހަކައެ 

ނޑުމެން  ނުޑމެން ދައްކާނީ ރަްއޔިތުންެގ ވާހަކަ. ަރއްޔިތުންނަށް ިޚދުމަތް ކުރަން އަުޅގަ ވާހަކަެއއް ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލީޑަަރށް ގޯނާކުރަމުންދާތީ އެކަ ނޑުމެން ނިންމިނިންމުމަކީ އަުޅގަ ާމ ހޮވިފައި މި ތިބީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން  ނޑަެއިޅގެން ދޮގު ވާހަކަެއއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަ ބިރުން ނިންމިނިންމުމެއް ކަމުގައި ވާހަކަަދއްކާތީ ކަ
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 565އެބަ އެނގޭ މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަކީ ރައްިޔތުންނަށް އެތައް މަންފާތަކެއް ކުރަނިވި ބިލެއްކަން. ޭއަގިއ 

ލާޙުކުރުމަށް އަޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަމަކީ ވެްސ ހުރި ކުދިކުދި މައްސަލތަކެްއ އިޞް

ނޑުމެންޖެހޭނެ ތަބާވާން އެ އަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް  މިތަނުގައި މެޖޯރިޓީ އޮތް ގޮތަކަށް ކަންކަން ނިމިގެންދާނީ. އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި.

 

 570  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޠާރިޤަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 5މެވެސް މިދިޔަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހީކޮްށގެން ހުރީ މި މައިކު ސިސްޓަމް ކޮން

 575އަހަރުދުވަހު ބޭނުންނުކޮށް ހުރީމާ މައްސަލަޖެހިފައި ހުރީމަ. މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިްނެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑު ިރކުއެސްުޓކުރީމާ ރައީްސ ވިދާުޅވަނީ ތި ޮކޅަކަށް ިސގްނަލެްއ ނުލިބިއޭ. އެހެްނވީމާ، މީިތ  އެނގިަލއްވާނެ އަުޅގަ

ވަަރކަށް  15މެެވސް ވަރަކަށް ދަބަރުޖަހާފައި މި ހިރީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގާތްަގނޑަކަށް ރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވާތި! ކޮން

ދުވަހަށް ވަރަށް ގަދަ ހަަޅެއއް މި އަީއ. އަލިހުރަސްަކނޑު؛ އދ. އަތޮާޅއި މާެލ އަތޮޅާ ދޭތެރޭ މި އޮތް 

ނޑު ދިޔައީ ވަަރށް ގަދަކޮށް. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ބޯޓުން ހިފައިގެ ން އައި ާކށިކޮޅުގެ ތެރެއިން ެއއް ބައި އަލިހުރަސްކަ

ނޑުމެންނަށް ިމދިޔަ ގަދަ ހަަޅއިެގ ތެރޭަގއި  ނޑަށް ވެރިގެްނގޮްއސަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ  580ކާށިތައް އެބަ ހުރި ކަ

ނޑު   ދިމާވި ެގއްލުމާ އަދި ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން ހަޅަ މަުޑވެ، ިއއްޔެ ވަނީ ދުނިޔެ އަށް އަިލކަން އަިއއްސަ. އަުޅގަ

އިްއޔެރޭަގއި ފާސްެވގެންދިޔަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނެގ ބިލަށް މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަިދ 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވޯޓުދެއްަވއި، ފާސްކޮށްދެއްވީތީ އެ ބޭފުާޅ އަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެްއ 

އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް މި އޮތީ ވަރަށް  2331/1ހަކަދެކެވެމުންާދ އަދާކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ވާ

 585އިޞްލާުޙގެ  0ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  5ކުޑަުކޑަ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަާޅފަ. މީގައި އޮތް ތިން ިއްޞލާޙު، 

ޔާއާ އަދި ކުރީެގ ވާހަކަ ެއގޮތަށް މިގޮތަށް ަދމައި، ކުީރގެ ރަީއސް މައުޫމނާ އަދި މިހާރުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްަމދު ނަޝީދޭ ކިަޔއިގެްނ ވެްސ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަްއ ެދއްކޭނެ. ކުރީެގ ބްރިޭގޑިއަރ 

ޖެނެރަލް، އަދި މިހާރުގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހަން އެންގުމަށް ދިވެހި ސިފައިން ބަޑި ނުޖަހާން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އޭުރ 

ވަނީ އަމިއްލަ އަށް އިސްތިޢުފާ ވެސް ދެއްވާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޔެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލަްށ ހުންނެވި ނަޝީދު 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންއުުޅނު ދެ އިޞްލާޙެއް ވަނީ، އެ   590އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގޭތީ  ވެ، އެ ިއޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންގޮއްސަ. މީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ
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ނޑު ހަވީރުނޫސް  ކަން ކުރާ ގޮތެއް ނޫންކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މީގެއިތުރުން، ދެްނމެ އަޅުގަ

ކްޓޭޓަރޝިެޕކޭ. ބަލާލިއިރު މި ފެންނަނީ، މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ވިދާުޅވަނީ، މިހާރު މި އޮތީ ޑި

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޑިކްޓޭަޓރޝިޕަކަށް މި ވަނީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ބޭނުންވާ ވަރަށް ލޯނު ނުެނގުނީމަ. 

 595ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ދަރުވައިނުެލވުނީމަ. ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުކުރެވުނީމަ. ކޯޓުތަކުން އެ ބޭފުޅުންނާ 

ންނަންފެށީމަ، ދެން އެ ވީ ިޑކްޓޭޓަރޝިޕަކަށް. ރައްޔިތުންނަށް ގޮާވލަނީ، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ދެކޮޅަށް ޙުކުމްތައް އަ

ޒޯން ބިލާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ޮގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސ ކައިިރއަށް ެއއްވުމަްށ، ދިރާގު ކަންމަްއޗަށް ެއްއވުމަށް. 

އަށް ވީމާ، މީހުން  2311ިއ، މީހުން އެއްުނވަނީ ކަމަށް. ނަމަވެސް މީހުން އެއްނުވީމާ މި ވަނީ ބިރުވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގަ

ނިކުމެ މި ވެރިކަމާ ދެކޮޅުވެިރވާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިންނަށް ދޯކާދީގެން، އޮޅުވާަލއިގެން ވަރަށް ގިނަ 

 600އި ނިކުމެ ރާއްޖޭގެ ފެބްރުއަރީގަ  1ފެބްރުއަރީަގއި އަމިއްލަ އަށް ިއސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހު،  1ދުވަހު އުޅެިވއްޖެ. 

އެތަންމިތަން އަންދައި އަޅި ައށް ހަދާލުމަށްފަހު މި އޮތީ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްަޓއިާލފައޭ ބުނެ، ިދވެހި އެތަެކއް 

ނޑަކަށް އިހަކަށްުދަވހު ނޫހުން ފެނުނު، މި ތަނަށް އަިއ ތުރުީކގެ ބޯެޓއްެގ  ރައްޔިތަކަްށ ވަީނ އޮުޅަވއިލާފަ. އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއެރީ ފަޅުވެރިެއއް ފު ފެބްރުއަީރގައި އެ ެދއްިކ  1ރަންއުޅުުނއިރު ހަތިޔާރު ފެނިގެން އުޅުނު ާވހަކަ. އަުޅގަ

ނުވަތަ ބޮލުގައި ޖެްއސި ބަޑީެގ ބައެއް ހިފައިގެން ާބވައޭ ުތރުކީ މީހާ ފުރަންއުޅުނީ. މި ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނާއި މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނާ މި ތިބެނީ ހިތަށް ވެރިވެގެންިދޔަ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ  605ސް. އަުޅގަ

ބިރުވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގަެއއް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ ވަގުެތއް އެ ހުސްކުަރްއަވމުންގެންދަވަނީ ދިވެހިރާއްެޖ 

ކުރެިވއްޔާ ަކއިރި އަށް ތަރައްޤީ ގެަނއުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެރޭ ާފސްކުރެިވގެންދިޔަ ބިލާ އެުކ، އިރާދަ

ނުޑ  މުސްތަޤްބަލެއްގައި ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކް ޒޯންތައް އިޢުލާނުކުރެވި، ޭއގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު މިހާރު އިކޮނޮމިކަލީ  ނިންމައިލާނީ މިތާ ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ބަިއވެިރެވގެން، ދިވެހިާރއްޖެ ކުރިއަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ  610ގޮތުން ދުްއވައިލާދުްއވާލުމުަގިއ އަުޅގަ

އޮތް ސަތޭަކވަރަކަށް އަހަރުުދވަހުގެ ތެޭރގައި ދެކޭނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ދުވަސް ކައިިރވެގެން މި އަންނަނީ. 

ހެވަްނގެ ޕްރޮޖެްކޓު ދާނީ ކުރިއަށް. ައއްޑު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދު ދާނީ ކުރިއަށް. ހއ.ގެ ޕްރޮޖެކްޓު؛ ައއި

އަތޮޅުަގއި އުފެދޭ އިކޮނޮމިކް ޒޯން ދާނީ ކުރިއަށް. އަދިވެްސ ފ. އަތޮޅާއި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަކުަގއި ވެސް ިއކޮނޮމިްކ 

ްއޒަތްތެރި ޒޯންތައް ހެދި، ދިވެހިރާއްޖެ މީގެކުރިން ނުދެކޭވަުރގެ އުޖާާލ މުސްތަޤްބަލެއް ފެނިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢި

 615 ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 620 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ ރާހީމްއިބް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

އަްށ މި ގެެނވުނު  2331/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރު، ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން، ައޅުަގނޑު 

ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަްތތެރި ދެ މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ!  ބޭނުންވަނީ އެ

 625އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ވަރަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ ފާހަގަކުރައްަވިއފި. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

އި ބަހުްސކުރެވުނު ވާހަަކ އާއި އަދި ވަރަށް ގިަނ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވުނު ގޮތާ އަދި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަ

ނޑުމެން މި އިޞްލާޙު  ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން ދިވެހި ރަްއޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަކަށް ޤާނޫނުން ައޅުގަ

ދި އަ ، މުޞްޠަފާ އަުޅަގނޑުގެ އަޚް، މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ތިމަރަފުށީގެނައި ވާހަކަ. އެހެންނަމަެވސް 

ކުރީެގ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޮޕލިސް، މި ކަުމގަިއ ކޮށްދެްއވި ، ރިޔާޟް هللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެިރ ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ފާހަގަކޮށް، ޑިމޮކްރަީސގެ ީރތި ނަމޫނާ އެ ބޭފުޅުން އެ   630ބުރަ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް އިޙްތިރާމުކުރާ ވާަހކަދަންނަވަމުން، އަދި މާފުކުރައްވާތި! ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ  ދެއްކެވިެދއްެކވުމަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު، މަޑިފުށީ؛ މާފްކުރައްވާ! ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ 

ިރ، ޑިމޮކްރަސީެގ ރީތި ނަމޫނާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރިޟާ ވެްސ މި ކަުމގަިއ ބެހެއްޓެިވ އިޚްލާޞްތެ

ނޑު ވަރަށް ޝުކުުރއަދާކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ފާހަގަކޮށް، އެ މަނިކުފާނަށް ެވސް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުއަރުވަން.އަށް ފުރުޞަ ދީދީއިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެފޭދޫ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 640ިދވެހިރާއްޭޖެގ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް  2331/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަަސއްކަތްކުިރ  އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަަކއި ިމ މަޖިލީހުން ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުިވއިރު، ެއ ކޮމިޓީަގއި

މެންބަރުން މި  11މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާނީ މުޅި ކޮމިޓީގައި މަސައްކަްތކުރެްއވި 

ނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުަގއި  ބިލަށް ދެއްވި ސަމާލުކަމަށް ަޓކައި، ެދއްވި އަހައްިމއްޔަތު ަކމަށް ޓަކައި، ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ތްކުެރްއވި ހުރިހާ ޕާޓީއެްއގައި ނިސްަބތްވާ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މި ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަ
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 645އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. މި މަޖިލީހުގައި ފްލޯގައި މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެވުނުއިރު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ހުރިހާ 

 ބިލު  ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލާބަޔާިއ ފާއިދާހުރި ގޮތަށް މި އްޖޭގެ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާ

ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ގެ މެންބަުރންނަށް ކާރު ސަިއޑުސަރު ،ދެްއވީީތވެއި ސަރުކާރުން ެވސް އެއްބާރުލުންނިންމުމުގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ދަންނަވަން. އަޅު ބިލަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްިވ އެންމެންނަށް ޝުކުރު އަދި މިޝުކުރުދަންނަވަން.  ގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ރީތި ޑިމޮކްރަޓިކް ނަމޫނާެއްއ  ނޑުމެންނަށް އަުޅގައިްއޔެ ައކީ 

ނޑުމެްނގެ މަސައްަކތްފެނިގެންދިޔަ ދުވަހެކޭ. އިްއޔަ   650އެއްކޮށް ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނާ ކުގެ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން އިދިކޮޅު އެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރުން ވެސް  ،ބާރުލުމަށްދެއްވި އެއް ާޚްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުތަ ކަާކ އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ރިވެތި ޑިމޮކްރަީސގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

ނުޑމެންނަށް މި އެއްބާރުލުންދެ އިްއޔެ ނިންމައިލެވުނީ.  ލުގެ މަސައްކަތްބި ްއވީތީވެ އެހާ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ހިްނނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ،ގެ ލީޑަރުއެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުނިންމުމަށް ޓަކައި  އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ބިލު

ނޑުމެންނަށް ދެއްިވ ެއއްބާރުލު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމެންބަރު  ނޑުމެން ފާަހގަކުރަޞާލިޙް އަުޅގަ  655 އެ .ންން ައުޅގަ

 އެކު  ޞާލިޙްގެ މަސައްކަތާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގިނަ އަދަދެއްގެ އިޞްާލޙުތައް  ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަވރަށް

ނޑު ފާހަަގކުރާ ކަމެއް. ޭއގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެްއ  ގެންދެވިކަމީ އަުޅގަ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ  .ހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަަރށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިިބގެްނދިޔަ ދުވަހެއްއަކީ ިދވެ  ލިބިގެންދިޔަ. ިއއްޔެ

ނޑު  ޑިމޮކްރަސީއަާށއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮުޑ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ދުވަހެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 660އްމު އަދި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ައމީންޢާ އިގެ ރައީސާ މަޖިލީހު، ދެކެން. ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރެްއިވ  .ރަ މަސައްކަތްތައް ރަލް މިކަމަށް ޓަކައި ކުރެްއވި ބުޖެނެ ކައުންސެލް

ސަުރކާުރެގ  ،ައޅުަގނޑު އަިމއްލަ ނަމުގައި ،މަސައްކަތަކަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންެގ ނަމުގައި

ނޑު ހަމަ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން  ނޑު ނަމުގައި އަުޅގަ ތިޔަ ކޮށްދެވި މަސަްއކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ަފއިދާކުރަިނވި މަސަްއކަތްތަެކއް މަޖިލީހުެގ މި ދައުރުަގއި ނިމިގެން މި 

ނޑުމެންގެ ދިޔައީ. މި ކަމަށް ޓަ  665ކައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފާކުރާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކަން ފާހަގަކުރާނެ. އަުޅގަ

މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންގެ ދެން އޮތް ދައުރުަގއި، ތިން ވަނަ ދައުުރގައި ވެސް، މި ައހަރުގެ ތިން ވަނަ ދައުުރގަިއ 

ނޑުގެގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީކަމު ދައްކާނެވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަްށ  ވަަނ  11އޮތް. ދިވެހި ރައްޔިތުން  އެބަ ކަން އަުޅގަ

 ތަކެއްކަން ކުރާނެ މެންބަރުންއްކަތް ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މަސަ  ،ތިީބ ޒިންމާދާރު ހޮއްަވވާފައި މިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

ގޮތުަގއި  ގެދިކޮޅު ޕާީޓއެއް ކުރުެމއް. އިވަނީ ދައްކަވާފަ. މިކަުމގައި ނެތް ވަކި ޕާީޓއެއް ތަފާތު މިހާރު މެންބަރުން މި

ނުޑ ެމއްގެ ތެެރއިން މި މަޖިލީހުގައި. އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރަކާތްތެރި ވަީނ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިޒާ  670އަުޅގަ

ޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކޮމިޓީގަިއ ދިެވހިރާއް ޤައުމީ؛ކުރާ ލާނަން އަޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްފާހަގަކޮށް
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ނޑުމެންނަށް މަސައްަކތްތަކެރަނގަޅު ވަރަށް  ،އްވާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ބުރަކުރަ މަސައްކަތް އް އަުޅގަ

ނުލާ ުދވަހަކު ވެސް ކޮމިޓީ ހުްއޓައި، މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޚިޔާލު ތަފާުތވުްނތަކެއް ހުއްަޓސްކޮށްދެއްިވ. 

އެއީ ނިންމިކަން  ގެ ފްލޯ އިންމަޖިލީހު ގަިއ ކޮމިޓީން ނިންމައިއް މި ދައުރު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ަމސައްކަތްތަކެ 

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްކުިރ  ފާހަަގކުރާ ކަމެއް.އަޅުަގނޑު   675އެކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިޝުކުރުދަންނަވަން އަޅުގަ ނޑުމެން މި ާލނީ. އަުޅގަ ކުރާ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا މަސައްކަުތގައި  ހަލުވި  ވުރެ ޤައުމުގެ އިޤްިތޞާދު މިއަށްބަރަކާތްލައްވައި، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ ތަރައްޤީ ،ސްޕީޑެްއގައި ގޮސް ޚާއްަޞކޮށް  ؛ަރއްޔިުތންނަށް އަޅުގަ

ކުރި  ވުރެ ލީމާއި ސިއްޙަތު މިއަށްަރއްޔިތުްނގެ ތައު، ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދު ރަނަގޅުވެ ،ސާފު ބޯފެން ނަރުދަމާޔާއި

ނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަިއގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީުދގައި. އަރަ ނޑުމެން ށް ޝުުކރުއަުޅގަ  680 ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެއެމް.ޑީ.އޭ ގެ ލީޑަރަށް ުޝުކރު  ،ކުރި މަސައްކަތަށް ަޓކައި ން މިހުރިހާ ލީޑަރުން ގުޅިގެން މިދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މެންބަރުންނަށް ގެ ނިސްބަތްވާ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު މި ޕާޓީތައް އެުކ  ވެސް އަޅުގަ

ނޑު  ،ދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑމެންގެ ުއއްމީދަކީޝުކުރު ނޑުމެން  އުއްމީދަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ާތނގައި ގެއަުޅގަ ވެްސ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އިދާީރ  ،އެްއކޮށް މަޖިލީހުގެ ރަީއސާ، ދައްކަިއގެން މި ދެއްކި ކަހަލަ ރީތި ނަމޫނާމި ދައުރުގަިއ 

 685 އަީކ. ޑިމޮކްަރސީ އެީއ ިޑމޮކްރަސީިއގެން އަުޅަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރުަމކީ، ކުރާ މަސަްއކަތް ބަލަ މުވަްއޒަފުން މި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަ  .ކުރުންއި ަމސައްކަތްްއޔިތުންނަށް ޓަކަކީ ރައަ އި ަރއްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުްނ. އަުޅގަ

އަކީ  ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ތެެރިއން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަްނނަންޖެހޭނީ މައިނޯރިޓީހުންނާނެ ޚިޔާލުތަފާތުވުން. 

