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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 24 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ބުދަ، 2011 އޮަގސްޓް 3 : ތާރީޚު 

 1432 ރަމަޟާން 3 

 ަގއި  10:30ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   :0213ން  :0012 ވަގުތުކޮޅު: ހުސް 

 ަގއި  14:00މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 28ަގޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ރިޔާސަތު: 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ފަހުން މެންބަރުން،    50ކުރިން  ެގ  ހުސްވަުގތުކޮޅު  ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:   ހުސްވަުގތުކޮޅުެގ 

 މެންބަރުން 58

 

 ޒިމްމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 هللاބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ވަިއކަރަދޫ

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  



 III 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެން 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 ސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް 



 IV 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު  

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 މަވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ  

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ބަރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދައިރާެގ މެން 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ންމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

  



 V 

 ދަތުރުފުޅެއްގައި    ރަސްމީ 

 މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާެގ ހުޅުހެންވޭރު ވަޑައިން ހުންނެވި މެންބަރުން: 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ޙާމިދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންވޭރު

 هللاބްދުޢަ އީވާ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު

 ދީދީ  އަޙްމަދު މާރިޔާ މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ޤަސަމް  މުޙަންމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ތިނަދޫ

 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  މެންބަރު: ންނެވި  ސަލާމުގައި ހު 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

   

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   އި ޗުއްޓީގަ

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 .ޖަލްސާ ވަނަ  24 ދަުއރުގެ ެދވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 3122  :ޔައުމިއްޔާނަންބަރު

 .ދުަވސް ބުދަ  3122 ޯއގަސްޓް  14   :ތާރީޚް
  

 

 . ދުޢާ .2

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުން.32ްއަށްްހާޒިުރެވވަަޑއިގެންިތއްބެވީްްމިވަގުތުްޖަލްސާ

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.4

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް.3122/3/35/އޖ ރަކީްނަންބަްއެޖެންޑާމިއަދުގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..5ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

 ގެްދަށުންްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްމިއަދުްކޮމިޓީތައްްބާއްވަންްހަމަޖެހިފައ5ްިމިއަދުްއެޖެންޑާްނަންބަރުްް-5.2

ްޮކމިޓ11ްީ;22ގޮތް.ްްވާ 56ް;23ކޮމިޓީ،ްްއާިއ،ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްއެްއްއެަބއޮތް.ްއެީއްމުިޅްމަޖިލީހުގެްކުޑަްްަގއިްދެ

ްބެހޭްކޮމިޓީ.ކާްގައިްމިނިވަންްމުައއްސަސާަތުކގެްކަންތަ

ް
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.ްމަޖިލީހަށ8ްްއީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން،ް.ްމަޖިލީހުގެްރ7ަ، ސުވާލު.5ް

ވާްބިލެއްގެްކުށެއްް .ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައ9ްިތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުްއަދިް

ްއިޞްލާޙުކުރުން.

ް

ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްނެތް.ްަގއިްމިއަދުްެއއްެވސްްމަސައްކަތެއ9ްްއަދ6،7،8ްްިއެޖެންޑާްނަންބަރުްް-6.2

ް

ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް..ް:

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

:.2-ްް ްނަންބަރު ްހަމަޖެހިފައިްް.ބަހުސްްއިބްތިދާޢީް:އެޖެންޑާ ްުހށަހެޅުމަށް ްފަރާތުން،ްތޮްއޑޫް މިއަދު ްސަރުކާރުގެ ވަނީ

ް ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަލީްވަޙީދު ްބިލު މެންބަރު ްއިްއވާފައިްް.ވާ،ްބިމުގެ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ  މި

ް ްވ3122ްަޖުލަިއ24ްްވާނީ 3122ްްަންދުވަހު.ްެއއީ ްައހަރުގެ ްަދއުރުެގ3ްްވަނަ ްޖަލްސާގަވ29ްަވަނަ ްިމްނަ .ްމިއަދު

ފޫރުްމޫސާ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަްވަނީްުކޅުދުއްފުށިްުއތުރުްދާއިރާގެް ލީހަށްްހުށަހެޅުމަށްްހަމަޖެހިފައިބިލުްމަޖި

ްއެދެން.ްްށްްވަަޑއިގެންްބިލުްހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވުންއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޕޯޑިއަމަްޢި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ފޫރުްމޫސާްޣަރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށިްއުތު

ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަމަޟާންްޝުކުރިއްޔާ ްހެޔޮްބަރަކާތްތެރި ްދާއިރާް މަހުގެ ްހިމެނޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްތަހުނިޔާ  އެދުމާއި

ްހު ކަމުގައިް ްކުޅުދުއްފުީށގެ ްިއޚްވާ ްވަރަށް ްއަރިސްކުރަން ލާޞްތެރިކަމާރިހާްރައްޔިތުންނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ނުޑްއެކު .ްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅާ ްމި ްބިމާްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއިޞްލާުޙތަކެއް.ްބެހޭްބިލަީކ ްހުށަހެޅޭ ނޑުްބިލަށް ްމިައދުްއަުޅގަ މެން

ްއެހެންކަމުންްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްބަދަލުވެފަ. ްލިސްަޓށް ްޤައުމުތަުކގެ ްއަންނަ ްތަރައްީޤވަމުްނ ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ރާއްޖެ

ްޒަ ްމި ްދޫކޮްށ ްިވސްނުންތައް ްބޯދާ ްކުރީގެ ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނުންތަާކ ްމަސަމާނުގެ ްއކަތްކުރަްންއެްއކޮށް

ްއެްނޫން.ްއެްބަދަލުތައްްަކމެއްްގެނައުމަކީްވެރިކަމުގެްތިބޭްފަރާތްތަކުންްއެްއގޮތަކަްށވެސްްބޭނުންވާނެދަސްކުރަން.ްބަދަލު

ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްގެނައިމާ ނޑުްގޮތަށް ްއަޅުގަ ްމިންވަރު ްފެންނަންފެންނަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއެހެންވީމާއެބައޮތްްެމންނަށް . ،

ައުޅަގނުޑެމްނ ިމައުދ ަޤޫބުލުކަރްނެޖޭހެނ ައުޅަގނުޑެމްނ ިމ ެގަނިއ ިޑމްޮކެރީސެގ ުފިރަހަމ ަފިއާދ ިދެވިހ 
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ްބައްޓަންަރްއިޔުތްނަންށ ެއްނެމ ުފިރަހަމ ޮގެތްއަގިއ ިލޭބެނ ުއޫސަލުކނ ްޤައުމު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ކުރުމަށް.ްްް

ްފަޤީރުވެ ްމުއްސަދިެވގެް،ފަޤީރުން ްއިޤްތިޞާްންމުްއސަދިން ްރަނަގޅު ްަޤއުމުަގއި ްާގއިމުކުރެވިަފިއްދަނީ ްނިޒާމެއް ީދ

ނޑުްމިއަދުްބިމާނެތީމާ.ްއެހެ ބެހޭްޤާނޫނަށްްމިްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުތަކަކީްބިންްއެއީްވިޔަފާރިްމުދަލެއްެގްްންކަމުންްއަޅުގަ

ްބަދަލާގޮތުގަް ްޖެހިފައިވާ ްގެންނަން ްބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި ްއިްއި ްހުށަހަޅާ ްއިޤްތިޞާެއއްގޮތަށް ެދްއްޞްލާޙުތަެކއް.ްރަނަަގޅު

ްވިޔަފާރި ްނުދެވޭނެ.ްއެހެންކަމުންްް،އާއިްްަފއިސާް،ާއއިްބިނާކުރުމަށްޓަކައި ްކުިރައކަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްނުަލއި ބިން

ްފަސޭހަ ްގަންނަންބިމަކީ ްބިން ްައދި ްިވއްޭކ ްވާްއިން ްެއއްަޗކަށް ްގަނެވޭެނ ްގޮތެްއަގިއ ްފަސޭހަ ްފަރާތްތަކަށް ންްބޭނުންވާ

ްިދުގް ްނުދާނެ.ްވޭތުވެިދޔަ ްލިބިެގން ްރަްއޔިތުންނަށް ްފައިދާ ްފުރިހަމަ ްލިބެންޖެހޭ ްބިމުން ްނޫނިްއޔާ އެބަޖެހޭ.ްއެހެންެވގެން

ްަބޔަކަށް ްރުހޭ ްސަރުކާރަކު ްއޮންނަ ްއޭރަކު ްފަރާތުން ްދައުލަތުެގ ްދަނީ ްޭބނުންކުރަމުން ްބިން ްާރއްޖޭަގއި ޭދްްތާރީޚުގައި

ވެސްްމިއަދުްމިހާރުްމިްއޮތްްްމާލޭގެްބިމުންްްންތައްްމިއަދުްބަހަމުންްއައިސްދެވިފަިއވާްބި.ްއެގޮތަށްްހަދިޔާއެްއގެްގޮުތގަ

ްލިބެނީްއެނދެްޖަނަރޭޝަންސް ްއަންނަންއަށް ްމި ްބޮޑުމިން.ްމާދަމާ ްޖަނަރޭޝަންސްްްއގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްއޮތް އަށް

ްމިންވަރެއް ްއެއްވެސް ްލިބޭނެ ްއެަބއިްބިމުން ްބިމުންްނެތް. ްއޭރުން ްއެހެމަހުރޫމުްމީހުން ްދާނީ. ްމިއަދުްވެގެން ންކަމުން

ްބިމާ ްގެެނސްްއެބަޖެހޭ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤާނޫނަށް ްއިތުރަް،ބެހޭ ްޤާނޫނު ްއެްމި ްބައްޓަންކުރަން. ްރަނގަޅަށް ްށް

ްގެނެވޭ ްޤާނޫނަށް ްމި ްްގޮތުން ްލޭްނޑު ްތެރޭގައި ްއޮތޯރިޓީއިޞްލާޙުތަުކގެ ްސާރވޭ ްްއެންޑް ްއުފެިދގެން ްމިްއެއް ދާނެ.

ްއެންމެހައިއޮތޯ ްބެހޭ ްބިމާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްދިޔުމުްނ ްއުފެދިގެން ްއޮތޯރިީޓގެްްރިޓީ ްމި ްގެންދާނީ ްކުރަުމން ކަންަތއްތައް

ް ްއެއާްބެލުމުގެ ްހަމަ ްއަދި ްދަށުން. ްޗާުޓ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްބިމާްއެކު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކުރުމުގެްްކުރެހުމާއި ްދިރާސާތައް ބެހޭ

އެންޑްްސާރވޭްްެވސްްލޭންޑުްތޯރިޓީގެްދަށުން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްބިމެއްދާނީްމިްއޮްހުރިހާްމަސައްކަތެއްްކުރަމުން

ްވެުލއޭޓުްއޮތޯރިޓީ ްއެކަަށއެް،ކުެރވިއިން ްއަގު ްބިމުގެ ްމޯގޭޖުއެ ްއެހެންކަމުން ްފަރާތްތަކަށްްިޅެގންދާނެ. ްބޭނުންވާ ކުރަން

ްފަސޭހަ ްއަގުަތއްވަރަށް ްބިމުެގ ްއެ ްބޭނުް،އެނގިްްއިން ްހުރިހާ ްމޯގޭޖުްންާވ ްފަސޭހަތަކެއްްހާލަތެއްގައި ްހުރިހާ ުކރުމުގެ

ްއެްބިންަތކާްލިބިގެންދާނެ.ްއަދިްހަމަްއެެހންމެްރާއްޖޭގަިއްބިންްބޭނުންުކރެވެމުން ެއއްްްބެހޭްހުރިހާްދިރާސާްދާްގޮާތއި

ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ްއޮތޯރިީޓގެ ްމި ްހަްއެއްްކުރުމަކީ ްއޮތޯރިޓީއާްކަމުަގއި ްމި ްދާނެ. ްއެްމަޖެހިގެން ްއިްސކޮްށްހަވާލުވެ ންމެ

ްމި ްސާރވެއަރސްނިހުންނަވާނީ ްއެންޑް ްލޭންޑު ްހުންނަވާނީ ްމަސައްކަތްކުރަން ްދަށުން ްއޭނާގެ ްއޭނަެގްްޓަރު. ޖެނެރަލް.

ްންމެހައިްއަށްްހިންގުމާއިްމިްއޮތޯރިޓީއާްބެހޭްއެްމަިތންްފުރިހަމަްވާްގޮތުގެްމަސައްކަތަކަށްްވާނީްމިްއޮތޯރިޓީްޤާނޫނުގައި

ްކުރުން ްޮއތޯރިޓީމަސައްކަތްތައް ްއޮތޯރިޓީް.ްމި ްދައުލަތުގެ ްއޮންނަ ްދަށުގައި ްިސވިލްްސާރިވސް ްބިލުަގިއްްއަކީ އެއް.ްމި

ްބެހިފައިވާް ްބިން ްބަޔާންކުރެވިފައިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްާސފުކޮށް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަމިއްލަްްގޮތް ްއެހެންމެ ްހަމަ ވާނެ.ްއަދި

ނަޑއެިޅފައި ްކަ ްބިން ްަވގުފު ްލިްވާްްބިމާއި ްސާުފކޮށް ްްޔެފައިގޮތްަތއް ްވާނެ. ްޭބނުއަދި ްބެހިގެްނވާްބިން ްކުރުމުގަިއ ން

ްބޭނުންްއްގޮތްތަ ްބިން ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްއެކަަށެއޅިފައިެއކަށައެިޅގެްނވާނެ. ްއެހެންްކުރުމުގައި ްގޮތުން ްވާ

ްބޭނުންްކެޓަގަީރއަކަށް ްބަދަލުކުަރން ްބަދަލުކުެރވޭނެްބިން ްބިން ްހާލަތެްއގަިއްއެ ްބިްގޮތްްްވެއްޖެ ްމި ުލގަިއްވަަރްށްވެސް
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ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެކަަށއެިޅގެންވާނެ. ްއުސޫލުތަކަީކްްނެރަނގަޅަށް ްގެންގުޅޭ ްމި ނޑުމެްނ އަޅުގަ

ްނޫންކަން.ްމީ ްގޯއްެޗއްްފިރިމީހާްް،ދެގެންްހުރެނއިްހަކާއެންމެްރަނގަޅުްއުސޫލުތައް ްދުވަސްތަކެްއްް،ލިބިްއަށް އުމުރުން

ްއަނބިމީހާ ްދުވަުހްއަނއާިއްފިްހޭދަވުމަށްފަހު ްވަިކވާންޖެހޭ ްރިމީހާ ްެއއްެވސް ްެއްގޯތިން ްގެްް،ނެތިްެއއްްހިއްސާބިމީހާ

ްމީހާް ްއަންހެން ްއެ ްއެއީ ްދާންޖެހުން ްނުކުމުގެން ްބިކަކަމެއްްއިން ްލިބޭ ނޑުމެންްްއަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ކަމުގައި

ްއެހެޤަ ްައނބިމީހާްބިމާންކަމުން،ްބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްދަށުން ްގެނެޭވްއިޞްލާުޙގެ ްމި ްޤާނޫނަށް ްފިރިމީހާްބެހޭ ދެްްއާއާއި

ްރަޖިސްޓްރީމީހު ްބިން ްދައުލަތުގެ ްއެކަަށއެިޅގެންދާންނަށް ްއުސޫުލތަކެއް ްއެންމެހައިކުރެވޭނެ ްލިބެންޖެހޭ ްޭއރުން ްނެ.

ްމީހަކަށް ްކޮްނމެ ްހިމާޔަތް ްއަްރައްކާތެރިކަާމއި ްލިިބގެންދާނެ. ްގޯތިަތްއްވެސް ްގިނަ ްވަރަްށ ްރާްއޖޭގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ދި

ް ްަފރާތްތަކާއިމިއަދު ްއެކި ްގޯތިހަވާުލކުްބޭނުންނުކުރެވި ްެއބަހުރި.ްއެފަދަ ްުނކޮށްތަުކގަްރެވިަފއި ްެއއްވެްސްމަސަްއކަތެއް ްއި

ްްއެ ްިމްބިލުގައި ްބޭްއވުމަށްޓަކައި ްއެކަަށއެޅިފައ6ްިގޮތަށް ްމުއްދަތެއް ްދުވަުހގެ ްްއަހަރު ްހަމަވުމަށްފަހުްވާނެ.ްއެ މުއްދަތު

ނޑުމެންްމިއަދުްމި ދަނީްޓެކްސްގެްިނޒާަމކަށްްބަދަލުވަމުން.ްޓެކްްސގެްްއެްގޯތިަތއްްއަނބުރާްސަުރކާަރށްްނެގޭނެ.ްއަުޅގަ

ްޮގސް ްބަދަލުވަމުން ްމިް،ނިޒާމަކަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނެްމިއަދު ްޓެްކސް ްކޯޕަރޭޓް ްފާްސކޮށްްވަނީ ގުމަށްޓަކައި

ްއަދި ްއެއާްްތަންފީޛުކުރެވިފަ. ްމިހަމަ ްުކރެވެމުން ްޤައުމުަގއި ްމަސަްއކަތް ްެނގުމުގެ ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްއިތުރަށްްްއެކު ދަނީ.

ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްފާސްކުރުމަށްަޓކައި ްބިލުތައް ްނެގުމަށްޓަކައި ްޓެކްސް ްމަސައްކަތްތައްް،ބޭނުންވާނެ ްމިއަދުްްއެ

ްމި ްރަްއޔިުތންނަްކުރެވެމުން ްިވއްކުުމގަިއ ްބިން ްިމއަދު ްދިމާވެފައިދަނީ. ްމަްއސަލަްށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްބިްންްވާ ައކީ

ްޓެކްސްްއިއިުރގަވިްއކާ ްބޮޑު ްޓެކްސްްބިމުން ްއެ ްފާސްވުމުން ްޤާނޫނު ްމި ްނެޭގކަން. ްއުިވގެންދާނެ.ްްއެއް ްމީގެން ވެސް

ް ްވިޔަފާރި ްއެހެން ްފަސޭހަކަމާބިމަކީ ްއެްއގޮތަށް ްވިްއކަްމުދަލެކޭ ްވިޔަފާރިް،ބަދަލުކުެރވިް،އިްެއްއކޮށް މުދަލެްއގެްްގަނެވޭ

ްބަލައިގަނެ ްބިލު ްމި ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްެއކަށައެިޅގެންދާނެ. މަޖިލީހުގެްް،ގޮތުަގއި

ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްފުރުޞަތަށްޓަކައި.ްމިްބިލުްފާސްކޮށްދެއްވުން.ްނުވައިއަށްްފޮްކޮމިޓީ

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްއިބްރާހީކުނުްދާއިރާގެްމާފަންނުްދެ

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްސަރުކާރުްންހުށަހަޅުއްވާފައިްބިމުގެްަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ްކުޅުދުްްބިލު ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްމި އްފުށީްއަދި

ްޢަބްދުލްޣަ ްދާއިރާގެ ްމޫސާދެކުނު ްޓެކްސްްފޫރު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަދާކުރަން. ްުޝކުރު ނޑު ްއަޅުގަ ނެގުމުެގްްއަށް

ޖީ.އެސް.ޓީްުނަވތަްކޯޕަރޭޓްްެޓކްސްްުނވަތަްެއހެންްޓެކްސްތަްއްނަގާްވާހަކަްް.ވާހަކަްދެެކވެމުންދަނީްޓެކްްސްނަގާްވާހަކަ

ްމިހާރު ްފާހަގަކުެރވޭ ްީމގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިލިޔަްދައްކަނީ. ްއެތައް ްވަްނނަ ްދައުލަތަށް ްރުފިޔާވެސް ްން

ްމީގެ ްވާއެއް ްއުނިކުރާ ްަހކަްން ްމިލިޔަ. ްއެަތއް ްވަންނަ ްރުފިޔާމާލިއްޔަތަށް ްދިރިއުޅުމުގެްން ްިމހާރު ބޭނުމަށްްްއެއް

ްހިތްވަރު ްއަިމއްލަކުރުމަށް ްބަންޑާަރގޯތި ްގޮތުދޫކޮށްފައިވާ ްވިޔަފާިރޮކށްދިނުމުގެ ްޭއގެން ްހޯދުމަށްްްދަނީއާމްް،ންނާއި އެއް

ް ްގޮތުްންމިހާރު ްޢަމަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރާްް،3113/2މަލުކުރަމުންދާ ްބިމާިދވެހި ްޤާނޫުނގެްްއްޖޭގެ ބެހޭ
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ް ްހާލަުތަގއި ްގޯިތްިވއްކާ ްކިަބއިްންނުވަތަ ްއޭާނގެ ްވެރިމީހާ ްޯގއްެޗއްގެ ްނުވަތަ ްބިމެއްގެ ްނުވަަތްގޯީތގެްދަށުން ްބިުމގެ އެ

ްއަގުް ްބ26ި%ގެ ްއެ ްގޮުތގައި ްފަާރތުންގެ ްވިއްކާ ްގޯތި ްނުވަތަ ްއުވާލުން.ްރާއްްސަރުކާރަށްްން ްޓެކްސް ޖޭގެްދައްކަންޖެހޭ

ްޓެކްސްްަނގާްވާހަކައޮތީ.ްްުހއްޓާލާްވާަހކަްމިްނެގުންްއަނެއްާކވެސްް،އީްމުްނދާްފައިސާތައްްމިމާލިއްޔަތަށްްމިހާރުްވައްނަ

ްީމގަ ްދެންްނެތް.ްެއއްްއެއް ްރައީސް ްދިވެހިްޢިްއަޒތްތެރި ްބަްާރއްޖޭަގއި،އަުޅަގނޑަށް ްއެބަ ނޑުމެން ހޭްލަންޖެއަުޅގަ

ްމުހިއްބިން ްއެއީ ްކަމެއްބިމަކީ ނޑުމެންެގްް.މު ްއަޅުގަ ްނުވަތަ ްވިސްނާލާިއރު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްބިންތަކަކީ ރާއްޖޭގެ

%ް ްބިުމގެ ްރާއްޖޭގެ ްފެންނައިރުަގއި ްދިިރއުޅ91ްްޭދިރާސާތަކުން ްރަްއޔިތުންގެ ްާރްއޖޭގެ ްދިވެހި ްބިން. ްބަންޑާރަ ައީކ

ްބިމެއް ްބިމެއްްރައްޔިތުންެގ ްޮއތް ްބިންތައްއްޖެވެްނެތް. ްަބންޑާރަ ްއޮތީ ްމޯގޭޖުްއޔާ ްރައްޔިތަުކ ްާރއްޖޭަގއި ކޮށްަލއިގެްން.

ްބިލުްހުށަހެޅުމުގެްސަބަބުނެތް.ްްެއއްވެސްްވަސީލަެތއްްދަނީްހޯދޭނެްގޮތެއްއާމްް،އެހެންްިވަޔފާރިްއެއްދިރިއުޅެވޭްުނވަތަް

ް ްއުސޫލުން ްމިލްުކކުރާ ްމުދާ ްއެހެންވެސް ްބިމަކީ ްހިމެނޭ ްއެބަ ްފައިާދްް،މިލްކުކޮށްްތެރޭގައި ްމާލީ ްއަދި ްިއޤްތިޞާދީ އޭެގ

ެވސްްްކުރެވޭނެްގޮެތއްރަހުނުއެްދީްގޮތުންްއެބަްފައިދާްހޯދަންޖެހޭ.ްއަދިްމާލީްގޮތުންްފައިދާްހޯދޭނީްހޯދުމަށް،ްއިޤްތިޞާ

ްބިންތަަކކަށް ްކުރެވޭނެ ްރަުހނު ްބިންތަކަކީ ްދިރިއުޅެމުންދާ ްމިހާރު ްބިމަކީ ްއެ ްޢިްއޒަތްްއޮެވގެން. ްރަީއސްްެވގެން. ތެރި

ނޑުްް.ބުނަންްުރވެރިެވފައިޅުަގނޑުްވަރަށްްފަޚްއަ ްރުވެިރވަމޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްދިވެއްަސކަށްްވީީތްފަޚްްދިެވްއސަކަށްއަުޅގަ

ްފަޚް ްބިމެއްްއިވާއިުރގަްްރުވެރިވީތީ ނޑުމެންނަށް ްއެް.ނެތްްައޅުގަ ްވާނީ ްވަޒަްނވެިރވެގެން.ްވަޒަންވެރިންނަށް ްތަނެއްަގއި

ްމީ ްއޮންނަ ްއެވަޒަެނއް ްަވޒަންވެިރއަކަށްތަނުްހަކު ްދުނިޔެްގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއުފަންވީީތްްވާނީ. އަށް

ްނމާތްކަލާ ްއުފަންކުރެްއވީްްދުނިޔެގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިމެއްް،ތީވެއަށް ްތަންކޮުޅން ްުކޑަުކޑަ ްއަމިއްަލްނެްމި ތި

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރާއްޖޭގެްއެަތއްްރައްޔިތުންެންއްވިސްނާލަންްއެބަޖެހޭްއެބަްް،ރުވެރިވަމޭްބުނީމަވަޒަްނވެރިންނޭްފަޚް

ްޒަމާެނއް ްފާިއތުވިްްއެތައް ްދިަޔއީ.ްއަހަރ41ްުވަންދެން ްބިކަެވްނިކަމެތިވެގެން ްތެރޭގަްެގއެްެވސް ްްއގެ ީފްަސގާއިްނުވަތަ

ްއޭރުގަް ްްއިގޮތުން ްބައްޓަންވެފަްރާއްޖޭގަްއޮތް ްެއއްްއިގެެއއްގަްްއެއްްއޮތްްއިއި ްގޮްތްގެެއއްްދިރިއުޅުން. ްދިރިއުޅުުމގެ ަގއި

ނުޑްހަނދާނުގަިއްމާލޭގަްް،ގެންްައއިސްވެްްބައްޓަން ޔިތުންްނިކުމެްވެލިފުނިްޖެހީްވެލިފުނިްޖެހިްހިސާބުންްރައްްްއިއަުޅގަ

ްބަދަލުކުަސގާްއެ ްބިންތަކާފަތް ްމާލޭެގ ްވަޢުދުްރުމަށްޓަކައި. ްސަރުކާރުން ްހިއްކީ ްދޭން.ްްެއއްެޗހި ްއެްއޗެހި ްބިންތަކާ ވީ

ްބަެއއްް ްބިންތައްް،އެތައް ްހޯދި ްދުއްވާލައިގެން ްަބއެްއެގްފުރާނަ ްރައީސް.ްްއެތައް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދިން ވެސްްސަރުކާރުން

ދަތުރުކުރަމުްންްއިޓެކްސީެއްއގަްއިދުވަހުްދިާމވިްައޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެްރަްއޔިތަކުްައޅުަގނޑުްކާރެްއގަްއަޅުަގނޑާްއިހަށް

ްެޓކްީސގަ ްކިހިްއެްއިގޮސް ްފައިބަމުން ްހިސާުބން ްތިމަންނާްހާނެއްހޭ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފެށީ ްރޯން ްއަހާލީމަ ލު

ްއެއްކަެމއްްްމުނިސިޕަލްޓީ ްތިމަންނައަކަށް ްދަމޭ،ްތިމަންނާއަކަށް ްކޯޓަށް ްދަމޭ،ްތިމަންނާ ްނުކުރެވުނޭ.އަށް ްނަްތިމަންްވެސް

ްމައްޗަށް ްޭބނުމޭ.ްގެ ްއެބަތިއްބޭްްވެސްްނަގަން ްދިކ8ްުތިމަންނަގެ ްތިމަންނަ.ްމުނިސިޕަލްޓީންްރިއުޅެްދިން.ްކިހިނެއްހޭ ނީ

ްކައު ްސިޓީ ްމާލޭ ްބުނާނޭނުވަތަ ްނޫނޭްންސިލުން ްކަމެއް ްބެހޭ ްކަމެކޭް.ތީްތިމަންނަމެންނާ ްނިންމަންޖެހޭ ނުވަތަްް.ކޯޓުން

ްމުނިް ްބުނާނެ ްދިޔައިމަ ްގަންކޯޓަށް ްކަމެކޭ.ްމިހެން ްސިޕަލްޓީގެ ްބަހައްޓަނީހިންގަ ްމީހާ ްރައްޔިތު .ްޢިއްޒަތްތެރިްގަންހިންގާ
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ްކަމަށްްރައީސް ްހެދިއްޖެ ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަޖެހޭ. ްމިްވިސްނާލަން ްވެއްޖެްްބިލުްވަންޏާ ޤާނޫނަކަށް

ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުްކަމަށް ްލިްގޮުތގަިއްއެްްކުރާވަންޏާ ްޙައްޤުަތްއްރައްޔިތުންނަށް ްމީހަުކްްއަހަރ41ްްުިބގެންދާނެ. ީވއިރު

ްނިދާފަ ްގޭގަްްއިހަމަ ްރައީްއިއޮތީ ްގޭގަްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުމެ ްމިހާުރ ްޑިމޮކްރަސީްްއިސް. ްތިމަންނަ ްަހދައިގެން އޮފީހެއް

މީގެްް،ތަކަށްްޤާނޫނުްނަންބަރުހިމެނޭްސިޓީްކައުންސިލްްއެބަްއިބިލުގަްކިހިނެއްތޯްޑިމޮކްރަސީްގެނެވޭނީ.ްމިް.ގެންނާނަމޭ

ްހުށަހަޅާ ްތެރޭގަމަގްސަްސަބަބު،ްްބިލު ްްއެބަްްއިްދު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދިވ3121/8ްެހިމެނޭ ްދާއިރާަތްއްިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ްލާމަރުކަޒީްއުސޫ ްޤާނޫނުގެ ްހިންގުުމގެ ްއުފައްދާަފއިލުން ްކައުންސިލްްދަށުން ްވާ ްދާއިާރގެއިޚްިތޞާޞްތަުކގެ ްހިނގާ ްގައި

ްްހިމެނޭްއިތެރޭގަ ްހިންގައި ްބިން ްބަންޑާރަ ްކައުންސިލްބެލެހެއްދައުލަތުެގ ްއުސޫލުަތއްްޓުން ްހަވާލުކުރެވޭނެ ތަކާ

ްަރއީސް،ޢިއްޒަތްްކުރުން.ޤާއިމު ްކުރީގަްްތެރި ްނޮކުރީގަްްވާލުނުކުީރ،ހައި ްރީޖަނަލްދައި ްސަދަން ްއޮފީސް، ްރީޖަން ްން

ްތިމަންނަމެން ްހަދައިގެްންރަްއޔިތުންެގްް،ކޮްށގެންނޭލާމަރުކަޒުްއޮފީސް ްއޮފީހެއް ްއަތޮޅު ްއޮުޅވާލަިއގެން ްަޤއުމުތަަކށް ބޭރު

ްއަުޅވަްްއިލޮލުގަ ްަލއްަވްއަނދުން ްމަަސއްކަެތއްްކޮގުލާނުްއިގެްންރައްޔިތުން ްބުރަ ްއެަތއް ްއެްށްގެން ްރަުށްްކޮށްގެން ހުންނަ

އޮތީްކައުންސިލްތަކަށްްބަދަލުވެފަ.ްްމިހާރުްމިއަޅުަގނޑުމެންްޓީތައްްވެސްްނުދީްމިހާރުްރަށުްކޮމިްޓީތަކަށްްއެަކއްެޗއްކޮމި

ްމި ްވާލުކުރަނީ.ްހަްކައުންސިލާ ްހޮާވފައި ްަރއްޔިތުން ްމިްތިބިހަވާލުކުރާއިރު ްއެހަްބަޔަކާ ްބިންބިްންްވާލުުކރެވެނީ މީހުންގެ

ްހަދަންްއިް.ްކުީރގަގޮތެއްްބަހާނެ ނެޑއް ްދަ ްް،ވެްއޖެއްޔާްބިމެްއްނުވަތަ ްކުރަންަދނެޑއް ނުޑވެރިަކން ްމާލެްްދަ ްވެއްެޖއްޔާ

ްވެިރއަކަށްއަ ްކޮންމެވެސް ްއަިއސް ްްއިްމާލެގަްް،ސަލާންޖަހައިްށް ްްބޭފުޅަކު ްކޮންމެވެސް ްޮގއިފާލައްަބއެއްްްގެތަނެއްހުންނަ

ްާކއްޓެއްްއޮތަސް،ް ްވެރޭހާ ްތަނަށް ްލިޔުްއވަިއގެން ްތަނެއް ްހުރިހާ ްއޮތަސް ްކުޑަމިްއެްނމެް،ފަޅުރަެށއް ދޮންވެލިކޮޅަްށްނުން

ްގުލާނުދަން ްގެނެސްގެން ްމިތަނަށް ްމިހާރުްދެން ްމީހަކު ްއެފަދަ ްގެންުގޅުނީ. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅވެތިކޮްށގެްނ ކޮށް

ް ްގެންނާނަމޭ ްޑިމޮކްރަސީ ްނުކުރެވޭެންް،ބުނެނުކުމެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ވެރިކަންްކުިރްެއއްެވްސްްަގއިްުކރިއެއްްުނގެނެވޭނެްދެންްއިދިކޮޅުްޕާޓީްއޭރުްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްޤަބޫލެއް.ްޑިމޮކްރަސީ

ސާސްްނުދަންނަްބަޔަކަށްް.ްަރއްޔިތުްނގެްއިހުދަންނަްބައެއްބަޔަކަށްްދިވެހިާރއްޖެއަކަްށްުނގެނެވޭނެ.ްެއއީްޑިމޮކްަރސީްނުް

ނޑުްފާހަގަކުެރވޭްް،ެއއްްްނުގެނެވޭނެްޑިޮމކްރަސީ ލޭންޑުްްއިމީގަްް.ޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްް،ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަދިްައޅުގަ

ނޑު ްމައިގަ ްއޮތޯރިީޓގެ ްސަރވޭ ްބަޔާންްއެންޑް ްތިރީގައި ްޗާއޭްަވނީްއެްއިކޮށްފަްމަސްއޫލިްއޔަތު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓް.

ްބެލެހެއްޓުން ްެއކުލަވާލައި ްޗާޓު ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްެތރޭގައި ްމަސްއޫލިްއޔަތުގެ ްޮއތޯރިޓީގެ ްބެލެހެއްޓުން. ް-3ް.އެކުަލވާލުމާއި

ްޤާކެޑަ ްސިްސޓަމެއް ްސަރވޭ ްރައީސް،އިމުސްޓްރޯލް ްޢިއްޒަްތތެރި ްހަދައިްްއެތަންްއިބިނާތަކާްއިމަގުތަކާްްކުރުން. މިތަން

ޓިނެންޓަލްްކޮންްހާރުްޗާުޓްއެކުަލވާލަމުންރާއްޖޭގެްޗާޓުތަްއްެއކުލަވާލުަމށްްދިވެހިރާއްޖޭެގްމިަހއިްދިވެހިްއޭެގްޗާޓުަތއްްކުރަ

ނޑައެޅުމަށްޝެލްފުް ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގަްްވެސްްއެްޓަަކއިްމިހާރުކަ ދިވެހިރާއްޖެްްއިއޮތީްއދ.ްއަށްްހުށަހެޅިފަ.ްއަޅުގަ

ްޗާޓު ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްކުރެހޭއިރުގަުކރެްއެބަ ްކިހިނެއްތޯ ްރާއްޖެްޖެހެނީެހންއި ްރައީްސ. ނޑުްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ އަކީ

ްްއިގޮތުގަްްބޫލުކުރާޤަ ްއަުޑއަހަން. ްވާަހކަ ްކިޔ26ްްާދޮންބަންޑާރައިންގެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކ ްޤަރުނައިގެ ވަނަ
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ހާލަތާިއްއޮތްްްއިދުނިޔޭގަްއިދެއްވިްމަސަްއކަތާއިްއޭުރގަްއިންްކޮށްްދޮންބަންޑާރަް.ްއެހެންނަމަވެސްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިއުޅެން

ްޤަރުނ26ްު ްްއިގަްވަނަ ްނުވަަތްއީސްޓުއިސްތިޢުމާްއިލަތާހާްއޮތް ްޔޫރަޕާްްރީން ްެވސްޓު ްނުވަތަ ްކްރިސްޓޮފަރްޔޫރައި ޕުން

ްހޯދައިް ްއެމެރިކާ ްޕޫއެމެރިޯގވަް،ކޮލަމްބަސް ްޮގސްްއެމެރިކާްޗީްސް ްމަލާބާރަށްްް،އަށް ްައއިސް ްވަްސކޮޑަގާމާ އޭގެފަހުން

ްރުއްތަާކއިް ްރާއްޖޭގެ ްއައިސް ްއެބަޔަކު ްއަދި ްނުވަތަ ްމީހުންނާ ްޑަޗް ްއައިސް ްބަޔަކު ްތެރޭގެ ްމަލާބާރީންގެ ްއަރަިއ،

ނޑު ްކާށިތެލާއިރުއްދަ ްރޯނާްަތކުން ްވެިރވެޭއތިްއި،ޮބއްޔާްްއި،ނުވަތަ ްމިތަނަށް ްއެަތއް ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްހޯދުމުގެ ް،މީތި

ްހިފަހައްޓާފަ.ްއެހެންވީާމ،ްއިއްޖެްމިއޮތީްރާއްޖެެއއްގެްގޮުތގަރާކޮްށގެންްތައްްރަްއޔިުތންނެއްްމަސައްކަތްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެ

ްކިހާ ްކުރަހާއިރު ްޗާޓު ްދާންޖެހޭތޯ.ްއައްޑުްއެބަވިސްނަންޖެހޭ ްފޯްހިސާބަކަށް ްނުވަތަ ްހިސާބަށް ްހިސާބަްށްޅައަތޮޅާ ވައްސާ

އިންްްަރއްޔިތުންްއޭރުްެއއީްދޮންބަންޑާރަްހިްދިވެހިރާއްޖޭގެއިްފޯަޅވަްގަްރުނުވަނަްޤ27ްައީްސ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަްދާންޖެހޭތޯ

ްފަހުްޒަމާނަށް ްރުއްތަކާްއެް،ވެސް ްގޮސް ްއެްއިހިސާބަށް ްހައްދައި ްްހިސާބަށްްއޭިތމީތި ްގޮސްއުޅުުނކަން ނގޭ.ްއރވެސް

އެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެބަްވިސްނަންޖެހޭްްރަހާލާށެކޭކުްެއއްޮކށްްވައްސާމިޗާޓުްކުރަހާއިރުްފޯޅައަޅުަގނޑުްނުދަންނަވަމޭް

ްްއިއޭރުގަް ްއުޅުނު ްރަްއޔިތުން ްކޮށްފަް،ލާއިްހާިދވެހި ްަރްއޔިތުން ްމަަސްއކަތާްއިރާއްޭޖގެ ްިދވެހިްްމިްއި،އޮތް ބިންތައް

ްކިިހނެއް ްޙައްޤުވަނީ ްކަމާއިްރައްޔިތުންނަށް ްއޭުރގަް،ެވގެން ްރައްޔިތުން ްމަސައްކަްތްްއިިދވެހި ްދެކޮޅަށް ްާބރުތަކާ ބޮޑެތި

ްމިްގެންލޭއޮހޮރުވައިް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމަަސއްކަތަކުން ްދިވެހިރާއްޖެްއެތައް ްހަދާފަހިސާބަށް ްްމިްއިއަކަށް ، އެހެންވީމާއޮތީ.

ުއޅުނުްތުންނަށްްޤާނޫނުތައްްއައުުމގެްކުީރގައިްވެިރކަންތައްްައއުމުގެްކުރީަގއިްެވސްްމިްބިންތަކުގައިްދިރިްިިދެވިހ ަރްއޔ

ް ްބިން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭންޖެހޭ ްއެބަ ްޙައްޤުތައް ްމި ްމޯގޭޖުބަޔަކަށް ްަރއްިޔތުން ްދާިދްވެރިކުރުމުގައި ކުރުމުގައި

ްއުޅުނީމާ ްވިްއކާލަން ްބިމެއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކޮޅުހަދަނީ.ްް،ފަހުން ްއުޅުނީމާ ްވިްއކާަލން ްބިމެއް ސަރުކާރުން

ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްިވޔަފާރިކޮށްގެްންްދިވެއްަސކަށް ްމާލޭގައި ްއަިއސް ްރަށަކުން ްއޭނާ ްިވއްކަނީ. ްދިެވއްސަކަށް ވިްއކަނީ.

ކޮްށގެންްއިމާރާތްކޮްށގެންްއެތަްންޭއަނ ިއްނެވްސޓު ، އޭނާްއަށްްލިބުނުްހުރިހާްފައިސާްއެއްްހަމައެކަނިްބިންކޮޅުްދިނީމާ

ްމަްއސަލަ ްކޮބައިތޯ ްބިމަީކްް.އަކީްކުއްޔަްށްދިނީމަ ްނުދީ ްވެސް ްނުދޭން.ްއެވަރުން ްެވސް ްަރީއސް.ްެއވަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއްެޗއް ްއެއީ ްކަރުދާހަކީ ްނޫންްހަމައެކަނި ްަކރުދާހެއް ްބަަލއިގެން. ްރަް،ކަމަށް ްބިެމއްަގއިްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއޗަކީ. އީސް

ްރަހު ްބިމެއް ްހުންނާނެ. ްއަެގއް ްބޭންވެއްެޖއްޔާ ްކަރުނުކުރެވެންޖެހޭނެ. ްމޯގޭޖުކުތަކުން ްނޫްނ ްބިންތަާކއި،ްދާހެއް ކުރަނީކީ.

ގެްހުރިހާްޤައުމެއްަގއިްރަނާއި،ްރިއްސާްމިްމައުދަންތައްްދުނިޔޭަގއިްމަސައްކަތްކުާރ.ްއެމެރިކާްތަންތާނގައިްވެސްްދުނިޔޭ

ްރަހު ްފަވެސް ްޭއގެ ްނުކޮށްގެން ްޮބންޑު ްނުވަތަ ްލިބެނީ ްެއއް ްއެއިސާ ްމަަސއްކަްތކުރަނީ ްބިމާްިވއްަކއިގެން އި،ްމީހުން

ްބިނާެވގެން ްބޭންުކތައް ްބިނާކޮށް ްމަްއޗަށް ްކުރާނެ.ްއޭގެ ްބާވަތްތަކުން ްަމުއދަނުގެ ްެވސް.ްްރަނާއި،ްރިއްާސއި،ްއެކި ވަނީ

ްަސރުކާ ްކުީރގެ ްޕްރިންޓުއެހެންނަމަވެސް، ްފައިސާތަކެއް ްހަމަ ްކޮށްލާފަރުން ްއޭރުަގއި ްބަނގ6ްުއި ލަދޭޝްްމިލިޔަނުން

ވުރެްގިނަްްމިލިޔަނަށ231ްްއަހަރުްފަހުނ31ްްްލިޔަނުންްހެދިްކުަޑުކޑަްބޭންކަށްްމ6ްިބަޔަކާއިްއަދިްދިވެހިާރއްޖެްެވސްް

ޑޮލަރުްއެކަކުްނަގާފައިްއެްނެގިްބަޔަކުްކަރުދާސްްފުންޏެއްްޖަހާފައިްފިލީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކޯަޓކަށްްވެސްްއެެއއްް
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ނޑުްދެކޭްއަތުނުލެ އަށްްއިތުރުްބަހުސެއްްނުކޮށްްމިްްއަވަހަށްްމިްއީ،ޮގތުގައިްމިވުނޭްއެްފައިސާްެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހިމެނޭ ްއެަބ ްީމަގއި ްފާސްކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ ްބިުލ ްމި ްއެްއ56ްްްފާސްކޮށްދެއްވަްނވީ. ްރަޖިސްޓްރާ ްތެރޭގަިއ ދުވަްސ

ާވްްފައިުދވަހުގެްތެޭރގައިްމިްޤާނޫނުގައިްބަޔާްނކޮށ56ްްމިްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާްތާރީޚުންްފެށިގެންްް،ކޮށްޢައްޔަން

ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކައިްއަދާކުރަންޖެހޭްްށާިއްބިމުެގްދަފްތަރުްއެކުލަވާަލއިރީކުރުމަޖިސްޓްގުޅޭްމުޢާމަލާތްތައްްރަްގޮތުަގއިްބިމާ

ްއުފައްަދއި،މަސްއޫލިއްޔަ ްމަޤާމެްއ ްނަުމގަިއ ްޭލންޑުގެ ްއޮފް ްރަޖިސްޓްރާ ްއަދާކުރުަމށް ްމަޤާމަށްްްތުަތއް އެ

ް ްޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއަޒތްތެރިއްޔަންކުރަންވާނޭމީހަކު ްމީހަުކްް. ްގޮތެްއގައި ްއަވަސް ްވީާހވެްސ ރައީސް،

ނޑަްށްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްުޝކުރުްްބަެއއްގެްަޙއްޤުްއެްްދިވެހިްަރއްޔިުތންނަށްްއެް،ޢައްޔަންކޮށް ބަޔަކަށްްދޭންވީ.ްއަުޅގަ

ނޑުގެްވާަހކަްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުިރއްާޔ.ް ްއަދާކުރަމުންްއަުޅގަ

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް.ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއް

ްމި ްއެހެންވީމާްއާދެ، ްމައްސަލަޖެހިފަ. ްސިސްޓަުމގައި ްސައުންޑު ްައޅުަގނުޑމެންގެ ައުޅަގނުޑ ުފުރަޞުތ ، ވަގުތު

ޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްއާދެ،ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްް.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ެމުދަކނޑާާލަނން ެއުރުވްނ ިއަހްށ 

ްް.ލަޠީފު

ްް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްހިތަދޫްދެކުނު

ްވަރަޙުމަތު ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ްهللاް`. ްވާހަަކިއގެ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ނުޑްވަބަރަކާތުހޫ. ްއަުޅގަ ްބައި ފުރަތަމަ

ްއަްއޑު ްއާދެ، ްދާއިރާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ނަޑއަޅާލަން ްވަކިްންްކަ ްއަދި ްދާއިރާ ްދެކުނު ްހިތަދޫ އަތޮުޅގެ

ްއަްއޑު ްަރއްދުކުރުމަށް.ްޚާއްޞަކޮށް ްއެދުންަތއް ްހެޔޮ ްމަހުގެ ްރަމަޟާން ްރަްއޔިތުންނަށް ްެއއާްއަތޮޅުެގްޮލބުވެތި ެއކުްހަމަ

ްހު ްމަޖިލީހުގެ ްރަމި ްމި ްވެސް ްއުޚުތުންނަށް ްއަޚުންނާއި ްލޮބުވެތި ްރާއްޖޭގެ ްމެންބަރުންނާއި ްޢިއްޒަތްތެރި މަޟާންްރިހާ

ްތަހު ްއެދުމާއި ްހެޔޮ ްކުރިމަތީަގއިމަހުގެ ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްރައްދުކުރަން. ްބިލެއް.ްްނިޔާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްިބލަކީ ވާ

ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވޭ.ްސަބަބަކީ،ްބިމުގެްބިލުްމިއީްކަމުގަްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނާްދިރާސާކުރަންޖެހޭްބިލެއް އިްއަުޅގަ

ވާްބިލެްއ.ްމިްބިމަކީްރާއްޖޭގެްއިޤުތިޞާދުގެްވެސްްވަރަށްްބޮޑުްބައެްއްްވަރަށްްގިނަްބައިތަެކްއގެްމަްއޗަށްްއެކުެލވިފައި

ްވަސީަލތެ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެވސް ްތެރެއިން ްވަސީލަުތގެ ްާރްއޖޭގެ ްެއއްެޗއް. ްއެކަންްހިއްސާކުރާނެ ްއެހެން ްބިމަކީ. އް

ްމި ްކަންތައްތައް ްބިމުގެ ްދަށުން ްގަާވއިުދތަކުގެ ްޤާނޫނުތަކާއި ްތަފާތު ްވެްސ ްހަމައަށް ްއަދާ ްހުރިހާްްއޮތްއިރު ްމި ދިޔައީ.

ްމި ްބައްޓަންކުރެވިަފއި ްިބލު ްމި ްގޮުތގައި ްބިެލއްެގ ްހެދިފައވާ ްއެްއކޮށްލެިވގެން ްބިުލެގްްބައެއް ްމި ްއެހެންވީމާ، ަވނީ.

ދާއިާރއެްއަގއިްްދަންނަވާލަންްބޭނުންަވނީ،ްވަރަށްްޮބޑަށްްދިރާސާކުެރވިްވަރަށްްފުޅާމިްކުެރވޭއިުރްއަުޅަގނޑުްމަސައްކަތް
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ދިރާާސކުރެވިްޭއެގްމައްޗަށްްބިނާކުެރވިގެންްިމްް،މިކަމާްގުޅޭްމަޢުލޫމާތުްހުރިްފަރާތްތަކުގެްމަޢުލޫމާތުްހިއްސާކުރެިވގެން

ްގެންދިއުމަކީ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްގޮތެއްްބިލުގެ ްބޭނުންކުރެވޭނެ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭގެ .ްކަުމގަްރައްޔިތުންނަްށ

ވަނަްމާއްދާްއަށް.ްއެްމާއްާދްްބިލުގެްސިާޔސަތުްހިމެނޭްހަތަރުމިްވަނީްްއަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްބަލައިލަންްބޭނުން

ްމި ްބަލައިލާއިރު ްބިމާްއޮންްއަށް ްބަންޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްކަންތައްތަުކަގއިްްނަނީ ްއެކުަލވާލުމުގެ ްސިޔާސަތެއް ްޢާއްމު ގުޅޭ

ް ްާމއްދާަގއ4ްިމިއޮންނަނީ ނޑައަަޅއި،ްވަނަ ްކަ ްގިންތިތައް ނަޑއަޅާީންްވާ ްކަ ްބޭނުންތައް ްދޫކުރަްނީވ ްބިންތައް އެ

ްމަތިން ްމަޝްަވރާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމަށް.ްވަޒީރުްނގެ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީްކަމަށް.

ްފުޅާ ްދާެންްމިހާ ްކަހަަލްގޮތަކަްށްކަންަތއްތައް ްަވގުތަށް ްަވގުތުން ްބޭނުންަތކަށް ްރަްށރަށުގަިއްރަްއޔިތުންގެ ދާއިރާެއއްަގއި

މަޖިލިސްްވަންނަްްެވސްްވަޒީރުްނގެއޮތްްަކމެއްގެްތެރެއަށްްއަނެްއކާއަދިްރަނގަޅަށްްޭރވިގެންްކަންތައްތައްްދާނެ.ްއެހެންް

ްެވއްޖެ ްުފރިހަމައްގޮތަކަށް ްަރއްޔިތުންނަށްްްާޔްެއކަން ްބޭނުންާވްައވަްސްސްޕީުޑގައި ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަދި ްނުހިނގި އަށް

ްވަސީލަ ްމި ްޚިދުމަތުގެ ްހިނގައިދާނޭމި ްނުހިފި ްބޭނުން ްދެއްވާްތުެގ ްމިނިސްޓަރު ްހަމަ ްމިސާލަކަްށ، ްބަދަުލގައި ްއޭގެ .

ްދަށުންް ްބެއްެލވުމުގެ ްމިނިސްަޓރެއްެގ ްމަތިން ްމިކަްލަފައެއްެގ ްއޮންނައިރު ްަކނަޑއަޅުްއވާފަިއ ނިސްޓަުރްމަށް

އްާޔްރެވޭްކަހަލަްނިޒާމެއްްއަތުވެއްޖެްމަޝްވަރާކުްކުގެްފަންނީްބޭފުޅުންގެްޓީމަކާބެހޭްކަންތައްތަްމަޝްވަރާކުރަްއަވއި،ްބިމާ

ްކު ްކަންތައްތަްއ ްެއ ްހަލުިވވެަފއި ްމަސައްކަތް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ްގޮްތްރިްއަޅުަގނޑަްށ އަށްދާ

އޮންނަނީްހަމަްމިްހުރިހާްކަމެއްްގިންތިތަކަށްްްގައިްވެސްްމިވަނަްމާއްދާގެް)ނ(5ްގޮތަށްްް.ްހަމަްއެފުރިހަމަވެގެންދާނޭ

ްދޫކޮށްފައި ްބޭނުމަކަށް ްވަިކ ްނުވަތަ ްހަމަްްބަދަލުކުރެވޭނީ ްޖެހިދާނެ. ްވެސް ްބަދަލުކޮށްލަން ްބޭނުމަކަށް ްއެހެން ްބިމެްއ ާވ

ްރަށްރަށުްމިސާލަކަށް، ްލޭްނޑު ްޕްލޭެނއްގެ ްގޮތަަކްށްްޔޫސް ްކުއްލި ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްގޮތާިއ ްއޮންނަ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ހަމަ

ްއެހެންވެއްޖެްބަދަ ްފަރާތްތަްލުކޮށްލަންޖެހިދާނޭ. ްބެހޭ ްކަމާ ްލިޔެގެން ްހަމަ ްއެްއކަލަ ްވެސް ްމިސާލަކަށް،ްމިއޮންނަްއްޔާ ކުން

ްދަންނަްްލޭންޑު ްމިނިސްޓަރަށް ްއިން ްއޮތޯިރޓީ ްސަރވޭ ްއަށްްއެންޑް ްމަޖިލިސް ްއެއްކަަލްވަޒީރުންގެ ްމިނިސްޓަރު ވަިއގެން

ްދަންނަވައިގެންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮތްތަކެްއްް،އަށްްެވސް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްދުވަހެއްަގއި ްއެއްކުެރވޭ ްމަޖިލިސް ވަޒީރުްނގެ

ުރަކީޒ ޮގުތްނ ިއާދީރ ޭއެގ ަބަދުލަގިއ ިމ ަވަރްށ ަރނަގަޅްށ ާލމަ ، މެއްްލަސްެވެގންދާނެ.ްއެހެންވީމާނިމެންދެންްއެކަ

ްާގއިމުކުެރވިފައިްަރްށަރުށަގިއ ަކުއްނިސުލަތކާ ، ާދިއާރަތްއ ިހްނުގަމްށަޓަކިއ ުއޫސުލަތެކްއ ަކނަޑެއޅި  ްއެްއޗެހި

ްަކއުްނސިލުތަކަށް ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަަވން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންެގްްވާއިރު ްއޮންނަންވާނޭ. ްބާރުަތކެްއ ވެސް

ް ްމަޝްވަރާއާ ްބައެއް ްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ްރަްއޔިތުން ްއެހެންެވއްޖެއެުކ ްަބްސްކައުންސިލަރުންނަކީ. ްރަްއޔިތުންގެ އްާޔ

ގޮތުގަިއްކުރުމުގެްކަންތައްތަކުގެްކޮްނމެވެސްްބަހެއްްބުނާްބައެއްގެްްރަނގަޅަށްްހޯދައިގެންްކަންތަްއތައްްރަށުގެްބިންްހެޔޮ

އެންޑްްުކގެްމަްޝަވރާއާިއއެކުްމިްލޭންުޑްވާންޖެހޭނެ.ްއެްަކއުންސިލުތަްގޮތުަގއިްރަށްރަުށގެްރަށުްަކުއންސިލުތައްްވެސްް

ްއޔާްއެކަންްސަރޭވުކރުމުގެްކަންތައްތައްްނިމިފައިްކަަމށްްވެއްޖެްސަރވޭްއޮތޯރިޓީްއިންްކަންަތއްތައްްކުިރއަށްްގެންދަވާ

ްަރއް ްބޮޑުވާނެ ްވެސް ްހަމަޖެހުން ްތެޭރަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްރަށްރަުށގެ ްއެ ްބޭނުންވާްއޮންނައިރު ްއެންމެ ިޔތުންނަށް



10 

 

ެއ ަސަބަބްށަޓަކިއ ައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވްނ ، ބޭނުންކުރެިވގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާރަުށގެްިބންކޮޅުްްކަންތައްތަުކގަިއްއެ

ްއުފެދިފައިްޭބުންނަވީނ ިމާހަރްށުވެރ ޮބަޑްށ ުފޅާ  ްރަށްރަށުގެ ްއޮންަންްދާއިާރއެްއަގއި ްބާރު ްަކއުންސިލުތަކަށް ވާ

ްއެ ްގޮތަމީހުްގޮތަކަށް ްޮއންނަ ްބިމާންެގްބަސް ްއެ ްއެްބެހޭްކަށް ްފަުހގެްނިންމުންްނިންމާއިރު ްއެންމެ ބޭފުޅުްނެގްްގޮތުން

ވެސްްޚިޔާލާއިްމަޝްވަރާްހޯދިގެންްކަންތައްތައްްނިމޭްކަހަލަްގޮތަކަށްްމިްބިލުްބައްޓަންވެެގންްއައުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުް

ްކަމެއް ްމިކަމުގަްބޭނުންތެރި ްމީގައި ްލޭންޑުް.ްިމނިސްޓަރަށް ްޮއތޯރިޓީްއޮންަނނީ ްބޭނުންވާނެްްއެންޑްްސަރވޭ ހިންގުމަށް

ް ްމަޝްވަރާއާ ްއޮތޯރިޓީެގ ްޚަރަދު ްއެންމެހައި ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްމިނިސްޓްެއކު ްހިމަނަންވާނޭރީގެ ްވަކިން .ްބަޖެުޓގައި

ްބެއްލެް ްކޮންމިނިސްޓަރުގެ ްއޮންނައިރު ްދަށުގައި ްވުމުެގ ްކޮން ްދަުށަގއި ްބެއްެލވުމުގެ މިނިސްޓްީރއެްއގެްޭބފުޅެއްެގ

ްދަ ްބަޖެޓުބެއްލެވުމުގެ ްވެއްޖެއްޔާ ްފުރިހަމަ ްއެކަްނ ްރަނގަޅަްށްްުށގައިތޯ ްވަރަށް ްވެސް ްކަންތައްތަުކަގއި ފުރިހަމަކުރުމުގެ

މިނިސްޓަރަކުްްއޔާްވާނެްގޮަތކީްެއކަމާްބެހޭްމަޢުލޫމާތުްނެތްްކަމަށްްވެއްޖެްނޫންްހެންކަމަށްްފެންނަނީ.ްއެްރޭވިގެންދާނެ

ް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއެކަމަބަޖެޓު ްޖެހިަވޑަިއގެންފިއްޔާ ްއުފުއްލަވަން ްިޒންމާ ްކަންތައްތަްއ ްބޭނުންާވްތައްޔާުރކުރެްއވުމުގެ ށް

ް ްބަޖެޓު ްއެކަީށގެންވާ ްރަށްރަށުގަިއ ްސަބަބުން 311ްްނުދެވުުމގެ ްސަރވޭކުރުުމގެ ްރަށުގެ ކަންތައްަތްއްވަަރކަށް

ްޕްލޭންކުރި ްއަހަރަށް ްަވރަކަށް ްބާރަ ްދިހަ، ްއެކަްންްމުގައިކަްގާތްަގނޑަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްނުދާނެ. ްނިންމިގެން ިވޔަސް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާ އެހެންމެްސަރވެއަރްޖެނެރަލްގެްމަސްއޫލިއްޔަުތގެްް.ްހަމަގޮުތގަްވެސްްއެބަޖެހޭްއިޞްލާޙުކުެރެވންްއަޅުގަ

ްމި ް)ރ(ްތެރޭގައި ްއޭގެ ްގަާވއިދުތަކާްްޮންނަނީ ްބޭނުންވާ ްއަާދކުރުމަށް ްމަސްއޫިލއްޔަތު ްއޮތޯރިީޓގެ ްއުސޫލުަތްއްގައި އި

ބޭފުޅުންްމިސާލަކަށްްއެކަމާްބެހޭ،ްމިގޮތުންްކުރަންޖެހޭްްއޮންނަނީ.ްއެްބޭފުޅުންގެްަކމެއްގެްގޮުތަގއިްމިްއެކުަލވާލުން.ްއެ

ްއެ ްދިރާސާ ްަވރެއްގެ ްކޮންމެެވސް ްހެދެންވާނެްކަންތައްތަުކގެ ްގަާވއިދު ްއެ ްމަޝްވަރާކުރެިވގެން ކަމަްށްްބޭފުޅުންނާ

ްވެްސްއެއަޅުަގނޑަްށް ްަގާވއިދެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެ ްހަމަ ްަގވާއިދު ްއެ ބޭފުޅުްންހައްދަވާފާނެ.ްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެހެންނޫނީ

ްމެނިގެންްހިނގައިދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްސަބަބަށްަޓކައިްެއއާްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްއެއްޗެްއގެްގޮތުަގއިްހި

ްވިް ްވެސް ްދޭެތރޭގައި ްމާއްދާއާ ްއެ ްދޭތެރޭގައި، ްދެން ްފެނޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމ21ްިސްނާލުން ްަގއި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްގިންތިތަކަށ4ްްއޮންނަނީ ްއެކިެއކި ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްެއކަށަައޅައި،ްަވނަ ބިންތަުކެގްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގުޭޅްބިންތައްްކަމާްްއެަކށައަޅަިއ،ެއކިެއކިްބޭނުންތަކަށްްތެރެއިންްސީދާްމިނިސްޓަރުްބަލަހައްޓަންޖެހޭްބިންތައްްފިޔަަވއިް

ްއެްއިދާރާތަކާ ްބިންތަކާގޮތަްްހަވާލުކޮށް ްހަވާލުކުރެވޭ ނޑަައޅާފައިްގުޅޭްްށް ްކަ ްތަންފީޛުކުރުމަްށްްގޮތުން ްސިޔާސަތުތައް ވާ

ްމިނިސްޓަރުް ްދިމާލަކުން ްިއތުރު ްއަެނއްކާ ްއެބަޮއވޭ. ްއޮޯތރިޓީ ްއެކަމަކު، ްމިނިސްޓަރޭ. ްއަންގާނީ ްއިދާރާތަކަށް އެ

ްމިހުންނަ ްގޮުތަގއިތޯ ްއޮތޯރިޓީެގްމިނިސްޓަރެއްގެ ްއެ ްހަމަ ްވެްސްްވަނީ ްއެހެންވީމާ،ްެއކަމުަގއި ްސުވާެލއް. ްއުފެދޭ ވެސް

ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްާމއްދާެއއްގެްް.ަވނަްމާއްދާގެް)ށ(24ް.ްގޮތުގަްއެބަޖެހޭްވިސްނާލަން ްބާބުގެ ްމި ްޫދުކރުމުގެ ބިން

ްމި ްއޮްގޮތުަގއި ްޭއެގ ްް)ށ(.ންނަނީ ްމާއްާދގެ ްޫދކުރެވޭނީް)ހ(މި ްުކއްޔަށް ްބިމެއް ްބަްނޑާރަ ްދައުލަތުގެ ްދަށުން ެގ

ް ްދޫކުރާ ްމިނިސްޓަރު ްމިް.ފަތަކުންނެވެއެކަމަށްޓަަކއި ްުއސޫލަކަށް ްއިހުގެ ްވަަރްށްްވަރަށް ްޒަމާނުަގއި ްކުރީ ދިޔަީއ.
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ްައޑު ްެއއްްއަޅުަގނޑުމެން ްިބމެއް،ްުކއްް،ެވސްްނާހާްހިސާބެއްގެްވާހަކަ ްކޮންމެ ްފަތަކުން ްއެ ްދޫނުވަތަ ްބިމެްއްޔަށް ކުރާ

ނޑަށްްސުވާލުްއްޔާްރަށްަރށުގެްއެދޫކުރައްވަންްވެއްޖެް ްއުފެދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންަތއްތައްްކުރެވޭެންގޮތަކާްދޭތެރެްއަުޅގަ

ްކަމެއް ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްގަާވއިދުްވެސް ްދިުނމުގެ ްުކއްޔަށް ްފާހަގަކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް އޮންނަނީްްމިްކަމަށް

ްނާ ްވުޖޫދަށް ްޤާްއަދި ްމާލިއްޔަުތގެ ްދައުލަުތގެ ްބައެްއގެ ްއިޞްލާޙުންނަ ްމި ްހަާދްނޫނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ގެންނަން.