ސް މި މެޖޯރިޓީން ވެ ،ަކ މައިނޯރިޓީން ވެްސ ދަްއަކނީައކީ ޮކބައިކަން. ަރއްޔިތުްނގެ ވާހަ  މެޖޯރިޓީ ،ކޮބައިކަން 

ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުންނަށް ަކން އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ  ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް

 690ަބވާ ބޭފުޅުން މައިނޯރިޓީަގއި ތިއްޤަތަކީ. ރައްޔިތުްނގެ އަޑު ހަަމ މަޖިލީހުގައި މި އަހަނީ. ޙަޤީބޭނުންވާ ގޮތަށް. ެއއީ 

މެޖޯރިޓީގައި ތިއްަބވާ ޭބފުޅުން ވެސް މި ދައްކަވަނީ  .ައޑު ވާހަކަ، ަރއްޔިތުްނގެ ވެސް މި ދައްަކވަނީ ރައްޔިުތންގެ

ނޑު ވެސް މި ދައްކަނީ ހަމަ ރައްޔި ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ފަހު މި  ތުންެގ ވާަހކަ، ަރއްޔިުތންގެ ައޑު. އަުޅގަ

 ށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައިދާނީ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ގިނަ އަަދދެއްގެ މީހުންނަވަގުތު ކަން ނިމިގެން

. ދަނީއެ ަކކަށް މި މައްސަލަ ނިމިގެން ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،މި ނިސްބަތްމީހަކަށް  މައްސަލަެއއް ދާއިރު ވެސް ދެ 

 695އަށް ޭބއިންޞާފު. ގޮތުަގިއ އޭނަ  ލުކުރާއޭނަ ޤަބޫ ؛ބޭއިންޞާފު ވަނީ އަެނއް މީހާ އަށްދަނީ. ވިންެވގެން

އެހެންވީމާ، އަބަދުވެްސ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ލިބެނީ ކޮންމެވެސް އަަކަކށް.  އިންޞާފު މި އެހެންނަމަވެސް 

ނުންވާ ގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް، މެޖޯރިޓީ މީހުން ބޭ  .ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި ކޮންމެެވްސ އެއް

ނޑުމެން ޤަބޫލު އިއްޔެ ކޮށް. ޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނިމިފަޮއތީ ރައް އެ ،ނިމުނީމަ ތައްތައްކަން ފިން. މިކަން އަޅުގަ
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 ނުދޭންޑީ.ޕީން އިްއޔެ މި ބިލު ފާސްނުވިޔައެމް. ،އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތަސް ހަމަ މައިނޯރިޓީގައިގޮުތގަިއ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ކަމެއް ނުވާނެ. ށް މިައޅުަގނޑުމެންނަ މަސައްކަތްކުރި ނަމަ،  700އެުކ  އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

އަކީ  ދަންނަަވން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ީލޑަރޝިޕަށް ެވސް އަދި އެމް

ނޑުމެން ހުރި މަސައްކަތަިއގެން ކުރިޔަށް ން ބާކީއަެނއްާކވެސް އިތުރަށް، ދެ ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި ހިނގާށޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ މި ފަސް އަހަރު ގެނެވޭނެ. އޭރުން ރައްޔިތުން  ދާން. އޭރުން އަޅުގަ

ަރއީސް ދެްއވި  ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރިތީ ލާމަސީލު ޑިމޮކްަރސީއެްއކަން. އޮ ބަލައިގަންނާނެ ރާއްޭޖގައި މި

 705 . ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއެމް.ީޑ.ޕީ އަށް ބާީކ ެއއް މިނެޓުމެންބަރު. ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ނާޝިދަށް. އަޙްމަދު ެމންބަރު ާދއިރާގެ ކޮމަންޑޫއަރުވަނީ 

 710 

 ން:ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވު  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 715 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ  ގައްދޫއަރުވަނީ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި .ޝުކުރިއްޔާ 

 ރަޝީދަށް. އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 720 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު ންބަރުމެ ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ ގެ 2331/31ތް އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު؛ އޮ ހުށަހެޅިފައި މިތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޭއގެ ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑުެމންނާ ހަމައަށް ހުށަހެޅުނީމަ  ،ުކރެވިިމޓީގެ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްކޮ ،ގެނެވިޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނޑުމެން ެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޭއގެ ކުީރގައި އެ ައޅުަގނޑު ވަރަށް  އަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް.  ދަންނަވަންޖެހޭ މިބޮޑަށް ޝުކުރު

ނޑުދައުރެއް ނިމިގެންދިޔައިުރަގިއ   725ެތއް ކޮށްދެިވ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށާއި ޤައުމަށް ރަނގަޅު މަސައްކަމެން އަޅުގަ
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ފަހު ދުވަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ މިއަދު މިތާ ތިބެ ދައުރެއް ނިމިގެންދާ އެންމެ  އުާފވެރިކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ހިނިތުންވުމާ ެއކު މަސަްއކަެއކު ވަރަށް އުަފލުގައި  އޮމާންކަމާ އަެނއް ސަބަބަީކ ތްކުރަުމންދާތީވެ. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ކުރެވުނު ރަނގަުޅ މި ތިބީ މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެން އުފަލުަގއި  ކޮށްދެވި އެ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ވާތީވެ.  ފަހު ދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ ޗުއްީޓއަކަްށ ދާންޖެހޭ އެންމެސައްކަތެްއ ކަމުަގއި ޤަބޫުލކޮށް، މަ

 730ަދއްކަންޖެހޭ ލަކީ ވެސް އޭގެ ޒާތުަގއި ވާހަކަންމެ ބިލަކީ ވެސް އޭގެ ޒާުތގައި ރަނގަޅު ިބލެއް. ކޮންމެ ބިޙަޤީޤަތުގައި ކޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެގޮތުން ައޅުަގނޑުެމން  މިއަދުގެ  މަރުޙަލާގައި މި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ކުަޑކުދީންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އިާނޔަތްތަކެްއ، ނޫނީ ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ، އްޖެދެކެވި ދެެކވެމުންދިޔައިުރގައި ާވހަކަވާހަކަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިއި ކޮންމެ  ،އޮތް ވާހަކަ. ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް  ޕާކުކުެރވިފައި ،ނާޔަތްތަެކއް ދޭ ބިލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެ ބިލަކަށް ވެސް ވާހަކަަދއްާކއިރު ޭއގަިއ  ން ހުރިހާބިލަކީ އެ ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ނިމިގެންދާނެ ބިލެއް ނޫން. އަޅުގަ

 735ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަަލއި، އޭގެތެެރއިން ސަރުކާރުްނ ެއައށް ކިހާވަެރއްެގ ހޭދަތަކެއް ުކރަންޖެހޭ އެއްެޗއްކަން ވެސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ، އޭަގއި ބަލަންޖެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކޮށް އެ މަސަްއކަތް ، ބަލަންޖެހޭ. އެ ސަބަބަށް ޓަކަިއ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެކަްނ  އަދިވެސް ކުިރއަށް ދާކަމާއި ކޮންމެހެން ހުއްޓިފައި އޮތީ ނޫންކަން އެންމެހައި ރައްޔިުތންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދޭން ނިންމާއިރުަގއި  ފާހަގަކޮށްލަން. އެީހއެްއގެ ޮގތުގަިއ ނޫނިއްާޔ އިނާޔަެތްއެގ ގޮުތގަިއ ެއއްެޗއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ލާރި ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ބަޔަކަށް ދޭން ހޯދާނީ ކޮން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެ ަބ ޖެހޭ އަުޅގަ

 740ދިމާލަކުންތޯ ވެސް. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމު ބިލަކަށް ވެެގންދިޔައީ އިކޮނޮމިކް ޒޯނުެގ 

ނޑުެމންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު. ސަބަބަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެަޓށް ލާރި ވަންނާނެ ގޮތެއް  ބިލު. އެ ބިލު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭތީވެ. އެންމެ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައީ އެ ބިލު 

ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި. އެ ބިުލ ފާސްކޮށްގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤައުމުގެ ތަރައްީޤ އަށް ވެސް ކަމެއް ކުެރވޭނެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ސަބަބަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، ސަުރކާރުގެ ކަމަކަށް އަ ުޅގަ

 745ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން. އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް އައިުރގަިއ ޤައުމު ހިންަގމުން މި އަންނަނީ އާދަިއެގ 

ހަކުން ލިބޭ އެްއޗަކުން ފުއްދަިއގެން. އެ ދުވަހު އެވަރަށް ނުލިބިއްޖެްއާޔ މީހަކު ކުޑަކުޑަ ފިހާރައެއް ހިންގާހެން. އެ ދުވަ

ނޑުެމން ސަރުކާރު ހިންގަމުން އަންނަނީ. ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ  ކޮންމެވެސް ކަމެއް ހުއްަޓއިލާަފއި، އެ އުސޫލުން އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުްނވާ އެްއޗެއް ކީ ނަމަވެސް ިމީއ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، އެަކން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައު މަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކަްނތައްތަކެްއ ކުރަން. އެ ސަބަާބ ހެދި އެހެން ބައެްއ ބިލުތައް 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމު ބިލަކަށް ވީ އިޤްތިޞާދީ ގޮުތން ތަނަވަސްކަން ގެނައުމަށް   750 މަޑުޖައްސައިލާފަިއ ވެްސ އަުޅގަ

ޓަކައި، އެ ބިލު ފާސްކުރަން. ތެދެއް. ދިގު ބިލެއް. ބޮޑު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް އެންމެންގެ މަސައްކަތާ އެުކ، 

އެއްބާރުެލވިގެްނ، އެންމެންެގ ވެސް ހިތްހަމަޖެހުމާ އެްއކޮށް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެިޅގެން. ބަެއއް އިޞްލާޙުތަްއ 
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ނޑުމެންނަށް އެ ބިލު ނިންމައިލެވުނީ. ެއއީ ެއކަްނ ބަލައިގަނެފަިއ، އަެނއް ބައި އިޞްލާޙުތައް ދޫ ކޮށްލާަފއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ުއފަލުން މި ތިބީ. ސަބަބަކީ  އޮންނަންވާ ގޮތަށް އެންމެންަނށް ވެސް ފެނިގެން. ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުމުގެ ޤައުމުގެ ތަނަވަްސކަމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު މަސަްއކަތުަގއި ކާމިޔާބެއް ލިބި، ޭއގެ ނަތީޖާ އަ  755ޅުގަ

އިިމގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަްށ  2331/1އުއްމީދުަގއި. ހަމަެއއާެއއްކޮށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް 

ހުށަހެޅިގެން އައި އިޞްލާޙަީކ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަީކ 

ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ވާހަކަެދއްކިދާނެ. ކޮންމެ ބިލަކީ ެވސް ޭއގެ ޒާުތގައި އުނިކަމެއް ހުރެދާނެ ބިލެްއ.  އަޅުަގނޑުމެން

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދްއކައި އިޞްލާުޙކޮށް، ރަނަގުޅގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެފިއްޔާ އެ 

 760އިޞްލާަޙކީ، މިހާރުން މިހާރަށް، މިހާރު މި ހިނގާ ކަންތައްތަކަްށ  ރަނގަޅު ެއްއޗެކޭ. އެގޮތުން މިހާރު މި ގެނެވުނު

ބަލާއިރު މި ވަގުތަށް އޮތް އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު ވެސް މި ބިލަށް 

ނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 765 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހިސާބަށް އާދެވުުނއިރު ބާީކ ަވގުުތ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮްތ 

! ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ަވގުތު ިސކުންތު. މާފުކުރަްއވާ  03މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެަމށް  2ދަންނަވައިލާނަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  1ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  03ހަމަވެފައި ވަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  މިނެޓު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިހާރު ވަގުތު ހަމަވީ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ އިޝާރާތްކުރަްއވާ. އެހެންީވމާ، އެގޮތުގެ މަތީން މިހާރު 

 770ވަނަ ނަންބަރުގެ  0ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  15ހަމަވީކަުމގައި ަކނަޑައޅަން. އާދެ! އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ  ވަގުތު

ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް ، 2331/1ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 . ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން 0އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ، 2312ބަެއއް ޤާނޫނުތައް އިްޞލާޙުކުރުމުގެ ބިލު ، 11.0އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -11.0

ަގއި ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2312އޮގަްސޓް  21ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

 775ގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ  ،އިެދއްވާނީ ަޤުއމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

 ވަން.ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ފުރުޞަތުއަރުޢިއް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 
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ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ، 2312ުލ ކުރުމުގެ ބިސް. ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙު`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީ

 780ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި  ކޮމިީޓަގއި، ކޮމިޓީން ވަނީ މި ބިލު ދިރާސާކޮށް ،އަށް ހުށަހެޅުމާ ގުިޅެގން ކޮމިޓީ

ޓަކައި މަޖިލީހަށް  މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ބިލާބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފަމެން

ނޑު ފާހަގަމަ. ހަހުށަހަޅަން ރިހާ ކުރަމުްނ ދާއިރުގައި ކޮމިީޓގެ ހުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މި މަސައްކަތްއެއާއެުކގައި ައޅުގަ

ނޑަށް ދެްއވާ ެއއްބާރުލުމަށްއަދި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަޅުަގނޑު ޅުގަ

ނޑު ކު ުޝކުރުއެ ރަށް ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާށް ވަކަހުރިހާ ފަރާތްތަކަ އެ ފާހަގަކޮށް، ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ދައުރުގެ ތެރޭަގއި ކޮމިޓީ ،ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  785އަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ ބިލެއްގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި . ބާކީ ހަމަ އެންމެ ބިލެއްެގ މަސަްއކަތް ވެސް ވަނީ ނިމިފަ މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަްށ މި އަުޅގަ

އެްއ ދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ިމ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަްއ ނިމިގެން ދައުރުތެރޭަގއި ނޯންނާނެ ކުަރންޖެހިފައެއް. އެހެންވީާމ،

ސަބަބަކީ ައޅުަގނުޑގެ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަްށ ދެއްިވ ެއއްބާރުލެްއވުން. 

ދަންނަވަން. ހަމަ އެާއއެުކގައި އިދާީރ ށް ޝުކުރުޓަަކިއ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ އެހެންވީމާ، އެކަމަށް

 790މުގެ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށު .ދެއްވާޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން މުވަްއޒަފުން އަޅުަގނ

. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް ެގންދަންވާ ގޮތުގެ ންތައްތައްަވނީ ކަ ަގއިޑްަލިއން ތައްޔާރުކޮށްދެްއވާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ެއކު ުޝުކރު ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޓަަކއި އިދާރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 795 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. އާދެ! އެީއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ

މުޤައްރިރު. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީގެ ނާއިުބ މުޤައްރިރަށާިއ ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި އެހެން 

ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން ދަންަނވާލަން ގޮތުން ދަންަނވަން. ގަާވއިދު ބުނާއެކު ޝުކުރު މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ދަނީ މީގެ ފަހު މަރުޙަލާ ދެން މިހާރު މި ،އިޞްލާޙަށް ފޮނުވީމާ، ެއއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނެތޭ. އެހެންކަމުން

 800ންތު. ސިކު 59 މިނެޓު 21ޖެހެނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ގަިޑއިރުގެ ފުރުޞަެތއް ދޭން މި 1އަށް.  ސް މަރުޙަލާއަށް. ބަހު

މިނެޓު  0ކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސި 21 މިނެޓު 1އަށް  ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 51 މިނެޓު 12.ޕީ އަށް އެމް.ޑީ

 0ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަަޑއިނުގަންަނާވ ަކށް ނިސްބަތްވެ. ވަކިޕާީޓއަމިނެޓު 0އަށް  ދާލަތު ޕާޓީ ިސކުންތު. ޢަ 15

ނޑު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަންމިނެޓު ޢިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ެގނަފުށީ ދާއިރާގެ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި . އަުޅގަ

 ށް.މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަ
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 ކެުވން:މާން ވާހަކަދެއްބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ނޑުމެން ޓީން ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމި ކީ ޤަުއމީނަށް މިއަދު މި ފެނިގެންދާ ރިޕޯޓަޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޑު އެ ކޮމިީޓއެްއަގއި ޓް. އަޅުަގނމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯކުރުނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި ބައެއް ޤާނޫދިރާސާ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގިއ  ،އްޔަތުން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއެްއެގ ހައިސިކުރި ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

ނުޑމެން މި މަޖިލީހުގައި ދެއްކި  ވަަރށް ފުރިހަމަ ،ސްޔަކަމުަގއި ވި ތުވިބަރުން މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާމެން  810އަށް އަޅުގަ

ކުރެިވގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަށައެިޅގެން ދިޔަ ރިޕޯޓެކޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް ރިޢާޔަތް ހުރިހާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް

ކުިރން މި ޤާނޫނުގައިވާ ރަށު  ،އޮފީސްތައް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް ކުަޑކުަޑ ބަދަލެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށު

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އޮފީސްތަުކގެ ނަން ކައުންސިުލތަކަކަށް ބަދަލުެވގެން މި  ލަންދިަޔއީ. މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ ،އަކީ  ވާހަކަ ތްތެިރ ފަހުން ދިޔަ ޖަލްސާގެ ތެރޭތައި އަޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 815 ގޮތުން ަރއްޔިތުންގެ މެުދގައި ވަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކާ ބެހޭ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ނާޑ އެބަ ނޑުމެން އެ ގަާވއިދު ެނގީ؟ ކުރޭ. ކީްއެވގެންތޯ ގިނަ ސުވާލުަތކެއް އަުޅގަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ައޅުގަ

ނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ މަޝްވަރާގެ ީރތި އުސޫލުން ކަންތައްތައް  ްއަޒތްތެރި ރައީސްައކީ، ޢި ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނ ކޮްށގެްނ ކަްނތައްތަކަީކ މަޝްވަރާ ސް އެޑުމެންގެ ެތރޭގައި ިޚޔާލު ތަފާތުވުން ުހރިކަމުގަިއ ިވޔަކުރުމަށޭ. އަުޅގަ