ބެހޭްއެއްެވސްްވާހަކަްެއއްްއިތުރުްެއއްެވސްްއުސޫލުތަކެއްްވެސްްމިްްމިްބައިތަްއްދޫކޮށްލަން.ްމިއާްގަާވއިދެްއގެްދަށަށް

ްލައްވާފަ ްތެރެއަށް ްއެްޤާނޫނުގެ ްހަމަ ްވިއްުކން ްބިން ްހަމަ ްނެތް. ްމިްްއެއް ްވެސް ްއޭަގއި ްދިމާވޭ. ްއެބަ ްހަމަ ްގޮތަށް

ްއެއްްވާނީްމިްޤާނޫނާްބިމެއްްިވއްކަންްވާްވަނަްމާްއދާގެް)ހ(ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެކަށަައޅާފައ28ްިއޮންނަނީްއެއީް

ްމިްގޮތް ްަގާވއިދެއް ްިވއްކުމުެގ ްމަތިންނޭ. ްގޮުތގެ ްެއއީްވާ ްމާއްދާ ްމިް:2ްއޮންނަ ްމީގައި ްާމްއދާ. ްމިްވަނަ ްއޮންނަނީ

ވަނަްމާއްާދގަިއ29ްްގެްދަށުންްދައުލަތުގެްބިމެްއްވިްއކުމުގެްހަމަތަކާއިްމިްާޤނޫނުގެްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(28ްޤާނޫނުގެް

ްފައިަދއުލަތުގެްމާލިްއޔަތުެގްޤާނޫނުގެްދަށުންްހަދާ،3117/4ްގުޅޭްުއސޫލުތައްްޤާނޫނުްނަންބަރުްްވާްބިމާްބަޔާންކޮށްފައި

ްމާލިއް ްދައުލަތުގެ ްހިމަނަންވާނޭވާ ްަގާވއިދުަގއި ްމިޔަތު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވެސް ްގަާވއިދެއް ްއެ ްއަދި ްވެސްްް. އަށް

ްއިތުރަްށް ްފުދޭވަރަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެއް ްއަިލއަުޅާވލައްވާފަ ްވަރަކަށް ްއެްއވެސް ްއުސޫލެއް ްކަހަލަ އެްއވެސް

ްހުރިކަމަ ްމާއްދާތަކެއް ްބޮޑަްށްވިސްނާލަންޖެހޭ ްވަރަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫުލކުރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ށް

ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްއިތުރަށް ްމިކަމުގައި ްމިްްއެދެން ްްކަމަށް.ްދެން ްނަމުަގިއްް:3އޮންނަނީ ްމާއްދާ،ްކައުންސިލުތަުކގެ ވަނަ

ްކުއްޔަށް ްހޯދުމާއި، ްބިން ްނަމުގައި ްކައުންސިލުތަުކގެ ްތަޞައްރަފުކުރުން. ްއިންވެސްުޓކުރުމާިއ،ްްބިމުން ދިނުމާއި،

ްލިބިގެން ްބާރު ްްމިލްކުކުރުމުގެ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްެއއ6ްްވަނީ ްއުސޫުލތަކާއި ްބަޔާްނކުރާ ްމާއްދާގައި ްގޮުތގެްްގޮތްްވަނަ ްވާ

ްމިސާލަ ްބޭނުންވެއްޖެމަތިން. ްަކއުްނސިލަށް ްބިމެއްކަށް، ްމަތިން ްއުސޫލެްއގެ ްިލބޭ ްވެސް ްފަރުދަކަށް ްއެހެން ްހަަމ ްްއޔާ

ް ްލިބޭނީ. ްބިމާ ްއެ ްފުޅާްދޭތެރޭްދެން ްއެެހންވީމާ، ްއޮންނަނީ. ްދެން ްއެއް ްވާހަަކ ްކުރުުމގެ ދާއިރާެއްއގަިއްްކަންތައްތައް

ްބަލައިލަންޖެހޭނެ.ް ްގޮތެއް ްބޭނުންކުާރނެ ްބިން ްއެ ްވެސް ްހިއްކާއިުރ ްބިން ްމިސާލަކަށް ްބިންކޮޅު ްއޮތް ރަށްރަށުގައި

ްރަށް ްއަދި ްމަޝްވަރާ ްކައުންސިލަުރންގެ ްހަމަ ްފުޅާއެކަމުަގއި ްވީހާވެސް ްމަްޝވަރާކުެރވިގެްންްރަށުގައި ދާއިާރއެްއގައި

ނޑަެއޅި ނަޑއެޅޭްް،ރަށްރަށުގެްބޭނުންްބިންްބޭނުންކުރާނެްގޮތްތަކެއްްކަ އޭގެްފަހުގައިްއެްއަންަގވާްގޮެތއްގެްމަތިންްއެްކަ

ްއަޅުަގނުޑްލެއްްރޭވިއްޖެްގެންދާްކަހަލަްއުސޫްއުސޫލެްއގެްމަތިންްއެްކަންތަްއތައްްބިމުގެްކަންތައްަތއްްތަންފީޛުކުރެވިް އްޔާ

ނޑަކަށްންދާނޭ.ްއެެހންވީމާ،ްެއއާްޚިލާފަށްްދާްކަމަށްްވެއްޖެދަންނަވާނީްބިމުގެްބޭނުންްހެޔޮގޮތުަގއިްކުެރވިގެ ްްއޔާްއަުޅގަ

ްެއްއގޮތަކަށްް ްމިްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްފުރިހަމަވެެގންދާނެ ްއިތުރަށް ްއޭގެ ްބޭނުމަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއީ ްެވސް

ްފުރިހަމަ ްއޭެގ ްޤާނޫނުން ްމި ްލިްނިޒާމު، ްފަސޭހަތައް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެހެންވީމާގޮތުގަިއ ިމ ިޚާޔުލ ، ބިގެންދާނެ.

ވަގުތަށް.ްދެންްއިތުރުްޚިޔާލުތަްއްައޅުަގނޑުްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްކޮމިޓީަގިއްްައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނަވީނ މި 
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ްވަރަޙުމަތު ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް ްނިންމާލަން. ްާވހަކަކޮޅު ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްހިއްާސކުރާނެ هللاްވެސް

ްވަބަރަކާތުހޫ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްް

ް ްޤާނޫނަށް، ްބިމުގެ ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްސަރުކާރުންްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްމަޖިލީހަށް ްމި ޤާނޫނެއް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމަގުސަދަށް ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ، ްއެބަ. ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއަށް ފޮނުއްވީތީ

ހިނދުްްބަލައިލަންޖެހޭްއެބަ.ްމަގުސަދުތަކުގެްތެރޭަގއިްބުނެފައިްއެބައޮތްްމިއަދުްގޯތި،ްބިމެއްްވިްއކާއިރުްނުވަތަްގަންނަ

ްމި ްބިމާއަދު ްސަރުކާރަށް ްނަގަމުންްމިހާރުގެ ްޤާނޫނު ް%ްބެހޭ ްއަދަދ26ްްުގެންދާ ްއެ ްެއކަން، ްވާހަކަ. އުނިކުެރވޭނެ

ްއެބަ.ް ްބަަލއިލަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކީްއވެގެންތޯ ްމިކުރީ ްމިކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްވާހަކަ. ްނުގެންދާނެ ނަގަމުން

ްމި ްއާމްދަނީ ްކިހާވަެރއްގެ ްމައްޗަށް ްިލބޭްއަހަރެްއގެ ްެއޅުވުމަށްޓަަކއިްއިން ްއަނދުނެއް ްލޮުލަގިއ ްރައްޔިތުންގެ ތޯ.

ްމީގެ ްނޫންނަމަްތިމަންނަމެން ްެއއް ްޓެކްސް ްކަމަށްް،ފަހުން ްވިްއކާލި ްއަނެަކަކށް ްބިމެްއ ްއެކަުކގެ ވަންޏާްްބިުމން

ނުޑްްގޮތަްށްގެނެސްަފިއްއެްސަރުކާރަށްްބިމުެގްޓެކްްސްނުނަގާނެކަންްދެްއކުމަށްޓަަކއިްެއްމާއްދާްއެް އޮތީ.ްދެންްއަުޅގަ

އެންޑްްސަރޭވްއޮތޯރިީޓްެއްއްާގއިމުކުރެވޭެންވާހަކަ.ްމީގެްަވނަްމާއްދާަގއިްއެބަބުނޭްލޭްނުޑ6ްްބަލަންޖެހެނީްމިްބިލުގެް

ްމި ްކަެމއްތޯ ްކުރާ ްމަގުސަުދގައި ްދިނުމުގެ ްއެއް ްަވޒީފާ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮން ްއަނެއްކާ ްމިީއ ްބަލާއިރުަގއި ްވެސްްމަގުސަދަށް

ްެއްއްްވަރަށްްއުފެދޭ ްޔުނިވަރސިޓީ ްނޫންނަމަ، ްއިސްލާމްދީން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްުސވާލެްއ. ބޮޑު

ްަފއިސާް ްބަޖެޓުގައި ްނެތީ ްކުެރެވން ްއެކަްނ ްޓަކައި، ްގާއިމުުކރުމަށް ްެއއް ްޔުނިވަރސިީޓ ްއިސްލާީމ ގާއިމުކުރުމަށްަޓކައި

ްއޮީފސް ްއަނެއް ްުކންފުނި،ްނޫންނަމަ ްއަނެއް ްކޮބައިތޯ.ްލާމަރުކަީޒްައެންއ ުވާޒާރ ިމ ަހަދނީ ، ނެތިގެން.ްއަނެްއކާ .ްމި

އެްޤާނޫނުަގއިްހުރިްހުރިހ3121/8ްްާޤާނޫނުގައިްވަރަށްްތަފުސީލުޮކށްްމިކަންްކުރަންޖެހޭްގޮތްްއެބަްއޮތް.ްއެްޤާނޫނުގެް

ވަނަްމާއްދާއާްް:9ްވަނަްމާއްދާްއިންްފެށިެގންްގޮސ97ްްބާރުތަކެއްްނިގުަޅިއގަތުމަށްޓަަކއިްމިްފޮނުވާފައިްމިއޮތްްބިލުެގް

ްމީހުންް ްމީހުންނަށް،ްމި ްމި ްިތބި ްއެމް.ޑީ.ީޕގަިއްމި ްއުޅެީންމިތިބި ނުޑވާލާފަ.ްމި ްކަ ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްމިއޮތީ ހަމައަށް

ްމިީއް ްއުޅެނީ. ްމި ްހިބަކޮށްދޭންވެގެން ްބިންތައް ްހުރި ްތަނެއްަގިއ ްހުރިހާ ްރާއްޖޭަގއި ްމާލޭަގޔާއި ްގޮތަށް ބޭނުންވާ

ްމިއަުދް ްގޮތެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުން ްމިއަދުްސިީޓްކައުންސިލުން ްބިންތައް ްުހރިހާ ްހުރި ްކަމެއް.ްމާލޭގެ ިވސްނަންޖެހޭ

ނުހެދޭތީވެްމިްމީހުންނަށްްތާއީދުްނެތްްތަންތަނުގެްމީހުންްތަންތަނުންްބޭނުންްގޮތަށްްއެްަކންތައްތައްްނުކުެރވޭީތވެ،ްއެް

ރަންްްމިްއުޅެނީ.ްކޮންްވާހަަކއެްއތޯްމިްދައްކަނީ.ްކުރިންްިމްމީހުންނަށްްމިކަންްކުރެވޭނެްޮގތަކަށްްޤާނޫނުތައްްބަދަލުކު

ތަނުގައިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްއޮތްްބާެރއްްަކނޑާލާްާވހަކަްހަމަްދައްކާއިރަށްްއެކަންްވަރަށްްބޮޑުްކަމަކަށްްވެގެްން

ްކަމެއް ްކޮން ްއުޅެނީ ްމި ްކުރަން ްމިއަދު ްއެކަމަކު، ްނުދޭ. ްެވސް ްވާހަކަދެއްިކޔަ ްބަޔަކު ްސަރުކާރަށްްމިތާ ްއިންިޑއާ ތޯ.

ްެއއްބަސްެވގެންް ްގޮތަށް ްަގނެދޭ ްމެންބަރުންކޮެޅއް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަދަން ްެއއް ްއިހަށްދުވަުހްއެމްބަސީ ްދިނީ އަނެއްާކްއެ
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ްބަނގުލަދޭްޝް ްކޮންއިރަކުންތޯ ްދޭނީ. ްސިލޯނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންއިރަކުންތޯ ްދެން ްމާލެއިން. ްބިމެއް ްބޮޑު ްދިނީ އެ

ހަދަންްައޅުަގނޑުމެންްބިމެއްްދޭނީ.ްކިހިނެއްޯތ؟ްމުޅިްބިންތައްްަނގާްހުސްުކރަނީ.ްމިްދިވެހިރާއްޖެްއަީކްްއެމްބަސީްެއއް

ނޑަށްްކެިރގެންްމިްދަންނަވަނީ.ްކޮންކަމެއްްކުރާނީ.ްއެއްްކަމެއްްެވްސްނުކުރެވޭނެ.ްމިްދިވެހިރާއްޖެް އިންޑިާއގެ،ްއަުޅގަ

ްކުަޑކުޑަ ްއިންިޑއާގެ ްެވގެންދާީނ ްެއީއްްދުވަސްކޮަޅކުން ްދާނީ. ްެވގެން ްއަަވށަކަށް ްކުަޑކުޑަ ޕްޮރވިންސަކަށް.

ްއިންޑިއާެގް ްދަނީ ްމި ްމިއަދު ްރާއްޖެ ްމުޅި ްނިގުޅަިއގަނެ، ްއަތުްނ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަމިއްަލވަންތަކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްއާޚިރުަގއިްވެގެންްދާީނ.ްމިް ސަރުކާރުްައއިްފަހުންްބާރުދަށަށްްގޮސްްއެްމީހުންނަށްްއަުޅވެތިވާްަބޔަކަށްްއަުޅގަ

ްިމއީ.ް ްމުސީބާތެއް ްބޮޑު ްކިހާ ްމިއީ ްދީފި. ްބިންތަކެއް ްުހރިހާ ްހުރި ްދީފި. ްއެއަރޕޯޓު ްދަުށވެްއޖެ. ްއިންިޑއާ ްޤައުމު މުޅި

ނޑުމެންްނުޖެހޭްވިޭކކަށް.ްކޮންކަމަކާޯތްިވކެނީ.ްައޅުަގނޑެއްްުނގެންދެވޭނެްއިންިޑއާް އިންޑިާއްސަރުކާރަްށްމިއަދުްައޅުގަ

ށް.ްމީހަކުްއެމްބަސީްއަށްްގެްނގޮސްފައިްބިރުެދއްކިަޔކަސްްއަޅުަގނޑުްބިެރއްްނުގަނޭ.ްއެކަަމކު،ްައޅުަގނުޑްއެމްބަސީއަކަ

ްވަޠަްނ،ް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްާއިއ ްފައިސާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމުދަލާއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވާހަކައަކީ ްދަންނަވާ މި

ްމި ްއައިސް ްހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ.ްވެރިކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްބަޔަކު ްނުލަފާ ްނުބައި ްތެޭރގަިއ6ްްިތބީ ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްޕާޓީތަކުްން ްބޮޑެތި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކޮަބއިތޯ ްނުވާނެ. ްތިބެެގނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާިއރުގައި ްވިއްކާަލިއގެން ްޤައުމު މި

ްކަން ްނުލަފާ ްނުބައި ްމިކުރާ ްމީހުން ްމި ްއެބަ. ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްދޭތެރޭގަިއްއަރަިއ، ތައްތަކާ

ްނުބައިް ްމިކުރާ ްމެންބަރުން ްނިސްބަްތވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިބި ްމި ްތިބި، ްމި ްއެބަ. ްފިަޔވަޅުައޅަްނޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނުލަފާްޢަމަލުތައްްއަޅުަގނޑުެމންްއެބަޖެހޭްކުށްވެިރކުރަން.ްމިއީްރަްއޔިތުންނަށްްހެޔޮއެދެމޭްކިޔާްބަހައްޓާަފއިްައއިސްްިމް

ްކަންތައް ްކުރާ ްމި ްބޭފުޅުންނަށްްއެބަްއެނގޭ ްއެބަ.ްމި ްހަމަްސަހަރޯްހިތަށްއަރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ އަހަރަށ6ްްްތަކުން

ްއަހަރަށްްފަހުގައިްމިްބޭފުޅުންނަށްްއެބަްެއނގޭ...6ްފަހުގައި،ްމިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއި

ފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްބާަރށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއި
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ްވާހަަކ،ް ްނޭނގޭ ްބޭފުޅަކަށް ްވެްސ ްއެއް ްވާހަކަ، ްހާމަކޮްށފައިނުވާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެއާް ްމެންބަރަކު ްއިންނެވީ. ްހަމަ ްމަނިކުފާނު ްދައްަކމުންދާއިރު ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިލާފަށް ްޙަޤީޤަތާ ކަމުގެ

ްޚި ްގަާވއިދާ ްބުނީމާ، ްެއއްެޗކޭ ްހުއްޓުވަންޖެހޭނެްއިނދިކޮޅަށް ްމަނިކުފާނު ްފާހަގަކުރެއްވީ. ްތި ްކަމަށް ްއުޅުްއވަީނ ލާފަށް

އަަވއްޓެރިްޤައުމަކާްބެހޭްގޮުތންްގަވާއިދާްޚިލާފުްވާހަކަތަެކއް،ްމިްތަނުގެްޤާނޫނުއަސާީސއާްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްމިތާް

ްަދވަނީ.ްރޫޙާްވެސްްޚިލާފުްވާހަކަތަެކްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދައްަކވަމުންްއެްގެން

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުދޫދުް ްވާހަކަދެއްކުުމގެ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނުގަންަނން. ްބަލައެއް ްކަމަށް ްއެްއ ްމައްސަލަ ނިޒާމާބެހޭ

ނަޑއަޅައިދީފަ. ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންދެުވމަށް.ްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަނީްކަ

ް

ްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލިފުށީްދާއިރާގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައީްސ، ްކުލަެއްއ1ްް:ޤާނޫނުއަސާސީެގ، ްވަކި ްމިއީ ްކުދިން. ްމި ްވާނެ ްޅަ ްތަންކޮޅެއް ަބއްލަާވ!

ްވެްސް ްއުސޫލެއް ްއޮންނަ ްކަންތައް ްމި ްގޮތަާކއި، ްވާހަކަދެކެވޭނެ ްމިތާ ްނޭނގޭނެ ްތިބީމަާކ ްއައިސްފައި ޖެހިގެން

ްއަަޑކީްްއެނިގވަަޑއެއް ްދިޔަ ްއިވިގެން ްފަހުން ްއެންމެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ުނގަންނަވާނެ.

ްއުޅެނީް ްގަތީ.ްމި ްބިން ްބަެއއްތޯ ްވިއްކީ.ްކޮން ްބިން ްބަައކަށްތޯ ްވާަހކަ.ްކޮން ްވިއްކި ްބިން ްކޯޕަރޭޝަނަކުން ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑުމެނަށްްފެނިގެންްދިޔައީްތިމަރަފުށީްކީއްކުރަންތޯ؟ްމިސާލެއްްމިްދިނީ.ްމިކަހަލަްކަންތައްތައްް މިްކުރަނީ.ްދެންްއަޅުގަ

ްކުޭބް ްހުންނަވަިއގެން ްމިހާރު ްތަނުަގިއ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްބަިއވަރު، ްއެތަްއ ްތިމަރަުފށިން ްވާހަކަ. ްހިއްކާ ބިން

ޅުަގނޑަްށްނަންްނޭނގޭތީްއައިްސްައއިސްްވަރަށްްބޮޑަްށްއަޅުަގނޑަްށްވާހަކަެދއްކުމަށްްއުނދަގޫކުރަމުންްއެބަްގެންދޭ.ްއަ

ނޑީަގއިްއިންނަރިއުްައޅުަގނޑުްމެންބަރެއްގެްނަންްގަންނައިރުަގއިްމެންބަރުގެްގަާވއިދުްއޮްތް މިްދެންނެވީ.ްމިތާނގައިްގޮ

ްކުރިއަްށް ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްފަހުަގިއ ްއޭގެ ްހުއްޓުވަން. ްއެބަޖެހޭ ްެއކަން ްއުނދަގޫކުރާީތވެ ްމިތާނގައި ްއަިއސް، ގޮތަށް

ްގެންދާނީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްގޮުތެގް ްވާ ްގޮތް ްއެއް ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ްދާއިާރެގް ްވިލުފުށީ ްދަންނަވަން. ްޢަމަލުކުރެްއވުމަށް ްގޮތަށް ްދަތިނުވާ ްމެންބަރަކަށް ްހުންނަ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން މަތިން

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ޢިއް
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ް

ްވިލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާގއިމުކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއުސޫެލއް ްރަނގަޅު ްބެހޭ ްބިމާ ްގޮުތގަިއ ްގަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަށް ްޤާނޫުނގައި ްބިންތަކަށްްްއެބަ.ްލާމަރުކަޒީ ްހުންނަ ްތަްނތަނުގައި ްއެ ްެއބައޮތް،ްެއްއަތޮޅުަތކާ ްމިއަދު ތަފުސީލުކޮށް

ވެގެންްދާނީްކޮންގޮެތއްކަން.ްެއްއޮތީްކޮންްަބއެްއގެްބާުރގެްަދށުގަިއކަން.ްކިހިނެްއކަންްެއކަންްކުރާނީ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ް

ްހިންގުމުގެ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުސޫލުން ްރަށުްްލާމަރުކަޒީ ްކައުންސިާލއި، ްއަތޮޅު ްބާރުތަކެއް ހުރިހާ

ކައުންސިލުތަކަށްްދިނުމަށްްފަހުގައިްއެްގޮތްްއެއީްއެންމެްކަމުދާްގޮތްްކަމަށްްމިއަދުގެްސަުރކާރަށްްގަބޫލުކުނުކުެރވޭީތވެ،ް

ްކުރަ ްދަމައިގަންނަން ްބާރުތައް ްހުރި ްއަތުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްހުށަހަޅައިގެން ްބިލު ްނަންނަމުގައި މުންދާްއެހެން

ްގޮުތގަިއް ްރަނގަޅު ްހިތުން ްހެޮޔ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަނީ. ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެފނިގެން ްމި ްމިއަދު މަސައްކަތްތަްއ

ްކޮބައިޯތް ްކުރައްވަްނވީނޫންތޯ. ްކަންތައްތައް ްބޭފުޅުން ްއެ ްެއއްޮގތަށް ްވަޢުދުތަކާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކޮބައިތޯ މަސައްކަތްކުރާނަމަ

ްއެމް.ބީ.ސީ ްޤާނޫނު. ްައކީްްއެމް.ބީ.ސީ ްމީޑިއާ ްދައުލަތުގެ ްއެަބއޮތް ްވިާދޅުވެަފއި ްމެނިފެސްޓޯގައި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ އަކީ

ނަޑއަޅާްބޯޑަކުންްހިންގަންްތިމަންނަމެންްފުރުޞަތުދޭނެްތަނެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިތަނުންް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްކަ

ށްގެންްއެއީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްލަވަފޮށިްކަމަށްްއެތަންްއެްޤާނޫނުްފާސްކުރުމާްގުޅިގެންްވެސްްމިއަދުްވެސްްއެްތަންްހައިޖެކުކޮ

ނޑު..... ްހަދައިގެންްމިއަދުްވެސްްކަންަތއްތައްްހިންގަމުންްމިްދަނީްއެތަންްމެދުވެރިކޮށްގެން.ްއެހެްނީވމާ،ްމިއީްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއި

ނޑުްހިތުންްައޅުަގނޑުމެންްރޯދަމަހެއްގައިްމިފަަދްބިލެއްގެްބަހުސްްހިނގަމުންް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ދާއިރު،ްކޮންެމވެސްްވަރަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްކިބައިންްއެްޒާުތގެްވާަހކަތަކާިއްައޑުތައްްއިވެމުންދާނެ.ްެއީއީކް

ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްމާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަން. ްގަބޫލެްއ އަޅުަގނޑެއް

ނޑުމެންނަްށް ްވަންދެންްފެނިފައިްއޮތީ،ްބިމާްބެހޭްހަރުދަނާްޤާނޫނެއް،ްހަރުދަނާްސިޔާސަތެްއްނެތި،ްއަުޅގަ ޒަމާންތަކެއް

ްބަރު ްކަމަކަށްަޓކަިއ ްއެ ްަހޔާން ްުޒވާނުންގެ ްއެތަްއ ްޤައުުމެގ ްމި ްގޮތުގަ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތަކްލީފެއްގެ ބާދުކުަރންޖެހުނު

ްއުމުރުްން ްުކއްޖަކު ްދިމާވަނީ ްިމ ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްޢާއްމު ްއެންމެ ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑުމެން ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޯވޭ.29ްް ްގޯްއޗެްއ ްނޯވޭ. ްިބމެއް ްއިންނައިރުަގއި ްމީހަކާ ްދިމާކުރަނީ. ްއިންނަން ްމީހަކާ ްއަންނަިއރު ްެވގެން އަހަރު

ްބޮުޑާވް ްދަރި ްލިބި،ްެއ ްއިނދެ،ްަދރިއަކު ްމީހަާކ ްޮއވޭ. ްއެބަ ްގޮެތއް ްލިބޭ ްލިބި،ްބިމެއް ްގޯްއޗެްއ ްއެ އެހެންނަމަވެސް،

ްދުވަހެއްް ްހުރިހާ ްއެ ްދުވަހު، ްހުރިހާ ްއެ ްއޮންނަނީ. ްމި ްގޮްތ ްލިބޭ ްޯގއްެޗއް ްއަމިއްލައަށް ްއަދި ްދާއިރަށް ހިސާބަށް

ްއަމިއް ްޮއންނަނީ ްއުޅެންޖެހިފައި ްދިމާވާްހޭދަކުރާއިރު ްދެން ްއެްއކޮށް. ްާޢިއލާ ްމުޅި ްގޯތިތެޭރގައި ްުކޑަކުޑަ ްޢާއިލާެގ ލަ

ްއޮންނަނީ.ް ްދިމާވެފައި ްކުދިންނަށް ްގިނަ ްތަން ްދާ ްހަލާކުެވގެން ްދިރިުއޅުން ްޙަީޤޤަތުގައި ްތެޭރގައި މައްސަލަތަކުގެ
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ްގެެނވޭ ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްޤާނޫނަކަށް ްބެހޭ ްބިމާ ްއުސޫލަކުން ްހަރުދަނާ ްރައީްސ، ްމިކަްންޢިއްޒަތްތެރި އިުރގައި

ްހިތާމަކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްގެންާދތީ ްދައްކަވަމުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްޒާތްޒާުތެގ ހަޖަމުނުކުރެވިގެން

ްދައްަކއި،ް ްތަނުގަިއ ްމި ްާވހަކަ ްަޤއުމުތަުކގެ ްއަަވއްޓެރި ްވާހަކަދަްއކާއިުރ، ްޤާނޫނެއްގެ ްބެހޭ ްބިމާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްަޤއުމުތަުކގެ ްިމްްއަަވއްޓެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤައުުމތަކުން ްައވައްޓެިރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަިއ، ސިާޔސަތުގެ

ްނަމުގައިް ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްއާދެ ްމެންބަރަކު، ްއެންމެ ްބުނެ، ްކަމަށް ްދެނީ ްރިޝްވަތު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްަދއްަކވަނީ ްއެ ްވާހަކަ ްއެ ްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްއިންނަާވ ްވާހަަކްތަމްސީލުކުރައްވަން ްއެ ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ .

ްއެންމެް ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްަދއްަކވާ ްޕާޓިައކުން ްއިދިޮކޅު ްަވރުގަދަ ްއޮންނަ ްތެޭރަގއި ްުއސޫލެއްގެ ްހަރުދަނާ ދައްކަވަންޖެހެނީ

ްމި ްނުވޭ ްހިޔެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްޒާތުެގްވާހަކަައކަށް ްއެ ްދައްކަވާ ްމެންބަރަކުްްމެންބަރަކު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ވެސްްއެައކަށްްސަމާލުކަމެއްްދޭނެހެނެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްގައިމުެވސްްމިްބިލުންްއެންމެްއުފާވާް

ް ްބިލުގެ ްމި ްވާހަކަ، ްހުށަހެޅުމުގެ ްހުށަހަޅާ ްއެދި، ްގޯއްޗަށް ްދެމަފިރިން ްފެންނަނީ ްމި ްއ51ްްެމާއްދާއަކަށް ްމާއްދާ. ވަނަ

ްހުށަހެޅިގެ ްހުށަހެޅޭ. ްއިމާރާތްްދެމަފިރިންނަށް ްޯގއްާޗއި ްބަންޑާރަ ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްއެބަދޭ. ްލިިބގެން ްގޯތި ން

ނޑުްހިތުންްމިއަށްވުރ52ްްެރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެްގޮތްް ވަނަްމާއްދާަގއިްވަރަށްްސާފުޮކށްްބަޔާންކޮށްފައިްއެބައޮތް.ްައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްމުހިއްމުްއެހެންްކަމެއްްނެތް.ްދެންްހަމަްއެއާއެް އްކޮށްްބަންާޑރަްގޯތިްލިބިފައިްވާްމީހަުކްމިްބިލުންްއަޅުގަ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެަބއޮތް. ްަބޔާންކޮށްފަިއ ްމީގައި ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްވެސް ްގޮތް ްހަދާނެ ްދެން މާރުވެއްޖެްއޔާ

ްަވކިާވް ްދުނިޔެއާ ްމި ްދޫކޮށް، ްދުނިޔެ ްފަރާތް ްވެރި ްބިމުގެ ްއެ ްދިމާވަނީ ްމި ްމަްައްސަލަ ްބޮޑަްށ ްއެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްހިނދު ްބޭބޭފުޅުްން، ްއެ ްއަނބިން ްނޫނިްއޔާ ްދަރިން، ްވެރިފަރާތުގެ ްއިމާރާތުގެ ްގޯީތގެ ްިމދަންނަވާ ްބިމަށް ްއެ ދެން

ްނޭނގިގެްން ްގޮތެއް ްނިންމާނެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިމާ ްއެ ްދެން ްބޭނުންވެގެން ްބިން ްއެ ްވާިރސުން ްނޫނިްއޔާ ވާރުތަވެރިން،

ްތަންްފެނިފައިްއޮތީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްޤާނޫނުގަިއްްއަނެއްކާްމުޅިްޢާއިލާްތެޭރގަިއްމައްސަލަތައްްދިމާވެގެން ދާ

ް ްގޮތުްނ ްވާ ްއިޞްލާޙުގައި ްނެތް.711ްްމި ްމިއަކު ްއުސޫލެއް ްއެއްެވސް ްބެހޭނެ ްއެ ްކުަޑވެއްެޖއްޔާ ްވުރެ ައކަފޫޓަށް

ްހުރަހެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްލިޔުމަކުން ްއޭތި ްނަމަ، ްހިމެނޭ ްއޭގެތެޭރަގއި ްބައެއް ްއިމާރާތެްއެގ ްނާޅާ.ްއެހެންނަމަވެސް، އް

ްމާލޭގައިް ްމިހާރު ްނަމަ ްއޮތް ްކުރީަގިއ ްމީގެ ްއުސޫލެއް ްހަރުދަނާ ްމިކަހަލަ ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްނުވީސް. ްދިމަލެއް ްގައިުމވެސް ްހަމަ ްމަްއސަލަތަކެއް ްމިއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްޤައުުމގައި ްމި ްަރއީސް، ބިްންޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެމޯގޭޖު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްކަހަލަ ްކުީރގަިއްޢާން ްީމގެ ްއުސޫލެއް ްމިފަދަ ްނެތީ ްލިބިފައި ްދިވެހިންނަށް އްމު

ްހަމަޖައްަސއިދީފަ ްބޭފުޅުން ްދައްކަނީްްނެތީމަ.ްއިތިއްބެވި ްމި ްފަޚުރުވެރިވެަފއި ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެިރ

ްބިންތައް ްއަމިއްލަ ްޯގއްެޗްއްއޮންނާނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަިމއްލަ ްޤައުމުގަިއްްއަޅުަގނުޑގެ ްމި އެބަުހއްޓޭ،ްބުނާއިރުަގއި

ްމީހަުކް ްއޮތް ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްބިމެއް ްބިމެއް،ްއަމިއްލަ ްއަމިްއލަ ްމީހެއްގެ ްއެ ްދިވެއްސެްއްނޫނިއްޔާ މަދު،ްމަދު،ްމަދު

ނޑުމެންނަށްްބުނެވިދާނެްމީްއަޅުަގނުޑގެްޯގްއޗެކޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއާޚިުރގައިް ކަމަާކްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްައޅުގަ
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ޖެހޭްދުވަހުްކަމުގެްޙަޤީޤަތްްރަނގަޅަށްްބަލައިލާއިރުްމީްބަންޑާރަްބިމެއް.ްމީްބަންޑާރަްބިމެއް.ްދައުލަތުންްބޭނުންވެއްޖެް

ްބިމެއްް ްާވ ްތެޭރގަިއ ްމިލްިކްއޔާތުގެ ްއަމިއްލަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމީ ްބިެމއް. ްއޮތް ްނެގެން ހާލަތެއްގަިއ

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިޭމްނޫން ްރައްޔިތުްނގެ ްމީ ްއަުޅވަިއގެން ްއަނދުންތަކެއް ްޮލލުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތަކަށް ްިމފަދަ ސް.

ްބައިތިއްބާފަިއް ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުގައި ްމި ްވަންދެްނ ްޒަމާންތަެކއް ްދިގު ްކިޔާަފއި، ްޯގއްޗޭ ރައްޔިތުންގެ

ްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްހިތުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރު ކުޅުދުއްފުށީ

ްއަންނަް ްތަރައްޤީވަމުން ްއަުޅަގނުޑމެން ްނުކުތާ. ްއެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަމުން ބިލު

ނ ްއަުޅގަ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ނޑިވަޅުގައި ްދަ ްމި ްއަރަމުންދާ ްލިސްޓަށް ްޤައުމުތަުކގެ ްދުނިެޔްޤައުމުތަކަށް ްއެބަޖެހޭ ޑުމެން

ްމާީޒގައިް ްއެބަޖެހޭ. ްހޭލުްނތެރިވާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުއސޫލަށް ްކަންކުރާ ްޤައުމުތަކުަގއި ްދުނިޭޔެގ ްހޭލުންތެރިވާން. އަށް

ްިޢއްޒަތްެތރިް ްަބއެއް ްތަނުގައި ްިމ ްވެގެން ްދަމަހައްޓަން ްއަިދެވސް ްއޭތި ްދަސްކޮށްގެން ްގޮްތ ްތިބި ްހިންގާފައި ކަމެއް

ްވާހަ ްމިްމެންބަރުން ްމިއަދު ްޖެނެރޭޝަން ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހިތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަަމވެސް ްވީ ްަކމުގައި ްދެއްކެވި ކަ

ްދާއިރާެގް ްވިލުފުށީ ްނޫން ްބޭނުމެއް ްައޅުަގނޑު ްވެގެން. ްނައްތާލަން ްހަނދާން ްގޮތް ްއެ ްތެދުީވ ްއާރާސްތުކުރަން ޤައުމު

ްބޭފުޅުްނނަ ްއެ ްގޮތަށް ްފާހަގަކުަރއްވާ ްއެ ްމެންބަރު ްކަންތައްަތއްްޢިއްޒަތްތެރި ްއުސޫލުން ްުހރި ްދަްސވެފައި ްމާޒީގައި ށް

ނޑުމެންް ކުރަމުންްގެންދާކަށް.ްެއގޮތްްަކމުްނުގޮސްގެންްމިްޖެނެރޭޝަންްމިްތަނަށްްތެދުވީ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްެއކަންްކުާރނަން.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަަރށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:އަގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްމާވަށުްދާއިރާ

ްވަރަޙުމަތު ްޢަލައިކުްމ ްއައްސަލާމް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`ް ްމަޖިލިސްގައިްهللا ްމިއަދު ްއާދެ، ވަބަރަކާތުހޫ.