ނޑު ދެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ދުވަހު  އެ ،ކެން. އަޅުަގނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރަންކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ަވިކ ިދޔަ. އެހެންނަފުށީ ދާއިރާގެ މައިކު ސިްސޓަމުތައް ެވސް ހަލާކުވެގެންގެމަނަ ،އަޅުަގނުޑގެ  820މަވެސް އަުޅގަ

ކާ ޖެހޭ އިނދިކޮޅު ޕާޓީތަ  ސަކަށް ފެްއޓުމުެގ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަހު، ގޮެތއް ނިމުމުެގ ުކރިން ކަމަކަށް

ގޮތުގެ މަތިން އަޅުަގނޑު  ހަަމ އެ ރީތި އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ  ،އުސޫުލގެ މަތީން މަޝްވަރާކުރަން. އެހެްނވީމާ، އެ

ނޑުމެން ކަންތައްތައް އިުތރު މަޝްވަރާކުރުމަށް، ދީ ކުރީ ައޅުަގނޑުމެން ިއތުރު ފުރުޞަތެއްޚިޔާލު ފަހުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުްނ  ދުވީ ވަޢުދުތަެކއް އެބައިީރގައި ވަޢުމެްނ ރައްޔިތުން ކަ ކުރުމަށް. އިްއޔެ ައޅުަގނޑު އޮތް. އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ކޮމި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ވަކާލާތު ބޭނުންވާ ގޮތަށް   825ންމެ ބިލެްއ ކުރުމަށް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހު، ސް ހުށަހެޅިކަމުގައި ވިޔަ  ،ދަނީ އް ަގޑިިއރު އަޅުަގނޑުމެން މިސަށް ހުޅުވާލީމާ، އެތަ އެ ބިލަކީ އަުޅގަ

ވެްސ  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގާވއިދުތަކަށް މި ދަީނ، ވަގުުތ ބޭކާުރވެގެން

ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތަަކީކ  ަގނޑުމެން ބަދަލުތަްއ ެގނެސްގެން ނޫނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެއަޅު

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މިޕްރޮޑަ ނޫނީ  ،އޮތީ މައްސަލައެއް ކްޓިވް ކަންަތއްތަެކއް ަކމުގައި ނުވާނެ. އެ ަގާވއިދުަގިއ އަޅުގަ

 830ގެ ަވުގތެއް ދިނުމަށް. އަދި މިނިވަން މިނެޓު 5ޅުމަށް ފަހުގައި ބައިަގޑިއިުރގެ؛ ކޮންމެ ޕާޓީައކަށް ވެސް ބިލެއް ހުށަހެ

ވިސްނުން ހުރި ގޮތް ވަރަށް  ށް. އޭގެފަހުގައި ޕާޓީތަުކގެ ރޫހާއިގުެތއް ދިނުމަގެ ވަމިނެޓު 5ވެސް  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
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ގަިޑއިރުެގ  0ޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ޭއގެ ފަހުގައި ބަހުސަކަށް ހުުޅވަމާހިނގާށޭ. މަ އޮއްޓަރު ހުރި ސާފުކޮށް

 ދިޔައީ އެބަެއއް ަފރާތްތަކުން ބުނަމުން ޅުހިނގާށޭ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން އިނދިކޮ ބަހުސަކަށް ދަމާ

ނޑުމެން ޚިޔާލު ނޑުވާލަީނއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނޑުމެން ކަ ކުރީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބިލަްށ މީހުންގެ އަޑު އަުޅގަ

 835ހުށަހަޅަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުމުެގ  އެ  ،ބަދަލުަގއި އެ ިއޞްލާހަށް ބަހުސްކުރުމުގެ، ސްކުރުމުގެ ބަދަލުަގއިބަހު

ނޑުމެން އިުތރަށް ވާހަކަދަްއކަިއ ޙަގައި އަޅު ބަދަލު ސް ޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޙައްލެްއ ނުހޯދިޔަ އްެލއް ހޯދަން އެބަގަ

ނޑުމެން ނުހެދީމަ ނިމުނީ.  އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ކުރާ ކަންތައްތަަކކީ ބޭކާރު ވަގުެތއް ކަމަށް ައުޅގަ

އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިގެން ހުރި ގޭގެ ފާރުމަތިން ބުޅަލެއް ފުއްމާލިއޭ  ނުޖެހޭ.ވެސް ބަދަލުގެްނނާކަށް ގަާވއިދުތަކަށް

އްޔާ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތުތަުކެގ އްޖެކުރަންވެ ަގޑިއިރު ބަުހސް 0ނގައި ގޮތުން މިތާ ބުނީމާ، އެކަމާ ބެހޭ

 840ޚިދުމަތުގެ ބިލެއް  އޮތް. މިސާލަކަށް ޞިއްޙީ ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އްމު ބިލުތަކެއް މިވުރެ މާ މުހި  ބޭނުމަކީ. އެއަށް

 ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ އޮތް. ނުކުޅެުދންތެރިކަމުގެ އޮތް. ކުަޑކުދީންގެ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ބިލެއް ުހށަހެޅިފައި އެބަ ހުށަހެޅިފައި އެބަ

ފާތު ބިލުތަކެއް ގޮސް ތައީ އިމިގްރޭޝަނާ ބެހޭ ބިލު. މިހެންދިޔަ އޮތް. މިއަދު ފާސްކުވެގެން ބިލެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ

އޮތޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަަތއް ާވންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި ވާހަކަތަކެްއގެ ގޮތުަގއި.  ހުށަހެޅިފައި އެބަ

ތަނުގަިއ  ޤަރާެރއް ހުށަހަޅައިގެން މި ،ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެން ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން

 845ހުރި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ  މާ ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަެކއް އެބަ ވުރެ  ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުން ެއއަށް މި ،އްޔާ ވާހަކަދަްއކަންެވއްޖެ

 ަޔސް،މަނަފުށީ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުއްޓަްށ ވިސްނާލިކަުމގައި ވިރަށްރަށަށް ވިސްާނލިކަމުގައި ިވޔަސް، ގެ ދާއިރާގެ

ނޑުހުޅުދޫ ނޑޭ އަށް ވިސްނާލިަކމުގައި ވިޔަްސ، ކަ އަށް ވިސްނާލިކަުމގަިއ  ދެއްވަދޫ މުަގއި ިވޔަްސ،އަށް ވިސްނާލިކަ ކޮ

 އްލުކުެރވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭހުއްޓޭ. މިކަންަތއްތަްއ ޙަ މި ރަށްރަށުަގއި ުނެވފައި ހުރި ބަިއވަރު ކަންަތއްަތއް އެބަ  ވިޔަްސ،

ނޑުމެން ޖެހޭ. ހަމައެކަނި މި  ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަަކދައްކަން އެބަ ހުށަހަޅާ ބިލެއް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ 22މުޅި ދުވާލުގެ  ،ނޫނީ ޤަރާރަކާ ހެދި ނޑުމެން ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ އަުޅގަ  850ޖެހޭ  ަގޑިއިރު އަުޅގަ

ނޑު  އޮއްޓަރު ހުރި ވާހަކަަތކެއް ދައްކަން. ަރއްޔިތުންނަށް ޭބނުންތެރި ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަަހޅަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް  ދިޔަ މި ބިލަކީނަށް ފާސްެވގެންއިްއެޔ އަޅުަގނޑުމެންދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ގެްނގުޅުްއވި ހަުރދަނާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން  ،ޙަޤީޤަތަގައި މަޝްވަާރގެ ީރތި އުސޫލުން

ނޑުމެްނގެ އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ. އަޅުގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނިމިެގން މި

 855. އެހެންނަމަވެސް ދިޔައިރުގައި ޝަކުވާަތކެއް ހުރި. ޚިޔާލުަތކެއް ހުރިފުރަތަމަ ބިލު ހުށަހަޅަމުން ވެސް އެންމެ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ެއްއބަސްވެވިަފއޭ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވޯޓާ ހަމަައށް އާދެވުުނއިރު އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް. އި މާ ބޮޑުެވސް އި އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރޭގަ  ވެސް، ދިޔައީ ވަރަްށ ްއޔެ އަުޅގަ

ަތކުގެ ދިޔައީ. ނިޒާމީ ނުކުތާނަށް ކަންތައްތައް ކުެރިވެގންއެކު ައޅުަގނޑުެމން ކަމާއެކު، ވަރަށް ުފރިހަމަ ހަރުދަނާކަމާ
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ނ ،ތެރޭގައި  އްާޔ ކަންތައް ކުރަންވެއްޖެ  ޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން މިދަޅައިަގއި ޖެހިގެން އަޅުގަ

 860 ރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، ނިޒާމީތަކަށް ވެސްގިނަ ޙައްޤުތަކެއް ެގއްލިގެންދާެނ ޢިއްޒަތްތެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

ެއކު.  ެގ ބޭނުންތެރިކަމާަރއްޔިތުންނަށް އޭ ،އެކު  ދޭްނޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެިރކަމާަގނޑުމެން ފުރުޞަތުއަޅު

 .  ޓަަކއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 865ބަރު ރޮޒައިނާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއްަގިއ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 އަރުވަން. އާދަމަށް ފުރުޞަތު

 

 މައްސަލަ( މީ)ނިޒާ

 

 870 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ެގ ދޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ައކުން ިއއްެޔ ޒޯނު ބިލު ފާސްކުރާކަށެްއ ވޯޓެއް ނުޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްާޔ 

ނޑުމެން ހިްތހަމަތެރޭގައި އަގޮތާ ދޭ ރު އޮތްެޕއް އޮތް. ރެޑް ވިޕެއް. ބިުލ އޭތްރީލައިން ވި ގޮތަށް  އޮތް އެ ،ނުޖެހޭތީުޅގަ

ތްރީލައިން ފެންނަ ކަމަށް ކުަރންނު ؛ ކުރަންލާޙެއް ެއއަށް ނުލެވި ފާސްއިޞް ގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްެވސް ެމންބަރެއް

ްނ ގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއްާބރުލުމާއެކީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީތަނު ނެރެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި .ޕީންވިޕެއް އެމް.ޑީ

 875 ިބލު ފާސްކުރީ ކިޔާފައި ވާހަކަެދއްކެމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވެގެންނޭ ެއގޮތަށް އެބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ނެންގެވި ނިޒާމީ ޒަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއް

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދަްއކަަވމުންދާ ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެން ާވހަކަދެއްކުމަށް ނިޒާމީ ނުކުާތ  .ގައި ދަންނަވަންމައްސަލައި 

 880ނިޒާމީ މައްސަަލ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ވާހަަކ  އެ ނެންގެވި، އެކު ނެތުމާވަގުތު ގަާވިއދު ހަމަޖެހިފައި ގޮތަށް މި ނެގޭ

ނޑު މިހާރު  އަުރވަނީ ަހނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ފުރުޞަތު މި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 އަށް. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:
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 885ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، 2313/1ޮއތް  `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި

ަބއެއް ޤާނޫނުަތއް  ޫސލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ބަލައި، ަބއެއް ޤާނޫނުތަްއ؛ މާފުުކރައްވާތި!އިރާ ލާމަރުކަޒީ އުއިދާރީ ދާ

ނޑު ދަންނަވާލަން ޓާ ބެހޭކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ރިޕޯއިޞްލާޙު ނޑު މި ރިޕޯޓަށް  ގޮތުން އަޅުގަ ބޭނުންަވނީ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  1އިން  ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ މާއްދާ މިއެކު،  ން ފެށުމާދުކުރަމޭ. އާދެ! މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަތާއީ

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ. ކަމަށް، ރިޕޯޓު ވާނެނޫނުތަކުެގ މާއްާދތައް އިޞްލާޙު ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ ޤާ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ވަރަށް ކުޑަ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅު ،އާދެ! އަުޅގަ  890ކުޑަ ރިޕޯޓަކަށް ވާހަކަދެްއކި ގަ

ގޮތުން ބައެއް މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ  މަސައްކަތާ ބެހޭ ކަމުގައި ވިޔަސް ައޅުަގނުޑމެންގެ އިއްެޔގެ މިތާނގެ

ނުޑ ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މި މަޖި ނޑު ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުމޭ. ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ލީހުގައި ޝުޢޫރުތަކަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ، ބޮޑު ޝުކުރެއް އަދާކުރަްނޖެހޭ ފަރާތަކީ ދިޔަ ބިލާ ގުޅިގެން އަުޅަގނޑުމެން އެްނމެރެިވގެންއިްއޔެ ފާސްކު

ޒެޑް ބިލަީކ .އީ.ެއސް ތުގައިފުން ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަޤީޤަދި މި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވަްއޒައަ ރައީސާ

 895ހަމައަްށ  މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރެޔާށް ބުރަ މަސައްކަތެްއ. މި ވަރަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވުނު ަވރަށް ބޮޑު

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށް ނިންމާލުމުގައި ތި  އަދި މި  ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސަށާ، ބޭފުޅުންެގ ހީވާިގކަން އަުޅގަ

ނޑު ޝުކުރުމަޖިލީހުގެ އި ޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ަދންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޙަދާރީ މުވައްޒަުފންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު އިްއޔެަގއި ެއ ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަށް ދިނީ ެއއްެވސް ކަމަކާ ބިރަކުންނެއް ނޫން. ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިހާރަށް ،ދިނީޓަކައި ވޯޓު އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ އެ ބިުލ ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަށް ވުރެ  އަުޅގަ

ނފުދުންތެރި ދިރިއު  900 އުފެދިފައި މި  ޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިހާރުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު މި ، މާލުނުވެކާ އިހުމި ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް ކަމަ ،މާލުނުވެބިލުގެ ެއއްވެސް ކަމަކާ އިހު އޮތް ސަރުކާރުން މި

ނޑުމެން ފަހުން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ވޯޓަކަށް  ޔެ އެއަިދ އަޅުަގނޑުމެން އިއް  ،މީދުކުރާ ކުރުންަތއްއުއް ިދން ވޯޓަކީ އަުޅގަ

ނުޑ އެބަވާނެ ބީދައިން ޢަމަލުކުރައްާވނެނު ކުރަން އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ުއއްމީދުއޮތް.  ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ތެރޭގައި ހިތާމަކުރަންޖެހިދާނެ ދުތަކާ ދޭމީފަހުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި އުއް މީދަކީއަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް ުއއް

 905 އަުޅަގނޑުމެން ރަށްފުށުގެ ތަރައްޤީ  ،ދިންއިރުއި ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް ވޯޓުމީދުތަކަކަށް ުނވުމަށް. ޙަޤީޤަތުގައުއް

ނޑުމެން ،އެކު އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުްނތަކެއް ހުރުމާ ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުގެ އަޮތޅަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ؛އަުޅގަ

ިމ  ،ށް ވުރެ ގިނަ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅޭ އަތޮަޅކަށް ާވއިރުގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު. ފަންސަވީސް ހާހަބާދީގެ އާ

ރެޔާއިުދވާލު މިހާރު  އަީކ އަުޅަގނޑުމެްނ ހަމަ އަތޮޅުަގއި އަދިެވސް ފަތުރުވެިރކަމުގެ އެްއވެސް ިރސޯޓެްއ ނެތް ވާހަކަ

ނޑު ިމ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުން، އަދި އެކި ދިމާތަ ކުން މި ކަމަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންދާ ކަމެއް. އާދެ، އަުޅގަ

 910ފުރުޞަތުގައި ެވސް ދަންނަާވލަން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އުފަންކުރެވުނު ބިލުގެ ޛަީރޢާ އިން ސަރުކާރަށް ލިބުނު 

ނޑުމެންނަށް ންނަށް ވީ އެންމެ ހދ. އަތޮުޅެގ ރައްޔިތު ،ީވ އެންެމ ައވަހަކަށް ،އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކުން ައޅުގަ
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ކުެރޭވނޭ ގޮތެއް ހައްދަވައިެދއްވުން. އޮޕަރޭޓު ޓެއް ހުޅުވެނޭ،ގައި ފަތުރުވެިރކަމުގެ ރިސޯ އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އަތޮޅު

ނޑާފުށި ކިޔާ ރަށެއް ފަތުރުވެރިަކމަށް ދޫކުރެވިފައިވާތާ  އަހަުރ ވެއްޖެ. އަދި ކުޑަމުރައިދޫ  9އަޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅގައި ހޮ

އަހަރު ވެއްޖެ. އަދި ާނގޯށި ިކޔާ ރަށެއް ފަތުރުވެރިކަމަްށ  1ށެއް ފަތުރުވެިރކަމަށް ދޫކުރެވިފަިއވާތާ ކިޔާ ރަ

 915 6ކައި ޫދކުރެވިަފއިވާތާ ޓަ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްީޤކުރުމަށް ަގއިފަރުނޮިޅވަރަން އަހަރު ެވއްޖެ. އަދި 1ދޫކުރެއްވިަފއިވާާތ 

ނުޑމެންގެ މުޅި ހ އަހަރު އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންގެ ުމއްމީދުތައް. ައޅުަގނޑުމެންގެ އެތައް ަބއެްއެގ  ދ.ެވއްޖެ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލީމީ ޚިދުމަތާ ގުޅިފައިވާ ެގ ތައުވަޒީފާތަކާ ގުޅިފަިއވާ ުއއްމީުދތައް. އަުޅގަޑުމެްނގެ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތާއި އަޅުގަ

ނޑުމެން ހދ. ގެ އަޑު. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލެްއ ތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންއަ އެތައް ަބއެްއގެ އުއްމީދުތައް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހދ. އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއސް އަދި މި ޒޯނުތައް ތަރައްޤީކުރެވި އަުޅގަ

 920އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ހޯދަިއދެއްވުމަށް އެދި ައޅުަގނޑު 

ނޑު ރަށް އާދޭހާސަރުކާ ހަނިމާދޫގެ  ހދ.ނިސްބަތްާވ ރަށް،  އެކު ަދންނަވަން. އާދެ، މިއާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ތާއަކު ެއއް ފަހަރު ފްލައިޓެއް ޓްިރވެންޑްރަމަށް ަދތުރުކުރަމުންދާ އެއަރޕޯެޓއް. ރު ހަފުއިންޓަނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓަކީ މިހާ

ދަންވަުރގެ  ،ދަތުރުކުރަމުންދާއިރުފަހަރު  އާދެ، ހަފުތާއަކު އެއްނަމަވެސް މި ފްލައިޓް ދަތުރުކުރަމުންދަނީ ފުލްކޮށް. 

ޓަކައި  ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައި ވީކަމުގައި ިވޔަސް ރަްއޔިތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ަގއިވަރަށް އުނދަގޫ ަވގުތެއް 

 925 ފުރަިއ،ަގއި 1:15ންދަމު ަޓކައި މި ފްލައިްޓ ބޭނުންކުަރމުންދޭ. އާދެ، ރޭަގނުޑގެ މެ ޓްރިންވެޑްރަމަށް ދިއުމަށް

އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން  0މި  .ށ އަދި ހއ ، ހދ. ،އަށް ޖެއްިސކަމުަގއި ިވޔަސް ަގއި ަހނިމާދ2:15ޫއަނބުރާ ފަތިހު 

ނޑު ދަންނަވާލަން މި  0 އަޮތޅުަގއި ައކީ ހއ. އުޅޭ ވާަހކަ މި ދަތުރުތަކުގެ ބޭނުން ވަރަްށ ބޮޑަށް ހިފަމުންދޭ. އަުޅގަ

، ވެްސ އޮންނަންއިރު ަކިއރީގައި ތިންހަތަރު ސަފާީރއެްއ އަބަދުދާދި  އާގޮްސ އަދި ހަނިމާދޫމުންކުރަޓެއް އޮޕަރޭޓުރިސޯ

ހަނިމާދޫ  ،އިތުރަށް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅަގއި ހަނިމާދޫގައި ސިޓީ ހޮޓަލެްއ ހުޅުވިގެންދާއިރު އަދި ޭއގެ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން  އެއަރޕޯްޓގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ޖެހެއޭ. އާދެ،  930އަުޅަގނޑުމެން އިްއޔެ ފާސްކުރި  ،ައުޅގަ

ނޑުމެން ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ ޙަޤީޤީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ކަމުަގއި  ބިލާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޓާމިވަސަރުކާރުން ހައްދަ ނޑުމެންވެސް އޮންނަނީ ފުރިނަލްތެރެ މިހާރުއިެދއްވާެނ ކަމަށް. އަޅުގަ ެގ ފަ. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ އެބެލްޓުމަތި މިހާރު  ވުރެ  ގެ ޖެޓީ ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށްއަރޕޯޓު ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. އާދެ، މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮންނައިރު އިންޓަނޭޝަނަލް 

 935 އަތޮޅު  0އެ ެއއަރޕޯޓަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އުތުރުގެ  ،ެވގެންގޮސް އަރޕޯޓަކަށްޙަޤީޤީ އިންޓަޭނޝަނަލް އެ ،އެއަރޕޯޓް 

އަދި މި އެއަރޕޯޓް ބޭނުންކުރަމުންދާ މަތީ ފެންވަރުގެ އެަތއް ޓޫރިސްޓުންނެއް ހިތްހަމަޖެހޭ ފެންވަރުގެ  ރައްޔިތުންނާ

ނޑު ދަންނަވަން ހދ.މީދެއްކަމުަގއި ދައް ިދއުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އު ންއެއަރޕޯަޓކަށް ވެގެ  ންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުެގ ދާއިރާގެ ހިރިމަދޫ، ފިނޭ، ނާވައިދޫ ކަހަލަ ބަެއއް  އަތޮޅު، ވެްސ ރަށްރަށުގައި މިހާރު އަދި އަުޅގަ
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ނޑުެމން މިފަދަ ބިލަކަށް ވޯޓުދިީނ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށް   ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ ތަޣައްަޔރުވެފަިއވާ ފެން. އަުޅގަ

 940ލީމީ މި ަރށްރަށުގައި ރަނގަޅު ަތއު .ޓަަކއި މި ރަށްރަުށގަިއ ރަނގަޅު ފެނުގެ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި. އާދެ،

ޓަކައި. އާެދ، އަޅުަގނުޑ  ޓަަކިއ މި ރަށްރަށުަގއި ރަނަގޅު ޞިއްޙީ ނިޒާެމއް ާޤއިމުކުރުމަށް އިމުކުރުމަށްނިޒާމެއް ޤާ 

ނޑުމެންގެ ހދ. އަތޮުޅގެ  ،ޓުދޭން އިްއޔެ ބޭނުންވި ސަބަބަކީއަށް ވޯ ހަމަގައިމު ވެސް މި ބިލަށް ެއންމެ ފުރިހަމަ  ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ..ތަރައްޤީ މި ދެންނެވި ފަދަ.

 

 945 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނުޑ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮ  950ޕޯޓަލްަގއި ިމައދުގެ އެޖެންާޑ އޮްތއިުރގައި ށްލަން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ން އެްއވެސް އެްއޗެއް ނުފެންނަ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑުގެ ޕޯޓަލު އިހުރި މަސައްކަުތގެ ބަިއގަ އިކޮމިޓީތަކުގެ ދަުށގަ

ނެތީމަ. ފާހަަގކޮށްލަން އިއަުރވާފަ ތަނުގައި އިނދެގެން  ހަދަން މިރިޕޯޓްތައް ބަަލއި އެހެންވީމާ، ވަރަށް އުނދަޫގ 

ހޭ އެއްެޗއް ކަމަށް ގޮތަށް ފާްސކުރަންޖެ ސްކުރެވެމުންދާ ރިޕޯޓަކީ ޭއގެ ާޒތުގައި އެ އޮތްރު މި ބަހުބޭނުންވަނީ މިހާ

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބަލަިއަގންނަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެ ފާސްކުރުމާ ދޭތެރޭ ައޅުަގނޑުމެންގެ ވެސް މައްސަަލއެްއ 

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް މި  955ރައްޔިތުންނަށް  ،ތަނަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދައިދޭން ނެތް. އަޅުގަ

ނެޑއް ޤަބޫލެއް އްތަުކަގއި ވާހަަކދައްކަން ައއިސްތިބޭ ބަެއއް. އެހެންވީމާ، މިދަތިވާ ކަންތަ ނުކުރަްނ  ތަނުގައި އަުޅގަ

އަނެއް ަބއި ކަންކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނީމަ ެއީއ  ،ވެފައި އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންަކމަށް އި،ވަކި ކަމަކަށް ވާހަކަދެެކވިފަ

ގެ މުހިއްމުކަްނ މިައދުގެ މި ރިޕޯޓު  މަަސއްކަތްތަްއ ަކމަށް ބަލައިގަތުމަކީ. ހަމަ ތަނުގަިއ ކުެރވޭ ވަގުުތ ބޭކާރުކުރުމަށް މި 

ން ބޭފުޅު ކަމަށް ހަމަ އެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް އިްއޔެަގއި އެސް.ސީ.ޒެްޑގެ ިބލު ފާސްކުރަން މުހިއްމުކަން ޮއތް ،އޮންނަ ފަދައިން

 960ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  ަކމެއް އްކުމަކީ މުހިއްމުތަނުގައި ޢަލީ ޙަމީދުގެ ވާހަކަދެ މި އެ ދެކެަވޑަިއގަންނަ މޭރުމުން،

ކަމުަގިއ  ގެ ވާހަކަެދއްކުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއްސިީޓގެ ކަރަންޓު  އައްޑޫޅި ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެ ދެކެން. މި

ބޫލުކުރަން ތަނުގައި ަވކި ބަޔަކަށް އޮތީމާ އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ޤަ އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. އެހެްނނަމަވެސް މެޖޯރިޓީ މި

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ،ތަނުގައި ނުދެއްކޭ ގޮތަށް ފާސްުކރުމުގެ ބާރު ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ނޫން ވާހަކަތައް މި އެ

ވަރަށް ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް މި އަހަރުގެ ޖަްލާސ  ޤީޤަތަށް ަދންނަވަންޏާކަމަށް. ޙަ އޮތް ބޭފުޅުންނަށް ެއބަ އިޚްތިޔާރު އެ

 965ވަނީ. މައިނޯރިޓީގައި ތިބޭ ބައެްއގެ ައޑު މި އި މި މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ކަންތައްތަްއ ހިނގާފަ ،އިނިމިގެންދާއިރުގަ 
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ތަނަށް  ތަން ފެނުނީ. މި  ިދޔަކޮށްގެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހުރި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިއްވުމަްށ ހުރަސްއެޅެން ކުރެވެން

ކުއްލި މަްއސަލަތަުކގެ  އަިދ އެނޫނީ ބަލައެއްުނގަނޭ.  އްސަލަެއއްަގއި އެންމެ ުކއްލި މައިރު ުކއްލި މައްސަލަ ލީ 2

ނުލިބިގެން  ރައްޔިތުްނނަށް ކަރަންޓުއައްޑޫ ސިީޓގެ  ،އެކީ ފާހަގަކޮށްލަން ތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމައާ

ބެްއ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި ަމއްސަލަައކަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން އެއާ ެދކޮޅަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ އެްއވެްސ  ސަބަ

ނޑެއް ނުެދކެން. ންއަޅުަގނޑުމެ  970ނަށް ސިނުކޑިން ނުވަތަ ބުއްދި ބަަލއިގަެނވޭެނ އެްއވެސް ސަބަެބއް އޮތް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ަސރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުާރ ކޮމިޓީގެ ފަރާތު ައޅުަގނޑު  ،ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީގައި  އަނެއްކާ ިއއްޔެ

ނޑުމެންނަށް ެއ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ،ކުރަންހަމަ މުޤައްރިރަށް ޝުކުރުއަދާ ނޑު މައިނޯރިޓީގައި ތިބިއިުރ  .އަުޅގަ އަޅުގަ

އަށް ހާޒިރުކުރެވުނު އަްއޑޫ  ބޭފުޅުން އިްއޔެަގއި ކޮމިޓީ  ބޭފުޅުން ގެަނއުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވީތީ. ެއކަމަކު، އެ ވެސް އެ

އިތުރުން އެމް.ވީ.ޭކއާ. ެއއީ ޓަރާ އަދި ޭއގެމިނިސް ޓްޭރޑް މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް؛ސިޓީގެ މޭޔަރާއި 

 975ޓަކައި ގެެނވުނީ. ގެެނުވނުއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ  ގޮތުން ވާަހކަދެްއކުމަށް ފަތުރުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭޑޫ ސިީޓގެ ދަތުރުއައް 

ބޭފުޅުްނ  ދެން އެ ،ބޭފުޅުން އެތަނަށް މި މައްސަލަ ޙަްއލުކުރަން ގެންނަން ވޯޓުދެްއވާފައި ފާހަގަކުރަން އެ

ނޑުމެދަްއކަނީ އަބަދު ވަަޑއިގެންެނވީމާ މި ން ިމ ެވސް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރާ ވާހަަކ. ކޮން ކަމެއްތޯ ކުރަންތޯ އަުޅގަ

 ،ތިބެނީ ރައްޔިތުންެގ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދީ އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް އަިއސް މި ވަގުތު މި ސަލާމަތްކުރަނީ؟

ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، އެކަްނ  ގޮތުގައި ހޯދައިދިނުމަށް ތައް އޭގެ އެންމެ ފުިރހަމަރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް

 980ބޭފުޅުންނަށް ދަްއކަންޖެހޭ  އެ އުޅެނީ؟ ކުރަން ައއިއްަސ ައޅުަގނޑުެމން ދެން ކޮން ަވގުތެއްޯތ ސަލާމަތްކުރަން މި

އަށް  ަމއްސަލަ ،ނުކުރެވިހަކަ ހިްއސާރަން ބޭނުންވާ ވާކުހިއްސާ  ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނާ އެ ،ވާހަކަތައް ނުދެެކވި

ެވސް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، މި އުސޫުލން ކަންތައްތައް ކޮްށގެެންއ ހައްތަހާ، ޙައްލެއް ނުހޯދި

ބުނީތީ ފަރަށް ދާހެން ކަންތައްތައް ކޮށްގެނެއް ރަްއޔިތުންގެ މައްސަލަތަެކއް ޙައްލުކުެރވޭެނ އަމާ؛ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

 މަްއސަލަތަކެއް ހުރި ވާހަކަ އެ  ނިޒާމުަގއިށް ައޅުަގނެޑއް ނުދެެކން. އެމް.ވީ.ކޭެގ ފަރާތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ކަމަކަ

 985ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ.  އެ، ތަކެއް ހުރި ވާހަކަލަބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. ައއްޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މައްސަ

ނޑަށް ެރވޭނެއްލުކުޙަ ޓްރީން ިމކަންއެހެންވީމާ، މިނިސް މި ، ބައި މީހުން އެގްރީމެންޓަކަށް ދެ ނުފެނޭ ގޮތެއް ައޅުގަ

ަބއިމީހުން އެީކަގއި ގެނެްސ ވާަހކަދަިއގެން ނޫނީ. އެ ުސވާލުކުރުމުން މިނިސްޓަރަށް ވެސް ފެިނވަަޑއިގަީތ  ދެ ހިއްސާވާ

އެ މޭރުމުން މިނިސްޓަރު  ސިާޔީސ ޑްރާމާއެްއ ކުޅެނީ ކަމަށް. ،އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ވާހަކަދައްކަނީ ކަމަށް

ނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންާވ  ވާހަކަދެްއކެވީ. އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް ކަންތައްަތއް ދަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު ޕީ.އެމުން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދާއިފަހަރެއްގައި ެވދާނެ ޕީ.ނޫނިއްޔާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެހެނެއް.   990މެން އަޅުގަ

ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެދާނެ ަޤއުމު ތްތައް ޯފރުކޮށްދިނުމަށް މި ވިސްާނވިްސނުމާ ތަފާތީ ކަމަށް ވެސް. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަ

ނޑުމެންނަށް ެއގޮތަށް ނުފެނުމަކީ ެއއީކީ ެވސް މައްސަލަެއއް ނޫން. ެއއީ  ވިްއކާލީމަ އެ ޚިދުމަތްދެވެނީ ކަމަށް. އަުޅގަ
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ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޑިމޮކްރަސީަގއި މި ކަންކަން އޮންނާނެ ގޮތް. އެކި މީހުން ނަށް ކަންކަން ފެންނާނީ އެކި ގޮތަށް. އަޅުގަ

ބޮޑަށް ޝުކުުރއަދާކުރަން އިްއޔެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މި ތަނުަގއި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ެވސް ކުރެްއވި މަަސއްކަތަާށިއ 

ނޑު ދަްނނަވާނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިެޓޑާއި ިލވަޕޫލާ ުދވަހަކު ވެސް މެ  995ޗެއް ނުުކޅެޭއ، ިލވަޕޫލްެގ ދެއްވި ވޯޓަށް. އަުޅގަ

ކުޅުންތެރިން ެއއް ފަހަރާ އަރަިއގެން ތިބެ.  22ކުޅުންތެރިައކު ހުރެގެން މެންޗެސްޓަރ ޔުަނއިޓެްޑގެ  1ފަރާތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި   1000އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީ އަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެިރކަން ލިބުނު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދަކީ އަުޅގަ

 1005ެގ އަެނއް ދުވަހޭ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު އިްއޔެ ވަނީ ވަރަށް ވަުރގަދަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެްއގެ ރެފްރީކަން ދުވަހެއް

ނޑު ހަމަ  ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮލީނާ އަށް ވުރެ ވެސް މަތިކޮށްނޭ މަނިކުފާނު ރެފްރީކަންކުރެއްީވ. އަުޅގަ ކުރަްއވާފަ. އަުޅގަ

އްޖެއަކު ނެތް މަނިކުފާނުހާ ބޮޑަށް ރެފްރީކަން ކުރެއްވޭނެ ބޭފުޅެއް. ޝުކުރިއްާޔ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެްއާޔ މި ރާ

ރިޕޯޓަކީ ވެސް ަޤއުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީްނ  0ރައީސް. އާދެ! މި އަދުގެ ޖަްލސާ އަށް، ޖަލްސާ އަްށ ހުށަހެޅިފައިާވ 

ން ވެސް ވަނީ ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ބޭފުޅު 11ރިޕޯޓު. އެހެްނކަމުން، މި ކޮމިޓީަގއި ިތއްބެިވ  0ނިންމާފައިވާ 

 1010ކޮށްދެއްވާފަ. އެހެންކަމުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުުޅންގެ ެއ މަސަްއކަތުެގ ައުގަވޒަންކޮށް ުޝކުރުދެންނެވުމަކީ 

އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ އުފަލެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ޤާނޫނުތައް ނިމި، މި ޤާނޫނުތަކުގެ 

ހިއްމުކަން ރައްޔިތުންނަށް، ނޫނީ ބޭނުންތެރިކަން ލިބޭނެ ދުވަހަކީ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ދުވަހެއް. އެހެންކަމުން، މި މު

ދުވަސް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާނެކަމީ އަޅުަގނޑުމެން މިައދު ޔަޤީންކުރާ ކަމެްއ. އެހެންަކމުން، މި ރިޕޯޓު ފާސްކޮށް، 

ނޑު ުއއްމީދުކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައް ޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ   1015އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު މީގެ ުކރިން ބަހުސްކޮށް ނިމިފައި އޮީތ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ވަގުތު ނެތިގެ ނޑު ދެން  އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން ހުއްޓާ އަުޅގަ ން ހުއްާޓލަންޖެހުނީމަ އަޅުގަ

ހިތަށްއެރީ އެހެން ފުރުޞަތެއްގައި ވާަހކަދައްަކއިލާނަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާ ވާހަކަ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތިބި އެތައް ބަިއވަރު ބި ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އަޅުގަ ދޭސީންގެ އަޅުަގނޑުމެން ދައްާކއިރު އަުޅގަ

ންފުނިތަކުަގއި ނޫނީ ޕާސްޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމަށް. ސަބަބަކަށް ވަނީ ކު
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 1020ނޭނގި ދެވޭ އެ ފަރާތްތަކަށް  ،ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުން ަވރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަކާ އޮފީސްަތކުަގއި ގެސަރުކާރު

މަތީ  ވުރެ ނޫނިްއާޔމުން އަދި އެއަށް ،ވެސް  އެއީ އެަކއުންޓެންޓުން ކަުމގައި ވިަޔސް އޮތުން. ާއދެ،ގޮތަށް މިހާރު އޮންނަ

މީހުން ހުއްުޓވޭނެ  ްއާޔމުން އެްނ ބޭރަށް ފުރަންދާ ކަމަށް ެވއްޖެއި މީހުން ާރއްޖެ މަޤާމުތަކުގައި ތިޭބ މީހުންނަށް އެ

އްުމ އަދި އެންމެ މުހި ،ހިއްމު ސިއްރުަތއްއެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. އެީއ ކުންފުޏެއްެގ ނޫނީ އޮފީހެްއގެ އެންމެ މު

މީހުން އަތުަގއި ގެްނގުޅޭ މީހުން  އެ ަފއިސާތައް އެ އި ވިޔަސް ވެސް އަދި ނޫނިއްޔާކަމުގަކަންތައްތައް އެނގޭ މީހުން