ްއާެދ،ް ްބޭނުންވޭ. ްަދންނަވާލަން ްއެްއޗެއް ްފެންނަ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްބިމުގެ ްމިދާ ބަހުސްކުރަމުން

މުްބިލެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްެވސްްއެއްބަްސވަން.ްމިްބިލުގަިއްއުސޫލެްއގެްގޮތުންްބަލާއިރުްމިފަދަްބިލަކީްވަރަށްްމުހިއް

ްވަރަށްް ްއެއީ ނޑައެޅިފަ. ްކަ ްގެނެްސ، ްދަށަށް ްބިެލއްގެ ްއެއް ްއެއްތަންކޮްށ، ްއުސޫލުތައް ްވަރަށްގިނަ ްބެހޭ ްބިމާ މިހިރީ

ްބޮޑަ ްވަރަށް ްބިލު ްމި ްވާތީެވ، ްބިލަކަށް ްފަންނީ ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްކަމެްއ. ްވަރަްށްރަނގަޅު ްއާެދ، ށް

ނޑުްމިހެންްމިްދަންނަވާްސަބަބަކީްބިލުގައިްހުރިްަބއެއްް ބޮޑަށްްދިރާސާކުރަންްފެންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއާެދ،ްައުޅގަ

ނޑަށްްއިހުސާްސކުެރވޭތީ.ް ވާހަކަތަކަށްްބަލާއިރު،ްއަުޅަގނޑަށްްމީގެންްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްގިނަްނުރައްކާތަކެއްްއަުޅގަ

ްއަް ްއެހެންނަމަވެސްްފަހަރެއްގައި ްވެދާނެ. ްކަމަށް ްނުކުރެވެނީ ްމާނަ ްއަުޅަގނޑަށް ްނުވާތީ، ްމީހަކަށް ްފަންނީ ޅުަގނަޑކީ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްއެއްޗެހި ްމާނަތަކާ ްހުރިހާ ްދޭހަާވ ްމިއިން ްފޮނުވައިގެން ްމި ްއަރިހަށް ްބޭފުޅުންގެ މިފަދަ

ނޑުްފާހަަގކުރަން.ްއާދެ،ްދިރާސާކޮށްްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްހެދުމުގެްކުރިންްގިނަްމަސަ އްކަތްތަކެއްްކުރަންޖެހޭކަންްއަުޅގަ

ްއަތޮޅުްަކއުންސިާލއިްރަށުްކައުންސިލްތަްއްެއްނަމުގަިއް ްކަންޮކޅުތަކުަގއިްމިހާރުްއުފެދިފަިއްވާ އަޅުަގނޑުމެންްާރއްޖޭގެ
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ްމަސައްކަ ްބަޔަކު ްދައްކަން ްކަމަށް ްއެއް ްނަމޫނާ ްފުރިހަމަ ްަވރަށް ްޑިމޮކްރެީސގެ ްވިޔަސް،ްެއްއޮތީމާ،ްއެއީ ްކަމަށް ތްކުރި

ްގިނަް ްވަރަްށ ްވެްސ ްިބލުގަިއ ްމި ްއާދެ، ްގިނަ. ްވަރަށް ްކަންތައްަތްއ ްކުރެޭވ ްބާރުވެިރވިޔަނުދިުނމަށްޓަކައި ފަރާތްތައް

ްކައުންސިލްަތކަށްް ްޤާނޫނުގައި ްހިންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްހިމެނިފަ.ްމިހާރު ްއެބަހުރި މާއްދާތައް

ްބާރު ްކަމެއް.ްހުރި ްއެބަހުރި.ްއެހެންވީާމ،ްއެއީްވިސްނަންޖެހޭ ްާމއްދާތައް ްފަރުމާކުރެވިފައި ތައްްނިގުޅަިއގަނެވޭެންގޮތަކަށް

ްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަިއް ްޑިމޮްކރެސީ ްއެއީ ްާވއިރުަގއި ްއުފެދިފައި ްކައުންސިލްަތއް ްމިއަދު ްބަާލއިރު، ްއަނެއްކޮޅުން ދެން

ނަކުރިްކަމަށްްވިަޔސްްކުރިންްޑިމޮކްރެސީްއެއްްނެތްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކުރެވޭްކަެމއްްކަމަށްްައޅުަގނޑުމެންްމާ

ބުނާްދުވަސްވަރުަގއިްރ.ކްޮކމިޓީތަކުންްއެއްކޮށްފައިްހުރިްފައިސާތައްްެވސްްއެްމީހުންނަށްްބޭނުންނުކުރެވޭްގޮތަށްްހުރީް

ްމަސައްކަތްކުރު ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ްކައުންސިލްތައް ްއަދި ްމީހުންނަށްްހިފެހެއްޓިފަ. ްއެ ްޤާނޫނުގައި މަށްޓަަކިއ

ްއަހަރެއްް ްއެތައް ްފަރާތްތަކަށް ްެއކި ްދައުލަތުން ްބިންތައް ްއަތޮޅުތަުކެގ ްއެކި ްޮއއްާވ، ްތަނެްއަގއި ްއޮތް ްބާރު ލިބިފައިވާ

ްއިޝާރާތްކުރީ ްމި ނޑުމެން ްދޫކުރަމުން.ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްއެއް ްއާމުދަނީ ްއެއްެވސް ްދައުލަތަށް ްދަނީ ްއެ ،ްވަންދެކަށް

ހައްދުންމަތީްގަމުގެްބިންތަކެްއްބޭރުގެްފަރާތްތަކަށްްދީފައިްާވްވާހަކަ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިކަހަލަްކަންތައްތައްްހުރިއިުރަގއިްިމް

ްބިލަކީް ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްސުވާލުއުފެދޭތީވެ ްހިތުގަިއ ްއަޅުަގނުޑގެ ްކޮބައިތޯ ްކަމަކީ ްކޮށްދޭ ްމި ޤާނޫނު

ްމުހިއްމުް ްގޮެތްއގައި ނޑު ްބިލުްްމައިގަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްިބލެކޭ. ްހުރި ްެއއްކޮށްފައި ްކަންަތއްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ބިލެކޭ.

ްބޭފުޅުންގެް ްފަންނީ ްމިކަމުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކުރީަގއި ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްއެހެންަނމަވެސް ްއެބަޖެހެއޭ. އޮންނަން

ްދޭހަވުމަ ްރަނަގޅަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއްެޗއް ްބުނާ ްމީގެން ްދަންނަވާލަްންދިރާސާކޮށް ްކަމެކޭ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ކީ

ްގުިޅގެންް ްޤާނޫނަކާ ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްތަންކޮޅަކީ ްއަެންއ ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއިން ްއާދެ، ބޭނުންވަނީ.

ްމިް ްބޭފުޅުން،ްއަނެއްކާ ްދައްަކވާ ްވާހަކަފުޅު ްކަމަށް ްކުރާ ްބޮޑުކުރުމަށް ްޚަރަދު ްދައްކާ ްާވހަކަ ްއުފައްދާ ްެއއް މުއައްސަސާ

ނޑުްފާހަަގކުރަން.ްއާެދ،ް ްއުފެއްދުމަށްަޓކައިްހުށަހެޅިފަިއްއޮްތކަންްައޅުގަ ބިލާްއެުކގަިއްެވސްްއިތުުރްމުއައްަސސާްެއއް

ްމިހާރުް ްެއއީ ްދެްއކީމާ، ްވާހަކަ ްއުފައްދާ ްއެއް ްޔުނިވާރސިޓީ ްއިސްލާމިކް ްރާއްޖޭގެ ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ދާދި

ތަނެއް.ްޚަރަދުްބޮޑުވާނެްވާހަކަްދެއްެކވިްބޭފުޅުން،ްއަލުންްއާްމުއަްއސަސާްެއއްްވެސްްކޮލެޖުގެްނަމުަގއިްހިނަގމުންދާް

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެކަންްެވސްްެއއީްއިތުރަްށް އުފެއްދުމަށްްމިްބިލުގައިްހުށަހަޅާފައިްވާީތވެްެއކަންްއަުޅގަ

ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކަމަށްްދިރާސާކުރަންޖެހޭ ްނުވި ްބޭނުން ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން

ވިޔަސްްިދވެހިްރާއްޖެްއަކީްހަމައެކަނިްދިރިއުޅުމަށްޓަަކއިްހިލޭްބިންްލިބެމުންްއައިްޤައުމެއް.ްެއއީްބަންޑާރަްގޯްއޗެކޭްީކް

ްދާންދެން ްދަރިންެގްދަރިންނަށް ނޑުމެންގެ ްވިަޔސް،ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކީ ްބިމެކޭ ްދައުލަުތގެ ްވިަޔސް،ްއަދި ގޯތީގަިއްްކަމަށް

ނޑުމެންނަށްްިލބިފައިްއެަބއޮތް.ްއަދިްައޅުަގނޑުމެންްލޯނުްނެނގުމަށްޓަަކއިް ގެދޮރުްައޅަިއގެންްދިރިުއޅުމުެގްޙައްޤުްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުް ްކަމަކީ ްއުޅޭ ްކުރެވެން ްމިހާރު ްބިލުން ްމި ްއެހެންވީާމ، ްލިބިފަ. ްއޮތީ ްެވސް ްފުރުޞަތު ރަހުނުކުރުމުގެ

ްމީހަކަ ްއެއްެވސް ްހީވާީތެވްހިތަށްއަރަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވުންހެން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްނޯންނަ ްލިބިފައި ްބިމެއް ްނުދީ ްއަގު ށް
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އަޅުަގނޑުްަހއްތަހާވެސްްވަރަްށްބޮޑަށްްކަންބޮުޑވުންްއެބަްެވރިވޭ.ްމިްބިލުަގއިްހުރިްބަެއްއްމާއްދާތަކުންްބުނާްެއއްެޗއްް

ކޮމިޓީްފަްމިްހެންވީމާ،ްކޮމިޓީްމަރުޙަާލަގއިްމީތިްފޮނުވާރަނގަޅަށްްޢާއްމުްފަރުދުންނާްހަމަްއަށްްރޭކާްނުަލއިފާނެތީވެ.ްއެ

ްހުިރް ްމީަގއި ްގެނެސްގެން ްބޭފުޅުން ްފަންނީ ްފެނޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދާއިުރގައި ްވާހަކަަދއްކަމުން ްގޮސް ްއަށް މަރުޙަލާ

ްތެ ްނޭނުގމެއްގެ ްއާދެ، ްއޮޅުްނފިލުވައިދިނުން. ްޞަރީޙަކޮށް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއިބާރާތްތައް ްއޮޅުެމއްގެްއެިކއެކި ރޭަގއި،

ްޤަބޫލުކުރެވޭނެް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްގޮތްްވުމަކީ ްގަންނަްނޖެހޭ ްއަލުން ްދިރިުއޅޭްގޯތިގެދޮރު ްައޅުަގނޑުމެން ތެރޭގައި

ްސާފުކޮށްް ްވެސް ްނަމަ،ްނުވާކަން ްނުވާ ްކަމަށް ްދޭހަވާ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްމާނައެއް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއެަކހަލަ ކަމެއް

ްދާއިރުްއޮޅުންފިލުަވއިދި ްވާހަކަަދއްކަމުން ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު. ްކަމަށް ްކަމެއް ްބޭނުން ނުމަކީ

ްވާަހކަދައްކަީން ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްދަންނަވާލަން. ްރިޔާސަތަށް ްއިްޞލާޙުކޮށްދިނުމަށް ްއެކަން އުނދަގޫކުރާތީ

ނޑަށްްފެންނަްއެްއޗެއްްިމްދަންނަވަނީްއިސްލާމްދީނުެގްއަޅުަގނޑަށްްލިބިފައިްއޮތްްފުރުޞަތުގައިްކަމަށްްވާތީެވ،ްައޅުގަ

ްހިތުްން ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތީން. ްގޮތުެގ ްޚިލާފުނުވާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަތީން. ްގޮުތެގ ްޚިލާފުނުވާ އުސޫލުތަކާ

ްހު ްބިލުގައި ްމި ްފެންނަނީ ްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވާޖިބެއް. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމަސްއޫލިްއޔަތެއް. ްައޅުަގނުޑގެ ްބައެއްްއެއީ ރި

ްބިލެކޭ.ް ްބޭނުންތެރި ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވައިފިން ްމަތީން ްއުސޫެލއްގެ ނޑުެވސް ްައޅުގަ ްކަންތައްަތއް. ކަންބޮޑުވާ

ްނޭދެޭވް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއިްނ ްގޮތުން ްހުރި ްއިާބރާތްތައް ްހުރި ްބިލުގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްބިލެކޭ. އޮންނަންޖެހޭނެ

ްއަޅު ްކަމަށް ްނުކުމެދާނެ ްެއްއވެްސްކަންތައްތަެކއް ްއެއީ ްދަންނަވާލީ. ްިމ ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްމާނަކުރެޭވތީ ނޑަށް ގަ

ްނޫން.ް ްހެދުމެއް ްދެކޮޅުހަދާ ްއަޅުަގނޑު ްައއުމަށް ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނަކަށްވެ ްބިލު ްއައުމަށް،ްމި ްވުޖޫދަށް ްބިލު ްމި ހާލެއްގައި

ނަްކަންތައްތަެކއްްހުރުމާްއެކުގައިްއެްވާހަަކްއެހެންނަމަވެސްްބިލާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްާކއިރުަގއިްކަންޮބޑުވާްވަރަށްްގި

ކުރުމަށްޓަކައިްމުޢާމަލާތްްއަޅުަގނުޑްމިްފާހަގަކޮށްލަނީ.ްއާދެ،ްރަށުްކައުންސިާލއިްއަޮތޅުްަކއުންސިލަށްްބިމާްބެހޭްޮގތުން

ރިވުމެއްްނޫން.ްެއއީްއޮތްްބާރުތައްްނިގުަޅއިގެެނވޭްކަހަލަްގޮތަކަށްްއޮތުަމކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްރަްއޔިތުްންބާރުވެްލިބިފައި

ްވަކިްޤާނޫެންއގެްދަށުންްަވކިްފަރާތަކަށްް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑު އެްމީހުންްބާރުވެރިކަންްނެތިިދޔުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަދިް ްނޫން. ްކަމެއް ްާތއީދުކުރާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްެގންދިއުމަކީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްާބރުތައް ްހުރި ކައުންސިލުތަުކގައި

ރަްގޯތީެގްނަމުގައިްދިރިއުޅޭްގޯތިްގެދޮރުތައްްއަލުންްއަގުކޮށްަފއިްދައުލަތަށްްފައިސާްދައްކަިއގެްންއަޅުަގނޑުމެންްބަންޑާ

ްދިވެހިް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްއޮތުމަކީ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ގަންނަންޖެހޭ

ްމިހާރު ްގައި ްބެހޭްދައުލަތު ްސަރޭވކުރުާމ ްއަދި ްބިމާއި ްުވޒާރާައކާްްވެްސ ްކޮންމެވެސް ްދައުަލތުގެ މަސައްކަތްތައް

ްއުފެއްދުމަީކް ްމުއައްސަާސއެއް ްބޮޑު ްނަމުގައި ްއޮތޯރިޓީގެ ްސަރޭވ ްއެންޑް ްލޭންޑު ްއަލުން ްހިނދު، ްވާ ހަވާލުކުރެވިަފއި

ދަންވާލަްންްވެސްްައޅުަގނޑަށްްާތއީދުކުރެޭވްކަމެއްްނޫން.ްމިކަހަލަްވަރަްށްގިނަްކަންތައްަތއްްހުރުމާްއެުކްއަޅުަގނޑުްމި

ްމެދުގަިއް ްބިލާ ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްކުރީަގއި ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލު ްމި ްުއޅެނީ ްމި ްވެގެން ބޭނުން

ްވެސްް ްކޮމިޓީަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްގެނެސްގެން ްބޭފުޅުން ްފަންީނ ްމިކަމުގެ ްދިރާސާކޮށް ްމަޝްވަާރކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން
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ްއެބަޖެހެއޭ.ްގެެނސް ްަރއްޔިތަކަްށްެގއްލުމެްއްްވާހަކަދަްއކަން ްއެްއވެސް ްސަބަބުން ްވުުމގެ ްޤާޫނނަކަށް ްބިލު ްމި ްބިލަކީ މި

ްީމގަިއް ްއިބާރާތްތަކާއި ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހެދުމަށްޓަކައި ްއެްއޗަަކށް ްވާނެ ްފައިދާތަކެއް ްެއކަމުގެްސަބަުބން ނުވާނެ،ްއަދި

ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަ ްބަދަލުކުރަންޖެހޭ ްމަފްހޫމުތައް ްމަސައްކަތްތަކަށްްހުރި ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުން ލީ.

ްފޮުނވަިއގެްން ްއަކަށް ްކޮމިޓީ ްބިުލ ްމި ްއެުކގައި ްބެހެއްޓުމާ ްވިސްނުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކޮމިީޓގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފުރުޞަތަްށް ްދެއްވި ްދަންނަވަމުން ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްެއދޭ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްުވމަކީ ްޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުކޮށް

ނުޑްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްަވއްސަާލމްޢަލައިކުމް.ްޝުކުރުވެރިް  ވާްހާލުްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްއެޖެންޑާއާ ްމިއަުދގެ ްބޭނުންވޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދަންަނވާލަން.ްމިއަދުް ްއެޖެންާޑްްއެްއޗެއް ްއަށް.ްެއއީ ްއެޖެންޑާ ްގެންނަންޖެހޭ ްއެބަ ްއިސްތިސްާންހާލަތެއް ނޑުމެން އަުޅގަ

ވަނަްނަންބަރަށް.ްއެއީްނުނިމިްހުރ21ްްިގައިްމިްައއިޓަމުްނިންމާފައިްއަޅުަގނޑުމެންްއެޖެންޑާްތަރުީތބުންްދާންޖެހެނީް

ްޤާ ްހަމަވާ ްމުއްދަތު ްނިޔަލަށް ްމާދަމާގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެަބއޮތް.ްމަސައްކަތަށް. ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ނޫނެއް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްބެހޭްޢާއްމުް،3119/7އެއީ ްހަމަވާތީްްަގވާއިދުތަކާ ްނިޔަލަށް ްމާދަމާގެ ްމުއްދަތު ްގެ ްޤާނޫނު

ް ްބަހުްސގެ ްޢިބްތިދާއީ ްިބލުގެ ްނިންމަން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއެބަޖެހޭ ްކޮންމެހެންވެސް ްއެކަންތަްއްމިައދު 1ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްނިންމަނީ ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ ްހަމަވީމާ ްދާން.11ްްގަިޑއިރު ްކަންކަމަށް ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީތަކުން އަށް،

ްކަމަށްް ްލިބިދާނެ ްފުރުޞަތު ްނިންމުމުެގ ްެއކަން ްފުރުޞަތުގަިއ ްއެހުމުެގ ްވޯޓަްށ ްިމއަދުގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރަށް

ވެލިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާސަތުްބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށްްްފެންނާތީ.ްއާދެ،ްމިހާްހިސާބުންްމިްދަންފަޅީގެ

ްކުރިއަްށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، .`ް ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްދެއްވުމަށް ްވަޑަިއގެން ްމުޙައްމަދު ޢަލީ

ްއެޖެން ްވަނީ ްމި ްކުިރމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރުަގއި ްައއިޓަމު 2ް.:ޑާ ްފަރާތުން،ްްމިްަގއ2ްި.:. ްސަރުކާރުގެ ަވނީ

ްބިލަށްް ްމި ްބިލު. ްބިމުގެ ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ްވާހަކަދެްއކުމަށްޓަަކއިް ްބިލަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެެހންކަމުން ްދަނީ. ްކުރިއަށް ްމި ްމިހާރު ްފުރުޞަުތ ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ްޞަތެއްްއަުރވާނަން،ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރަށް.ފުރު

ް
 މިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްކަމަށްޓަަކިއް ްހުށަހެޅުއްވި ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެްއ ްބިމުގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަމަށްް ްއޮންނަންޖެހޭ ްބިލެއް ްމިފަދަ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްޝުކުރު ްއެކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްހިތުގެ އަޅުަގނުޑގެ

ްގޮްތގޮ ްއެކި ްޤަބޫުލކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާއިރުގަިއްޤާނޫނުތަކާްއަޅުަގނުޑވެސް ްހަދަމުން ްޤާނޫނުަތއް ްއެކި ތަްށްތަފާތު
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ތަޢާރުޟުވާްޤާނޫނުތަކުގެްަބިއތައްްމަދުންްނަމަވެސްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްތަނުންްހަދާްޤާނޫނުތަކުގައިްފެންނަންްހުރިް

ްފާހަގަކު ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމި ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ،ްކަމީ ްކަމެއް. ެރވޭ

ްއިންޞާުފވެރިް ްއެންމެ ްޮގތުގައި ްޙައްޤު ްއެންމެ ްަރްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޤާނޫނަކުން ްއެ ްއެކުލަވާެލވި، ްޤާނޫނެއް މިފަދަ

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ނަޑއެޅުމަކީ ްކަ ްއުސޫލުތަެކއް ްކަހަލަ ްލިބޭނެ ްވެްސ ްޙައްޤުތައް ްއެހެިނހެން ްއަދި ްބިމާއި ގޮތުަގއި

ް ްހަމަ ްނަޒަުރްމަޖިލީހުން ްކުަޑކޮށް ްމާއްދާތަކަށް ްހުރި ްބިލުގެ ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ގައިމުވެްސ

ްލާމަރުކަޒީް ްވުމުން ްޤާނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްފާހަގަކުރެވުނީ ްހަމަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްބިލުން ްމި ހިންގާލިއިރުަގއި

ް ްވާ ްހަދާފައި ްހިންގުމަށްޓަކައި ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއަޅުަގނަޑކަށެްއްއުސޫލުން ްކަމަކަށް ްއޮތް ްބޭނުމެއް ްބޮޑު ްމާ ޤާނޫނުގެ

ްޤާނޫނުަގއިް ްއެ ްހިްނގުމަށްޓަކައި ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫުލން ްލާމަރުކަޒީ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްއެހެން ނުފެނޭ.

ްތަ ްފަުޅ ްއަދި ްފަރާއި ްބިމާއި، ްވާނެ. ްދީފަިއ ްވެސް ްބާރުތަެކއް ްޮބޑު ްވަރަށް ްކައުންސިލުތަަކށް ންތަންްއަޅުަގނޑުމެން

ްވިޔަފާރިކުެރވޭނެް ްތަންތަނުގެ ްއެ ްއަދި ްދިނުމާއި ްކުއްޔަށް ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ްބިންތައް،ްެއްތަންތަން ްއެ މިލްކުކުރުމާއި

ްއެބަް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްޤާނޫނުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަހުރި. ނަޑއަޅާފަިއ ްކަ ްސާފުޮކށް ްވަރަށް އުސޫލުތަެކއް

ްއެހެްނވީމާ، ްދޭ. ްވިޔަސްްްއިސްތިސްނާެވގެން ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްއެަބޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވުމުން ްޤާނޫނަކަށް ްޤާނޫނު މި

ްކިތަންެމް ްތަޢާރުޟުވާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްމި ްވަންޏާ ްކަމުގައި ްކަމަށްްވަނީ ްޤާނޫނުްއިޞްލާޙުކުރަން.ްއެހެންްނޫން ލާމަރުކަޒީ

ްނޫނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގައިމުެވސް ްްހަމަ ްކަމީ ްހިމެނޭ ްމީަގިއ ްކަންތައްތަެކއް ްކޮންމެްކިތަންމެ ްވިދާޅުިވ ްބިލު ްމި ްކަމަުކ އް

ްމިް ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރަން ްކަންކަން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްވެސް ބޭފުޅަކަށް

މަސައްކަތްކުރަނީްޢަދުލުވެިރ،ްއިންޞާފުވެރި،ްހަމަހަމަްއުޫސލެއްގެްމަތީން.ްއެހެންނަމަވެްސްބައެއްްކަހަލަްއިބާރާތްަތްއް

ް ްމިދެންނެވިްހުންނަ ްއެހެން ްއެބަދޭ. ްފެންނަމުން ްދަތިތައް ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަން ްއެކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ގޮތުން

ނޑަެއިޅގެންްއެަބއޮތްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއާއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްޢައްޔަންކުރާްވަޒީަރކަށްްެއް ކަމަކީްމިްބިލުގަިއްކަ

ްސަ ްލޭންޑު ްައދި ްކަމަށް. ްވާ ްލިބިގެން ްލިބިްބާރު ްބާރުތަކެްއ ްް ްވެސް ްައށް ްއޮތޯރިޓީ ްެއ ްއަިދ ްއަކަށާިއ ްއޮތޯރިީޓ ރވޭ

ްވެސްް ްއަޅުަގނޑު ްއުސޫލެއް. ްހަރުދަނާ ްއެ ްވޭ. ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްެވސް ްބިލުގައި ްމި ްއުސޫލުަތކެއް ްކުެރވޭނެ އެކަންކަން

ްހަރުދަ ްއެންމެ ްދަނީކީ ްތަންފީޒުވެގެން ްމިއަުދ ްއުސޫލުތައް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތަކަށޭްޤަބޫލުކުރަން. ނާ

ްނަންބަރުް ްޤާނޫނު ްއެބައޮތް. ްވެސް ްމިހާރު ްޤާނޫނެއް ްެބހޭ ްބިމާ ްއެއީ ްދެންނެވޭކަށެއް. ްނެތް އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް

.ްމުޅިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްއެބަްއަޅުަގނޑުމެންްގެންނަންޖެހޭ.ްއެހެންްމިދެންނެވިްކަމަކީްމިްޤާނޫނަށްްއެކިއެިކ3113/2ް

ްގެންނަމުން ްފަށަިއގެންްްއިޞްލާޙުގެންނަމުން ްހަޔާތެއް ްޒަވާޖީ ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރީަގއި އައިސް

ްވަިކް ްއިނދެގެން ްމީހަކާ ްކިހިނެްއތޯ؟ ްވަނީ ްމި ްއިރުަގއި ްއެދުުނ ްހޯދަން ްގޯްއޗެްއ ްދިރިުއޅުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންނަމަ ްޯނވޭ. ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްގޯްއެޗއް ްވަންޏާ، ްކަމަްށ ްނެތީ ްކުދިން ްބަދަލުވަމުންްވަރަކަށް ްޤާނޫނު ްއެ ވެްސ

އަހަރުްފުރިްއޖެްކޮންމެްމީހަކީްގޯއްެޗއްްިލބުމަށްްޝަރުތުްހަމަވާްމީހެއ29ްްްބަދަލުވަމުންްބަދަލުވަމުންްއަިއސްްމިއަދުް
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ްތެެރއިންް ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްއެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަިއއިރު ްހިސާބަށް ްޤާނޫނާ ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއޮތީ ްމި ްިމއަދު ކަމުގައި

ނަޑއެ ްަހމަޅިފަ.ކަ ްއުސޫލުތައް ްހަރުދަނާ ްިމ ްމިކަގައިމުްްއެހެްނވީމާ، ްަބޔަކު ްމިައއީ ްވިސްނާްވެސް މަށްޓަަކއި

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދިްހަމަމަސައްކަތްކުރަ ނުޑްފާހަގަކޮށްލާްއަނެއްްކަަމީކްްމުންްދިޔައީތީްަކމަށްްއަޅުގަ އެއާއެކުްއަުޅގަ

ްމިް ްިވއްކުާމއި ްބިން ްބަޔާންްބަންޑާރަ ްއެަބ ް%ޤާނޫނުގަިއ ްސަރުކ26ްްާެވެގންވޭ ް%ކުރިން ްދައްކަންޖެހޭ 26ްރަށް

ނޑުްދަންނަވާނީދައްކަން ެއއީްހަމަްކޮންމެހެންްއޮންނަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްބަންޑާރަްބިމެއްްް،ނުޖެހޭނެްކަމަށްްއިނގޭތޯ.ްއަޅުގަ

ގޮތުގައިްއެހާްްލުކުރާދެއްކުމަކީްއަޅުަގނޑުްޤަބ26ްޫސަރުކާަރށްް%ށްޓަކައިްވިްއކާލަންޖެހޭްވަގުތުތަކުަގއިްއަމިއްލަްކުރުމަ

އިދާރީްބޭނުމަށްޓަަކިއްް،ކަހަލަްހަމަތަކަށްްބަލާއިރުްއިދާރީްމަަސއްކަތްްރަނގަޅުްހަމަެއއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްބަެއއް

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްވެސްްއަޅުގަްްއިދާރީްކަންކަންްހިންގުމަށްްބޭނުންވާްޚަރަދުްއޭގެތެރޭަގއިްހިމެނިގެންްދާންޖެހޭނެްކަމަށް

ް ްއޮއެކަން ނަޑކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްވެސް ްމިންގަ ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ްޢާއްމު ްވާނީ ންނަން

ނޑުްހަމަްޤަބޫލުްކަންކަންްއަސްލުްޙަޤީޤަތުގައިްއެ ްވަނަްމާއްދާްއަށް،96ްކުރަނީ.ްބިލުގެްގޮތަށްްކުރެވޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްަކނަޑއެިޅގ26ްެ ްބަލައިލާއިުރގައި ްބާބަށް ްވަނަ ްބިލާ ްމި ްބަޔާންކޮށްފައި ްއޮްތ ްއެބަ ްމިން ްގޮތްތައް. ްޢަމަލުކުރާނެ ްމެދު

ް ްލާމަރުކަޒީ ްބާރު. ްލިބިގެންވާ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަށުން ްހިންގުމަށްޓަަކއިްބިލުގެ ްދާއިރާތައް ްއިދާީރ ްއުސޫލުން

ްކަން ްކައުންސިލްތަކުން ްކައުންސިލްަތކަކީ ްޤާނޫނުގަހަދާފައިވާ ްމި ްުކރަންޖެހެނީ ްަތއް ްޤާނޫނުގައި ްމި ނަޑއަޅާްއި، ކަ

ްކަ ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްަކނަޑއަާޅ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހުންނާއި ްަބޔާންެވގެންވޭ.ވަޒީރުްނގެ ްަކނޑަެއޅިގެން ްމަށް

ނޑުްދަންނަވާނީްްއެހެންވެއްޖެްކަމަށް ނޑުްނެތިންްމިވަންޏާްައޅުގަ ްސްޤާނޫނެކޭ،ްލާމަރުަކޒީްޤާނޫނޭްގޯްސްގޯްއީއަުޅގަ

ނޑަައޅާނީްހަމިްތަނަކުންްގޯސް،ްކަމުްޤާނޫނަކީ. ނޑަށްްހަމަްމަްމިްމަޖިލީހުން.ްއެކަމަކުްނުދާްޤާނޫނެއްްކަމަށްްކަ ްއަުޅގަ

ްެކރޭ ތަޢާރުޟުވުންަތކެއްްލާމަރުަކޒީްޤާނޫނުަގއިްް،ވަރަށްްބޮުޑްިޚލާފުވުންތަކެއްްްޤާނޫނާްމިްޔަޤީންކަމާްެއކުްދަންނަވަން

ްވަންޏާ ްަކމަށް ްއެހެންެވއްޖެ ްެވގެންްއެބަހުރިކަން. ްޤާނޫނަކަށް ްޖެހޭީންްމިޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަނެއްކާ ދާއިރު

ްމި ްމަޖިލީހަށް ްއިޞްލާުޙުކރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްޤާނޫނު ްްލާމަރުކަޒީ ްބަަލއިވެބިލު ްިމއާްސް ްޤާނޫނާއި ގަެނ،ްލާމަރުކަޒީ

ްމިްއަޅާ ްހަްްިކޔުމަށްފަހު ްޢިއްޒަތްތެބިލު ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްއެމަ ްމެންބަރު ްފަްރި ްބޭފުޅުންގެްވިދާޅުވި ްފަންނީ ދައިން

ްޝުކުރިްއޔާ.ްް،ދާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުުކރަންކަށްްވެގެންްެއކުްފުރިހަމަްޤާނޫނަާއއިްލަފައާްްމަޝްވަރާ

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވަހަކަދެއްެކވުން:

ްހުށަްަ ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލާޝުކުރިއްޔާ ްވާ ްްހެޅިފައި ނޑުްބެހޭ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލާއިރު ްއެއްޗެްއ ގޮތުން

ްބޭނުން ްދަްނނަވާލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްދަރުމަްވަނީްއެންމެ ްހެޔޮ ްރަމަޟާންމަހުގެ ްބަރަކާތްތެރި ްަޘވާުބްްމި ާއއި

ްއުޚުތުންނަ ްއަޚުްނނާއި ްލޮުބވެތި ްމާތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްهللاްށް ްކުރެްއވުމާއި ްމަރުޙައަިމންވަރު ްމަހުގެ ްބަރަކާތްތެރި ްމި ބާްދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެްލޮުބވެތިްއަޚުްނނާއިްއުޚުތުންނަށްްދެންނެވުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްސަރުކާރުންް
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ްހުށަހަޅުއްވައިްހުށަހަޅާފައި ްބިލުެގ ްބިމުގެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުުދްއފުށީ ެދްއވި

ް ްއަށް ްޝުކުްމޫސާ ްހަމަްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްމިްރު ްްބިލާްއެއާެއުކގައި ްފާޅުކުރެއްވި ްމެންބަރުން ބަެއއްްމެދުގައި

ް ްބަލާއިރު ްޚިޔާލުތަކަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާރުންްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލު ްމީގެތެރޭގަ.ްމި ްއެބަހުރި ބައެްއްޙަޤީޤަތްތަކެއް

ް ްމަޤްޞަދުތަކެްއގެ ްމާތް ްވަަރށް ްވަީނ ްމި ްމެންބަރުންްް.ކުރުމަށްޓަކައިާހސިލުހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބެއއް އަދި

ވާްހާލަތްތައްްފަރާތްތައްްއެްބިމުންްމަހުރޫމުްްބިމުެގްކަންކަންްވަކިްފަރާތްތަކަކަްށްލިބިްބައެއްް،ފާހަގަކުރެްއވިްފަދައިން

ނޑުމެންްމިހާ މިކަންްމިއަދުްނުވާްކަމަކަްށްހިސާބަށްްއާއިރުްިމއޮތީްޤައުުމަގއިްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތެއް.ްްމިއަދުްއަުޅގަ

ްހަދަ ްމަސައްކަތްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްކުެރވޭނެްން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފޮރުވާކަށް ްޙަޤީޤަތް ްއެ ކުރިަޔސް

ްމި ްނޯންނާނެ. ްދޫކޮށްފައިްކަމެއް ްބޭނުންކުރުމަށް ްދިރިއުޅުމަށް ްބިލު ްތެރޭގައި ްމަޤްޞަދުތަުކެގ ނޑު ްމައިގަ ާވްްބިލުގެ

ްއަމިއްލަްގޯތިްބަންޑާރަ ްައިއއްސަކުްތައް ްއެބައޮތް ްވާހަކަ ްރުމުގެ ްނަންބަްަރު ްޤާނޫނު ްެއއީ ްއަދި ޤާނޫނ3113/12ްްު.