 1025ެއ ޖެހޭ. މިހާރު  ީމހުންގެ އެމްޕްލޯޔަރަށް އެނގޭަކށް ނުވެސް ފުރައިގެންދާއިރު އެ ވެސް، އެ މީހުން ކަމުގަިއ ިވޔަސް

މިލިއަން  0މިިލއަން،  2މީހުން އަތުގަިއ ޕާސްޕޯޓް އޮްނނާތީ އެ މީހުން ބޭނުންއިރަުކ ފުރައިގެން ެދވޭ. އެީއ ބޭންކުްނ 

ރުފިޔާ ނަގައިގެން ެވސް ހަމަ ފުރައިގެން ދާ ގޮތަށް ދާންވީ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުްނ މި ކަންތައްތައް މި އޮތީ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ޤާނޫނަކުން ހިފެއްޓިފައި އޮންނަ ކަމެއް ެވއްޖެއްާޔ، ނޫނިއްޔާމު އެހެން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހެއޭ. އާދެ،  ގޮތަކުން ވެސް ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަ ކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ އެަކމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަްނޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި ބޭރުމީހުންގެ ކަންތައްތަެކއް  1030ެވސް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ދިވެހިންގެ ިދވެހި ކަންަތއްތައް ވެސް. އެގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮހި ޑަށް މާޔަތްކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ކަެމއްގެ  މާލުވެފައި އޮތްދިވެހިންގެ ކަެމއްަގއި އިހު ނޑު މި ފާހަަގކުރީ. ހަމަެއއާީކގައި އަުޅގަ ށް ވާހަަކ ައޅުގަ

ބޮެޑިތ އެހެންނޫނީ ވަރަށް  ،ވާންޖެހޭ. ެއއީ މިކަން ސަރުކާުރގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނެިވގެން ވެސް މިަކން އެބަ

ވެގެންދާތީ. ކުރިމަތިވާނެ ކަމަމަށް މިކަން ވެސް ލަަތށް ވެސް އަދި ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް ގެއްލުންތަެކއް ިދވެހި ދައު

 1035ކުރަން. ތަކެއް ތެރޭގައި ވަރަްށ ފޮނި އުއްމީދުގެ އެ ާފސްވި ބިލާ ދޭެވސް ިއއްޔެ  އަުޅަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތޮޅަށް  ،ވޭ. އެހެންކަމުން ކަމަށް ތް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅުިޅ ދުނިޔޭގައި އޮއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮޅަކީ މު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭވެސް މި ބިލުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެދެން. އަޅު  ގައި ެވސް ގަ

ނޑުމެންެގ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސަޕޯޓު ކުރާ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ އެ ވާހަކަ ސް ވާަހކަދައްކާ. އެހެންނަމަވެސްރަށްޓަކުަގއި ވެސް އަދި ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގއި ވެ  ައުޅގަ

 1040 ،ނޫނޭ. އެހެންކަމުން ކަދަްއކަނީ ެއ ބިލާ ބެހޭ ެއންމެ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެނެއްރާތްތަކުން ވެސް އެ ވާހަދައްކާ ފަ

 ދޭ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީނަ ވާަހކަތަކެްއ ދައްކަމުންރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލުުމގެ ޮގތުން ވަރަށް ގި

މީހުންގެ ވެރިކަުމގައި ވެސް ެއ  ނޫން. އެ ނގަޅަކަށް މަސައްކަްތކުރާ ޕާޓީއެއްއަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ރަ

 91ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ާލފަ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ޤަޫބލުތަްއ ގޮތަކުން ފަހަތަށް ޖައްސައިން ވަނީ މި ރާއްޖެ އެމީހު

ފަުހން ބޭއްވި އިންތިޚާބުތަުކގަިއ ޭއގެ  ،ކިަޔިއގެން ވާހަކަދަްއކާއިރު  ހާސް ވޯޓޭ  23ހާހޭ،  15ލަްއކަ  1ހާހޭ، 

ނޑުމެންނަށް މި ފުދޭވަރަކަށް ނިކަމެތިެވގެން ނޑުމެ ،އޮތީ ފާހަގަކުރެވިފަ. އެހެންކަމުން ދިޔަކަން އަުޅގަ  1045ން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ނުޖެހި އިއެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ެއ ދަްއކަވާ ވާހަަކއިގަ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ިމ  ،އަުޅގަ
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ނުޑމެންގެ އަތޮޅަްށ ެވސް މީެގ ކުރާށޭ. ައޅުަގނޑުެމން އުއްމީދުކުރަ ދޭތެރޭގަިއ ފޮނި ުއއްމީދުތަކެއް ބިލާ ީނ އަުޅގަ

ސަބަބުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ބޮޑު އަތޮޅަކަށް ވެފައި ގިނަ ަރްއޔިތުންތަކެއް ތިބި އަތޮަޅކަށް 

ކަމަްށ  އަތޮޅު ހުވަދު ،އެއް އަތޮޅަކީ ނެކޮށް ލިބެންޖެހޭއެންމެ ފުރިހަމަ ،ށްވުމާއެީކަގއި މިފަދަ ބިލެއްގައި އެންމެ އަވަހަ

 1050ވަރަށް ގިނަ ފަޅުަތކާއި ވަރަށް ގިނަ ގިރިަތއް  އިއަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. ސަބަބަށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކާ

هللا ތީ މުއްސަނދިކަމެއް. ކަން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެނަށް ލިބިފައިވާ ގުދުރަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅގެ ެތރޭގައި ވާ

ނޑުމެ އެ، ދެއްވާފަިއވާ ނިޢުމަތެއް. އެހެންކަމުން ނަށް ކުރެވޭީނ މި ބިލުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ންނިޢުމަތުގެ ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާލީ.  އެަކން، އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީވެ  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަްށ އަުޅގަ

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ޝުކުިރއްޔާޝުކުރިއްޔާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޑިިއރުގެ ހުސް ަވގުތުކޮަޅކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހިސާބުން ބައި ގަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

 

 ]އަށް  10:33އިްނ  12:03ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 1060 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، 2312އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށަން ކަމަށް. ބައެއް ޤާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު 

ޔަށް މި ދަނީ. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. އާެދ، ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ކުރި

 1065 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.  

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ނަޒަަރކުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިއަދު

ބަލައިލިއިުރގައި މި ރިޕޯުޓގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ދަންނަވަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަތަެކއް އެބަ ހުރި. 

 1070ްސ، ބިލެްއ ޭއެގ އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ބިލެއް، ބިެލއްެގ ސިފަިއަގިއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުކަމުގައި ވީނަމަވެ

ޒާތުަގއި ފުރިހަމަވެ ނުކުމެގެންދަނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެްއގެ މަޝްވަރާ އާއި ލަފާގެ މަތިްނނޭ. މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް 

ހުށަހެޅުމާއެކީަގއި ެއ ބިލުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކުރުމާިއ އެ ބަހުސްގައި ހުންނަ ޮއއްޓަރު ހުރި ވާހަކަތަކާ، ެއކަމަްށ 

ނޑުމެން މި ދަނީ ފުރިހަމަކުރަމުން، ކުރަމުން. އެހެންވީމާ، މި ކަމުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ނެ ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަ



41 

 

ޙަޤީޤަތުގައި ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރެްއގައި ަރއްޔިތުންނަްށ ޖީބުތައް ފުޅާވާނޭ، ޭގގެ ސިޓިންރޫމުގެ ތެރޭަގއި ތިއްބާ. 

 1075އަހަުރ ނިމިެގންދިޔައިރުަގއި ވެްސ ެއކަން  0ނި ަފރާތްތަކުން، ތިމަންނަމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފުއްދައިދޭނެ ކަމަށް ބު

ފުއްދައިނުދެިވ، އެންމެ ފަހުން ގޮސް ބޮލާފޮށާއެޅިގެންގޮްސ ވެރިކަން ދޫކޮށްލާ ހިސާބަށް ދާންޖެހުނީ. މިހާހިސާބަށް 

އިޤްތިޞާދު ނުވަތަ ކަންކަން ދިޔުމަށްފަހުގައި ދެން ތިމަންނަމެން އަނެއްކާެވސް އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރާނަމޭ، މީހަކު 

ވެރިޔަުކ އިޤްތިޞާދު ފުާޅކުުރމަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް، ޤާނޫނެއްގެ ސިަފއިަގއި މި ަތނަށް ބިލު އައިމާ، އެ ބިލުގެ 

ނޑުމެން މި ދެންނެވީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާޓީެއްއގެ ގޮުތަގއި އޮތް މެންބަރުްނ ވެސް އޭގެތެޭރގައި ެހޔޮ،  މައްޗަށް؛ އަުޅގަ

 1080މިއަށް ވޯޓުދެްއވަިއ، މިއަށް ާތއީުދކޮށްދެއްަވއި މިއަްށ އިޞްާލޙުތައް ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވި. ލަފާދާރު ބޭފުޅުން 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީއޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުަގއި ތިިބ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ކަިއ، ބިލުެގ މަްއޗަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަކަިއ ނަމަވެސް ޒިންމާދާރުކުުރވަނިވި ގޮތެްއގަިއ ބިލަށް ވާހަަކދައް

ގެ އުސޫލުން އަުޅަގނޑުމެން ކަންކަން ކޮށް، ނިންމާ ގޮތަކީ. އެހެންނަމަވެސް، َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ މަޝްވަރާކޮށް، 

ިތއްެބވި ބަެއއް ބޭފުޅުން  ބައެއް ފަހަރު ޕާީޓގެ ވަކި ިއސް މަޤާމަކާ ހަމަޔަށް ދެވުނީާމ، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވަިކ ހިސާބެްއގައި

 1085މި ބުނަނީ، ތިމަންނާމެން އެއްވެސް ެއއްބާރުލުމެއް ނުދެމޭ. ދޭކަށް ބޭނުމެއް ވެސް ނޫނޭ. ތިމަންނާމެންނަކީ އަސްލު 

ވަކި ގޮަތކަށް ތިއްބަަވިއގެން ރެޑަށް ފިތި ބައެކޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އެއެއް ނޫން. އަބަދު ރެޑަށް ފިތާލަފިތާލާ ތިބެންޖެހޭވަރު 

ން ިމއީކީ. މިކަން ުކރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް އެ ބަަޔކު އެ ތަނަށް ވަދެއްޖެކަުމގައި ވަނީ ނަމަ، ބައެއް ނޫ

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ އިްނ ފެނިގެންހިނގައްޖެ. މާޒީން  އެބަ އެ ތަން ހަލާުކވުމުގެ ުފރުޞަތު ބޮޑުެވގެންދާކަން ައުޅގަ

ބޮޑުސިްނގާ ީޑ.އާރު.ޕީ ކިހިނެއްތޯ ެވގެންދިޔަީއ. އެބަަޔކު އެާތ ތެރެ އަްށ  ފެނިގެންހިނގައްޖެ. އަޅުަގނުޑމެން އުފެއްދި

ނޑުެވގެންދިޔަީއ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ  ނޑުފު  1090ވަނުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެްނދިޔައީ ޑީ.އާރު.ޕީ ފު

. ނަމަވެސް އެ ތަން ވެްސ ކުރަމުންގެންދިޔަ ޑރ.ވަޙީދު، އެ މަނިކުފާނުެގ އަރިހަްށ ވެސް ކައިިރެވގެންދިޔަ

ނޑަކަށްހެން  ނުޑވެގެންިދޔައީ. ދެްނ މި ދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދިމާލަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް އެ ިދޔައީ ހަމަ ގާތްގަ ނޑުފު ފު

ނޑިގެން. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައީކ ތިމާމެން، ތިމާމެންގެ ރައްިޔތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭން  ފު

މަޖިލީހަށް އެކިެއކި ސުވާލުަތއް ހުށަހަޅައި، ިމނިސްޓަރު މިތަނަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ އެއީ ޒިންމާދާރުކުރަނިިވ ، ކަމަށް ބުނެ

 1095ގޮތެއް ނޫން. އެކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންނަށް އެ ދައްކަނީ ހަމަ ދަޅަ. ދޯކާ އެ ދެނީ. ކޮބައިތޯ ކުރަން ފެިށ 

ބަލަން އެަބ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ަޓަކއި ކަެމއް ކޮށްދޭންކަުމގަިއ  މަސައްކަތަީކ،  ކޮބައިޯތ ުކރެއްިވ ކަމަީކ،

ބަލާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެކަުމގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި ުހރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދީ ނިްނމާލުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ 

ތަނަށް ގެންނަވާފައި ުސވާލުކޮށްލީަމ  ކަމަކީ. ތިމާ އަށް، ތިމާމެންނަށް ކަމެއް ާވކަށް ދެއްކުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރު މި

ނަޑއެިޅގެން  ނުޑ ދަންނަވާނީ އައްޑޫ ސިީޓގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަ ހިތަށްއަރާނެ ތިމަންނާމެން ކުރާ ކަމެކޭ. އެކަން އަުޅގަ

 1100. އެބަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވައޭ ޮކބައިކަން ސަރުކާރުން ކޮށްދެްއވާ ކަމަކީ. ކޮބަިއކަން ރައީްސ ޔާމީން ކޮށްދެއްވާ ކަމަކީ
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ކޮބައިކަން މިނިސްޓަރުން ކޮްށދެއްވާ ކަމަކީ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ަރއްޔިތުންނަށް މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ އަދި މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ގެނެްސ ސުވާލުކޮށްލުމަކުން އަދި ިމތާ އެތެރޭަގއި އިހުތިޖާޖެއް 

ކީ. އެހެންވީމާ، ަސރުކާރުން ކޮށްދެއްވާ ކަންތަްއތަކެްއގެ ގޮުތގައި ކޮށްެދއްާވ ކުރުމަކުން ވާ ކަމެއް ނޫންަކން އެއީ

ކަންތައްތަެކއްކަން ރަްއޔިތުން މިއަދު ޤަބޫލުކުރާނެ. އެހެންނެއް މިއަދު ބޮލުގައި ތެތްގޯންޏެއް ނޭޅުވޭނެ. އެޅޭނެ ެއްއވެސް 

 1105ން މިއަދު ނިންމާފައި މި އޮތީ، މި މަޖިލީހުން ތަޢާާލގެ އިރާދަފުާޅއި މިންވަރުފުޅުްނ ރައްޔިތުهللا ގޮތެއް ވެސް ނެތް. 

ޔާމީން މިކަން هللا ކަންކަން ނިންމައިގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގައި ހުންނެވި އޮނަރަބަްލ ޢަބްދު

ްށ ގެންދާށޭ. ކުރުމަށް ޓަކަިއ މަގުފަހިކޮށްެދއްަވއި، ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުަގިއ ރުހުންދެއްވަިއގެން ކަންކަްނ ކުރަމުން ކުރިއަ

ނޑުމެންގެ ތިޞާދު ކުރިއަރަިއގެން ދިުއމޭތިމަންނާމެން ބޭނުންވަނީ އިޤް މިއީ ތިމަންނާމެންގެ ނިންމުމަކީ. . މިއަދު އަޅުގަ

މަނިކުފާނު  ކީ މިއަދު ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ފެއިލްެވގެންދިޔަ ަސރުކާރުތަކުން، ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުގައި އެލީޑަރަ

 1110ހުނަރުތަކެއް ދަސްކޮށް ދެން އަނެއްކާ އަލުން އަންނަންޖެހޭ  ،ކިަޔވަިއގެން ޢިލްމުތަކެއް ،ލިބި އަރިހުން ތަޖުރިބާތަކެއް

ނޑު ވެސް މާދެންނެވި ގޮތުގެ މަްއޗަށް ކަން އޮތު މި، އި ތިބި ބައެއް އެއީ. އެހެންވީމާ ބައެއް ގޮުތގަ އެކީަގއި އަުޅގަ

َوأَْمُرُهْم އުސޫލުތަާކއި  ރީތި ހަމަތަކާއި ދާ ޑިމޮކްރަސީގެ  ލާނީ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރެއިން ފެނިގެން މިމައިނިން

ނޑުމެން ކަންކަން ކުރަމުންީރތި އުސޫލުތަކުން އަޅު  ؛ގެ ުއސޫލުُشوَرٰى َبْينَُهمْ  އަކީ ރައްޔިތުންނަށް  ދިއުމުެގ ނަތީޖާގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ރައްޔިތުން ދުވަހެްއ  ައޅުަގނުޑމެންގެ ،ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންިދއުމޭ. އަޅުަގނޑު އެދެނީ އަުޅގަ

 1115 . وبركاته هللا ورحمة الم عليكمس  الوދުވަހަކަށް ކުރިއަަރިއގެންދިއުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. އަهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 1120 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމހާރު އަޅުގަ

 ޤާނޫނުއަސާީސއާންޖެހޭ ކަމެއް. ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ބަަލއިލިއިރު މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަ

ނޑުެމންގެ މި ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު  ތައާރަޟްވާތީ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް. އާދެ، އެހެންަނމަވެސް މިއަދަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤައުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ކޮށް  ވެފައި އަދި އިްއޔެ ދުވަސް ކަމަށް  1125އަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއެރީ މި ބިލުގެ ބަހުސް ،ވާތީ ނިންމާލި ދުވަހަކަށް ތެރެއިން ނަމަެވސް އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމަކީ ހަމަ  ގެއަުޅގަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  11އަކީ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިްއޔެ ރި ަރއީސް.ކޮންމެހެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ޢިއްޒަތްތެ



43 

 

 ،ގެ މަޖިލީހަކުން މި ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރި އެންމެ ބުރަމަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އަދި މިހާތަނަށް ރައްޔިތުން

އެީކގައި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކޮށް ނިންމާލުމާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްަކތް ކޮށް ނިންމާލި ދުވަހޭ. އެ މަސައްކަތް

 1130ނަށް ހުށަހެޅުނު ވަރަށް މިއަުދ މިތަ ،އަހަރުެގ މި ދައުރުެގ ނިންމާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުން. ދާއިރު  މި ގެންދަނީ މި

 ތަަކށް ވާހަކަދަްއަކވަމުން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ޑިމޮކްަރސީެގ ރިވެތި އުސޫލުން އިްއޔެގެ ޕޯޓުރި ،ކުދިކުދި ބިލުތަކަށް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ،ނަމަ ދޭތެރޭގައި ވެސް މަޝްަވރާކުރުމުގެ އުސޫލު ލިބުނު ބިލާ ވަރަށް ރަނގަޅޭ. އަުޅގަ

އަިދ  .ބޭފުޅުންނަށް ތަނަވަސްެވގެންދިަޔއޭ އެ ބިލު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރި މަރުޙަލާގައި ވެސް އެ އެ އުސޫލު

ނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާނޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެހާ ވަރަކަްށ  ،އަޅުގަ