ް ްއަމިއްލ3113/12ްްަނަންބަރު ްބިމެއް ްދަުށން ްކަންަތއްގެ ްފައިާސގެ ްދައްކަންޖެހޭ ްިއސްތިސްނާްކުރާއިރު ކުެރވޭްެވސް

ްމި ްވާހަކަ ްބަޔާންކޮށްފައިްހާލަތެއްގެ ްޢިއްޒަްތތެރިްބިލުގަިއ ްއަމިއްަލްްވޭ. ްމީހެއްގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ނީްނުވާނެ.ްްއިމުވެްސްރަނުެގްފުރުޞަތަކަށްްނޫށްޓަކަިއްލިބޭްފުރުޞަަތކީްހަމަްގަްެއއްެޗއްްަބދަލުވުމަްޔާތަކަްށްއެްމިލްކިއް

ނޑުމެންްވިސްނާލަންޖެހޭނެްޤާނޫނުްނަންބަރުްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. ްއިދ3119/18ްާއަުޅގަ ްާދއިރާަތްއްިދވެހިރާއްޖޭގެ ރީ

ފަޅުތަކާިއްްޞގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްބިންތަކާއި،ްނޫނުގެްތެރެއިންްއެްދާއިާރގެްއިޚްތިޞާލާމަރުކަޒީްއުސޫލުންްހިންގުމުެގްޤާ

ް ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްފަހުގަިއ ްހަވާލުކުރުމަށް ްފަރާތްތަާކ ްއެ ްމަްއޗަށްކަންތައްތައް ްމިއަުދްްގޮުތގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްއެބަޖެހޭ. ްބަެއއްވިސްނާލަން ްހާލަތްތަކުަގއި ްބައެއް ްއެބަދޭ ްފެނިގެން ްގޯތިގެދޮރާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީހުންގެ ްަކންކަން

ްދު ްމިދާކަށް ްދާދި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޮގތް ްކުެރވެމުންދާ ްހާލަތްތަކުގައި ްބަެއއް ްވެސް ްވާހަކަތައް ްވަނީްބެހޭ ްވެސް ވަހު

ްގޮއްސަ ްއެއާއެފެނިގެން ްހަމަ ްރައީސް،ްއަދި ްޢިްއޒަތްތެރި .ް ްތެރޭަގއި ްބާރުތަކުގެ ްލިބިެގންވާ ްަކއުންސިލްތަކަށް ެއްުކގައި

ވާްޤާނޫނުްނަންބަރުްްދަށުންްބާރުްލިބިގެންްހެދިފައިްގެވަނަްމާއްދ341ްާއަންނަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެްބާރުތައްްލިބިގެންް

3121/18ް ްޤަބޫލުކުރާއިރު ްޙަޤީޤަތް ް ްމި ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްދަށުން ައީކްްިދވެހިރާއްޖެގެ

ްކަމަށް ްދައުލަތެއް ްޤަބޫލުކުރަންްޔުނިޓަރީ ްހައެބަްވެސް ްޖެހޭ. ްދަުއލަތް ްދިވެހި ްއެއާއެުކަގއި ްމައިްމަ ްދާނީ ހިނގަމުން

ނުޑމެންްޤަބޫލުކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްއްްއުފެދިެގންްނޫންކަންްކުދިކުދިްސަރުކާރުތަް،ސަރުކާރުގެްތެރެއިންްލާފައި ވެސްްއަޅުގަ

ްމި ްފެށީމާއެހެންނަމަވެސް، ްހިންގަން ްއަތޮޅުތައް ްުއސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއޮތް ްފެންނަން މަރުކަީޒްް،އަދު

ްެގނައުމާ ްއެްއްތަނަކަށް ްއެްހުރިހާްބާރުތަކެއް ުނވަތަްލާމަރުަކޒީްްއި،އުސޫލުތަުކގެްވިސްނުމުގެްތެެރއަށްްވެެދގެންްގޮސް

ް ްކުރަކަންކަންއުސޫލުން ްކުރުމުަގއި ްއުސޫލުތަކާ ްމިންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮސް ްވަމުން ްކަންކަން ްފެންނަނީްްޚިލާފަށް

ްނަންް ްތަފާތު ްޤަރާރުތައް ްއެހެންވީމާ،ްެއްތަފާތު ްނިންމުންތައް. ްނިންމާ ްތިބެގެން ްއިށީނދެ ްތަންތަނުގައި ްތަފާތު ނަމުގައި

ް ްމެދުނިންމުންތަކުގެ ްްޞައްޙަކަމާ ްމިމިއަދު ްރައްޔިުތން ްސުވާލުްދަނީްދިވެހި ްހަމަްއުތަކުރާރުކޮށް ްއަދި ްަފއްދަމުން.
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ނޑަށްްއެްނމެްހައިރާންވީ،ްްއެާއއެުކގައި ްގެްާވހަކަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭދިޔަްކަެމއްްދާދިްމިދާކަށްްދުވަހުްހިނގާއަުޅގަ

ްްބެހޭްބިލާްމި ްދައްކާއިރު. ްވާހަކަ ްކުރިމަތީގަގޮތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެްނެގ ްސިޓީްއަުޅގަ ްމާލޭ އި

ް ްނިންއިށީކައުންސިލް ްތިއްބަަވއިގެން ްޕްރޮސެނދެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤަރާރަކާ ްމިމެވި ްބަޔާން ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލް ްކިއުޓަރ

ްގޮަތކަށްްނުނިންމޭނޭ.ްނިންމުނެރެނީްއޭގައިްނިންމި ްގޯހޭ.ްއެ ްރައިޓްސްްކޮމިޝަނުން ްއެކަާމްހިއުމަން ްކަންބޮޑުެވގެން ން

މެދުްއަދިްނަގަންްނިންމިްޯގއްާޗްޮގތަކަށްްނިންމިްނިންމުމާްްއްްއެްހައްދަާވްބަޔާނެްއްނެރުްއވަނީ.ްއެފަދަްނިންމުމެދެކޮޅު

ްބެ ްެއކަމަކު، ްގޯހެކޭ. ްއެއީ ްގޮތުން ްއިނޭގތޯހޭ ްނުބުނުއްވައޭ ްަފރާތަކުން ްެއްއވެސް ްކަންތަްއްްއެް،މިއިން ްއެ މީހުން

ް ްގޮތްތަކާްކުރެްއވި ްބޭއްވި ްޖަލްާސ ްއެ ްހިނގާްއިގޮތާއި ްްއެކަްނ ްދިޔަ ްރަނަގޅުކަންގޮތްތަކުގެ ވާހަަކްްތައްތައް

ްމިްެދއްެކވިްރަނގަޅުކުަރއްަވއި ްހިނގަމުންދާްއުސޫލުެގްމައްޗަްށްއެބަޖެޭހްްަކމަށޭ ފެންނަނީްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްކަން

ް ްއެފަދަ ްދިޔައިމާ،ވިސްނަން. ްހިނގަމުން ްދެން ްރައްޔިތުންްކަްނކަން ްމައްޗަށް ްނިންމުމުގެ ކިާހވަރަކަްށްްނިންމާ

ވަރަކަށްްޤަބޫލުކުރާނެތޯ.ްމިކަމާްމެދުގައިްވިސްނިްމީހަކުްނެތޭްއިނގޭތޯ.ްކަންބޮޑުީވްރައްޔިތުންްކިހާްސަމާލުކަންްދޭނެތޯ؟

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްއިނގޭތޯ. ްމަްއޗަށޭ ްނިންމުމުގެ ްނިންމި ްަނގަން ްއެއް ްގެ ްކިޔާ ކިނބިގަސްދޮށުެގއޭ

މެދުްވެސްްސުވާލުްްކަމާުފަރަތަމ ެއ ަޞްއޙަ ، ވާނަމަްއެފަދަްކަމެއްްޤާނޫނާއިްަގާވިއދާްޚިލާފުްގޮތަކަށްްހިނގައިފިްކަމަށް

ްއެހެްނވީމާ،އު ްއެބަޖެހެޔޭ. ްކުރާްްފައްދަން ްނޫނީ ްލިބިގެން ްބާރު ްޤާނޫނުަގއި ްއެބައޮތް ްޤާޫނނުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ

ްއެފަދަްމުރުތަކަށްްރަްއޔިތުންްިކޔަމަންއަ ންތަެކްއްއްޙަްނިންމުނިންމުންތައްްނިންމާްނިންމުމަކީްޞަނުވުމަށްްވެސް.ްއަދި

ްބަޔާްނކޮށްފައިްނޫން ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްވެްސ ްއެހެންވީމާްކަމަށް ްލިބިފައިް،ވޭ. ްބާރުތަްއްްަކއުންސިލްތަަކށް ވާ

ްލިބިދީފައި ްތެރެއިން ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެްއެް،ވާއިރުްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތައް ްނިންމާ ްތެރޭަގއި ރަށެްއެގްްބާރުތަކުގެ

ްއުރަ ްހަމަހަމަ ްމެދުަގއި ްޤާނޫނުއަާސސީަގއިްސޫއްޔިތުންެގ ްއެބަދޭ ްފެނިގެްނ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނިންމަންޖެހޭނީ. ލުން

ބަޔާންްއެބަކުރޭްކޯޓުތަކަށްްލާޒިމްްއެބަކުރޭްއެއްްމަްއސަލަެއއްަގއިްކޯޓަށްްދާްމީހާްއަށްްތަކުރާރުކޮށްްއެްދާްމީހުންނަށްް

ްނިންމާފަ ްމައްސަަލއެްއަގއި ްދެްއިއެ ްމަްއސަލައެްއގަިއ ްއެ ްެއއީ ްގޮްތ ްމެއޮްތ ްީމހާއާ ްއަންނަ ްވެްސްޢަމަލުކުރަްންން ދު

ނޑުމެންނަށްްމިްްލުކަމަށް.ްނިންމަންޖެހޭނެްގޮތްޖެހޭނެްއުސޫ ފެންނަނީްއަތޮޅުތަކުގައިްެއްއްްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްމައްސަލަތަ ްއެ ްގޮްތގޮތަށް ްތަފާތު ްދިޔައިމާ ްަކއުންސިލަްށ ްޞަްމައްސަލަެއއްަގއި ްއަކީ ްއެއީ ްތަން. ްނިމެމުންދާ އްޙަްްއ

ދާނީްެއކަންްއެނިންމިްގޮތާްޚިލާފަށް.ްްކަންކަންްނިމިގެންްމެދުްކޯޓަށްްދިޔައިމާްއެްކަންތައްތަކަެށއްްނުވާނެ.ްއެަކންކަމާ

ްއެހެންވީމާ ްރައީްސ، ްގެންދިއުމަށްަޓކަިއްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްކަންތައްަތއް ްބިމުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

މުޅިްރާއްޖޭގެްހުރިހާްބިންތައްްގެނެްސގެންްއެކަންކަންްކުރެވޭނެްމެކޭނިޒަމެއްްާރވަިއ،ްްއޮތޯރިޓީެއއްގެްބޮީޑެއއްގެްދަަށށް

ްކުެރވުނީމާ ްެއކަންތައްތައް ްކުރެހި ްޗާޓު ްރާއްޖޭގެ ްކައުންސިލްތަކަށްްް،މުޅި ްހިންގާ ްއުޫސލުން ްލާމަރުކަޒީ ްއަކީ ޭއެގްމާނަ

ްކަމަކަށް ްއަންނާނެ ްކަންތައްތަެކއް ްުއނި ްތެެރއިން ްބާރު ްއެްްލިބިފައިވާ ްއެހެނެއްނޫން، ްނުކުރަން. ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑު

ްދޫކޮށްލާފަ ްއެކަންކަން ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްބޭނުންހާ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްވަރެްއގެްްއިބޭފުޅުން ްކޮންމެވެސް ްއޮތުމަށް އޮތް
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ްއެ ްސަރުކާރުން ްވަނީ ްސަބަބަކަށް ްއަންނާނެ. ްހުރަސްތަކެއް ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްއަންނާނެ. ންތައްތަްއްކަްހީނަރުކަމެއް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދައުލަތަށާއި ްމުޅި ްދޭންޖެހޭނީ ްިއސްކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްރައްޔިް،ހިންގުމުގައި ްޢާއްމު ތުންނަށްްމުޅި

ްފައިދާ ްއެކަމުން ްއެްއވެސް ްގޮަތކަށް. ްއެްހާކުރަނިވި ްަކއުންސިލަކަށް ްވަކި ަވގުުތްްމިްއިކައުންސިލްގަްްލެްއގަިއ

ވުރެްބޮޑަްށްްއަކަށްންނާްޝާމިލުވާްބައެއްގެްފައިދާްްެބޭފުޅުްނުވަތަްއް،ތިބިްމެންބަރުންގެްވިސްނުމަކަށްްއިފައިންތިޚާބުވެ

ްފައިދާ ްވިސްނުމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޢާއްމު ްސާރވޭްއޮންނާނީްއަށްްމުޅި ްކުރުމަށްޓަކައި ްއެކަން ް،ކުރުމަށްޓަކައިް.

ްޕްލޭން ްއެްޑަވއިް،ކުރުމަށްޓަކައިްއެކަންތައްަތއް ްަލފާއެކަްނކަމަށް ްނުވަތަ ްމިއޮތޯރިޓީްޒްކުރުމަށްަޓކައި ދިނުމަށްޓަކައި

ްމި ްމިްއުފެދިގެން ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްއަދި ްދަށުން ްއޮތީރިޓީގެ ްއެ ްކަްދަނީ. ްައޅުަގނޑުމެންްކުރެވޭ ންތައްތައް

ްއުސޫްކުރަންޖެހޭޤަބޫލު ްލާމަރުކަޒީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެއެއް ްހިންގާއިރު ްއަޮތޅުތައް ްނިްލުން ްނިންމާ ންމުމަކަށްްަކއުްނސިލަކުން

ްޖަވާބުދާރީ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްމި ްއުފެދިގެންްދިއުްެއއްްނުެވވޭނެކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެްއޮތޯރިޓީ ްެއކުަގއި މާ

ްހިނގަމުން ްއޮތޯރިީޓ ްއެ ްުނވަތަ ްަކންތައްތައް ްހިންގާ ްދަށުން ްދަުށްންްއޮތޯރިޓީެގ ްބެލުމުގެ ްމިނިސްޓަރެްއގެ ްސީދާ ދާނީ

ަދއުލަތުެގްްއިޒިންމާދާރުްގޮެތއްަގއިްސަުރކާރާްޖެހުމަކީްއެީއްމިމަޖިލީހަށްްޖަވާބުދާރީވާންްޓަރުްމިްމިނިސްްކަމަށްވެފައިްއެ

ްހެޮޔްގޮުތގައި ްބިންބިުމގެ ްއަދި ްޖަވާބުދާރީވުމަށްަޓކަިއްބޭނުންްކަންކަން ްފަރާްތތަކަށް ްއިސް ްއެންމެ ކުރުުމގަިއްެއކަންކަން

ހިތުްހުރިހާްގޮތަކަށްްކަންތައްްް،މީހަކުްހިތުްހުރިހާްގޮތަކަށްްދާނީްއެްމުންްނަތީޖާއަކަށްްެވގެންދިޔުއެކަންްް،އެމަގުްނެތި

ްއްލެއްހަމަށްްގޮތަށްްދޫުކރެވެމުންދާްދިއުްތައްްއެއެމީހަކުްހިތްްއެދޭްފަރާތްތަކަށްްބޮޑެތިްގެތައްްއަދިްބޮޑެތިްބިންް،ކުރެވިް

ްރައީސް ްއަޅުަގންނާންނާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްދަންނަވާލަން ްލޭންޑުޑު ްއޮތޯރިީޓެގްްބޭނުންވަނީ ްސާރވޭ އެންޑް

ްިއދާރާ ްެއ ްސަުރކާރުން ްްނަމުގައި ްއުފެއްދުމަށްއެއް ްކުެރވިގެން ްއެކަންކަްނ ްމުޅިްިދޔުްފަހުަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެން މުން

ްހެޔޮް ްއެންމެ ްޭއގެ ްވެސް ްބިްނތައް ްފަރާތްތަކެއްގެ ްހުރިހާ ްހިސާބެއްަގއި ްހުރިހާ ްޕްލޭންްރާއްޖޭަގއި ްކުެރވިގެންްގޮތުަގއި

ްވިދާޅުވެއްޖެް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެންމެއަކު ްދާދި ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއަދު ްެވގެންދާނެ. ްގޮތްތަަކކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ްއޮތޯރިޓީ ްކުރުމަށްޓަކައި ްބޭުނން ްބިންތައް ްވާްކުޅުދުއްފުށީެގ ްހެދި ްުކންފުންޏެއް ްުނވަތަ ްވާހަކަ ްހެދި ްއެްއެއް ްހަކަ.

ްހިންގެވު ްއެތަން ްއޮތޯރިީޓގެްމަޝްވަރާްމުަގއިކުންފުނިން ްކުެރވިގެންލަފަްްއި،އާްްވެްސްމި ްެއކަންކަން ްެއކުަގއި ދާީނ.ްްއާ

ްމިދެ ްބިންތައް ްާރއްޖޭެގ ްމުޅި ްވާނީ ްތަަޞްއވުރަކަށް ްރާއްޭޖގެ ްމުޅި ްޕްލޭނާއޭރުން ްމަތިންްްގޮތްްެއއްްންނެވި ާވްގޮުތގެ

ްގެންދިްކުރިއަ ްބައެއްއުށް ނޑުވަުރތައް ްގަ ްބޮޑެތި ްރަށްރަށުގައި ްބޭުނންވީމާްން.ްބަެއއް އެބަހުރި.ްްއިއަޅާލާފަްް،ފަރާތްތަކުން

ްނަގާފަ ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްބިންތައް ްނުކުރެވިްްއިބޮޑެތި ްމަސައްކަެތއް ްއެްއވެސް ްއެކަންކަން ގިަންް،އެބަހުރި.

ްއެ ްގޮްސ ްވެގެން ްއެްްދުވަސްތަެކއް ްެއންމެްކަްނކަން ްމާޒީްހުންނަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަްފަހުން ްއެލާއިަލއިއަށް ްުރ

ްގޮަތކަށްްއެްކުެރވޭނެްެއއްެވސްްތަންތަނުގައިްއެންމެްުކޑަމިނުންްއެްއވެސްްބޭނުމެއްްަރއްޔިތުްނނަށްްއޭގެންްފައިދާްހުރިް

ްަރއީސްް ްމިްހަމަް،ތަންތަންްކުރެވިފަކާްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެުކގަިއްއަދިްމިްްބިުލްހުށަހެޅުމާްމިާއއެުކގަިއްސަރުކާރުން

ްވަޒީުރންގެ ްމަސައްކަތްތައް ްމިްބިލުގެ ްނުވަތަ ްގޯތިްމަޖިލީހުން ްދޫކުރުމާބިލުގެ ްގެދޮރު ްނުވަތަ ްގޮތުގައިްިއ، ްހެޔޮ ބިން
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ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެުކގައި ްމަޝްވަރާއާ ްމަޖިލީހުގެ ްަވޒީރުންގެ ްވާހަކަތައް ްއައިބޭނުންކުރުމުގެ ާމްނިންމެވުމަށް

ްއެް ްދަންަނވާނީ ްހިނގާށޭްނިންމެވުންްއަޅުަގނޑު ްވިސްނަމާ ނޑުމެްނ ްއަތޮުޅްކަްްއަުޅގަ ްނުވަތަ ުއންސިލްތަކުން

ްއެް،ކައުންސިލްތަކުންް ްަކުއންސިލްތަކުން ްްރަށު ްކަްނތައްތައް ްޚިޔާލުފުޅުތަކާ ްބޭނުންވާ ްދައުލަުތގެްބޭފުޅުން އައުމުން

ް ްމިއީ، ްކަމަށްފަރާތުން ްަދއުލަތެއް ްއިސްްްޔުނިޓަރީ ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްއެބަެޖހެޔޭ ްފަރާތްޕުޅުންްވާީތވެ ވެރިާޔގެ

ްއެކަންކަުމގަިއްއެކުމަޝްވަރާ ްފުރުޞަތުްއޮންނަން.ްއެހެންްނެތިްކޮންމެްްެރވި ްބެލުމުގެ ްއެންމެްރަނގަޅުްމަގުންތޯ ދަނީ

ްހަދާލާފައި ްކަމަށް ްމީހާ ްވެރި ްބޯޑަުރގެ ްައޅުަގނޑުގެ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްގޮތަް،މީހަކަށް ްޭބނުންހާ ނޑު ްކަންކުރީމާްއަޅުގަ ކަށް

ނުޖެހޭްކަހަލަްހަމަލުންްނުވަތަްއެކަހަަލްގޮތަކަށްްނާނީްިޒްގޒެގުްއުސޫޤައުމުްއޮންްމިްދެންްރައީސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް

ޯތްއެންމެްރަނގަޅުްއުސޫލަށްްމާލަކުންްމިކަންކަންްބައްލަވަިއ،އެބަޖެހޭްކޮންމެވެސްްދިް،ެވގެންްދާނީ.ްއެހެންވީމާްގޮތަކަށް

ްއެ ްބައްލަވައި ްއެހެންވީމާްކުރަްކަންަތއްަތއްްދަނީ ްް،ްއވަން. ްރޮނގުން ނޑުްްއެމިދެންނެވި ްއަުޅގަ ްކުާރއިރު ކަންތައްތައް

ވެސްްމާލޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްްގެދޮރުަތއްާމލެޭގ ޯގތި ، ދަންނަވަންްބޭނުންވަނީްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަމާްހިނގާށޭ

ްދަގޯތި ްއިހުސާސްގެދޮުރގެ ްތިކަން ްެއކުަގއި ްހ2:89ްިކުރެވުމާ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ްހިއްކުމުގެވަނަ ްބިން ްންގެވި

ްތެރެއިން ްލިބިފައިްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްގޯތިގެދޮރު ްމިސުވާލުކޮށްލީމާްްެވސް ްރައްޔިތުންނަށްތޯ. ްމާލޭގެ ްޙަޤީޤީ ަވނީ

ްރާއްޭޖގެ ްނުވަތަ ްބެލުންތެރިން ްތިއްބެވި ްބަލަން ްޓީީވ ްީހވަނީ ްޖަވާބުދާރީްްއަޅުަގނޑަށް ްަރއްޔިތުން ވާނެހެން.ްލޮބުވެތި

ްއެ ްއެްނޫނެކޭ ްނޫނޭ. ްމިނިސްޓްްހެނެއް ްއަރިހުގަްރީޙަޤީޤަތް ްބޭފުޅުންނަށާއި ްިތއްެބވި ްވަޒީާފގައި ިތއްބެިވްްއިގެ

ްއިބޭފުޅުންްމާލޭގަްވެފައިްއެްމަށްވެްސްއަތޮޅުތަުކގެްރަްއޔިތުންްކަްބޭފުޅުންނަކީްބޭފުޅުންނަށާއިްދެންްއެހެންނަމަވެސްްއެް

ނަޑއެޅިަފއިްްއެްްޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްގޯތިގެދޮރުްދެްއވަންްޖެހޭތީްއެދިރިއުޅުްއވަން ްއޮތީްއުސޫލުްކަ

މުްންކައެހެންް،މަެއއްްއޮންނާނެްގޮތެްއގެްމައްަޗކަށެއްްނޫން.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްއެއްްލައަކީްމިދެންނެވިްއެްއވެސްްހަމަ

ްހެން.ްއެހެންވީމާކަމެއްއޮތުމަކީްުމހިއްމުްފުރުޞަތުަތްއްލިބޭނެްމަގުތަކެއްްދެންނެވިްރޮނގުންްއެްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްމި

ްމި ްހަމަޖެހިގެން ްރަްއޔިތަކަށްްމިއަދު ްކޮންމެ ްރާއްޖޭގެ ްއެްދަނީ ްުނލައި ްޝަރުޠަކާ ްެއްއވެސް ްބޭނުްނވާްްވެސް ބޭފުޅަކު

ްއެ ްލިބިްދާއިރާއަކުން ްފުރުޞަތު ްމަސައްކަތްތަކަށްް،މީހަކަށް ްބޭނުންވާ ްކުރަން ްމަގުތަކެއްްވެްްއަދި ްލިބޭނެ ްބިން ސް

ްއެލުހާސި ްްކުރެވި ްެއހެންވީމާކަންަތއްތަްއ ްގޮަތކަށް. ްމިް،ކުރެވިގެންދާނެ ްބެހޭްއެހެންކަމުން ްކޮމިޓީގަިއްްބިލާ ގޮތުން

ްކުިރއަ ްމިްށްމަސައްކަތް ްކޮމިްދާއިރު ްބަލަިއގަނެްޓީބިލުގެ ްފުރުމަސަްއކަތްްއެް،އަށް ްމުހިއްކުރުމުގެ ްލިބުމަކީ މުްޞަތު

ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެެކމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްދަންނަވަމުންްދުތާއީްބިލަށްްކަމެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ކޮށްދެްއވަުމން

 ދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުްަދންނަވަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމިހާ ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިްޝުކުރިއްޔާ ްމިއަދު ްބިލުގެ ްބިމުގެ ްބަހުހިސާބުން ްމިއަދުްބްތިދާޢީ ސަށް

ނަޑއެޅިފައިް ގިީލްނެއއްްހުށަހެޅުމަށްޓަކައިްމާމިްބެހޭްމައްސަލަްދިަޔއީ.ްއެހެންކަމުންްނިޒާމާާވްަވގުތުްމިްހަމަވެގެންްްކަ

ްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.ްޢިްއޒަތްތެރިދާއިރާގެް

ް

ް(ނިޒާމީްމައްސަލަ)

ް

ްްމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިނމާމި

ްޢިއްޒަތް ްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝުކުރިްއޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްަރއީސް ވަރަށްްތެރި

ްއެެހންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑަށްްއެްް.އޮްއވާްއިބިލަށްްމިއަދުްވާހަކަްދައްކަންްބޭނުންެވގެންްވަގުތަށްްއެދިފަްްކުރިއްސުރެްމި

ްބޭފުޅަކަށް ްއެހެން ްއިންދާ ްމިތާ ްނުލިބި ްމިްއި،ލިބިފަްވެސްްްފުރުޞަތެއް ްވަތްތަނުންްްއަނެްއާކވެސް ްއައިސް ތަނަށް

ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްރަނގަޅުްްމިއަދަށް ްމިއީ ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއުޅޭހެން. ްކިޔަން ްސިޔަރަުތ ްހީވަނީ ްހަމަވީ. ްަވގުތު ވާ

ްނޫން ްދެއްވާފަގޮތެއް ްފުރުޞަތު ްމިއަދު ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްނިންމާލަހެން. ްިއ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެމޭ ްމިްދެއްވުން ްދަންނަވާލަން

ްއުޅެނީ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބައާދެ،ް ްނިޒާމާްތިް،ރުޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވީ ްބަލަްބެހޭ ްކަމަށް ްއަޅުަގނުޑްްއެއް ްނުގަންނަން. އެއް

ނޑަށްްްވެސްްބެލިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްފަހަރުްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަންްވަރަށްްގިނަ ަވގުތުްއަުޅގަ

ް ްހޯލު ްމެންބަރު ްފެނިފަޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންްއިެތރެއިން ްމިއަުދްއަުޅގަ ްފުރުަޞތެއްްނޭރުިވްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ނުވާތީ

ްމިބަހުްއިބްތިދާޢީްމި ްދިއުްސް ްކަމަަކށް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމިނިންމާލީ ްކުރިމަތީގަިއ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްެއއީ ްމަށްޓަކައި.

ްމީގެްުކޑައިުރކޮެޅްއްކުރީގަ.ްްއިވަނީްކުޑަްބަދަލެއްްެގންނަވާފަްެވސްްމިްއަށްްއެޖެންޑާވަނީްމިްއޮތްް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.22

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްޓީަތކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްވަނީްކޮމިްއިްމިގ22ްަައށް.22ްްނޑުްމިދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމްްނަންބަރުްމިހާރުްއަޅުގަ
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އަިދ2ްްމުްގަާވއިދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްޖަދުވަލުްޢާއ3119/17ްްވަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްގައިްމ22.12ްްިއާދެ،ްް-22.2

ްއިތުރުކުރުްގައ3ްި ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްަގވާއިދުތަކަށް ްކޮމިޓީވާ ްގަާވއިދު ްމައްސަލަ ްމަށް ްދިރާސާކުރައްަވއި،ން

ްކޮމިޅުއްަވއިރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަްން.ްމިނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓުްހުށަހެޅު ޓީގެްމުޤައްރިރުްނައިފަރުްދެްއވާނީްަގވާއިދު

ެއްއްްން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަވަދެއްވުމަށްްދަންނަމުޙައްމަދު.ްރިޕޯޓުްހުށަހަޅައިްމަދުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދާއިރާ

ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.ގިލީްދާއިރާގެްޢިނމާމި

ް

ް(ނިޒާމީްމައްސަލަ)

ް

ްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ގިލީްދާއިރާގެްނމާމި

ް ްވިދާޅުވާނީ ްއެނޭގ ްއަޅުަގނޑަށް ްއާދެ، ްމައްސަލަްނިޒާމާިމއީ ްނޫނޭްބެޭހ ްައޅުަގނޑުްެއއް ްއެހެންނަމަވެސް ކަން.

ނޑަށްްއަްނގަް،ެލްއވީނުްަބއްލަވާކަންތައްަތއްްކުެރްއވިއިރުްމަނިކުފާމިްގޮތަށްްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމި އެްއްްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުްއިނީ...ް!ނުލައްވާ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ަވގުތުކޮޅަް ްއަރުވާނަން. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބުނީމާ ްކޯރަމް ްއިނގޭތޯ. ްނެތް ްކޯރަމެއް ކަށްފަހު(ްމިހާރު

ނުޑްވަީންކުރިންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު، ްވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރުްތިްނެންގެިވްނުކުތާްްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަުޅގަ

ނޑުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަރިހުންްވަރަށްްްއަށްްރޫލިންްނިޒާމީްމައްސަލަް،އަށް އެއްްއަުރވާފަ.ްއެހެންަކމުންްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމަަސއްކަތާދަންނަވަްންމިއަދުްއައެކުްްއަދަބުވެރިކަމާ މަށްްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންނަށްްށްްދިޔުެއކުްކުިރއަްުޅގަ

ްމިހާރު ްއާެދ، ްދެްއވުމަށް. ްމިް...އެއްބާރުލުން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަީންް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިީލހުގެ ްމިއަދު ްހެދިގެްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކުލަވާެލވިފައިްދަށުން ްމިއެެޖންްވާްްންދާ ްިމއަދުެގްްޑާަގއި ވަނީ

ްމިބަހުްއިބްތިދާޢީ ނަޑެއޅިފައި ްކަ ްްސަށް ްއިބްތިާދޢީްަގއ2ްި.:ވަީނ ްބިލުެގ ްއެ ްބިލު. ްނިމުނީ.ްބަްވާ ްަވގުތު ހުސްގެ

.ްއެންެމްެދްނ ިމ ިބަލްށ ަބުހްސުކެރވޭ ަވުގެތްއަގިއ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބަރްށ ުފުރަޞެތްއ ެއުރވޭނެ ، އެހެންވީމާ

ްްވެސްްފުރަތަމަ ްއެރުވޭނެ. ްފުރުޞަތެއް ނޑުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ްއަުޅގަ ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދަންނަވާލަން. ްހުށަހެޅިފައިއާދެ، ްމެންބަރުން ްގެންދިއުމަށްޓަަކއިްްޢިއްޒަްތތެރި ްވާހަކަަދއްކަމުން ްމައްސަލައަކަށް ވާ

ްލިްސޓެއް ްއޮވޭ ްމިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަރުތީބުން ްއޮންނަ ްލިސްޓުގައި ްއެ ްއަމިއްަލްްހެދިފަ. ްއަދި ްޕާޓީތަކަށް ދެންނެވީ

ްއެް ްގެންދަނީ. ްދެމުން ްތަުރތީބުން ްގޮތެްއގައި ްއިންސާފުވެރި ްވަރަށް ްހަމަ ްގެންދަނީ ްދެމުން ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް
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ނަޑއެޅިފައިް ްކަ ްެއަކމަށް ްއަންނަނިކޮށް ްހަމަވީމާ،ްތަރުތީބުން ްަވުގތު ްައއިޓަމުގެްްވާ ްއެޖެންޑާ ްޖެހޭނީ ައޅުަގނޑުމެްނ

ްއެ ްމިހާރު ްދާން. ްނަންބަރަކަށް ްނަންބަްއެހެން ްއެހެން ްައއިޓަމުެގ ްއެޖެންޑާ ްމިދަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިދަނީްގޮތުން ރަކަށް

ްއެހެންވީމާް ްަވރަށްްިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރްނ ެއްއާބުރެލްއުވްނ ެދްއާވނެ ، އިނގޭތޯ. ްޔަޤީންކުރަން.ްްކަމަށް ބޮޑަށް

ްށީނދެއި ްއިނގޭތޯ. ްދަންނަވަން ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަްށްް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ވަަޑިއގަތުމަށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ްދާއިްދަންނަވަން. ްނައިފަރު ްހުށަހެޅުމަށް ްރިޕޯޓު ްއަޙްކޮމިޓީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަދުްރާގެ

ް ްއެދެން. ްގެންދެުވން ްކުރިއަށް ް)ވަްމުޙައްމަދު ްކުްގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމަޑުކޮށްލަްއވާ ްމެންބަރު ް.އިުރކޮޅަކަށްްޑަޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަ ްކުަޑކުޑަ ްސިސްޓަމުަގއި ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއުޅޭތީ. ްރިޕޯުޓްް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ެއްއ ްގެންދަވާ ކުރިއަށް

ްްމަދުްމުޙައްމަދު.ރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްަނއިފަރުްދާއިް،ހުށަހަޅުއްވާ

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަރަކާތްތެރިްްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ެވސް

ްދުޢާްރަމަޟާން ްހެޔޮ ްްމަހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިހާ ނޑުެގްދާއިރާގެ ްއަުޅގަ ްތަހުނިޔާ ްއަރިްސކުރަން.ްއާއި ަރއްޔިތުންނަށް

ްދަންނަވާ ްއެއަށްފަހު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 3119/7ްްލަން ްގަާވއިދުތަކާ ްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 2ްްބެހޭ ާވްްަގއ3ްިއަދި

ް ްއިތުރުކުރުމާމަލުޢަގަާވއިދުތަކަށް ްމުއްދަތު ްކޮމިޓީްޅޭގުްކުރުމުެގ ްަގާވއިދު ްިދރާސާކޮށްގޮތުން ްނިންމިްް،ން ަމއްސަލަ

ް ްދަންނަވާލާނަން.ްއާދެ ްރިޕޯޓު 3ްްގޮތުގެ ްމަޖިލީހުގ3121ްްެޯއގަސްޓު ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް 3121ްްަގއި ްއަހަރުގެ 3ްވަނަ

އަިދ2ްްދުވަލުްޢާއްމުްަގވާއިދުތަާކްެބހޭްޤާނޫނުގެްޖ3119/7ްައިންްޤާނޫނުްނަންބަރުްްވަނަްޖަްލސ34ްާވަނަްދައުުރގެް

ް ްަގވާއިދ3ްުޖަދުވަލު ްަގއިވާ ްއިތުރުަތކަށް ްްކުރައްވާަފއިޢަމަލުކުރުމަށް ްމުއްދަތު 6ްްވާ ްުދވ3122ްަޯއަގސްޓު ހުެގްވަނަ

ްހަމަވާތީ ްޤާޫނނުް،ނިޔަލަށް ްމި ްޖަދުވަލު 2ްްގެ ްހިމެނ3ޭއަދި ްކަމާްަގިއ ްތެެރއިން، ްޤާނޫނުތައްްްގަާވއިދުތަުކގެ ބެހޭ

ްއަންނަން ްލިބިދޭންޖެހޭްްވުޖޫދަށް ްބާރު ްޤާނޫނީ ްގަވާއިްދެން ްފެންނަ ްކަމަށް ްއިތުރުކުރުމާްދުތަކަށް ްމުއްދަތު އަމަލުުކރުމުގެ

ްނިންމަަވއި ްގޮތެއް ްއެޓާމެދު ްއެދި ްނަންބަރުްނީރދެްއުވމަށް ްއޮފީހުގެ ޖުލައJSC-32ް29ްްި/15/2011/57ްޖެނެރަްލ

ަބއްދަލުވުމުަގއިްްވަނ7ްަްގެވަނަްއަހަރުެގްަގާވއިދުްކޮިމޓ3122ްީމެދުްްވާްމަްއސަލައާްއިންްފޮނުވާަފއި ެގްސިޓ3122ްީ

ްއެޓާ ްފާހަގަކުަރްއާވފައިރމަޝްވަރާކުެރވުނު. ްސިޓީަގއި ްހަވާލާެދވުނު ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލްގެ ްޤާނޫނުްްވާްނީ ފަދައިން

ް ްޢ3119/7ްާނަންބަރު ްަގވާއިދުތަކާ ްއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 2ްްބެހޭ ްކަމ3ާއަދި ްތެރެއިން ްގަާވއިދުތަުކގެ ްހިމެނޭ ްަގއި

ވޭ.ްއަދިްއެޤާނޫނުގެްޖަދުވަުލްގޮތުންކަންްއެނގެންްއޮްްގަާވއިދާްގުޅ7ްޭވަނީްޖުމްލަްްއިްސފައިބެހޭްޤާނޫނެއްްވުޖޫދަށްްއަް

ްަގވާއިދުގ3ްަ ްހިމެނޭ ްމުޅިއި ްތެރެއިން ްްަތކުގެ ްބާރ63ްުެއކު ްޤާނޫނީ ްއޮންނާތީްލިބިދޭންޖެހޭްަގާވއިދަކަށް ްއެނގެން ްކަން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޢ3119/17ްާއާއި ްޤާނޫނުގަްއްމު ްެބހޭ ްްވާއިދުތަކާ ްަގވާއިދުތަކަްށްްގައ3ިްއަދ2ްިޖަދުވަލު ވާ

ްމުއްދަޢަމަލު ްކުރުމުގެ 3123ްްތު ްޮއގަސްުޓ ްއަހަުރގެ ްވަނަ ްރަްއޔިތުްނ6ްްމަހުގެ ްއިތުރުކުރުމަށް ްހަމައަްށ ްދުވަހާ ވަނަ
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ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހަށް ްޖުލ42ްަދެއްވުމަށް ްކޮމ3122ްިއި ްމި ްބޭއްވުނު ްދުވަހު ްބ7ްަީޓގެ ްކޮމިަވނަ ީޓެގްއްދަލުވުމުަގއި

ްަވޑައިް ްއިއްތިފާޤުބައްދުލުވުމަށް ްމެންބަރުންގެ ްނިންގެންނެވި ްން ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަގާވއިދުތަާކްޢ3119/17ްާމެވި. އްމު

ްބެ ްޤާނޫނުގެ ް)ށ(6ްހޭ ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްޔާްގ2ްަަގއި ްތެރެއިްންްގައ3ްިއި ްަގވާއިދުަތކުގެ ވާ

ްނަމަްްފިޢަމަލުކުރަންްގަވާއިުދްކޮމިޓީންްމަޝްވަރާދީްވުރެްއިތުރަށްްމަސްދުވަހަށ23ްްގަާވއިދުަތކަށްްްގަާވއިދަކަށްްނުވަތަ

ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްްރައްޔިތުންެގ ްމަތިން ްއިތުރުކުރުމަްެއއާްގޮތެްއގެ ްހުރަސްނާޅާކަމުގައިްކަމެދު ްޤާނޫނު ްެއ ށް

ާވްްގައ3ްިއަދ2ްްިގަާވއިދުތަކާްބެހޭްޤާނޫުނެގްޖަދުވަލުްޢާްއމ3119/7ްްުބަޔާންކޮށްފަިއވެްެއވެ.ްވީމާްާޤނޫނުްނަންބަރުް

އެހެނިހެންްަގވާއިދުތަކަްށްް،ގަާވއިދުތަުކގެްތެރެއިންްއެްަޖދުވަލުތަކުންްއުނިކުރުމަށްްފާހަގަކުެރވުނުްަގވާއިދުަތއްްފިޔަަވއި

ްޢަ ްމުއްދަތު 3123ްްމަލުކުރުމުގެ ްޯއގަސްުޓ ްއަހަރުގެ ްވަނަ ްއިތ6ްުމަހުގެ ްހަމައަށް ްދުވަހާ މެދުްްރުކުރެްއވުމާވަނަ

ްދެމަވައިމަޖިލީހުންްގޮތެއްްނިން ްރިޕޯޓާ ްދެންނެވިން.ްމި ްއްވުމަށް ްޮއފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ -JSC/15/2011/57އެކު

32ް39ްް ްސިޓީއ3122ްްާޖުލައި ްއެ ްކޮީޕއަާކއި، ްފޮނުވާަފއިްިސޓީގެ ްމައްސަަލްްއެކު ްމި ްކޮީޕއަާކއި، ްތާރީުޚގެ ވާ

ް ްބޭއްވުނު ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާދިރާސާކުރުމަށް ްިލސްޓު ްވަޑަިއގެންނެވި ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީ ްބައްދަުލވުމަށް ނެްކޮިމޓީގެ

، މައްަސލަްއެއްްކަމަށްްނުބައްލަވައިްް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްއެދެނީްމިްމައްސަލަްއަކީްސިާޔސީލިޔުމެއްްހުށަހެޅިފައިްވާނެ

ްާޤޫނުނ ަނން  3119/7ްބަރު ްޤާނޫނުތަކާ، ްޖަދުްޢާއްމު ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ 2ްްވަލު ްަގވާއިދުތަކަްށްްގައ3ްިއަދި ވާ

ް ްމުއްދަތު ްދަންނަވާލަން.2ްްޢަމަލުކުރުމުގެ ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްއިތުރުކޮށްދިނުމަށް ްދުވަހަށް ައހަރު

ްަގވާއިުދތަކަށް ްމި ްމަތިން ްދެތިންަފހަރެއްގެ ްގަާވއިދު ްމި ްއިތުުރކުރެވިފަްމިހާރު ްވަނީ ްމުއްދަތު ްއެީއ އަހަރ4ްްު.

ތްަގނޑަކަށްްފާއިުތވެްހިނގައްޖެްމިހާރު.ްއަދިވެސްްޤާނޫނުތައްްވަނީްނުހެދި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤާނޫނުތައްްހެދެންދެންްގާ

ްިމްްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްއޮންނަން ްދީފައި ްފަރާތަކަށް ްކޮންމެެވސް ްބެލެނިވެރިކަން ްމިަކމުގެ ްެވސް ގޮތެްއަގއި

ްއަޅު ްޖެހެނީ. ްމި ްއިތުރުކުރަން ްވީމުއްދަތު ްކަމުަގއި ްއިތުރުނުކުރި ްމުއްދަުތ ނޑުމެން ްނުހެދޭްްގަ ްޤާނޫނުތައް ްނަމަވެސް

ްވަނީ ްމިްްކަމުގައި ްއޮންނާނީ ްމިކަން ްހަމަ ްްވިއްޔާ ްއެދެނީ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުްމަޖިލިސްގެގޮތަށް. ންްހުރިހާ

ްދެްއވުން.ްުޝކުރިއްޔާ.އިމެދުްގޮތެއްްނިންމަވަްްމިްމުއްދަތުްއިތުރުކުރުމާމިކަމަށްްއެއްބާރުލުންދެްއވަިއ،ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްވާހަކަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަށް ނުޑްފުރުޞަތެއްްއާެދ،ްމި ްއަުޅގަ ެދއްެކވުަމށް

ްފުަވއްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށް.ްއަރުވަން

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު



31 

 

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 3119/7ްޝުކުރިއްާޔ ،ް ްޖަދުވަލު ްާޤނޫނުގެ ްގަާވއިދުތަުކގެ އަިދ2ްްޢާއްމު

ް ްއަްްަގއ3ްިޖަދުވަލު ްމައްސަލަ ްއިތުރުކުރުމުގެ ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްގަާވއިުދތަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްވާ ްމި ނޑުމެން ޅުގަ

ްނިންމުމާް ްގޮތެއް ްރައީސް،ްމިްްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކައިިރވެފަ. ްހަމައަށް ްަވގުތުކޮަޅކާ ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްމިވަނީ މެދު

ް 6ްްމަހުގެ ްމި ްުދވަހުެގްނިަޔލަށް ްމުއްދަުތްހަމަވާއިުރ،ްޢިއްްްަގވާއިދުތަުކގެވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްަރއީސްްުމއްަދތު ޒަތްތެރި

ްވޭއަޅު ްް،ުތވެަގނޑުމެން ނޑުމެނ23ްްަކނޑައްުތކުރި ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްދުވަހުގެ ްވަީންމަސް ްކުރެވިފައި ނަށް

ްސުވާލުްކަންތައްތަެކއްތޯކޮން ްރައްޔިތުން ްމިއަދު ްމިްމިއީ ްއަޅުަގނަޑކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްގެންދާ ކުރަމުން

ްދިރާސާކޮށް ް، ގަާވއިދު ްރިޕޯޓު ްމިދިޔަ ްއެހެންނަމަވެސް،ްހުށަެހޅިގެން ްމެންބަރެއް. ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީގައި ތައްޔާރުކުރި

ްއަުޅގަް ްވެްސ ްަމރުޙަލާގައި ްކޮމިީޓގެ ްކުރިމަތިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްުސވާލުތަެކއް ނޑުމެންގެްްެވގެންނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ދިޔަ.

ނޑުމެންްއަެނއްާކވެސްްއިތުރުްްކަންބޮޑުވުންތަެކއްްއުފެިދގެނ އަހަރ2ްްުރުކުރީމާްއެްއަހަރުްދުަވސްްއިތ2ްުދިޔަ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްވުޖޫދަށްްގެނެވޭނެ ާބަވއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޤާނޫނުްްދުވަހުގެްތެޭރގައިްމިކަމާްގުޭޅްޤާނޫނުތައްްއަުޅގަ

ް...7ްނަންބަރު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްަވގުތުްވަނީްކޯރަްމްގެއްލިފަ.ް)ަވގުތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޑުކޮްށލައްވާ!ްމި

ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ!ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުފީދުކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްފުވައްމުލަ

ދަކީްައޅުަގނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމިގޮތަށްްމުއްދަތުްއިތުުރކުރަމުންްެގްމަގްސ3119/7ްަޤާނޫނުްނަންބަރުް

ންްކުރިއަށްްގެންދިއުެމއްްނޫނޭ.ްމިްމުްއަށްްގަާވއިދުތަކަށްްޤާނޫނީްބާރުްލިބިދިނުްއަހަރަކުންްއަހަރަކުންްައޅުަގނޑުމެންްއެ

ްަމގްސަްޤާނޫނުގެްމި، ގަާވއިދުގެް ނޑު ްމަިއގަ ްޖަދުވަލު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްވެފައި ްގޮުތގަިއ އަިދ2ްްދެްއގެ

ް ްޤާްަގއ3ްިޖަދުވަލު ްގަާވއިުދތަކަށް ްވާ ްއޭރުގެ ްލިބި، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބާރު ްހާނޫނީ ްމިހާރުގެ ްއަދި ްލަތުހާލަތާއި

ޢާއްމުްރައްޔިތުންގެްބައެއްްައސާސީްޙައްޤުތަާކިއ،ްދިރިއުޅުމުގެްމިނިވަންކަމާްްނަމަްވަނީްއޮތްގޮތުންްލިބިނުދީފިްކަމުގައިް

ް ްދިރިއުޅުމާ ްާޢްއމު ްދިރިއުޅުމާ، ްހުރިމިހެންގޮސް ްކަންަތއްތަެކއްްވަރަށްްގުޅިަފއި ްފުރުޞަތުްްގިަނގުނަ ްއެ ހިންގުމަށް

ްއެ ްއަދި ްސުވާުލްްކަންަތއްތަކާްްހަނިވެ ްމި ްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްނިންމާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުްނ ްޤާނޫނީ ދޭތެރޭގަިއ

ްސް،ްއެްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެްދާނެތީވެްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިްަގާވއިދުތަކަށްްޤާނޫނީްބާރުްލިބިދީފައިްމިްކުރިމަތިވެގެންް

ްގައިްބަޔާްނކޮށްފައިްގެް)ށ(ވަނަްމާއްދ6ްާވަނަްމާއްދާްއިންްއަޅުަގނޑުމެންްބާރުްލިބިގެން،ްމ6ްްިގޮތަށްްމިްޤާނޫނުގެް

ްގޮުތގެ ްއަހަރަކުްންއެއްްވާ ްއަހަރަކުން ްޮކމިޓީން ްަގވާއިދު ްގެންދިއުމަކީްްމަތިން ްއިތުރުކުރަމުން ްަގވާއިދުަތްއ ްމި ފަހަރު
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ްކަމު ްކަމެއް ްހަމަޖެހޭ ްމިއީކީ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެޤަަގއި ްބޫެލއްނުުކރެވޭ. ްރިޢާޔަތްހާްސ،ްމިހާރުގެ ކުރާއިުރްލަތަށް

ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭ ްމުއްދަެތއް ްއިތުރު ްޤާނޫނަްށ ްމި ްގަާވއިދުތަކަށް ްޤަްމި ނޑު ްމިްއަުޅގަ ްމުއްދަތަީކ ްއެ ްއަދި ބޫލުކުރަްނ.

ް ްބަލާއިރު ްސްޕީޑަށް ްިހނގާ ްކަންތައްތައް ްދ2ްްުމަޖިލީހުގެ ްމިއަހަރު ްެއއީ ްއިތުުރކުރުމަކީ ަވގުތަްށްްވަސް

ް ްމަޖުބޫރުކުރުވާފައިހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަންނަވާްްލަތު ްމި ްމިހެން ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަެމއް. ވާ

ްމިް ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިމ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކޮމިޓީްްސަބަބަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ވާ

އަޅުަގނޑުްމިދަންނަވާްް،ނަމަްފިްކަމުަގއިްވަނީައޅުަގނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްނާލައިްދޭތެރޭގައިްވާްބިލުތަކާްރުޙަލާގައިމަ

ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހާމަވެގެންދާނެ. ްޙަޤީޤަތް ްތެދު ާވްްވާހަކަިއގެ

ް ްތެރެއިން ްއަހަރުް:311ބިލުތަކުގެ ްބިލުްްއިހުށަހެޅިފަްވަނަ ްބެހޭ ްމަސްތުވާތަކެްއޗާ ްބިލު، ްބެހޭ ްމަސްތުވާތަކެްއޗާ ވާ

ްްޤާނޫނަކަށް ްހިނގައްެޖ ްްވަންކަމުގައިވެގެން ްޖަދުވަލު 2ްްީނަމަ ްހިމެނޭ ްއެއ4ްްީަގއި ްދާނެ. ްއުނިެވގެން ގަވާިއދެއް

ް ްޕްރިސްްކރިޕްޝަނާކޮންޓްރޯލް ްްޑްރަގްސް ްޖަދުވަލުގެ ްގަވާއިދު.ްއެީއްއެ ްގ22ްްަބެހޭ ްވަނަ ްޖަދުވަުލގެ 26ްވާއިދު.ްއަދި

ްމައްސަލަތަް ްމަސްތުވާަތކެީތގެ ްަގާވއިދު. ްްކާވަނަ ްމީހުން، ްދާ ްތަންފީޛުކުރަުމން ްުޙކުމް ްަޖލުގައި މީހުންްްއެުގޅިގެން

ްޚަ ްަގވާއިދުއަމިއްލަ ްހޯދުމުގެ ްފަުރވާ ްބޭރުގައި ްއިން ްދިވެހިރާްއޖެ ްރަދުަގއި ްޖަދުވަލު ްހަމައެހެންމެ ްއަދި .2ް ވަަނ27ްްގެ

ްމަސްތުވާތަކެްގަާވއިދު ްއުިވގެންދާނެ. ްފަރުވާވެސް ްމީހުންނަށް ްބޭނުންކުރާ ްތި ްބައެއް ްއެހާދިނުމަށްޓަކައި ްލަތްތަުކގައި

ްމު ްމީހުން ްއެކަހެރިކުރުމަށްޓަކައި ްއަޅުަގނޑުމެންްޖުތަމަޢުން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްގަާވއިދު. ްގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަންީވ

ނޑުމެންްމިހިނދުންްމިހިނދަށްްމިްބިލުްޤާނޫްއްދަތުްއިތުރުކުރުންތޯްނޫނިްއޔާމު ް،ނަކަށްްހެދުންތޯްމިއީްބުއްދިވެރީއަުޅގަ

ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްުސވާލަކީ. ްކުރެވޭ ްދިވެހިރާއްޖޭްމިއީ ްބިލުގެްއެާއެއކު ްޕްރޮގްރާމުގެ ްޕެރޯލް ްޖަލުތަާކއި ގެ

ްއުނިެވގެނ3ްްަގއިްހިމެނ2ްޭތެރެއިންްޖަދުވަލުް ްއެތަންްއަޅުްދާްގަާވއިދެއް ނޑަށް ެގްބަްފެނޭ.ްއެއީްޕެރޯލްްޕްރޮގްރާމުގަ

ް ްގަާވއިދު.ްއަދިްހަމ28ްަގަާވއިދު،ްެއއީްޖަދުވަުލގެ ްެއހެންްވަނަ ާވްޖަލުެގްްކަުމގައިްްވަަންގަާވއިދ38ްުމެ،ްޖަދުވަލުގެ

ްއަޅުގަ ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫނު ްމިދެންނެވި ްކަމުަގއިގަާވއިދު. ްގެނެވިއްޖެ ްގަވާއިުދްްަވނީްނޑުމެންނަށް ްދެ ްމި ނަމަ

ްހަމަ ްދާދިްއުނިެވގެންދާނެ. ްވިޔަފާރި ްހުްއެއާއެީކގައި ްރަޖިސްޓްރީމިދާކަށްދުވަހު ްވިޔަފާިރ ްބިލުގެްށަހެޅިގެންދިޔަ ކުރުމުގެ

ްތެރެ ްޖަދުވަލު ްބޭނުނ2ްއިން ްިވޔަފާރީަގއި ްއެއީ ްއުނިކޮށްލެވޭ. ްއެބަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގަވާއިދެއް ްދެ ްހިމެނޭ ކުރާްގައި

ެއއީްފުރަތަމަްގަވާއިދު،ްމިްޖަދުވަލުގެްފުރަތަމަްގަވާއިދު.ްއަދިްހަމަްް.ރުމުގެްަގވާއިދުކުނަންްފާސްކުރުމާއި،ްރަޖިސްޓްރީ

ް ްޖަދުވަލުގެ ްގަާވއ3ްިއެހެންމެ ްރަޖިސްޓްވަަނ ްބެހޭދު، ްްރީަތކާ ްަގވާއިދު ްޢަމަލުކުރެވޭ ްޢިްއޒަތްތެރ3119ްިގޮތުން .

އެއާެއކު،ްސިޔާސީްޕާީޓގެްްއިްހުރިްބިލުތައް.ްހަމަރައީސް،ްމިއީްމަޖިލީހުގައިްުހރިްބިލުތައް.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްރެކްތަކުގަް

ްނިް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބިލު ްޖަދުވަލު ްމި ްނަމަ 2ްންމާލެވިއްޖެ ްަގވާއިުދ52ްްގެ ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްަގވާއިުދ ވަނަ

ްހަމަ ްުއވާެލވިދާނެ. ްތަޢުލީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއާެއކު، ްޖަުދވަލު ްތެރެއިން ްބިލުގެ ްަގވާިއދ2ްުމުެގ ްެއއް ްހިމެނޭ ްގައި

ްްދާްއުނިެވގެން ްއެއީ ްފެނޭ. ްއެބަ ްަގވާއ52ްިތަން ްރަޖިސްޓްވަނަ ްތަންތަން ްކިޔަަވއިދޭ ްަގާވއިދު.ްދު. ްހިންގުމުގެ ރީކޮށް
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ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދައި ްމަޢުލޫމާތު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައީްސ،ްމި ްތެރެއިންްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުގެ ޖަދުވަލުްްޙައްުޤގެ

ތަްންއެބަްފެނޭ.ްއެއީްަރސްމީްއިދާރާތަކުންްމަުޢލޫމާތުްހޯދައިްލިބިގަތުމުެގްްދާްވެގެންަގއިްހިމެނޭްެއއްްަގވާއިދުްުއނ2ި

ވާްްވަނަްަގވާއިދު.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިް:5ަގއިްހިމެނ2ްޭޤުގެްަގވާއިދު.ްއެއީްޖަުދަވލުްޙައް

ް ްތެރެއިން ްބިލުގެ ްބެހޭ ްރައްކާތެރިކުރުމާ ްއުނިެވގެންދ2ްާގަްސގަހާގެހި ްގަވާއިދު ްޖަދުވަލު ްފެނޭ.ްއެއީ ްއެބަ 2ްތަން 77ްގެ

ވަނީްމިްްތުގެްބިލުރިްރައީްސ،ްޖިނާޢީްއިޖުރާއައްޒަތްތެވަނަްަގވާއިދު.ްގަްސގަހާގެހިްކަރަންޓީންކުރުމާްބެހޭްގަާވއިދު.ްޢި

ތަންްއެބަްފެނޭ.ްއެއީްްދާްެގންގަާވއިދެއްްއުނިވ9ްްެަގއިްހިމެނ3ްްޭ.ްމިްބިލުގެްތެރެއިންްޖަދުވަލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފަ

ްޢިއް ްޖަދުވަލު ްމި ްރައީސް، ްކަމުގައ3ިޒަތްތެރި ްގަާވއިދު ްފުރަތަމަ ްޝަރީޢަތްްގެ ްބެހޭވާ ްހެދިފައިްކުރުމާ ވާްްގޮތުން

ްޝަރީޢަތ7.2ްްގަާވއިދު ްގަާވިއދު ްދެވަނަ ްބެހޭ. ްހެދިފައިވާްކުރުމާ ްްގޮތުން 7.1ްގަާވއިދު ްޤާނޫނ5ްްީ. ްަގވާއިދު. ވަނަ

ްއެހީވަ ްްކީެލއްގެ ްެއއީ ްަގވާއިދު. ްލިބިަގތުމުގެ ްހަމ5ްަހޯދައި ްއަދި ްގަާވއިދު. ްްަވނަ ްަގވާއިުދ،6ްްއެހެންމެ، ވަނަ

ކުޑަކުދިންްކުރާްކުުށގެްމައްަސލަްބަލާްތަޙުޤީޤުކޮށްްއިންޞާފުކޮށްްއަދަބުްދިނުމުގައިްޢަމަލުުކރާނެްގޮތުގެްަގާވއިދު.ްއަދިް

8ްް ްޝަރީޢަތް ްމައްސަލަތަކުަގއި ްޖިނާޢީ ްަގާވއިދު. ްގަވަނަ ްބެހޭ ްހިންގުމާ ްޖިނާޢ9ްީވާއިދު. ްަގވާއިދު ކުށުެގްވަނަ

ްގަވާއިދު.ް ްބެހޭ ްިނންމުމާ ްނިޔާ ްައވަސް ްމީެގ23ްްމައްސަލަތައް ްަގވާއިދު.ްއަދި ްދޫުކރުމުގެ ްގަާވއިދު،ްކަފާލާތުަގއި ަވނަ

ނޑިޔާރެްއގެްުކރިމައްޗަވަނަްަގާވއިދު،ްކުށެްއގެްތުހ27ްުްއިތުރުން ްށްްހާޒިރުކޮށްްބަންދާމަތުގައިްބަންދުުކރެވޭްމީހުންްފަ

ްމި ނޑު ްރަީއސް،ްައޅުގަ ްަގާވިއދު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމުމުގެ ްގޮތެއް ްހުށަހެޅިފައިްމެދު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްްދަންނަވާލީ 9ްވާ

ނޑުމެންނަށްްމިހިނދުންްމިހިނދަށްްޤާނޫނަށްްބަދަލުކުރެވިއްޖެްނަމ9ްަބިލެއްގެްވާަހކަ.ްމިް އިްންމީގެްތެރެް،ބިލުްއަޅުގަ

ަގާވއިދެއްްއުިނވެެގންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްް:2ަގއިްހިމެނޭްގަވާއިދުތަުކގެްތެރެއިނ3ްްަޖުދަވުލ ، 2މިްޖަދުވަލުް

ްބިލެއްް ްއެންމެ ްތެރެއިން ްބިލުތަކުެގ ްފާހަގަކުރި ްމި ްއަުޅަގނޑު ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮށްލަން ްފުރުޞަތުަގއި ްމި އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލުތަކަކީ ްހުރިހާ ްހުރި ްދެން ްމިފިޔަވައި ްހުށަހަޅާފައިގެ ްސަރުކާރުން ްހަމަްްައދުގެ ްއަދި ްބިލުތައް. ްހުރި

ނޑުމެންް ނޑުްމިްފާހަގަކުރިްގަާވއިދުތަަކކީްމިއަދުްއަުޅގަ އަށްްްނަމަްނުވަތަްމިްވަނީްުއވާލާއިފިްކަުމގައިްއެހެންމެްއަޅުގަ

ނޑުމެްަވނީްމުއްދަތެއްްނުދީފިްކަމުަގއި ލުއިންޞާުފެގްންގެްޢަދުޅުަގނޑުމެއަް، އިލުގެްނިޒާމާންގެްިޖނާޢީްޢަދުނަމަްއަޅުގަ

ނޑުމެންް، އިނިޒާމާ ްސައަުޅގަ ްއޭގެ ްދިރިއުޅުމަށް ްޢާއްމު ްެއްގެ ްކުރިމަތިވެގެންދާނެކަން. ްއުނދަގޫތަކެްއ ްގިނަގުނަ ބަބުން

ްއިތުރުކުރަންްްސަބަބާ ްުމްއދަތެއް ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަނީ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްް،ހެދި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްދޭން މުއްދަެތއް

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްފެންނަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑަށް ްބަލައިާލއިރު ްކަންަތއްތަކަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތަ ްއޮތް ްފަހަތަށްޖެހިފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަަސއްަކތްމަޖިލިސް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުމެްންްކުރުމުގައިން. އަުޅގަ

ް ްރައީްސ،ްމި ްތަން.ްިޢްއޒަތްތެރި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައިްް:2ބުރަހެލިވެފައި ްބިލުގެ،ްމިހާރު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަގވާއިދު

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭްބައެއްްބިލުަތކަށްްވަރަްށްްވާްބިލުތަުކގެްތެެރއިންްއުިނެވގެން ދާއިުރްބަެއއްްޤާނޫނުތަަކކީ،ްއަުޅގަ

ްވަރަށް ްގެންދަވާްކުދިކުދި ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙުތައް ތަން.ްްއާދަިއގެ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްްް،ނަމަްަވނީްޙުތަކެއްްހުށަހަޅައިފިްކަުމގައިޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްބަެއއްްބިލުތަކަކަށްްކުދިކުދިްިއޞްލާ

ް ްމަންޒަރު ްއުނިކުރެވޭ ްަގވާއިދުތައް ްބައެއް ްއެއިތުރު ްފެނޭ. ްބޭނުންޭވްްއެބަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤާނޫނަށް ްއެކްްސޕޯޓުގެ ްއިމްޕޯޓް ޞްލާޙެްއްވާ

ް ްޖަދުވަލު 2ްގެނައުމުން ްކަުމގައ4ްިގެ ްަގާވއިދު ްބަހައްޓާފައިްވަނަ ްޮބންޑެޑްެވއަރްހަުއސްތަުކގައި ްރާއްޖެްްވާ ްމުދާ ްވާ

ްފޮނުވަން ްބޭރަށް ްރީްއިން ްހިނދެއްގައި ނޑުމެންނަށްްއެކްސްޕޯޓުް-ޖެހިއްޖެ ްއަުޅގަ ްގަާވއިދު ްދިނުމުގެ ްހުއްދަ ްަވގުތީ ކުުރމުގެ

ްހަމަ ްއަދި ްނަމަްއުވާެލވިދާނެ. ްގެނެިވއްޖެ ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްހެލްތާ 2ްަޖުދަވުލ ، އެެހންމެ،ްޕޯޓް ވަނ6ްްަގެ

ްްވާްކަުމގައިގަާވއިދު ްނިްޕޯޓުހެލްުތ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަގވާއިދު ްޢާއްމު ްބެހޭ ްހަމަްމަސައްކަތާ ްއަދި ްގެނެވޭނެ. ްމުމަކަށް

ހިރުކޮށްްކެތިްަތއްޔާުރުކރާްތަންތަންްސާފުތާހޮޓަލާއިްކާބޯތަކެތިްިވއްކާްތަންތަނާއި،ްިވއްުކމަށްޓަކައިްކާބޯތަްހެންމެ،ްހޮޓާއެ

ް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްނަބެލެހެއްޓުމުގެ ްގެނެިވއްޖެ ްޖަދުވަލު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަގވާއިދ24ްުްގ2ެމަ ވާްްކަުމގައިވަނަ

ް ްގަާވއިުދ ްޢާއްމު ްބެހޭ ްަތންތަނާ ްދޭ ްޚިދުމަތް ްިޢްއޒަތްތެކާބޯތަކެތީގެ ްގެނެވޭނެ. ްޢާއްމުްނިމުމަކަށް ްރައީްސ، ރި

ްގެނެް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްޖަދުވަލުބޭނުންތަކުގެ ްނަމަ 2ްްވިއްޖެ ްަގވާއިދ54ްްުގެ ާވްްކަމުަގއިވަނަ

ްރާއްޭޖެގް ްގެެނވޭނެ. ްނިމުމަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގަާވއިދު ްބެހޭ ްޚިދުމަތާ ްނިޒާމުގެ ްހަދާ ްމީރުފެނަށް ލޮނުފެން

ްޖަދުވަލު ްނަމަ ްގެނެިވއްޖެ ްިއޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް 2ްްމަސްވެރިކަމުެގ ްގަާވިއދ74ްުގެ ްގަނެ،ްްކަމުގައިްވަނަ ްރޯމަސް ާވ

ްހަމަްކުރުމާއެކްސްޕޯޓުް ްއަދި ްގެނެވޭނެ. ްނިމުމަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގަވާިއދަށް ްމީހުންްްބެހޭ ްރާއްޖޭގެ އެހެންމެ،

ްއިޞްލާޙެްއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްފަޅުރަށްރަށާއި ްރާއްޭޖގެ ްޤާނުނާއި، ްބެހޭ ްނެގުމާ ްއަކިރި ްވެްއޔާިއ ްރަށްރަށުން ދިރިއުޅޭ

ްޖަދުވަލު 2ްްގެނައުމުން 75ްްގެ ްޤާނޫނުކަމުގައި، 75ްްވަނަ ްނެގުާމްްކަުމގައިްަގވާއިދުވަނަ ްއަކިރި ްވެްއޔާއި ްަގލާއި ވާ

ްނެގުމާ ްއަކިރި ްމިްްއިބެހޭ، ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްގެނެވޭނެ. ްނިމުމަކަށް ްގަވާއިދު ްބެހޭ ްބޭނުންކުރުމާ

ނޑުމެންނަށްްމިްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުންްކުދިކުދ7ްްިދަންނަވާލީް ްަގއިްވަނީްބަދަލުްގެނެިވއްޖެްކަމ7ްުޤާނޫނަކަށްްއަުޅގަ

ްް،ނަމަ ްމިދެންނެވި ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންތައްަތއް. ްހާސިލުކުރެިވގެންދާނެ ނޑުމެންނަށް ގަާވއިދަށ7ްްްއަުޅގަ

ްެތރެއިންްހުށަހެޅިފައި ްބިލުތަުކގެ ްްވާ ްް:2އުނިކުެރިވގެންދާ ްގަާވއިދާ ްޖުމްލަ ްގެނަްސ،36ްްއެކު ްނިމުމަކަށް ަގވާއިދު

ްގެނަ ްވުޖޫދަްށ ްޤާނޫނުތައް ްޢިއްއެާއގުޅޭ ްމި ްފަސޭހައުމަކީ ްދާދި ްމަޖިލީހަށް ްތެރޭގައިްޒަތްތެިރ ްދައުރު ްމި ްއަދި ކަމެއް.