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެ  1135ުއޅެނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭށޭ. ދިވެިހ  ވާުލވެގެން މިމާ ހަރިކަވަގުެތއް ނެތޭ. އަުޅގަ

 ،ތަނަށް ޤައުމީ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް އައިމަ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަމެްއ ހޯދައިދޭށޭ. އެ ވިދާޅުވާ ޮގތަށް މި

ނޑުމެންގެ ވެިރކަން ހުއްޓު ވުމަކަށް ގެންނަން ކުރާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ނަމުަގއި އެ ބިލު ދަންމާލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަކަށް މަޝް  . އެހެންނަމަވެސް،ވަރާގެ އުސޫުލންނޭ ކިޔާފައި ޖާގަދެޭވކަށް ނޯންނާނޭމަސައްކަތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޕާޓީ ދެން ހަމަ ބަެއއް  ،ައކީ އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެްސ ަބލާނީ، އާދެ! އަުޅގަ

 1140ުމގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭނުންވަނީ މިހެންނޭ. މިއަދު މިތާނގައި އޮތީ ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެޭކ ވިދާުޅެވ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްެކވު

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުކުރަްއވާ ޙަޤީޤަތެއް ނޫނޭ.  ،ވާހަކަދަްއކަާވއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ދިވެހި ރައްޔިތުން  ،ންވިދާޅުވި ފަދައި ރި މެންބަރު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

އަހަރެއްގާ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ދެއޮތީ  ބަލައިގަތްކަން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި 

ނޑުމެން ޕާޓީ އުފައްދައިގެން  ވަރަށް  ހަމަޔަށް ީވއިރު، ވެރިކަމާދުވަސްކޮެޅއް  ެދ އަހަރާސާފުކޮށް ފެންނާށޭ. އަޅުގަ

 1145އަދި އެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ތަނަވަސް އަޣްލަބިްއޔަތަކުން ރައްޔިތުން ގެނެސްދީ 

ނޑުމެންނާ، ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަެތއް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދެއްވުމުން ްނެގ ދިމާލަށް ވިދާޅުނުވާށޭ ރައްޔިތު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި މިބޭފުޅުންނަ ސާސްތަެކއް ތިޔައިހު ސާސްަތްއ ންގެ އިހުތިބީ ރައްޔިތު ކަށް ނޭނގެއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާއެނިގގެން. ރައްޔިތުން  އެީކގައި އަޅުަގނުޑ އެއާވާލުކުރި މަސައްކަެތއް ކުރަން އައިސް. ހަމަހަ އަުޅގަ

އެ ބިލު އެީއ  ؛އްދުގެ ބިލުހަސަރަ ތިޞާދީ އްޞަ އިޤްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އިްއޔެަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ފާސްުކރި ޚާ

 1150ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ،ވައި ބޭނުްނވާ ފަަދއިން ުފ ބޯފެނާއިއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އިންާސނަކު ދިރިހުރުމަށް ޓަކަިއ ސާ

 ބޭނުންވާ ބިލެކޭ. ބޭނުންާވ ާޤނޫނެކޭ. ޭއގެ ފުރިހަމަ މަންފާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ކަިއރި މުސްތަޤްބަލެއްަގއި ިދވެހި

އަިދ ، ޔާމީނަީކ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ދެެކ ލޯބިވާ هللا . ރައީްސ ޢަބްދުްށ ފެނިގެންދާނޭޤައުމަށް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަ

ބޭފުޅެކޭ އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ވާނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަދަ ޤާބިލު ތިޞާދު ނަގާ ކޮޅަށްޖެހޭދިވެހި ޤައުމުގެ އިޤް

 އެީކގައި އެ ނުގެ ޓީމާމަނިކުފާ . މިއަދު އެމަނިކުފާނު ސާބިތުކޮށްދެއްވަނީ އެވާފަތަކުގައި ދަްނނަކެމްޕޭނު ޖަލްސާ
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 1155ތިޞާދީ ެއީއ ކޮން ކަހަލަ އިޤް، މާހިރެއްކަން. އޭުރގެ ބަެއއް އިިދކޮޅު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި  ފާނަކީ އިޤްތިޞާދީމަނިކު

ްއ ކުރާނީ. ކިހިނެއްހޭ ެއވެނި ކަެމއް ކުރާނީ. ކުރާނީ. ކިހިނެއްހޭ މިވެނި ކަމެައގު ދައް  މާހިރެއްހޭ. ކިހިނެއްހޭ ޑޮލަުރގެ 

ނުޑ ހަމައެއާމިއަދު އެ ގެންދަވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން އެކަން ސާބިތުކޮށްެދއްވަމުން.  އެހެންނަމަވެސް ެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަމޭ މި  ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން  11ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ނުޑ  11ފަދަ މަޖިލީހަަކށް ވުމަށް.  ރުވެރިވާފަޚު ވަނަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާަގއި އަުޅގަ

ނުޑގެ އިްޚލާޞްތެރި އެދުމަކީ  ،ދެންނެވިން  1160ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަކީ ސިޔާސި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަުކގެ  11އަުޅގަ

އްދުންތެރި، ބިނާކުރަނިވި މަަސއްަކތްތަކެއް ކުެރވޭ މަޖިލީހަކަްށ ފައިދާކުރަނިިވ، އުފެ ވެްސ ދިވެހި ޤައުަމށް  ތެރެއިން

ވަަނ  11ވުން؛ ެއއީއޭ ައޅުަގނޑުމެްނގެ އުއްމީދަކީ. ިދވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްލަވާފައި އަދި 

ތުްނގެ މަޖިލީހަށް ަވނަ ރައްޔި 11ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ކަްނ ހިނގައިދިަޔ ގޮތަށް ަބއްލަާވފައި މި މަޖިލީހަށް، 

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެއްުވމުގައި ރަްއޔިތުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި އިހުާސސް ދަނެގެން ރައްޔިތުންެގ 

 1165ވަަނ  11ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރީ ކޮންބަެއއް ކަމާއި ދެން އަލުން އެ  11މަޖިލީހުގައި، 

ނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގެން ަނންނުޖެހޭނީ ކޮންބައެއް ކަމާ ނިންމާފަ. މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މި ިތއްބެވީ އަުޅގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އޯާގތެރި، ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ިވންދާއި އިހުސާސް ދަންނަ، 

ކަން އިްއޔެަގއި ެއ އޮތީ ވަރަްށ؛ ޢިއްޒަތްތެިރ ދިވެހި ޤައުމަށް ކުރިއެރުާމިއ މަންފާ ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ބަެއއް

 މެންބަރުންތަކެއްކަން ިއއްެޔގަިއ އެ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެގެްނގޮްއސަ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 1170 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް.  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 1175 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ހުށަހެޅިފައިާވ، ބައެއް ޤާނޫނުތަކަށް ހުށަހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ަވރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙުަތކެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަކީ ވެސް ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްާކއިރު މި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސަނާކިޔާ އަޑު 

އެަބ ިއވޭ. މި ކަމަކީ މިއަދު ސަާނކިޔަންޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ ުނވަތަ ނޫންޯތ އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ ހަމަ ވަަރށް ސާފުކޮށް 

 1180މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮތް ުސވާލަކީ. މި ޤައުމުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ޮކން ބައެއް ކޮށްދިނީ؛ ކަމެްއ 

ުސވާލަކީ. ކޮންބައެއްތޯ ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނީ ކޮން ސަރުކާރަކުންޯތ؟ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމތީގައި މިއަދު އޮތް 
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އާސަންދަ ހޯދައިދިނީ؟ ކޮންބަެއއްތޯ އެކަިނވެރި މައިންނަށް ލާރި ހޯދައިދިނީ؟ ކޮންބައެއްތޯ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންާވ 

ނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭ ކުދިންނަށް ލާރި ލިބުނީ؟ ކޮންބައެއްތޯ ދޮށީ އުމުރުެގ މީހުންނަށް ލާރި ލިބުނީ؟ އެީއ މިައދު އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެްނ  ސުވާލަކީ. އިހަށްދުވަހު ޗައިާނ އަށް ގޮްއސަ އަިއސް ބްރިޖު ލިބިއްޖޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަަދއްާކއިރު، ެއއީ ކަ

 1185މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތީގެ އެހީ.  11ބޮޑު ދޮގެއް އިނގޭތޯ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޗައިނާ އިން ލިބުނީ ހަމައެކަނި 

މަސްދުވަސް ފާއިތުިވއިރު، މިއަުދ  1ޔިތުންނަށް ހަމަ އޮޅުވާލަިއެގން ވާހަކަދައްކަނީ. އެްއވެސް ބުރިޖެއް ނުލިބޭ. ރައް

ބިލިއަން އެ އޮީތ  2ބިލިއަނަށް އަރާފައި މި ވަނީ. ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ އެމް.އެމް.އޭ ިއނގޭތޯ.  2ދައުލަތުގެ ދަރަނި 

ުރގައި ސަރުކާެރއް ައއިްސ އަހަރެއް ެވގެންދާއިުރގަިއ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަރާފަ. އެެހންވީމާ، މި ތަނުަގއި ވާހަކަދަްއކާއި

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްެދވުނީ ޮކންކަމެއްތޯ އެބަ ޖެހޭ ައޅުަގނޑުމެން ސުވާުލކުރަން. ޮކންކަމެއްތޯ ކޮށްދެވުނީ؟ ިމ 

ނޑުމެ  1190ން މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރާނެ ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމަ. އެއީ އެކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތް. އެކަމުަގިއ އަޅުގަ

ތިބީ އިދިކޮޅު ޕާީޓަގއި. ައޅުަގނޑުމެން ޭއގެން ވާނެ ެގއްުލމާއި ފައިދާ ރަްއޔިތުންނަށް ިވސްނަދޭނެ. އެކަމާ ދެކޮޅަްށ 

ނޑުަވއިެލޭވނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ  ވާހަކަދެްއކިޔަސް އެކަމަކީ މި މަޖިލީހުން އަޑު ކަ

ނޑުމެން މި ޖެހޭ މިއަދު ވިސްނަ ން ރަްއިޔތުން؛ ރައްޔިތުންނަށް ަޓކަިއ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ބުނަނީ މި ސަރުކާރުގައި ެވސް އެކަން ކުރާށޭ. މިއަދު ރާއްޖޭަގއި ނެހެދި ހުރި ފަޅުތަކާއި ރާއްޭޖގައި ނެހެދި ހުރި 

 1195އި ރަްއޔިތުންނަށް ބޯފެނުގެ ކަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި ބަނދަރުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ނެހެދި ހުރި ނަރުދަމާތަކާއި ރާއްޖޭގަ

ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކު ނޫން އެކަްނކަން ނުވެ ހުންނަންޖެހޭނީކީ. ެއ 

ންބައެްއެގ ކަންކަމަކީ މި ޤައުމުަގއި މި ވީ ދިގު ތާރީޚުގެ ތެޭރަގިއ ކޮށް، ނިމިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަންކަން. ކޮ

އިހުމާލުންތޯ މި ކަންކަން ނުވެހުރީ؟ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ ސުވާލަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ތިން އަހަރު 

ވެރިކަންކުރިން. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތިން އަަހރުގެ ތެރޭަގއި މި ަޤއުމަށް ާވނީ ތަރައްޤީ ގެނެސްދީފަ. ިމ 

 1200ތަްއ ހޯދައިދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ވާހަކަދައްކާ ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލު ޤައުމަށް ވާނީ ކުރިއެރުން

ހުންނަ ގޮތުން މި ކަންކަމަކީ މާ ކުރިން ވެފަިއ ހުރި ކަންަތއްތައް ކަމަށް ރަްއޔިތުންނަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް މި ތަުނގަިއ 

ތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ވާހަކަދެެކވެމުން މި ދަނީ. އެއީކީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ޢިއްޒަތް

ޓަކައި ކަންތައްަތކެއް ކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދޭން. އެހެންނަމަވެސް، ދެއްކޭ ވާހަަކާއ 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. ޖީ.އެމް.އާރު  25ެއއަރޕޯޓް  އެްއވަރަށް ކަންތައް ނުާވކަްނ އެއީ އަުޅގަ

 1205 ،ނިކުމެ މަގުމަތީގައި ހަޅޭއްެލީވ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގެ މައިދޮރާށި ވިއްކާލަނީއޭ ކިަޔއިގެން އަހަރަށް ދިނީމާ ރާއްޖޭ

ިޢއްޒަތްތެިރ  ،އަހަރުން ގޮސް މިލްުކވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފައި 99އަހަރު،  53ޮއތީ  ރާއްޖޭގެ ސަރަަހއްދުތައް އެ

އެސް.ޒީ.ެޒޑް  .ތަްއ އަންނަންޖެހޭހަމަ ރާއްޖޭގަިއ އިތުރު އިންވެްސޓަމަންޓު، ނޑުމެން ވެްސ ޤަބޫލުކުރަންރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަންަނން އޮތް ޖީލަށް އޭގެ ފައިދާ ސްޖެހޭ. އެހެންނަމަވެ ވެސް އޮންނަން އެބަ  އެކަން އޮންނަންޖެހޭނީ އަޅުގަ
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ނޑުމެން މިއަމަންފާކުރާނެ އުސޫލުން. އަޅު އިއާ ލާރި ދައްކަންޖެހޭ  އެ ،ލާރި ނެގީމާ ލާަފއި އެދު ރަށްތައް ވިްއކައިގަ

ނޑުމެންގެ އަން  1210ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއީއ ނަން އޮތް ޖީލުގައި ތިބި މީހުންކަމުގައި ެވގެންބަޔަކީ އަުޅގަ

އެއްކޮްށ ކަމާރައްޔިުތންނަށް ހަމަހަމަ އަކީ. މި ޤައުމުގެ ފައިދާ މި ޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ

ނޑުމެން މި ކޮބައިތޯ  .ދައްކަނީ. ކުޅުދުއްފުށީަގއި އެއަރޕޯެޓއް އަޅައިދޭނަމޭ ބުނި ލިބެންޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ކޮބައިޯތ ެއ ހޮސްޕިޓަލް؟ ކޮބައިތޯ ހަދައިޭދން ބުނި މަގު؟ ކޮަބއިތޯ  .އެއަރޕޯޓް؟ ހޮސްޕިޓަެލއް އަަޅއިދޭނަމޭ ބުނި

ދަބަެރއް ވެސް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަެމއްގެ ޚަބަރެއް އްކަތް؟ މިއިން އެްއވެސްކޮށްދޭން ބުނި އެހެން މަސަ

 1215ތަެންއ  ކަންކަމެއް ވާ . މިވެއްޓިފަ ވެސް ުނވެއްޭޓ ހިސާބަށް އޮތީ ުދވަހަކު ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ހާލަތު މި 

 ފެށީ. ާރއްޖެ ގެ ަދރަނި ބޮޑުވާންވެގެންިދޔައީ ަދއުލަތު އަަހރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެއް

އުޅެނީ ނުލިބިގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  ޓެއްގެ މިންވަރު ވެސް މި ސަރުކާރަށް އެއިން ބޭރުން ފީ އިލޮއް

ނޑުމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ  ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން އަދިވެސް ސަރުކާރަްށ ސަނާކިޔުންތޯ ރީތީ މިއީ ައުޅގަ

ތަނުން ފެންނާކަށް ނެތް  ންކަެމއްތޯ ވީ ަޤއުމުަގއި؟ ކޮންކަެމއްތޯ ކުެރުވނީ؟ ހަމަވެފައި ެއްއވެސް ކަެމއް މިސުވާލެއް. ކޮ

 1220 ކަމެއް މި ސަރުކާރަށް ކުެރވިފައެއް  ނޫން އެހެން އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަުތގެ ދަރަނި ބޮުޑވަމުންދަނީ. އެ

 ރަްއޔިުތންނަށް ވީ ކޮްނކަމެއްތޯ އެ ،ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައޭ ބުާނއިރުަގއިނެތް. ހަމަ ބޭފުޅުން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި 

ސް. ތުންގެ މަޖިލިޖެހޭ. މި މަޖިލީހަކީ ރަްއޔި ބޭފުޅުންނަށް ސާފުާވން އެބަ ޖެހޭ ސާފުކުަރން. އެ ބޭފުޅުން އެބަ

ދުތައް ފުއްދަން ދައުލަތުެގ އެ ަވޢުމި މަޖިލީހުގައި. ދައުލަތުން ވަޢުދުވާއިުރގައި  ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ަވކާލާތުކުރާނެ

ނުޑ ލިޔުނު މީހުން ވީ ސަރުކާުރގެ މަްއަޗށް ލާޒިމު ،މައްޗަށް ކުރޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު ވަޢުދަކީ ފޮިތގަ

 1225ޖެހޭ. ކަންކަން  އޮތީ. ކޮންކަމެއްޯތ ވަމުންދަނީ ަރއްޔިތުންނަށް އެަބ ވަރަްށ ާސފުވާން އެބަ ވެފައި މި ކަމުަގއިވަޢުދު

ޭށ ތިތައް ވެސް ފެންނާނީ. އެހެންވީމާ، ބުރިޖެއް އަޅާއްކަތްކުރަން ފެށީމާ މަސައްކަތްކުރުމުަގއި ހުރި ދަކުރަން މަސަ

ވެސް މި ސަރުކާރަށް  ދޭސްކުރަމުންާދއިރުަގއި އެ ބުރިޖަށް ހިނގާނެ އަގުސް ލާރި ހޯދަން ތަންތަނުގައި އާކިޔަިއގެްނގޮ

ގޮތަްށ ކުރީމާ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ކުރަން އޮންނަ ްނކަންނޭނގޭ އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކަ

ނޑުކަންަކމަށް ލިބޭނެ ޢިއް އެއްބާރުލުން ވެސް އެ މުގެ ގޮތުން ޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ފޮނިބައިސާކެ

 1230 އުފަލުން އުދުހޭ ށްރައްޔިތުންނަ، މި މަޖިލީހުގައި ތިމަންނަމެންވަރުގެ ބަެއއް ނެތޭ ބުނެ ދައްަކއި، ފާޑުފާޑުގެ ވާަހކަތައް

ގޮަތށް ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައިމާ ދެން މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހަމަ ތިބީ ރަނގަޅަްށ  އްވުުރކުރެވޭކަމަށް ތަޞަ

ނޑުމެންނަށް  ބުއްދީގައި އެމަބޭފުޅުންގެ ހަ އެ .ވިސްނާ .ހޭލާ ތިއްެބވީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ އަުޅގަ

ކަމެއް އަދި މިހާތަނަކަށް  ނޫން. މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވުނު ހަމަ އެއްވެސް ެކއްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކަތަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް .ނެތް ނޑުމެން މި އަދި އަޅުގަ ބުނަނީ ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެނޭ ތި ސަރުކާރު  ވެސް ނެތް. އަޅުގަ