ްޤަްކުރެވިދާނެ ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްކަމަށް ްސަބަބުންނާއި،ްކަމެއް ްއައުމުގެ ްވުޫޖދަށް ްޤާނޫނުތައް ްކަމާގުޅޭ ްއަދި ބޫލުކުރަން.

ްކައުންސިލުގެ ްހިމެނިފައިމެންޑޭޓުްްލޯކަލް ްތެރޭގައި ްސަބަބުންނާއިގެ ްވުމުެގ ،ް ްބައެްއ ްމެންޑޭޓުގަިއްއަދި ވުޒާރާތަުކގެ

ް...ހިމެނިފައިވުމުގެްސަބަބުން

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...
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ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުފީދުްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ް ްވުޒާރާަތކުގެ ްަބއެއް ްދެއްވާ. ްކުަޑވަގުުތކޮޅެއް ްހިމެނިފައިމަސްއޫލިއްއަޅުަގނޑަށް ްތެޭރގަިއ ްސަބަބުްންޔަތުަތކުގެ ވުމުގެ

ނުޑްއުވާލުމަށްްމިދެންނެވ41ްްިއުވާލުމަށްްހުށަހަޅާފަިއވާް ަގވާއިދުްމިްދައުުރގެްތެޭރގަިއ36ްްގަާވއިދާިއ،ްކުރިންްއަުޅގަ

ް ްހިމެނޭ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްނަމަ ްގެނެިވއްޖެ ްނިމުމަކަށް ްތެރެއިނ94ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގާވއިދ66ްްުްގަާވއިުދގެ

ްއޮންނާނީް ްޖުމްލަ ްބާކީ ްއޭރުން ްގެނެވޭނެ. ްނިމުމަކަށް ްމިހިނދަށް ްމިހިނދުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

39ްް ްތެރެއިން ްޭއގެ ްއެހ8ްެގަާވއިދު. ްފިޔަަވއި ްޑްރާފްޓުޤާނޫނެއް ްޤާނޫނުތަކެއް ްހުރިހާ ްނިމި،ްމިްން ްމަރުޙަލާ ކުރުމުގެ

ްމަ ްހުށަހެޅުމުގެ ްވިދާުޅވެފަކަްވާްގުމަތީގައިމަޖިލީހަށް ްވަނީ ްސަުރކާުރން ްއެހެންވީމާ،ްމަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި .

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްތެޭރގަިއ ްދައުރުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްުދވަސ2ްްްނިންމާލަމުން އަހަރު

ނޑުމެްނގެްރެކްތަކުަގއި ނޑުމެންްނިންމަމާހިނގާށޭ.ްްއިތުރުކުރިެއއްކަަމކުްމިްދައުުރގެްތެރޭަގއިްއަުޅގަ ހުރިްބިލުތައްްއަުޅގަ

ް ްިމ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުހުއޭރަށް ްަވގުުތ ްއިތުުރ ްދެމުންަގވާއިދުަތކަށް ްަދއުރުްް،ދެމުންް،ދެމުންް،ލަތު ްގޮސް ދެމުން

ނޑުމެންްނުވެދާނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަށް. ްހަމަވާްބަޔަކަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްމިހާ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްމެްނބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ގަޑިއިުރގ2ްްެހިސާބުން

ްކުރިއަށް ްކަންތައް ްޖަލްސާ ްދެން ްާއދެ، ްއަުރވަން. ްްހުސްވަގުުތކޮޅެްއ ްވާހަކަދެއްކުްނ2ްްދާނީ ްރިޕޯޓަށް ްމި ޖަހާއިރު.

ންްދަންނަވަުމން،ްމިްދަންފަޅިްައޅުަގނޑުްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްވަަޑއިގެންެނވުމަްރިއޮންނާނީ.ްއެހެންވީާމ،ްޢިްއޒަްތތެ

ްނިންމާލަން.

ް

ް]އަށ11ްްް;24އިނ11ްްް;23ހުސްވަގުުތކޮޅުް[

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހުސްވަގުތުކޮޅު ްފަށަނީ. ްމި ްކުރިއަށްގެންދަން ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ޖެހުނުއިުރް`.

ްކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެ ްގެްނދިޔައީ ްކުިރއަށް ްން ްނަްނބަރު ްއެޖެންޑާ ްއެއީ ްަކންކަން. ްހުށަހަޅާ ްނަންބަރ22ްުން ްޤާނޫނު .

3119/7ް،ް ްގަާވއިދުތަާކ ްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 2ްްބެހޭ 3ްއަދި ްޢަމަލުކުރުމުގެަގއި ްގަވާއިދުަތކަށް މުއްދަތުްްހިމެނޭ

ްމަ ްމި ްމައްސަލަ. ްޯވުޓްއިތުރުކުރުމުގެ ްމިއަދުގެ ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްމައްސަލަ ްނިންމަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަކީ އްސަލަ

ްބޭނުންް ްއަޅުަގނޑު ްއޮްނނަން ްނިމިފައި ްމައްސަލަ ްއެހޭަވރަށް ްވޯޓަށް ްއަށް ްަމއްސަލަ،ްިމްމައްސަލަ ްމި ވޭ.ްގަޑިޖެހޭއިރު
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ްނުނިމި ްއެގޮތަށް ްގަޑިއެހެންކަމުން ްއަހާ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވެްްއްޖެ ްއަދި ްލަސްކުރާނަން. 11ް;3ސް

ްގަޑި ްނިންމާ ްމިްްޖަލްސާ ްނިންމާނީ ްޖަލްސާ ްއަުޅަގނޑު ްފަސްކޮށްފައި ްނިމެންދެކަށް ްމައްސަލަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ވެސް

ް ްނިމުނީމަ. ްއަރުްމައްސަލަ ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްމިއަުޅގަ ްމެންބަަރކު ްެއްއވެސް ްއޮތް ްޖަލްާސގައިްްަވން ަވގުތު

ްްވަަޑއިގެން ްކޮމިޓީ ްމި ްމިނެތް. ްވާހަކަދަްއކަން، ްކަންކަމަށް،ކޮމިޓީްއަށް ްހުށަހަޅާ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްންމައުޟޫޢަްން ށް

ނުޑްއެދެްންއިރަކުްމިްަވގުތަުކްނެތްްތަޅުމުގައެދިަވޑަިއގެންފައިްހުރިްއެްއެވސްްމެންބަ ތުރުްމެންބަރަކުްއެދިއްެޖް.ްއަުޅގަ

ްްކަމަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްފުރުޞަތަށް ްކަމަށްވަންޏާ ްއިންނެވި ްފުރުޞަތަށްްްމެންބަރަކު ވަންޏާ

ްފުރުަޞތަކަށް ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމިހާރު. ނެތީމަްއެިދވަަޑއިގެންަފއިްއެދިަވޑަިއގަންނަވަން

ްގަސްތު ްއާް...ކުރަނީއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑިއގެންނަާވ ްފުރުޞަތަށް ެދ،

ްމިް ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްއެދިވަަޑިއގެންނެވުމަްށ ްފުރުޞަތަށް ްމެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް

ްމަދަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްއަރުވަނީްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެ

ް

ްކެވުން:ްމަދުްވާހަކަދެއްްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްފުށީްދާއިރާގެގެމަނަ

ޢާއްމުްަގވާިއދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްމުއްދަތުް،3119/7ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްޤާނޫނުްނަންބަރުް

މިްސުވާުލްްތޯކަންތައްްކުރަނީްކީްއވެްގެންްމިހަމަވާތީްކުއްލިްގޮތަކަށްްމަޖިލީހަށްްއައިްސގެންްމިކަންތައްްައވަސްްއަަރއިް

ްވެސްް ްދައުރުގެ ްމި ްނޫނިއްޔާ ްޖަލްސާ ްފަސް ްޖަލްސާ، ްހަތަރު ްދެތިން ްހަޔާތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއުފައްދަންޖެހޭ. އެބަ

ްބޭްއވިފަހު ްވަނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްފެނިގެރިހާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޢާ.ްެއކަމަކު ްގޮަތކަށް ްކުއްލި ްހަމަ ްމިދަނީ އްުމްން

ަވިއގެންްމިކަންތަްއްނިންމުމަށްޓަކައިްައވަްސއަުރވާލަިއގެންްުއޅޭްމަންޒަރު.ްމިއީްަރއްޔިތުންެގްގަާވއިދާްބެހޭްޤާނޫނުްފޮނު

ްމަ ްރައްިޔތުންގެ ްސުވާލަކީ ްފޮނުވާފައިމަޖިލީހަށް، ްމިކަންތައް ްމިަކންތައްޖިލީހަށް ްނުވަތަ ްދިަޔއީްްވޭތޯ ލަސްވެގެން

ނޑުމެންްކީްއވެގެންތޯ ްއަޅުގަ ްއެަބްއުފައްދަންޖެހޭ. ްސުވާލު ްއެްމި ްއުސޫލުން ްކުރާ ްޢާއްމުކޮށް ްބެލުމެއްްްހަމަ ްމި ްގޮތަށް

ްދެްއވިްް،ނެތި ްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާ ްމިްފުރުޞަތުގައި ްހަމަ ްާތއީދުނުކުރާްވާހަކަ ނޑަށް ްައުޅގަ ްކުރާކަށް މިކަންތައް

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

3ްއަދ2ްްިޢާއްމުްަގވާއިދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްޖަދުވަލުް،3119/7ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްޝުކުރިއްޔާް

ްޢަމަލު ްަގވާއިދުތަކަށް ްއިތުުރކުރުމާގަިއވާ ްމުއްދަތު ްމިްްގުޅޭްުކރުމުގެ ްފޮނުވި ްދިރާސާކުރުމަށްފަހު ްކޮމިޓީ ްގަާވއިދު ގޮތުން

ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބެލެނިވެިރކަންްްމައްސަލައާ ްޤާނޫނުތަކެއްަގއި ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ބޭނުންވަނީ

ްދާއިރުގަިއް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިތުރުކުރަްއވަމުން ްއިތުރުކުރަމުން ްމިހެން ްމުއްދަތު ްފަހަރަކު ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން
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ނޑުމެންނާްހަމައަށްްައއިްޖެހޭްޤާނޫނުތައްްމިއަދާމިކަމަށްޓަކައިްހަދަން މައަށްްފޮނުވިފައިްނެތްކަންްހަްިއރުގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކޮންމެހެން ްިމކަމަކީ ްއާދެ، ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން އެއީ

ެގްލްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއްްނޫން.ްިމކަމަކީްސަރުކާރުްންކުރަންޖެހޭނެްކަންތައްތަެކއް.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްއެޓާރނީްޖެނެރަ

ްއެހެންކަމުންމަސްއޫލިއް ްކަމެއް. ްކުރަްއވަންެޖހޭ ްކުރެވިަފއި، ްއެއީ ްވެްސ ނަޑއެޅުމަީކ ްކަ ްމިކަން ްގޮުތަގއި މިްްޔަެތްއގެ

ްބަޟުތަޢާރުްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްހުރުމާާވ ްމިހެން ްޤާނޫނުތައް ްމިްއެއް ްބެލެނިވެރިކަްންްގުޅިގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ގޮތަށް

ްމި ްޤާނޫނުތައް ްމިގޮތަށް ްމުއްދަތެްްދީގެން ްވަކި ްގޮތްގޮތަށްްގޮތަށް ްތަފާތު ްސަބަބުން ްކުރުުމގެ ްކަންަތއްތައް ްެތރޭގައި އްގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކުރާއިުރގަިއ ްިމގޮތަށް ްމިކަން ްެއހެންވީމާ، ްކުރިމަތިވަމުން. ްދަނީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދަތިތައް ތަފާތު

ްއަހަ ްކޮްނމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެެހންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިްވިސްނަންޖެހޭ ްއަހަރަކަށް ރަކުން

ްމި ްމިްއިތުރުކުރަމުންދާ ްއިތުރުކުރަމުން ްބޭނުންވޭްްދަނީ، ްހުށަހަޅަން ްހުށަހެޅުމެއް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ދަނީ.

ް ްގޮތުން ްމިއޮތް ްމ2ްިމިހާރު ްްއަަހރު ްބަދަލުަގއި ްދިނުމުގެ ްފެނޭ.7ްްއަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދޭން ްމުއްދަެތއް ްދުވަުހގެ މަސް

އަހަރުްވަންދެންްހަމަްމިްޤާނޫނުތަްއ2ްްޮގތަށްްކުރުމުންްހަމައެކަނިްއަެނއްާކވެސްްއަނެއް،ްްސްްމިއަހަރުްދުވ2ްްައެއީް

ްމި ްއިތުރުކުރަމުން ްމުއްދަތު ްމި ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްހެދުމަށް،ްނުހަދާ ްއެހެްނވީމާްއަލުން ްޤާނޫނެއް. ްކޮންެމ ިމީއ ، ގެންދަނީ

ްކުރަންޖެހޭްސަބަބުތަކުގެްައުޅަގނުޑެމްނ ިމަކްނ މި  ްއެބަދޭްހަމަްްޮގތަށް ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ތެރޭގައި

ް ްމިހާރު ްޑްރާފްޓުކުރެިވގެން ްހަމަ ްބިލުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްބެހޭ ްސަރުކާރަށ51ްްްޓެކްސްއާ ްއެބައޮތް ްމިތާ ްބިލު ހަކަށް

ްމި ްނޫންނަމަ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްމިއީ ްލިބޭނެ. ްާގއިމުކުރުމަށްޓަްއާމްދަނީ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްހުރި ްހަދަންޖެހޭްތަނުގައި ކައި

ްއާދެ،ް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްދިއުމަކީ ްމިހެން ްނުހެދި ްޤާނޫނުތައް މުހިއްމު

ވީްނަމަވެސްްޤާނޫނުއަާސސީްްވާްކަންތައްަތއްްހުރިކަމުަގއިގޮތަށްްޤާނޫނުތަކުގައިްތަޢާުރޟުްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭްމި

ް ްބައެްްޟުތަޢާރުއިން ްކަވާ ްކަމުގައިއް ްހުރި ްމިހެން ްނަމަވެސްްންތައްތައް ްއެް،ވީ ްަކންތައްތައް ަވގުތެްއގަިއްްއެ

ްކުރަމުން ްގޮަތަކށް ްހިތަށްއެރި ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ.ްއެްސަރުކާރުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްއަޅުަގނުޑްްދާކަން ްހަމަ ގޮތުން

ްކަންތައްތައްްއެްޤާނޫނުއަާސސީަގއިްްއިްހުރިްބަެއއްފާހަގަކޮށްލާނަން.ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިހާރުްލިޔެފަ

ްރޫހާ ްކަމެއް.ްްއޮތް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްިމއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްެވސް ްކުރަމުްނގެންދާކަން ްކަންަތްއތައް ޚިލާފަށް

ްއިޖު ްޖިނާޢީ ްމިއަދު ްފިޔަްރާއައެހެންކަމުން ްޚާއްޞަ ްހުއްޓުމަށްޓަކައި ްކުށްތައް ްކަހަލަ ްެއކި ްއަދި ްޤާނޫނު ވަޅުތަެކްއްތުގެ

ްމި ްެވސް ްޤާނޫނުތައް ްހުރި ްޮފނުވާފައި ްސަރުކާރުން ްަބއްޓަންކުެރވިފަިއްްއެޅުމަށްޓަަކއި ްެއއްޗެހި ްއެ ްައއިއިުރގަިއ ތަނަށް

ކޮންމެްްރެްއގައިްއެްއޮންނަްސަރުކާރަކުްންމިްސަރުކާރެއްްނޫންވަކިްަބޔަކުްހައްޔަުރކުރުމާއިްެއއިްހުރީްސިޔާސީްގޮތުން

ް ްއޭުރ ްއަޔަސް ްގޮތަށް.ްސަރުކާރެއް ްބައްޓަންކުެރވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރަކުން އޮންނަ

ނޑުމެންެގް އެހެންނަމަވެސް،ްައޅުަގނޑުެމންްމިކަންކުރަންޖެހޭްއުސޫލަކީްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަންކުރަންޖެހޭނެްގޮތަކީްއަުޅގަ

ްހަދަން ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވާ ްހަމަހަމަ ްމައްޗަށް ްމިއަުދްއެންމެންގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ޖެހޭނީ.
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ްބަދަލުކުރަމުން ްޤާނޫނުތައް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްބާރުތައް ްއޮތްްސަރުކާރަށް ްމިހާރު ްހަނިކުރެިވގެން ްޙައްޤުތަކެއް ތަން.ްްދާްހުރިހާ

ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްމިސާލެއް ްޤާނޫނަށްްއޭގެ ްބެހޭ ްބިމާ ްގެނެްއސަްދިޔައީ. ްބަދަލުތަކެއް ހުރީ.ްްބޮޑެތި

އިދާރީްދާއިރާަތއްްލާމަރުކަީޒްއުސޫލުންްހިންގުމުެގްޤާނޫނުަގއިްދީފައިްއޮތްްއެތަްއްބަިއވަުރްބާރުތަކެއްްިނގުަޅއިގަެނގެންް

ވެސްްވަކިްނަމެއްްިކޔާފައިްޮއންނަްވުޒާރާްެއއްްހެދުމަށްފަހުްއެތަނުަގއިްހުންނަްބައެްއގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއިްއަދިް

ްބާރުތައްް ްއެ ްމައްޗަށް ްކޮންްއަތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަީއ.ްދޫކޮށްލަން. ްދައްކަމުން ްއަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަެއއްތޯ

ްއި ްއެބައޮތޭ ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްއުސޫލުްންޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިާރތަކަކީ ދާރީ

ްއެ ްރަްއޔިތުން ްއަދި ްކަމަށް. ްދާއިރާތަކެއް ްއިދާރީ ްއެްހިންގަންޖެހޭ ްނިންމުންތައް ްބޭނުންވާ ްއަމިއްަލްްމީހުން މީހުންގެ

ްއެ ްނިންމާނީ ްްނިންމުންތައް ްއަދި ްކަމަށް. ްފަޅުމީހުން ްހުންނަ ްސަރަހައްދުތަުކގަިއ ްއެ ްމިްބިންބިމާއި ރަށްތަކާއި

ްމީކަން ްވެސް ްކައުންސިލުންްއެްތައްތަކަކީ ްއެހެންނަމަވެސް،ތަންތަނުގެ ްމިކަންކުރާނީ. ްމިްކަްނ ްގޮތަީކްްެވގެން އުޅޭ

ްގޮަތކަށްގުޅިފަ ްކަހަލަ ްކަްޅު ްގޮތަށް ްފަޅު ްކަންތައްތައްްތިލަފުށި ްދޭންހުރި ްމިހެން ްގޮތަށް ްމަގުފަހިކުރެވޭ ރަޕްޝަނަށް

ްލު ްކަންތައްތައް ްހުިރ ްގޮތްގޮތަށް ްސަރުކާރުންްމަނާކުރެވޭނެ ްމި ްދަމައިގަެނގެން ްއެބާރުތައް ްހަނިގޮތަކުން ްގޮެތއްަގިއ އި

ްކުރަމުންދަނީ.ް ްކަންތައްތައް ްމި ްމަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ްމި ްބިންދިނުާމއި ްބަޔަކަށް ބޭނުންވާ

ްައޅުަގނޑު ްއިތުުރކުރާއިުރގައި ްމުއްދަތުތަކެއް ްޤާނޫނަކަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްގިނަްއެހެންވީމާ، ްވަރަށް ްވިސްނަންޖެހޭ މެން

ްބިލުތައްް ްކަހަލަ ްއެހެން ްއަިދވެސް ްބިލުތަާކއި ްޓެކްސްގެ ްދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްއެބަހުރި. ކަންތައްތަެކއް

ްމިހާރަށްްނިންމަންޖެހޭްކަންތަކެއް.ްމިއީް ްމިހާރުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުާރއިރުްމިއީ ްމިްކަންތައްތައް ްގެނެސްގެން މިތަނަށް

ްއަޅު ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްަޙއްޤުތަެކއް ްއެތައްަބއިވަރު ްރަްއޔިތުންގެ ްައއުާމްްއައުަގނޑުމެްނގެ ްެއއް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްތަޢާރަޟު ްތަޢާރަޟުވާތީވެ ްމިގުިޅގެން ްދީގެން ްމުއްދަތުތަކެއް ްމިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރީތީވެ ްމީަގއި އުޅެނީ.ްްތަކެއް

ް...ދަންނަވަންްބޭނުންްދޫނިްޮކްށ ަވަރްށ ެތުދ ަބުހން ައުޅަގނުޑ ަހަމ ަވަރްށ ާސފު ، އެހެންވީމާ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިބްރާހީމްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްހަ ްދެން ްއެުދނީ ްމި ްފުރުޞަތަކަްށ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްހައްދަވަްނވެއްޖެޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރުފުޅު ްކޮންެމްމަ ްހަމަ ްއޔާ

ް ްިކއިދާނެ. ްވެްސ ްޤަބޫލުކުރާްއެްއޗެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމުއްދަުތްްހަމަ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްމި ގޮުތގަިއ

ްނުހެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދިޔައިރުގައި ްފަހަނައަޅާ ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ ްއެކުްއިތުރުކުރަން ްހުރުމާ ްޤާނޫނުތަކެއް ްއެތައް ދި

ްމިއަނެއްކާް ްފޮނުވާފައި ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްމުއްދަތުްވެސް ްއިތުރުކޮށްދޭއޮންނަނީ ްެއއާްތައް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ން.

ަގއިްތިބިްކުށްވެރިންނަށްްއެއް.ްމިހާރުްވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްރާއްޖޭގެްޖަލުތަކުްއެްއގޮތަށްްޤާނޫނެއްްނެތްްހެދިފަ

ނޑުމެންްމިތަނަށްްމެއްްނުވަތަްއެހެނިހެންްމުއްދަތެއްްޕެރޯލްގެްދަށުންްނަމަވެސްްދޫކޮށްލާއިުރގައިްއެަބޖެހޭްއަޅުޢަފޫޢާއް ގަ
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ނޑުމެންނަކަށްްާތއަބަދަކުްްުލތަކާއި،ްޕެރޯލާފޮނުވާފައިްއެބައޮތްްމިދިަޔްއަަހރުްވެސްްފޮުނވާފައިްއޮތްްޖަ ބެހޭްބިލު.ްައުޅގަ

ްގްރާމަށްވުެރް ްތިން ްމަސްތުާވތަކެއްާޗއި ްއަދި ްދަށުން ްެޕރޯލްގެ ްއެމީހުންގެ ްނުތިބެވޭނެ. ްެއއް ްބައިިތއްބާފަ ްޖަލުަގއި ގޮސް

ްތިދަށުންް ްބައިތިއްބާފައި ްތަންތާ ްކުށްކުށުގައި ްކުދިކުދި ްއެހެން ްތިބިްއަދި ްމީހުންްއެބަޖެހޭްމުޖުތަމަޢަބޭނުންކޮށްފައި ށްްބި

ްއަހު ްވެސް، ްމިްދޫކުރަން ްއެއީ ްނޯންނާނެ. ްަބިއތިއްބޭކަށް ްޖަލުގައި ްބައެއް ްހާސް ްއެަތްއ ްތާއަބަދު ްވެސް. ލުވެރިުކރަން

ްމަްސއޫލިއްޔަތެް ްމަޖިލީހުގެ ްމިދިޔަްރައްޔިތުންގެ ްވެއްޖެ. ްދުވަހެއް ްއެަތއް ްއޮންނަތާ ްފޮނުވާފައި ްބިލު ްއެ ްސަރުކާރުން އް.

ްމި ްހިފަހައްޓައިގެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްޙައްޤުތަެކއް ްަރއްޔިުތންގެ ްއެތައް ްވެސް ްކަންަތއްތައް ްއެ ްފޮނުވައިފި. ތިބީ.ްްއަހަރު

ނުންވާްއެަތއްްިބލެއްްހިފަހައްޓައިގެންްތިބެމެްބެހޭްބިލާއިްޝަރުޢީްކޯޓުތަކަށްްބޭްގުިޅގެންްއަިދްހެއްކާމިއާް،ްއެހެންވީމާ

ްހިތަށްއަރަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްނުފޮނުވަނީއޭ. ްސަރުކާރުން ްތިމަންނަ ްވިދާޅުވަނީ ްހަދައިގެްނ ްދޮގު ްއަށް އަމިއްލަ

ްތަމްސީލުކުރަނީ ްމި ްބޭފުޅެއް ްދޮގުްދެންް.އެންމެ ްގޮްސގެން ްކޯޓަށް ްޝަރުޢީއިތުރަށް ްމި ްރާއްޖޭގެ ްމި ނިޒާމާްްހަދައިގެން

ްޕާޓީެއއް ްއުޅޭ ްޖެއްސުންކުރަން ްމަސްހުނިކޮށްގެން ްމުޅިން ްޤާނޫނުތައް ްއެއްވެސްްްއަދި ްހަމަ ްދެކެނީ. ްައޅުަގނޑު ގޮތަށް

ްޮގަވނީ ްއެްއޗެއް ްހިތަށްއެރި ްއަރާ ްބަލާފައި ްސުރުޚީ ްހަމަ ްނޫން. ްވެސް ްބަލަނީކީ ްަރއީސް.ްް،ބިލެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެް ްވެސް ްއައިއްސަްބާވަތަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިތަނަށް ްމަގުމަތިްންހަޅޭއްލެވިދާނެ ްމަޑެއްނުވާނެ. ްެވސް ްއަެޑއް .

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއެކަމަުކ،ްމީގައި ްކުރެވިދާނެ. ްވެސް ްޖެްއުސން ްވެސް ތަނުގަިއްްޖެއްސުންކުރަން

ަތއްްއަދާްއެބަްކުރަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެިރްއްޔާްމަްސއޫލިއްޔަތުއްްއަދާކުރަންްތިބިްބަެއއްްެވއްޖެްހުވާކޮށްގެންްމަްސއޫލިްއޔަތެ

ްރޯދަ ްމަހު ްރަމަޟާން ްގެއަްރައީސް.ްހަމަ ްނުކުމެގެން ްމިތަނުން ްހަދާފައި ްދޮގުތަކެއް ްހެއްދެވިހާ ްތިބެ ްދިޔައިާމްއަްށް ށް

ލުަގއިްށްްިދޔަކަސްްކަމަކުނުދާނެ.ްޖައަްރާއްޖޭގެްޖީ.ީޑ.ޕީްއިންްބޮަލަކށްްޖެހޭްއަދަދުގެްބާރަްގުނަްއަތަށްްނަަގއިގެްންގެް

ްއެ ްއެބައޮތް. ްވެސް ްަޙއްޤުތަްއ ްކުށްވެރިްނގެ ްވެްްއެތިބަ ްޙައްޤުަތއް ްހިޔުމީހުންގެ ްއެަބއޮތް. ްެވސްްމަސް ްރައިޓްސް ން

ތާްއެހެންްގޮތުންްބަޔާންތައްްނެރެންޖެހޭ.ްހަމައެކަނިްމިްެބހޭްއިންްވެސްްއެބައޮތްްމިއާްމަންްރައިޓްސްބަލަންޖެހޭ.ްހިޔު

ްަބޔާން ްކުރީމާ ްކަމެއް ްބަޔާންކުދިނެރެފަިއ ްކުރީަމ ްކަންތައްތަްއ ްމަޖިލީހުންްކުދި ްމި ްކަންތަކަީކ ްބޮެޑތި ްމިފަދަ ނެރެފައި

ްޖެހޭ ްވެސް ްޙައްޤުތަކާިއްއެއްޗެހި ްހުރި ްހިފަހައްޓާފައި ްމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެހެންވީމާްްއެބަޖެހޭ ްވާހަކަދެކެވެން. ިމ ، އެބަ

ްކަދެއްެކވުންްއެދިްއަުޅަގނުޑްވާހަކަްކުރުކޮށްލާނަން.ްކަުމގެްޙަޤީޤަތަށްްާވހަްްތައްަތއްްއިތުރުފުޅުްނުަހއްދަަވއި،ްަކނ

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަމަލުކުރުމަށްް، 3119/17ޝުކުރިއްާޔ ްޤާނޫނަށް ްގަާވއިދުތަާކއި ޢާއްމު

ް ްމަޖިލީހުން ްމި ްްއަހަރ2ްުއަޅުަގނޑުމެން ްދީފައިވުމާ ްދުވަސް ްއެ ްވެސ2ްްްއެކު ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ އަަހރު

އަހަރުްއިތުރުކުރުމަށްޓަކައ2ްްިއަދިްއަނެްއކާްއިތުރުްް،އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމައްސަލަްނިމުމަކަށްްގެނެވިފައިްނެތީތީވެ

ްމަޖިލީ ްމައްސަލައާމި ްހުށަހެޅިފައިވާ ންހަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭްގުޭޅގޮތުން ޑުމެން
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ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމައްޗަށް ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަލަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި މައްސަލައެކޭ.

ްމިހާތަނަށްްހެދިފައިްނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުތައްްހެދެންދެކަށްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތައް ްއެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެްްތީތީވެ

ްކަ ްމިއުސޫލުތައް ްގަާވއިދެއް ްއެކުަލވާލެވިފަްނޑަެއޅުމަށްޓަަކއި ްއަެނއްާކވެސްްއޮތީ ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ްަގވާއިދަށް ްއެ .