 1235ޔިތުންނަށް މަސައްކަްތކޮށްދޭށޭ. ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން ކޮށްދޭށޭ. ރައް އޮތީ. ރަްއޔިުތންނަށް ޚިދުމަތް ތި  އިގެނެސްފަ
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ނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ އެ ހޯދައިދޭށޭ. ދެއްކޭ ވާހަކަަތކުްނ ކަމެއް ކަންކަން މިހާރު ހުންނާނީ ވެފައި މި ސަރުކާރަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮށްެދވޭނެ މަންޒަރެއް އަ ޤަބޫލެއް ުޅގަ

 ފެންނަމުންދާކަމުގައި. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 1240 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އިބްރާހީމަ ރަޝީދު އަޙްަމދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އިސްދޫ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެއިސްދޫ 

 1245ޝުކުިރއްޔާ  .وعلى آله وصحبه أجمعينالم على رسول هللا  والس  الة والص   لحمد هلل ا .حمن الرحيمبسم هللا الر  

ނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާ ތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިޢިއްޒަ ނުޑ  ،ނަމަ އޮތް ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

އަށް  އެންމެ ބޮޑަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ ރާއްޖެ ،ނަމަ ނީ މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާދަންނަވާ

ނޑުމެްނގެ ިއޖްގިަނވަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަަލއޭ. އޭ ،އިތުރުވަމުން ދުވަހުން  ތިމާޢީ ހާލަތު އެއްެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދުވަހަށް ގޯްސވަމުންދާ އަނެއް ފެނޭ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެބަ ތަން އަޅުގަ

 1250އިްނ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ާރއްޖެ  މަހަކު ުކރޭ. ކޮންމެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް ނޭދެވޭ ަވރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަެކއް

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ،ނަމަ ބޭރަށް އެބަ ދޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަން ކޮންޓްރޯލުކުރެިވއްޖެ  ރާއްޖެ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ އޮންނަ ހަމަޖެހުންަފއިދާތަކެްއ ުކރާނެ. އަދި އިޖް އަށް ބޮޑެތި ވެސް  ތިމާޢީ ގޮުތން އަުޅގަ

ނޑަށް ލަފާކުެރވޭ. ނޑު ދަންނަވާލަްނ  އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ އަދި ހަމައެއާެއކު، މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިެގ ޢިއްޒަތްތެ ރި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންގެ ނަންފުުޅގައި ައދުގެ ސަރުކާރަށް ނުހަނު ބޭނުން. އަޅުގަ

 1255އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ުޝކުރުދަންނަވަން. ެއއީ ަޙއްުޤ ޝުކުރެއް. ސަބަބަކީ، ްސޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯނެއް 

އިރާގައި. ެއީއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރެވިފައި އެ އޮތީ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ދާ

ކަތް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަށް އޮތް ދުަވސްތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ އާއި ހުޅިޔަންޫދެގ މަސައްތުނބުރީ 

ނޑުމެންގެ  2333ރައްޔިތުންނަށް ެއ ތަން ހެދިެގން، އެ ތަުނގަިއ  ަވީޒފާ އުފެދިގެން ވަރަށް އުާފވެިރކަމާ އެުކ އަުޅގަ

ނޑު هللاދާކުރަމުންދާ ތަން ޒުވާނުން އެ ތަުނގައި ވަޒީާފ އަ ގެ މަތިވެރި ރަޙްމަތްފުޅުން ފެނިގެންދާނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

 1260ޝައްެކއް ނުކުރަން. ދެން މީެގއިތުރަށް ައޅުަގނޑު ދަންަނވާަލން ބޭނުންވާ އަެނއް އުފާވެިރ ޚަބަރަކީ، ކުިރއަށް އޮތް ދެ 

ިދޔަ އަހަރުތަުކގައި ަހލާކުވެ ގުރައުންުޑވެފައި އޮްތ މަސްދުވަހު ތެރޭގައި ިދވެހިރާްއޖޭގައި ގުރައުންުޑވެފައި އޮތް، ވޭތުވެ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތކުެގ އެމްިބއުލާންސްތައް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ާރއްޖެ އަށް ގެނެޭވނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި 
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ވަން. އަދި ފެށޭ އުފާވެރި ޚަބަރުތައް ައޅުަގނުޑ ބޭނުން މި މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކޮށްލައި އަުދގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަ

މަހުގައި ލ. ދަބިދޫ ބަނދަރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަސަްއކަތް ފެށޭނެ. މައިބައިދޫ ބަނދަރު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމިގެންދާނެ. 

 1265އަދި ކަލައިޫދގެ ައވަުށގައި ސުނާމީ އޭރިާއގެ މިސްކިްތ އެޅޭނެ. އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ވަރަށް ައވަހަށް މައިބައިޫދ 

ވެްސ ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ތަރައްޤީ އާއި ރަްއޔިުތންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާހުރި  މިސްކިތުގެ މަސަްއކަތް

ނޑުމެން އެކަމާ މެދު ޝުކުރުވެރިވަން،  ކަންތައްތައް އަުދގެ ސަރުކާުރން ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ަކމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ތަރައްޤީ ރައީސުލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދުރު هللا ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއުފާކުރަން. އަުޅގަ

ވިސްނުންފުޅާ އެްއކޮށް ޤައުމުގެ މި ތަރައްޤީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކަށް ވަކި ޕާޓީއަކަށް، ވަކި ކުލަައކަށް 

ނ  1270ޑު ބެލުމެއްނެތި ފެތުރިގެންދާނެކަން؛ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެންނަށް މިއަދު އިހުސާްސކުރެވޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ޮކންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭއިރުަގއި ވޯޓުދެނީ ކަަމކަށް  ހަނދާން އެބަ ހުރި ވޭތުވެދިަޔ އަހަރުތަކުަގއި އަުޅގަ

ޝަރުތުކޮށްފަ. ެއއީ ެއްއވެްސ ކަމެއް ނުކޮށްދީ އޮތީމަ. ާފއިތުވެދާ އަހަރުަގއި ެއއް ކަމެއް ެވސް ކޮށްދީފައިނެތީމާ 

ނޫނޭ މިއަންނަ އަހަރު ކަލޭމެންގެ މިވެނިކަމެްއ ކޮށްދޭނަމޭ، އެވެނި ކަމެްއ ، އަޅުަގނޑު ވޯޓުނުދޭނެ ވާހަަކ ބުނީމާ

ކޮށްދޭނަމޭ، ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭށޭ. ބައްލަވާ! ތިން އަހަރު ފާއިތުވެދިޔައިރު އެއް ކަމެއް ެވސް ނުކޮށްދިން. އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް ަޙއްޤޭ، އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާ   1275ގެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤޭ މިއަުދގެ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއަދު އަުޅގަ

ތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވައި މި هللا ޔާމީން ކުރައްވާ މަސަްއކަތުަގއި هللا ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ޢަބްދު

ވެރިކަމުަގއި ިދވެހިރާއްޖެ ާއ ތަރައްޤީގެ އުސްމީންތަކަކަށް އަދި އިޤްތިޞާދީ މަިތވެރި މަޤާމުތަކަކަށް ގެންެދވުން އެިދ 

ނޑުގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދު  ޢާކުރަމުން އަޅުގަ

 

 1280 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލިމާލޭގެ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަމާލޭ ދާއިރާވިލި

 1285އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ދައުރެްއ، އަލަށް ުހވާުކރި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކޮމިޓީްނ  މެންބަރުންތައް ނިންމައިލާ ދުވަސް ިމއަދު ދިމާވެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެްއކޮށް އެ މަަސއްކަތްޕުޅު ކުރެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓަށް ހަމަ ައޅުގަ

ާތއީދު  ޝުކުރުދަންވާފައި އެ ބަލަިއަގތުމަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން. އެ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް އޮތް ަކމަށް ވާނަމަ، އެގޮތަށް

ވެސް ކޮށްލަން މި ފުރުޞަުތގެ ބޭނުންކޮށްލަން. ެއއީ ކޮިމޓީން، ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބައެއް ޤާނޫނުތަކަްށ 
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 1290ގެންނަވާފައި މި ވާ ިއޞްލާޙުގެ ކަންތަްއ، ެއކަން ހިނަގއިދިޔަ ގޮތް ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން ވަރަްށ 

އިފި. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ކަމަްށ ހަމަ ޝުކުރުއަދާކުރާ ހާލު މި މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ މި ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެއްެދއްވަ 

ނޑުމެންގެ ގިނަ މެންބަރުން ހަމަ ނިންމާފައި މި ވަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރަްއވަިއގެން.  ބައި އަުޅގަ

ކެތްތެރިކަމާ އެކު، އަމާާނތްތެރިކަމާ އެކު ަރއްޔިތުްނގެ  އަދި ެއއާ ެއއްހަމަެއއްަގއި ަމޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަރަށް ހަމަ

ނޑުމެން ދިން  މައްޗަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރެއްވި ހުަވޔާ ެއްއގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންގެ ިއއްތިާފޤުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު އުފަލާ އެކު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް  1295މަސައްކަތްޕުޅު  ވޯޓު؛ އެ ަޞއްޙަ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު  ކޮށްދެއްިވ ގޮތް ެއއީ ހަމަ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ިލޔެިވގެންާދނެ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެާއ އެއް ހަމަެއްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ދަންނަވާލާ ހިތް އެބަ އޮތް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެއް ނިކުެމގެން ައންނައިރުގައި އަުޅގަ

އް ކަމަށް ނިމޭއިރުަގއި މި މަަސއްކަުތގެ އެންމެ ބޮޑު ަޙއްުޤވެރިންނަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ އެންމެ ކުރި މަަސއްކަތެ 

ނޑުމެްނެގ  ސެކްރެޓޭރިއެުޓގެ މޭާޒއި މި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބޭބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޑެޕިއުޓީ ެސކް   1300ރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި އޭގެިއތުރުން ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އިާދރީ މޭޒުގައި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްަކތްޕުޅުތަކަކީ ޭއގެ މައްޗަްށ  އަދި އަުޅގަ

ތި ބޮޑެ ،ވާހަކަދަްއކަން ެވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ، އެތަެކއް އެަތކެއް ބާބުތަުކގެ ފޮތްތައް ލިޔެޭވވަރުގެ ބުރަ 

ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  އިިސއްޔަތުން އެ ާވހަކަހަ. ޙަޤީޤަތް އެނގިހުރި މީހެއްގެ ަލންޖެހޭމަސައްކަތްކަުމގައި ދަންނަވާ

ނޑު ދަން ،ބާރުދެމުން ނޑުމެން އިއްޔެ ނަވާނީ އަޅު އަޅުގަ ނޑުގަ ގޮެތއްަގއި މަޖިލީހުގައި މި ނިންމި މަސައްކަތާ  މައިގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެން ނޑުމެްނގެ هللا  .އުފާކުރާނޭ ންމެމެދު އަޅުގަ  1305އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަކއިރި މުސްތަޤްބަލެއްަގއި އަުޅގަ

ދުވަހު ައޅުަގނޑުމެްނ  ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އެކި ހަރުފަތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އަަރއިގެންާދއިރުަގއި އެ

ނޑުމެން ޝަުކވާގެ ަބިއ ވެ މެދު ދުވަހު އަޅުަގނުޑމެން އެއަށް ޯވޓުނުދެއްިވ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުންނާ އެ .އުފާވާނޭ ސް ައޅުގަ

ރެ ކުިރއަށް ޤަުއމު ވު ސްކޮށްލުމަށްފަހުގައި ދެން ވިސްނުން އަުޅަގނޑުމެްނ ގެންގުޅެްނވީ އަދިވެސް މިއަށްހު

އަދި ސަރުކާރަށް  ްއަގއި އިިދކޮޅު ަފރާތްތަކާކަތެރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ކޮށްދެވެން ހުރި މަސައް ށްގެންދިއުމަ

 1310ްއވާ ފަރާތްތަާކ އަިދ މިނިވަން މެންބަރުންނާ އަިދ ވަިކވަކިްނ ތިއްެބވި އެކި ިޚޔާލުގެ ބޭބޭފުޅުްނގެ ލަފަާޔއި ތާއީދުކުރަ

ނޑުމެން މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރުމޭ. ވަިކެވގަތުމަކީ ހަމަ  ،ެއްއޮގތަށް އި ވިސްނުމާއިރުޝާދާ އެންމެން ުގޅިގެން އަުޅގަ

ދާންޖެޭހ އިތުރު ސުވާލަކަށް ،ދަފަދަ ބާރެއްކަން ެއއީ ހަމަ ޔަޤީންވެގައިުމވެސް ނިކަމެތިކަމެއް. އެުކވެރިވުމަކީ ގަ

ނޑުމެންެގ  މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ އަޅުަގނޑު، ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ  ވެސް ވަރަށް ހަމަ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ  ނަށާކޮށްދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންއި މަަސއްކަްތޕުޅުޕީ.ޕީ.އެމް ޕީ.ޖީގަ، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި  އަދި އަުޅގަ

 1315ބައްދަުލވުން  11ބަްއދަލުވުން،  11މި ބުރަ މަަސއްކަުތަގއި ގިނަ ކޮމިޓީތަްއ،  ،އެުކގަިއ މި ވޯޓުަތކުަގއި ަބިއވެރިވެ 

އްނުޭވ ޔެ ވެސް ހި އަުޅަގނޑަކަށް ،ވާނަމަ ަބއްދަލުވުން ނިންމަަވއިިފ. މަޖިލީހުގެ ރިކޯޑަށް ބައްަލވައިފިކަުމގައި  10
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ވާނަމަ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ވަރަށް ހާޒިރީ ވެްސ  ކަމުގައިރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބައްަލވައިފި ގިނަ މެންބަ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެ .ދިޔައީ ރަނގަޅު ދައުރަކަށް ެވގެން މި ަދއްކަމުން ން ބައެއް މީިޑޔާތަކުަގއި ވާހަކަދައުރު ފައްޓަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ންވަރުގެމެންބަރުން މިކަމަށް ސަމާލުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވި މި  .މުެދއްކީމައްޗަށް އަުޅގަ

 1320ްސަގިއ ބަހު އި،މަސައްކަުތގައި ބައިވެިރވުމުގަ މަޖިލީހުގެ  ައދިހަމަ ހާޒިރީ އަްށ ެވސް  ،ން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައި

 އި މަކާކަީނ ހަމަ އަޖަިއބެއް ފަދަ ުކޅަދާނަމެންބަރުން ދަްއކަވާފަިއ ވަހަމަ ެވސް  ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުުމގައި

 ގައި ަބއެއް ގަސްތުޅު ަބއެއް ފަރާތްަތކުން ހަމަ އިދިކޮ ތެރިކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. ބައެއް ފަރާތްތައްވިސްނުން

ވަނަ މަޖިލީހުގަިއ  11 ކުރައްވާނެ. ރައްޔިުތންނަށްވާހަކަތައް ަރއްިޔތުން މިން އޮޅުވާލުމުގެ ގޮުތން ދައްކަވާ ހަމަ ފަހަރު

ބާުރގެ  ،ބާރު ޮއވެމެ އިދާ ކަންތައްަތކާ މި މުންވަނަ މަޖިލީހުގަިއ މިހާރު ހިނގަ 11 އިޔަ ގޮތާއިދި ކަން ހިނގަ

ނޑުމެން ތިބޭކަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބޭނުން  1325މެންބަރުން  21 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކުރައްވާނެ.ޤަބޫލުނުކޮށް އަޅުގަ

އަދި  ބަލާއިރު.ކޮށްމްލައި ޕީ.ޕީ.ެއމްއާ ޖުއާ .ޑީ.އޭދެްއވުމުަގއި އެބަ ިތްއބަވާ. އެމްނޑުމެންނާެއކު ެއއްގޮަތަކށް ވޯޓުއަޅުގަ 

ނޑުމެންގެ ވޯޓުަތއް  ވޯޓާ 63ރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވޯޓުތައް ެއއްކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ އިތުއޭގެ   އެބަ ހަމަ އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރީއޮތް. ކޮންކަެމއްތޯ ގަދަ  ހާ ބާރުބާރު އޮންނަ މީ ؟ކުީރ ކޮންކަމަކަްށތޯގަދަާބރުން އަތްގަދަ؟ ބާރުްނ އަުޅގަ

ދުނިޔޭެގ އެންމެ  މިއީއެުކގައި އުޅެން ދުނިޭޔަގއި ހުރީ. ރު ނެތް ފަާރތާބާ ރަނގަޅު މިސާލަކީ  ންމެއެ ްއކޭއޮންނަކަން ދެ

ނޑުމެން މިވަރުގަދަ ތަނބު.   1330ވަނަ  11ޚާއްަޞކޮށް  ،ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި ތަނބު އަޅުގަ

. ކޮށްދީފައި ފުރިހަމައަޅަ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ބިންގާ ގެ ޤިޔާދަުތގެ ދަށުަގއި ތެރި ރައީސްޢިއްޒަތްމަޖިލީހުގައި 

ސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ،ހަމަެއްއގައި. ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީމީ ވަުރގަދަ ިޑމޮކްރަސީތަކާ އެއްވާއަޤްބައިނަލް

ނޑުމެން ދައްކާ ެއފަދަ ރަނގަޅު މިސާލުތަކޭ، އިންއިްއޔެ ވިދާުޅވި ފަދަ ހަމަ ކުޅެ ނިންމާފައި  ށްވަުރަގދަޔަ .ނީައޅުގަ

ހުރި ވެސް ދެން ފަހަށްެގ އަދި މީ  .ަތއްތަުކގަިއ ހިނގަިއގަންނާނީއަޅުަގނޑުމެން އެުކވެރިކަާމެއކުަގއޭ ކަން

ނޑުމެން ދައްާކނަމޭ. އެ މިސާލަށް ބާއައެ މިސާލު ވެސް  ކަންތައްތަުކގައި  1335 އްމެންބަރުން އެ 22 ،ދެމުންރުޅުގަ

 އި އެންމެ މެންބަރަކު ވެްސ ބޮމާއި ބަިޑޔާ. ހިތާމަކުރަންކުރެވުނީީތ ކަމަށް އިޝާރާތް  ކުޅުނު މެންބަރަކާ އިދިކޮޅަށް 

ރުން ނުދާނެ. އޭއްޔާ ކަމަކުއްޖެޖެހިކުޅެން މެންބަރުންނާ 22ބޫޓުގައި ތިބި އެކަނި ހުސް ހަތިޔާރު ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަނގަން. ވަރަސިޝަންއި ޑިާވނެ އޭގަ ށް އުނދަގޫ ރެފްރީ އަށް ވަރަ

 

 1340 ރިޔާސަތުން ވާހކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ
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ނޑުމެން ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ތައް ބައެއް ޤާނޫނު ގެންދާ ކުރަމުން މިބަހުސް ؛މަޝްވަރާ ރަީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

 1345އަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓަްށ  އި މި ފްލޯބެހޭ ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ،2312 ކުރުމުެގ ބިލުއިޞްލާޙު

ކުެރވި ނިންމެވި ކަމަށް މަްޝވަރާ ށް ކޮމިޓީަގއިޔަ ގޮތަދުކުރަން. އަދި އެ ހުށަހެޅިގެްނދިއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީ

ވެސް ފުރުޞަތަށް އެިދ  ޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުުރވެރިވަން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

އިްއޔެ  ،މި ހުށަހެޅިގެންދާ މައްސަލައަކަްށ ނޫން. ކުރީގައި ވެސްގެންދަނީކީ އެްއގޮތަކަށް  ދަްއކަމުން މިވާހަކަ

ވެސް އެބަ  ނިންމާލި ބިލުގެ ވާހަކަ ކޮްށގެންވަންދެްނ މަސައްކަތް ވެސް ަގއިން މިތާ ވަރަށް ަލސްގަިޑއެއް ޅުަގނޑުމެއަ

 1350 ބޭނުންވިއެމް.ޑީ.ޕީން ބޭނުންވި ޮގތަށް އެމް.ޑީ.ޕީން  ،ދެކެވޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ބިލަކީ 

ިވގެން ކުރެ އެގޮތަްށ މަޝްވަރާ، ވިދާުޅވާ ގޮތަށް ބަެއއް ެމންބަރުން އެ ،َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ  ،އިޞްލާޙުތަކާ އެްއކޮށް

ވެސް އެއް އަދި އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހެޅި  .އިޞްލާޙުތަެކްއ ހުށަހެޅިންއަޅުަގނޑުމެން ނިމިގެންދިޔަ ބިލެއް ނޫނޭ. 

ނޑުމެންެގ މި  ނޑު ދަންނަވާނީ ނުކުރަ ޖޯރިޓީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ސަޕޯޓުމަޖިލީހުގެ މެއިޞްލާޙަކަށް އަުޅގަ ްއވާ. އަުޅގަ

މި  ،ގެންާދވއިރު ދައްކަމުންކަމެއް ކުރާނޭ ވިާދޅުވެ ވާަހކަ ެއވެނި ، ސަުރކާރުން މިވެނި ކަމެއް  ،ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް 

 1355ކޮށްދެވުނީ ކޮްނކަމެއްޯތ  މަސްދުވަސް ތެރޭ ަރއްޔިތުްނނަށް 9ނޫނީ  ،ދުވަސް ތެރޭމަސް 1ދިަޔ ސަރުކާރަށް މި ވޭުތވެ

އަކީ ާރއްޖޭގެ ދެވަނަ އެންމެ ބޮޑު  . އައްޑޫ ސިޓީވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ސްބަތްންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ނިކޮށްލަސުވާލު

ށް ތިއްބެވި ޕީ.ޕީ.އެމަ ވެސް އެބަ މިތާ .ކުރަްއވާއް ކޮށްދެވިފަެއއް ނެތް. ލިސްޓުއެްއވެސް ކަމެ  .އަބާދީ

ވިދާުޅވާްނވީ މިވެނި  .ުކރައްވާ. ލިސްޓުބަރުންައއްޑޫ އަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއަގންނަވާ މެން ،ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 

 .ޒެްޑގެ ބިލުެއއްެވްސ ކަމެއް ކޮށްދެވިފަެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ވެސް އުްއމީދަކީ އެސް.އީ ކޮށްދެވުނީ.ކަމެކޭ 

 1360އެސް.ީއ.ޒެޑް ތްރޫކޮށް ނަމަވެސް  ،. އެހެންނަމަވެސްދެއްވާފައޮތީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މިއަޅުަގނޑުމެން 

 ވެްސ އުއްމީދު. އެހެންނަމަވެސް ުޔމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެދިިއޤްތިޞާދު ރަނގަޅުެވގެން ގެޖޭްނގެ ރާއްއަޅުަގނޑުމެ

ޓަރެއް ނުހުންނާނެ. އްކަހަލަ އޮ ކުރެވޭ ަމއްސަކަެތއްަގއި ެއއްެވސްނުއެކު  ކަމާއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިޚްާލޞްތެރި

ނޑުމެންނަކަށް އެ އުއްީމދެދިޔަޔަޤާނޫނުތައް ހެދިގެން އެސް.އީ.ޒެޑް ނޫން އެހެން އް ނެތް. މި މަޖިލީހުގައި ސް ައޅުގަ

 ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ދާނޭެވގެންއިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު  ިދޔުމަކީ ރާްއޖޭގެފާސްވެގެން ދެެކވެމުންދާއިރު ެއ ިބލުވާހަކަ

 1365ެއއްެވސް  ންނެވީެއއަްށ ބޭސްކޮށް އެްއވެސް ވާަހކަެއއް ނުދައްާކ. ައޅުަގނަޑށް މި ދެ ާދއިރުދެެކވިގެންވާހަކަ

ހުރި އިންެވސްޓުކުރަން އިންޓްރެސްޓު ދެންނެވި ޤާނޫނު ތެރެއިން މި ،އިންވެސްޓަަރކު މި މަޖިލީހުގަިއ އިންވެސްުޓކުރަން

ދުވަސް މި ސަރުކާރަށް މަސް 9، ދުވަސްމަސް 1އިން  ެއއް ނުދެކެވޭ. އަދި މިވީ ތަނަށް ރާއްޖެއިންވެސްޓަެރްއގެ ވާހަކަ

އާިއ  ނޫނީ ހުޅުލެ ،ދޭތެރޭ އާއި މާލެއާ ވެސްޓުކުަރން އައި އެްއވެސް އިންވެސްަޓރެއް ނެތް. ހުޅުމާލެވެގެންދިަޔއިރު އިން 

 ެއއް އަދި މި އިންޓްރެސްޓު ހުރި އެްއވެސް ޕާޓީއެކަމަށް  ،މާލެއާ ދޭތެރޭގައި ބްރިޖެއް ެއޅުމުގެ ވާހަކަ ދެެކވިގެންާދއިރު

 1370 ،ދެކެިވެގންދާއިރު ބައެއް މެންބަރުންއެއް ނެތް. މިތާ ވާހަކަސްފަ އިން ހާމަވެގެްނގޮ ތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީޑިއާ ވީ
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ނޑައެިޅގެން ނޑަެއޅިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް، ިވއްދައި  ކުރިން އެ ދާއިރާތައް ތަމްީސލުކުރަްއވާ މެންބަރުންނާ ކަ  މި، ކަ

ނޑަށް ލަ، ދަނީހަކަެދކެވެމުންޖެއްސުންކޮށް ވާ ދެންނެވި މެންބަރުންނަށް  ން ގޮތުގަިއ މިހާރު އެ ާދއިރާތަކު ފާކުެރވޭއަުޅގަ

މިހާރު އެ ދާއިރާތަުކގައި ތިބި ރައްޔިތުންެގ ސަޕޯޓު ނެތުމުން. އެހެން  ،ހޮވިވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް

ސަރުކާރުން އަނެއް  އެއް ،އެްއވެސް ކަމެއް އެކަމަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަެވގެްނނުދޭ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ

 1375ސަރުކާރަށް ބަދަލުވެގެން އަްނނައިރު ހުންނާނެ ކަންތައްތަކެއް. ވާހަކަދެެކވެންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ. އެހެންނަމަވެސް މި 

އަށް  ވެސް މި ާރއްޖެ މޫނަށްއުޖެހޭ ިޒންމާދާރުވާން. ރައީސް މަ  މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު އެބަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ދެުވނު ކަމެއް ނެތް. ކޮށްދެވުނުވެސް ކޮށް ށްކޮށްދެވުނު ކަމެއް ނެތް. ަރީއސް ނަޝީދަ ަނމަހީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސަރަ ،ދުމަތްތައްރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚި އަޅުަގނޑުމެންގެ ނިސްބަތްވާ އަްއޫޑ  ،އްދަށްހައަުޅގަ

އެްއވެްސ ކަމެްއ ؛ ޞިއްޙަތުލީމު، އުފެނާިއ ނަރުދަމާ އަދި ތަ ؛ލިބެންޖެހޭ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ސީޓީ އަށް

 1380ކުރުނީސްކޮށް ރައީސުްނނަށް ބަސްބުނެ ވާހަކަދެއްކެޭވނެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް  ،ނެތް. އެހެންީވމާ އްކޮށްދެވިފައެ 

ނޑަށް ހިެއއްނުވޭ. ިމތާ އެގޮތަށް ދެެކވޭ ވާހަކަތަަކީކ އެްއވެސް ބަރުދަނެއް ހުރި  އެްއވެސް މެންބަރަކަށް އޮތްހެެނއް އަުޅގަ

ނުކުރަން. އަޅުަގނޑު އަދިެވސް ދަންނަވާނީ އެސް.އީ.ޒެުޑގެ ބިލަީކ  ށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއްކަކަމަވާހަކަތަެކއް 

ނޑުމެންގެ ެއްއވެސް ފިކުރަކަށް ނިސްބަތް ،އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ހުށަހެޅި އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް  ވާ ބިލެއް އަިދ އަޅުގަ

އެސް.އީ.ޒެޑު ްތރޫކޮށް ނަމަވެސް ރާއްޖޭެގ  ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް

 1385ިރކަމާ ރަނގަޅަށް އިޚްލާޞްތެ ،އެކު ކަމެއް ކޮށްެދވިއްެޖއްޔާ  މަަސއްކަތާ އިއިޤްތިޞާދަށް ޓަަކއި ތިޔަ ބޭުފޅުންގެ ހިތްވަރާ 

ނޑުގެ ޔާއެކު ެއކަން ެވއްޖެއް   . ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވެސް އުއްމީދޭ ެއއީ ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ައުޅގަ

 1390ފަހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި  . އޭގެަހމައަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނީ އ1:03ާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް. 

ވަނަ  0ދާނެ ވެސް  ިމ ބިލު، ވީމަ. އެހެންވީމާ 1:03. ހިސާބުން ވަގުތު ހަމަވާނެ ވެސް އެ މެންބަރުންނަށް މި ބިލު 

ނޑަށް ފުރުޞަތު 1:29 ،ކިޔުމަށް. އެހެންވީމާ  ައރުވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ. ދެްއވީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

 1395ހިސާބުން މި  ދާނެ. ދެން ނޫނީ މި  ވެސް ހުރެވި ިއގެންންދެން މަޑުކޮށްލަޔާ ގަޑިޖެހެރައީސް. ބޭނުމިއް ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑަށް ހީވަނީ މާ ރަނގަޅުވާނެއިބިލުގެ ކަން ނިންމަ ގިނަ  . މިހާރު ދެން ދައްކާނެ މާހެންލާފައި ވޯޓަށް ދިޔައިއްޔާ އަުޅގަ

 އޮތް ަކމަކަށް ނުދެކެން.  ަގއިވާހަކަެއއް މި ބިލު
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 1400، މިނެޓެއްާހއިރު 2ޙްމަުދމަނިކު. އަ ތުތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީޝުކުރިއްާޔ. މަުޑއްވަރީ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަ

 އަުރވާނަން.ބޭނުންފުޅުވިއްޔާ ފުރުޞަތު 

 

 ވުން:އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްކެ  ތުބަރު މުޙައްމަދު އަމީއިރާގެ މެންމަޑުއްވަރީ ދާ 

 މި ބިާލ ގުޅޭ  ،ެސއް ކުާރކަށްހުއުފެއްދުންތެރި ބަ، ުނކުރަން ވެްސ ޤަބޫލެއް ވަގުުތ އޮތް ގޮތަށް ބަާލއިރު އަޅުަގނޑު 

ނޑު ،އެންމެ ދެ މިނެޓެއްހާއިރު ޮއތުމާ އެކު، ކަމަކަްށ. އެހެްނވީމާ ސެއް ކުރާކަށް ަވުގތު އޮތްހުގޮތުން ބަ  1405ވެސް  އަުޅގަ

 ތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. ުކރަނީ އިނގޭގަސްތުދޫކޮށްލަން  ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  ،2312 ޤާނޫނުތައް އިްޞލާޙުކުރުމުގެ ބިލުހިސާބުން ބައެއް  ޝުކުރިއްާޔ. މި

 1410 15ްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީކަމުަގއި ަކނޑަައޅަން. ަގވާއިުދގެ ހުއި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަދިރާސާކުރަްއވަ

މަތީން ބައެއް ޤާނޫނުތައް  ގެ ގޮތު  އެ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ވާ ،ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 0ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ވަ

  ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ) ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން. 0ެގ 2312އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12

 1415 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓެއް އެބަ އޮތް.  0މިއަދު  ވޯޓުެނގުމުގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް.، ޯވޓު ަގޑިއާ އަރައި ހަަމވުމުން، އާދެ

ނޑު ފުރަތަމަ މި ދަންނަވާލަނީ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް.އެގޮތުން  ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަްށ ، 2331/5ނަންބަރު ޤާނޫނުނު  އަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮިމޓީން ނިންމެވި ގޮތަްށ ފާސްުކރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ 

 1420  ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 1425 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 1430 33 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1435 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 15މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުގަިއ  މަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

 1440އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމްލަ؛ 02. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ވި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެ، 2331/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު މިއެއް ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއެއް ަޙްއލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ  1445އާދެ!  )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ތިބީ. ަގއި ައޅުގަ

އޮތީ ދެވަނަ ވޯޓަށް  އަލުން ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ަމސައްކަތް ފަށަިއގަންނަން. ދެން، މި ،ވެއްލު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ޙަ

، 2331/1އަރުވަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ނދުމަފުޅުކޮށްހަކޮށްލަެދއްުވމަށް ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކުދިއުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

މެުދ  ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ގެަނއުމުގެ ބިލުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން 

 ދެއްވުން އެދެން.  ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 1450 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1455 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރު

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1460   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1465 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 15މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 65. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66ދަދު؛ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަ

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ 

އެހެންކަމުން،  .65. ޖުމްލަ؛ 00ދު؛ . ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދ65ަބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 1470ކޮމިޓީން ނިންމެވި  ،ގެނައުމުެގ ބިލުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަން، 2331/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ކޮމިޓީން ނިންމެިވ  2312 ،ފަހު ވޯޓް. ބަެއއް ޤާޫނނުތައް އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ބިލު  މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ެއންމެ

 1475 . ެދއްުވން އެދެންގޮަތކަށް ވޯޓު މެދު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1480 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1485 33 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1490 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 15ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ  މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި

 1495އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމްލަ؛ 02. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިަވޑަިއގެންނެިވ ކޮިމޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް  2312ބައެއް ޤާނޫނުތަްއ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ބިލު، 

 ތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މެންބަރުންގެ އިއް

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.10

 1500 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ައއިަޓމުގެ ދަށުން އިތުރު މަސައްކަެތއް ނެތް.  .ތުުރ އެހެން މަސައްކަތް. އ10ި ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުގެ ދެވަނަ ދައުރުެގ ަވނަ އަހަ 2312 ،ލުމުގެ ވަގުތު. މިއަަދކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެއޮތީ ޖަލްސާ ނިންމާ  މި، ދެން

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ 03 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަްށ  11 ،ވަނަ ޖަލްސާ ކުރަމުންދާ ދުވަސް. އަުޅގަ

ގެންަދވާ  ދެްއވަމުންތްތެރިކަން ދައްކަަވއިކެ ލޯބިުކރާ މަޖިލީހެކޭ. ހަމަތަކަށް ޑިމޮކްރަސީގެ .އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެކޭ

 1510ެވވަަޑިއގަންނަާވ  ވެސް  ކަންކަުމގަިއ ދެބަސްވާންޖެހޭ ަވގުތު ދެަބސް ވާހަކަަދއްަކވައި ،ސްކުރައްަވއިމަޖިލީހެކޭ. ބަހު

 .ެދއްވާަފއިވޭމެއޭ. މި މަޖިލީހުގައި ވޯޓު މަޖިލީހެކޭ. އެއީ، އެ ކަންަތއްތައް ޑިމޮކްރަސީަގއި އޮންނަ އުސޫލު ެވސް

ފަިއވޭ. ކޮމިޓީތަކުަގއި ވަަރށް ބުރަ މަސައްކަތްަތކެްއ ެދްއވާޒިުރވަަޑއިގެންހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖަލްސާތަކަށް

ތެިރ ދެްއވާފަިއވޭ. މި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތަކުން ަމސައްކަތްތަެކއް ނިންމަަވއިކުރަްއވާފަިއވޭ. ކޮމިޓީ

. ކަން ދަނެގެންއްމު ކަންކަން ުކރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ަޤއުމާިއ ރައްޔިތުން ެއއީ އެންމެ މުހިމެންބަރުން ވެސް މަސަްއކަތް

ނޑު ެދކޭ އަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ލާބަާޔއި މަންފާ ޔިތުންގެޤައުމާއި ރައް   1515ގޮުތަގިއ ކުރުމަށް. އެީއ، އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފެނުނު ކަމަކީ ޖަްލސާ 03ވީ  އަޅުަގނޑަށް މި ނޑުގެ ުއއްމީދު ވަރަށް ބޮޑު .އިން އަޅުގަ  ދިވެހި ،އަޅުގަ

ދަނީ އެއްވެސް ހާެލއްަގިއ ޗުއްިޓއަކަެށއް ނޫން. ކޮންމެ  ލާފަިއ މިޅުަގނޑުމެން މިއަދު ނިންމައި. އަ ޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް

ޖެހޭ. އަދި ރައްޔިތުންނާ ވަގުުތ ދޭންޖެހޭ ހުސްއިރުަގއި ެއ މަސަްއކަތަކަށް ދޭންމަަސއްކަެތއް ކުރަމުންދާ ،ކަމެއް ވެސް

އަދި ދުނިޔޭެގ  ،ން ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަ ގޮތުންމަޝްވަާރކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ވެސް އާދޭ. އެޮގތު ،ބައްދަލުކޮށް

 1520ަކއި ޓަ ކަންކަން އޮްނނަ އުސޫލުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަރާފަިއވާ ަޤއުމުތަުކގަިއ ވެސް މި

ނުޑމެން ދެވަނަ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ މިލިބެންޖެހޭ ވަގުތަކަށް ޖާގަ ބާއްވަނީ.  ދިުނމުގެ ގޮތުން މިއަދު އަުޅގަ

! އާމީން. ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ މަސައްކަތުަގއި ބަރަކާތްލައްވާށި ކުރާ އަޅުަގނޑުމެން މިهللا މާތް

 ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާންކުރާނަން. 
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