ްފަހަނަައޅައި ްމުއްދަތުތަކެއް ްރައްޔިތުްންްއިތުރު ްޤައުމުގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ދާންޖެހުން

އަަހރުްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްމިްމަްއސަލަްގޮތަކަށްްނިންމުންްމިއ2ްްީއޮތްްވެސްްމިވާންޖެހޭްމައްސަލަެއކޭ.ްއަނެއްކާްކަންބޮޑު

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްމިގޮތަށްްިމްކަންކަންްއޮްތއިރުްައޅުަގނުޑްހިތަށްއަރަނީްބައެއްްކަހަލަް

ް ްަގވާއިެދއް ްނެތިގެްނ ްޤާނޫެނއް ްއެބަ ްއަދިެވސް ްކުރުމުަގއި ްެއްކަންތައްތަްއ ްއެބަ ްނުކުރެވޭތަން ްަކންކަން ްެއ ނެތިގެްނ

ނޑުމެންްތަޙުޤީޤީްދާއިރާ ނޑުމެންނާްއެބަްއެްއިންްވެސްްޝަކުވާަތއްްކުރަމުންދޭ.ްއަދިްޚާއްޞަކޮށްްއަުޅގަ ްގޮތަށްްއަޅުގަ

ްމިް ްއަދި ްސަބަބުން ްހުށަހެޅުމުގެ ްމި ްސާބިތުވޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެބަދޭ. ްވާހަކަދައްކަމުން ްދިމާލަށް

ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބުން ްކުރިންްއެްޤާނޫނުގެ ްނެތްކަން. ްޙައްޤެއް ްއެްއވެްސ ްވާހަކަދެއްކުުމގެ ްއެަފދަ ނގޭ

ްާލޒިމްކުާރް ްއެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްަކނަޑއެިޅގެން ްއަިދވެސް ްއުސޫލުތައް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްޤާނޫނުތަކަށް ހަދާފައިވާ

ްތެ ްއެހެންވެއްެޖއްއުސޫލުގެ ްާވކަން. ްއެބަ ްމިއަދުްޔާރެއިން ްނެތިގެން ްޤާނޫނެއް ްދަންނަވާނީ ކަމެްއްްައޅުަގނޑުމެން

ްއޮންނާކަށް ްނުކުރެވިފަިއ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއަދިެވސް ނޑުމެނ2ްްްނުޖެހޭނެ. ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްދުވަުހގެ އަހަރު

ްމި ްކަމެއް ނުޑމެންނަްކުރަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްނެތިގެން ްޤާނޫނެއް ްއޮްތއިުރގައި ްނުކުރެވި.ްނުކުެރވި ްނުކުރެވޭްއޮތީ ްކަންކަން ށް

ނޑުމެންގެްދިވެިހރާއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުންް ވާހަކަްމިއަދުގެްސަުރކާރުންްދައްކާކަމީްައޅުަގނޑުްދަންނަވަީންއެއީްއަުޅގަ

ްހިތާމަ ްއެހެންވީމާއެކަމާ ްކަމެކޭ. ިމ ަކްނަކްނ ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ިމ ާޤޫނުނ ިމޮގަތްށ ، ކުރަންޖެހޭނެ

ްއެބަްޏާވަންްަބަދުލުކެރެވުމްނަދީނ ަކަމށް  ްޔަޤީންކަމާއިއެކު ްހަމަ ްހުރިހާްއެްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނގޭ

ްއެބަ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްޗަށް ްއެ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްހަދާފައިވާ ްކުރިން ނގޭ

ްއިތުރުކު ްމުއްދަތު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިކަން ްެއކަމަކު، ްކަންތަކެްއްޤާނޫނުތަކެއްކަން. ްކުރަންވީ ްދެން ްއެބަޭދ ރުމުން

ނޑުމެންްރައްޔިތުންނަކަށްްނުލިބެއޭ.ްއެހެންވީމާ އެކަންް، ނުކުރެވޭ.ްއެްޤާނޫނުތަުކގެްދަުށންްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތަކެއްްައޅުގަ

ްޤަރާ ްވަގުތީ ްލާޒިމްުކރަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިތުރުކުރުމަށްފަހު ްމުއްދަތު ްމި ްނަހައްދަވާށޭ. ރަކުންްއެގޮތަށް

ްއުސޫލުތަކެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެ ްނަމަވެސް ްހުށަހަޅައިގެން ްެއއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ނަޑއެޅުންްްނަމަވެސް ކަ

ްއެހެްނވީމާ ްއެިމީއ ުކަރްނެޖހ، އިނގޭތޯ. ްމިކަން ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކަމެއް. ްއަނެއްކާވެްސްްޭނެ ްމިއަދު ްކުަރންޖެހޭ. ބަ

ްފަހަނައަޅައި ްދިއުމަށްްމުއްދަތުތަކެއް ްއިތުރުކުރުމަށް ްމުްއދަތުތަކެއް ްއަެނއްކާ ްމުއްދަތ2ްުޓަކައި ްދުވަހުގެ ްއަހަރު

ްރައްޔިތުންނަށްޓަަކިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްހެޔޮކަމެއް ްކުރެެވނީކީ ްއެ ްރައްޔިތުންނަކަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދިނުމަކުންނެއް

ްހެޔޮ ްކޮށްދެވެނީކީ ްްއެ ްހަދާފައި ްކުރިން ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ްނޫން. ްވެސް ްޢަމަލުކުރުންްކަމެްއ ްޤާނޫނުތަކަށް އޮތް

ްހުރިހާް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްފާސްކޮށްގެން ްޤަރާރެއް ްވެސް ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ލާޒިމްކުރުމަށްޓަކައި



41 

 

ްޮގވާލަންްއެކަންްުކރުމަށްޓަކައިްައޅުަގނޑުމެންްެއބަްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހެއޭ.ް މެންބަރުންނަށާއިްރިޔާސަތަށްްއަޅުަގނޑު

ްކުރިއްާޔ.ްޝު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގަާވއިދުަތކާް،3119/17`. ްޤާނޫނުގެްޢާއްމު ްއަެނއްކާްްބެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިދަށުން ްވެސް

ްދެ ްމިްޖެހެނީ ްގަާވއިދު ްމި ްމަތިން ްއޮްފަހަރެއްގެ ްއިތުރުކޮށްދީފަ. ްދުަވސްތަކެއް ްމިއަެނއްކާްތީ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް

ް ްމައްސަލައެކޭ.2ްްޖެހެނީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއީ ްއިތުރުކޮށްދޭން. ްމުއްދަތު ްދުވަހަށް އަހަރު

ްދާދި ްހުިރގޮތުން ްގަާވއިދުތައް ްމި ްމިހާރު ްއިވިގެންްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްވެސް ިދޔަީއްްފަހުން

ްއަޚް ްއަޙްް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްރަޝީދުއިްސދޫ ްް،މަދު ްމަނިކު ްއާދަމް 2ްސަރަނގު

ް ްއަތުން ްއޭނަގެ ްދީފައި ްރުފިޔާ ްމ3ްްިމިލިޔަން ްޢަމަލުތައް ްނުބައި ްމިކަހަލަ ްފޭރިގަތީ. ްރުފިޔާ ްމިްްމިލިޔަން ދަނީ

ްސަބަބުން ްނައުމުގެ ްޤާނޫނުތަކެއް ްރަނގަޅު ްައޅުަގނޑުމެން ްކަހަލަްް.ގަާވއިދުތައް ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިއީ

ގޮތަށްްފޭރިގަެނގެންްދަމައިގަންނާނީ.ްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްްކަންތައް.ްދެންްމިކަހަލަްކިތަްއްފައިސާތޯްމި

ްބްލެ ްއޭނަ ްމަސައްކަތްކުރީ. ްުދއްވާަލން ްދުވަސް ްބްެލކްމެއިލްމެންބަރެއްގެ ްއޭނަ ްފަހުކްމެއިލްކުރީ. ްއޭަނގެްކުރުމަށް ްގައި

ްކައިރިލިޔެކިޔު ްމަޖުބޫރުކުރީ ްއަށް ްއޭނަ ްނުދިީނމަ ްނުދިނީ. ްނުދީފިއްޔާްްންތައް ްލާރި ްޮފނުވަިއގެން ްަބޔަކު ްގޮސް އަށް

ް ްމިކަހަލަ ްދުްއވާލާނަމޭ. ްދުވަސް ްއެްއްއިމީހާގެ ްއަތުން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްއެ ްގޮސް ްވާހަކަަދއްަކއިގެން ބާރާތުން

ަސަރނުގ ާއަދްމ ، .ްެއހެންވީމާިޢްއަޒްތެތިރ ަރީއސް ، ިލޔަންްރުފިޔާްހަމަްކާީލްއިނޭގތޯމިލިޔަންގެްބަދަލުަގއިްދެްމި

ްައޅުަމިނުކ ާކލީ  ްބައި. ްމީހަކަށް ްަދންނަވާނީ ްއަތުންްަގނޑު ްމީނަގެ ްުނދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް ްވާހަކަ އެޅުުނ

ްކި ްބޮޑާކަާމއި ްއެ ްއޭނަ ްބަހައްޓާފައި ްއަތުލާ ްއަތުިލ. ްަފއިސާ ްއެ ްހުރިްނގައިުމވެސް ްހައްދުފަހަނައަޅާފައި ބުރުވެިރކަމުން

ނޑުްދަންނަވާނީްމާލޭްކައުންސިލުންްއޭނަްމިހާރުްބޭރުކުރުމަށްްރައްޔިތުންް މީހެއްްމިްސަރަނގުްއާދަމްްމަނިކަކީ.ްއަުޅގަ

ްބޭރުކުރަން ްއޭނަ ްވެސް ްމިްނުކުމެ ްވަުގން ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްޢިއްޒަތްްވެއްޖެ. ްނުވާނެ ްބައިތިއްަބއިގެން ތެިރްތަންތާނގައި

ވާހަކަްއިތުރަށްްދައްކާނަން.ްނިޒާާމްްއަކީްއަދިްނެގިްވަަރކަށްްމިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްމައްސަލަ ްމީހަކާްބެހޭ ްނެގި ްނަގާބަލަ. ްނިކަންްްބެހޭްްނިކަން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާނަން. ްކުރިއަށް ގޮތުން

ނޑުްވެސްްމިހިރީްޖަވާބުދޭންްތައްޔާރަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްް،ނަގާބަލަ ނިޒާމީްނުކުތާ.ްކެެރންޏާްނިޒާމީްނުކުތާްނަގާ.ްއަޅުގަ

ްމި ްއެހެންވީމާްރައީސް، ްަގވާއިުދތައް. ްމި ްބުނަްައުޅަގނުޑ މި ، ހިރީ ްރަނގަޅަށް ްގަާވއިދުތަްއ ްމި ނޑުމެންްނީ އަުޅގަ

ް ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްހަދަިއެގން ްޤާނޫނުތަކެއް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްހީމަކަާރއި،ްއެބަޖެހޭ ްފަހުން ްެއންމެ ްދުއްވާލަން. ލަތްތެރިން

އުޅެނީ.ްބޮޑެތިްވަގުންްްސިސްޓަމޭްކިޔާަފއިްބޮޑެތިްވަްއކަންތައްްއަުޅަވއިެގންްމިކިަޔކިޔާަފއި،ްސައުންޑުްބޮލުގައޭްދިދައޭް

ް ްމާތް ްތިއީ ްނުބައްލަވާނެهللا ްޮލލުން ްވާް.ރަހުމުގެ ްމީހެްއގެ ްތިން ްދުވަހުން ްވަީންިޤޔާމަތް ްރަސޫލާ ްކީރިތި ހަކަ
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ްކޮންޙަދީޘްކުރައްވާފަ ްއެއީ ްވިސްނާބަލަ. ްވެރިން. ްދޮގުހަދާ ްވެރިން. ްދޮގުހަދާ ްމީހަކީ ްފުރަތަމަ ްއަނިާޔވެރިން.ް،ބަެއއްތޯ.

ްބައްަލވާ ްޖައްބާް!ވިސްނާ ްކިތަްއ ްމިކަހަލަ ްތެޭރގައި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްިމއީ. ްކޮްނބައެއްތޯ ްދެވަަންިމއީ ްތިބީ. ރުންތޯ

ްއޮ ްުމސްކުިޅވީމާކަމަކަށް ްދުވަްސެވގެން ްކޮންކަމެއްޯތ.ްއުމުރުން ްބޮް،ންނާނީ ްކަހަލަ ްއަްށްއަަރިއގަތުން ޑެިތްނުބައިްޒިނޭ

ައުޅަގނުޑ ުއުމުރްނ ުދަވްސެވަފިއ ިތިބ ، ކިޔާނެްކަމެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާްދިނުމާއިްމިކަހަލަްދެންއަމަލުތައްްރިޝްވަތު

ްީމުހްނަންށ ައުޅަގނުޑ ޮގާވަލން  ްއަަރއި.ްއެފަދަ ްއަޅުަގނުޑމެޢަމަލުތައް ްނުގަތުމަށް.ްދެން ްބަލަމާ ްކަމަކަށ4ްްްން ވަނަ

ްއޮ ްފައިާސކޮޅެްއްމި ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްަބޔަކު ްތިބި ްހާލެއްގައި ްމީހާ.ްނިކަމެތި ްިކބުރުވެރި ްބޮޑާ ންނަނީްނިކަމެތި

ްބޮް،ލިބުނީމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާ ްފުއްޕާފައި ްހައްދުފަހަދެން ްކަންތައް ްޑާެވގެން ްރައީސް.ްްމިްނައަޅައި ްޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ

ް...މާއެހެންވީ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:މަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްގެ

ނޑުްއިތުރުްފުރުޞަތަކަށްްމި ޢާއްމުްަގވާއިދުަތކާްބެހ3119/7ްްޭެއދުނީްޤާނޫނުްނަންބަރުްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްމަސްްދުވަހ7ްްުްދެންޏާްވެރިކަންއްވިްމިްބެލެނިމަތިންްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހެޅުްގޮތުގެވާްްގައ2ްިޤާނޫނުގެްޖަދުވަލުް

ނޑުްެއްއަށްްތާއީދުްކަމަށްްއެ ނަމަްްކުާރްވާހަކަ.ްެއީއްހުށަހެޅުމެއްްކަމަށްވަނީމަނިކުފާނުްހުށަހަޅާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑައަަޅއި،ްމަސ7ްްއަޅުަގނޑުް ްކުރާްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ގޮތަށްްތާއީދުްއެްދުވަހަށްްއެްމުއްދަތުްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮ ްމިހާރު ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށްްޝުކުރިއްާޔ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ްއަށް ްދެކުނުް، މިޓީ ްކުޅުދުއްފުށީ އާދެ،

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.

ް

ްނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްދެކު

ްމި ްމިހާރު ްަރީއސް،ްމިމައްސަލަ ްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރުކުރަން.4ްްއަންނަނީ ްމުއްދަތު ްފަހަރަށް 3119ްވަނަ

ްއަ ްގެނައިރުަގއި ްޤާނޫނު ްމި ްއަހަރު ްމަސައްކަތްވަނަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ނޑު ްޤާނޫުޅގަ ްމި ްމިއީ. ްމީހެއް ްޚިޔާލަކީްކުރި ނުގެ

ްއެްއްައއިސް ބެލެނިވެިރކަންްް،ނެތިްއޭުރްހިނގަމުންދާްގަާވއިދުތަކަށްްާޤނޫނެއްް،އަޅުަގނުޑގެްިޚޔާލެއް.ްޤާނޫުނއަސާސީ

ްގޮތަްށްް،ނެތި ްމެޝަރްއެއް ްގެޕް ްސްޓޮްޕ ްގޮުތގައި ްހައްލެއްގެ ްވަގުީތ ްހުއްޓިދާނެތީ ްދައުލަތް ްހިނގައިދާނެީތ ބީެވގެން

ނޑުމެންނ4ްަގެަނއިްއެްއޗެްއްމިއީ.ްއެހެންނަމަެވސްްްދޭތެރެްބެއްދުމަށްްެއކަނި ށްްއެހެންްއަހަރުްެވގެންްދިަޔއިުރްއަުޅގަ

ްފޯކަސް ްއެހެކަންތައްތަކަށް ްދިޔައީ. ްނުކުރެވިފަކުެރިވެގން ްއޮތީ ްމިކަން ްބަލައިލާއިރުްންެވގެން ްރިޕޯޓަށް ްމިައދުގެ .

ް ްއެބަފެނޭ.ްއެއްާބވަތެްއގެްފިަޔަވޅ4ްްުާބވަތެްއގެްާޤނޫނުތައް،4ްްއަޅުަގނޑަށް ްއަލަށްްްމީގެންްއަޅަންޖެހޭްކަމަށް ކަމަކީ
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ްމަޖިލީ ްނޫނިއްާޔ ްހަދައިގެން ްބަދަލުޤާނޫނެއް ްގަވާިއދެއް ްމި ްދެން ްނުގެނެވޭނެްހުގެ ްނިމުމަކަށް ްގަާވއިެދއް ނުކުރެވި،

ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަށްަޓކައި ްކަންތަްއ. ްއަލަްވައްތަުރގެ ްހަދަންޖެހިފަ.އޮތީ ްޤާނޫނުތަކެއް ްމަޖިލީހަށްްދެްށް ްހުރީ ން

ްމިހާރުްް ްހުރީ ްދެން ްނެތް. ްގެންެދވެްނ ްކުރިއަށް ްނޫނީ ްނިންމަިއގެްނ ްއެ ްބިލުތައް. ްޤާނޫނުތަކެއްެގ ހުށަހަޅާފައިހުރި

ްދަށުންް ްގަާވއިދެްއގެ ްއެ ްގެނެސްގެްނ ްބަދަލެއް ްކުޑަ ްތެރެއަްށ ްޤާނޫނެއްގެ ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ފާސްވެފައިހުރި

ްާޤނޫ ްއެ ްދީގެން ްބެލެނިވެރިކަން ްގޮަތކަށް ްމިކަހަލަ ްގަާވއިދުތަެކއް. ްގެންެދވިދާނެ ްދަށަށް ްހުިރ4ްްނެއްގެ ކެަޓގަީރއަކަށް

ްހަދަންޖެހޭްގަވާއިދު ްބިލު ްއަަލށް ްއެބަހުރި.ްމުޅިން ްބިލުްފާސްވީމާގަާވއިދު ްމަޖިލީހަށް ްަގާވއިދުތަްަތކާއި ާކއިްކަހައްލުވާނެ

ްގަާވއިދުތަެކއް.ްކޮންމެއަަކސްްމިރިއަގެްތެރެއިންްބާރުލިބިދީގެންްކުއަދިްމިހާރުްހުރިްޤާނޫނުތަކު ގޮތަށްްްށްްގެންދެވިދާނެ

ްފަހު ްއެންމެ ްއޮގަްސޓުެގ ްފަހު ްއެންމެ ްއަހަރަކު ްް،ކޮންމެ ްކައިިރވަން ްމިްުދވަހަށ3ްްމުްއދަތު ްމަޖިލީހުން ގޮތަށްްްވީމަ

ްދިޔު ްއިތުރުކުރަުމން ްމުއްދަތު ްެއހެންނަމިގޮތަށް ްކަމެްއްނޫން. ްވެްސްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ނޑުމެންްމަކީ ްއަުޅގަ މަވެސް

ްބަދަލުވެ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިޒާމަކަށް ްރިޔާސީ ްއައުް،ވިސްނަންޖެހޭނެ ްމުޅިން ްމަޖިލިސް ނިޒާމަކަށްްްރަްއޔިތުންގެ

ްއެޓާރނީ ްމީ ްނުބުެނވޭނެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމިއަަދުކ ްދިަޔއިރު ްޒިންމާެއކޭްއެކުެލވިގެން ްއޮފީހުގެ ނުވަަތްްޖެނެރަލް

ްޒިންމާ ްސަރުކާރުގެ ްހެދިވެހި ްޤާނޫނު ްއެޭކ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 3119/7ްދުމަކީ. ްއެއްަގއި ްބުނެފަ ްއެޓާރނީްނޯންނާނެ

ްހަމައެކަނިް ްއޮންނާނީ ްބުނެފައި ްއޭަގއި ްހަދާނީކީ. ްޤާނޫނުތައް ްމި ްސަރުކާރުންނޭ ްދިވެހި ްނުވަތަ ްއޮފީހުންނޭ ޖެނެރަލް

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުންގެ ްވިސްނުންހުރީ ްވެސް ްއޭރު ްގޮތް. ްވާނެ ްއައިމަ ްއިސްްޤާނޫނުތައް ްއެންމެ ްހެދުމުގެ ްޤާޫނނު ހަކީ

ްމަސަްއކަތް ްފަރާސަފުގައި ްޒިންމާް،ތްކަމަށް.ްއެހެންވީމާކުރާނެ ްެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގްްއެްއްއެބައޮތް،ްއަުޅަގނޑުމެންގެ

ްއެ ްެއއް ްޒިންމާ ްވެްސ ްޒިންމާްަބއޮތް،ކޮމިޓީތަކުެގ ްމެންބަރުންގެ ްަވކިަވކި ްމެންބަރުންގެ ނޑުމެންެގ ްވެްސްްއަުޅގަ އެއް

ްކަމަށްދ، އޮތްްއެބަ ްސަރުކާރުން ްހިންަގނީ ްދައުލަތް ްގެނައުން. ްހެދުމަށްޓަކަިއ ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންވާ ވާތީްްްައުލަތަށް

އެްއްއެބައޮތް.ްެއކަމަކުްހަމަެއކަިންއޮތީްސަުރކާރުަގއޭްބުނެަފއިްދޫކޮށްލެވޭކަށްްނެތް.ްއަިމއްލަްްޒިންމާްވެސްްްސަރުކާރުގެް

ްޤާނޫނު ްމި ްއެބައޮތް ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްތާއީދުތައް ނޑު ްބާރު.ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް.ްހެދުމުގެ ްހުށަހެޅުނު ްދެންމެ ކުރަން

ް ްނުފެނޭ ނޑުއ2ްައަޅުަގނަޑކަށް ްތައްގަ ްމި ްއޮަގސްުޓްމަހު ްއަހަރު ްއަންނަ ްދޭކަށެއް.ްއަނެްއާކވެސް ްދުވަސް ޖަހަންްހަރު

ް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުދވަހުގ7ްެތިބޭކަށް. ްއެްްމަސް ްހަމަ ްއަދި ްދޭން. ްމިއަދުްއާްުމްއދަތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެކު

ްަގވާއިދުަތއްް ްމި ްފެށިގެން ްދުވަުހން ްފުރަތަމަ ްއިްސވެ ްައށް ްކޮމިޓީ ްަގވާއިދު ްަހާވލުކުރަން ްވެސް މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ްމިކޮޅުންް ްދާން.ްއޭރުން ްބަލަމުން ްބަލަމުން ްމަރުޙަލާތަކެއްގެ ނޑަެއޅޭ ްކަ ްޕީރިއޮިޑކަލީ ްގޮތް ްދާ ްބަދަލުވަމުން ޤާނޫނުތަކަށް

ްޑިވޮލޮްޕވަްގަާވއިދު ްމިހާރު ްގެންދާނެ ްބަލަމުން ްއިްސވެ ްޤާނޫނުތަކެއްކަން،ްމުންކޮމިޓީން ްކޮން މަޖިލީހަށްްްދަނީ

ްޤާނޫނުތަގަވާއިދުްހުށަހެޅިފައިހުރި ްކޯއްޗަކަށްްތަކުްނ، ްލިބޭނީ ްހައްލު ްމަސައްކަތްތަކަީކްކުން ްކުރެވެމުންދާ ްމިހާރު ކަން.

ްކޮ ްގަާވއިދު ްކޮބައިކަން. ްމިޓީާއ ްެއކަން ްވަރަށްްކުރިއަގުޅިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްަގވާއިދު ްއަދި ްއޭރުން. ްގެންދެވޭނެ ށް

ްމި ްސިަފވަުމންދާނެ ްމަންޒަރު ްްރަނގަޅަށް ްފެންނަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްގޮތް. ްދޭން.7ްްވަމުންދާ ްުމއްދަތު ްދުވަހުގެ މަްސ
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ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްއަދިްމި 7ްކުްއޮންނަްގޮތަށްްމިްއެއާްދެންނެވިްގުޅުންްަގވާއިދުްކޮމިޓީްހުށަހެޅުނުްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްމަސްްދުވަސްްދިނުމަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ވާްްއިތުރުކުރުމަށްްމިްހުށަހެޅިފައިބެހޭްޤާނޫނުގެްމުއްދަތުްއްމުްގަާވއިދުތަާކްއާދެ،ްޢާްރިްރަީއސް.ޢިްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާް

އެބަހުރި.ްައޅުަގނޑުމެްންްއްްެވސްކެކުރަންޖެހޭްސަބަބުތަތާއީުދކުރަން.ްއާެދ،ްތާީއދުްމައްސަލަިއގައިްިމކަމަށްްއަުޅަގނޑު

ްމަސަްއކަތްޤާނޫނު ްއިޞްލާުޙކުރުމުގެ ްޤާނޫނުްއަސާސީ ްދިަޔިއރުގައި ްަބޔާންކުރަމުން ްމާްއދާއެްއގައި ްކުެރވިގެންްއަސާީސގެ

ް ްބާރު ްޤާނޫނަކުން ްގަާވިއދެއްވާނެ ްހެދިގެންވާ ްްލިބިގެން ްއެކަންްޢަމަލުކުރަންނޫނިއްޔާ ްކަމަށް. ނުޖެހޭނެ

ްއެހެްނވީމާއެ ްޤާނޫނުއަސާސީަދުއަލްތ ުހްއުޓަމަކްށ ައތ، ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްސަބަަބށްޓަކައި ްއެ އަށްްްްުވެދާނެތީވެ

ްމި ްެއއް ްފްލެކްސިބިލިޓީ ްއަސްްދެވިފަިއވާ ްމީގެ ްހަދަންޖެހޭްކަމަކީ. ްއަިއއިުރގައި ްމިހާތަނަށް ްުސވާލަކީ ްދެން ަލކީ.

އެންމެންގެްމަސްޫއލިއްޔަތެއްްކަމަށް.ްއެކަމަށްްްއީޤާނޫނުތައްްނުހެދިްހުރީްކިހިނެއްތޯ.ްދެންމެްމެންބަރަކުްވިދާޅުވެއްޖެްމި

ްހިންގުމަކީ ްދަުއލަތް ްއެހެންނަމަވެސް ްުނހަދަން. ްދެކޮެޅއް ްވެްސ ްހިްނގުމަް،އަޅުަގނުޑ ްޒިންާމވާްަޤއުމު ްކޮންބައެްއ ކީ

ްމި ްބައެއްްބަހުސްްކީއީްކަމެއްކަން ްނޫން. ްކަމެއް ްގަަދއަްށްްކުަރންޖެހޭ ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޖެހުނީމާ ކަންކަން

ް ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްމިކަމަކީ ްއަޑުއިވޭ ްއެބަ ްދަޢުވާމިތަނުން ްކިޔައިގެން ްކަމެކޭ ްތަންތަން.ްކުރަންޖެހޭ ްގެންދާ ކުރަމުން

ްހިނދުްއެހެންނަމަވެސް ްދާ ްނުެވގެން ްެއއީްް،ކަމެއް ްނުވެވިއްޖެތަ ްކަމެއް ްވާޖިބެއް. ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އެއީ

ނޑުމެންްބުރަހެލިެވގެްނ.ްމިތާްބައެއްްބޭފުޅުންްއެބަް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްވާޖިެބއް.ްައޅުަގނޑުމެންގެްވާޖިބެއް.ްއަުޅގަ

ްމަނމިތާް.ވިދާޅުވޭް ްކަމުން ްބުރަހެލި ްމަޖިލިސްގެ ްނާޤާބިލުޖިގެ ްމެންބަރުންގެ ްނުވެލިސްގެ ްމިކަންކަން ްމިްވިކަމުންނޭ ގެން

ްބިލު ްބައެއް ްއަންނަ ްމިތަނަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޮލަކާތަކުހުންނަނީ. ްހާލަތު. ްްގެ 3ްދޭތެރެއިން

ބޭހެއްްްގަިޑއަކުްކާް،އިރ4ްްުފުލުހުންްތަުނގައިްްމިްހުންނަނީ.ްބައްލަވާްމިްއާލައިކުމްލާމްޢައިްނިންމަންްވަްއސަްފޮޅުވަތަކާް

ްއަަރއި، ްއަށް ްމީޑިޔާ ްހަޅޭއްްގޮތަށް ްޮގވަމުން ްކިަޔިއގެން ްނެތޭ ްބިލެއް ްޚާއްަޞްމިވެނި ްމިސާލަކަށް ްިބލުތައް. ލެވި

ް ްއެޅުމާ ްކުށްފިޔަވަޅުތަެކއް ްހުއްޓުވުން، ްކުށް ްހުއްޓުވުމާބެހޭ ްޚާްކުރުން ްފިޔަްބެހޭ ްއްޞަ ްބިލު. ްބެހޭ ްެއޅުމާ 5ްަވޅުތައް

ްފާސްސަފު ްނުހާ، ްޤާނޫނު. ްސެޓް ްސަން ްމިއޮތް ްއ5ްޮވެ ްއެންމެސަފުހާ ްޢިއްޒަްންނާނީ. ްއިންނެވި ްމި ތްތެިރްފަހުން

ް ްފުޅާ ްއެހީ ްމިތަނަމަނިކުފާނުގެ ްސައެކު ްކިތައް ްޑްރާފްެޓއް ްގެންނެވި ްއޮތީށް ްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ.ްފުހާތޯ ، ކިތަްއްމާއްދާތޯ

ް.ްއެްބަރުހެލިކަންތޯ.ްއެއީްމިތާްބަރުހެލިކަންތޯ،ްމިްަވްސަނާގެނތޯ ިމޮގަތްށ ައުލްނ ަބުލްނ ިލަޔްނެޖެހްނާޏ ިކަތްއ ދު 

.ްކޮަބއިތޯްބޭނުމަކީ.ްދަނީްީކއްެވގެންތޯްށްކަންްކުރިއަތިއްބަވަނީްނާގާބިލުްމަޖިލިސްްނާޤާބިލުކަމަށްްދެކޭްބޭފުޅުންްމިތާްމި

ައުޅަގނުޑ ާތީއެދްއ  ައުޅަގނުޑ ެދްނެނވީ ަދުއަލްތ ުހްއުޓަމަކްށ ައުއަމަކްށ ުދަވަހުކ ެވސް ، އެހެންވީމާ

ްިޒންމާުނުކާރަނން  ްޕާޓީތަުކގެ ްއިދިކޮޅު ްުހްއޓުމަކީ ްދައުލަުތގެްް.ްސަރުކާރު ްނޫން. ްހުއްޓުވުމެއް ްނޫން.ްސަރުކާރު އެއް
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އޮޕޮޒިޝަްނގެްވެސްްޒިންާމްްންކުރުންދެވުުމގަިއްބޭނުންވާްކަންކަންށްްގެަގޅަށްްއެކަީށގެންވާްގޮތަށްްކުިރއަކަންކަންްރަނ

ްއަ ްތެދެއް ްއަކީ. ނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސ7ްްްުޅގަ ްދެވިދާނެ. ްެވސް ްުމއްދަތު ްދުވަހުގެ ްްމަސް ްދުވަހަްށ7ްްއިތުރު މަސް

ްއައު ްކުރަންޖެހޭނެްމީތި ްެވސް ްސަރުކާުރގަިއ ްއަޅުަގނުޑ ްއެއީ ްކަަށވަރު. ްއަޅުަގނޑަްށ ްޤާނޫުނއަސާީސްކަން އުޅުނިން.

އުޅެނީ.ްްމަޖިލިސްްަގއިްވެސްްމިްއުޅުނިން.ްމިްަގއިްވެސްމަޖިލިސ27ްްލިސްަގއިްެވސްްއުޅުނިން.ްކުރިްމަޖިއިޞްލާޙު

ތަާކިއްާވއިދުްޮކމިޓީންނާއިްމިތާްކޮމިޓީއަދިްގަްް،ެއކަންްމޮނިޓަރކޮށްްަވކިްކަްނކަމަށްްމުއްދަތުދީް.އެހެންނަމަވެސްްތެދެއް

ނޑުްެވސްްްކަމެއް.ްކުރުމަކީްހަމަްރަނގަޅުަލއިގެންްމަސައްކަތްބަރުންްވެސްްމިކަމުގައިްއެއްބާރުއަދިްއަމިއްލަްމެން އަުޅގަ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްކަީއްަވކިްބައެކުރާްކަެމއް.ްމިތާއީދު މެއްްނޫނޭްމިތާްްއގެްބޮލަށްްޖަހަނީކީްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްބުރަް ްމަޖިލިސް ްމި ްބިލ4ްެހެލިވެގެން ްްއްފޮޅުވަތުގެ ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީކީްްސަފުހ41ްާލާފައި ްލިޔަންޖެހުނީމަ އަށް

ްބުރަހެ ްޤާނޫނުލްޢުކަމަށް.ްއަޅުގަްްލިެވގެންާވްކަމެއްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރަމޭ ްަޤބޫލެއް ްނޑު ްތެޭރ7ްްޤޫބާތު ްދުވަސް މަސް

ްނު ްޤަޫބލެއް ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށެއް. ްނިންމިދާނެ ްކޮމިޓީއަކުން ްމިތާ ްތެރެއިނ41ްްކުރަމޭ ްމިތާ ްނުްޤާނޫނު ްލިޔެ 2ްވަތަ

ހެލީޔޭ،ްްޮންމެްކަމެއްްއަޅުަގނޑުމެންްބުރަުނުކެރވޭ ކ، ީވމާނިންމޭނެްކަމަކަށެއް.ްއެހެންްތަކުންްއަހަރުްދުވަސްތެރޭްކޮމިޓީ

ްޢިއްޒަތް ްޢިއްޒަތްތެރިމި ްއަދި ްމަޖިލިސް ްކިޔާފަިއްތެރި ްމިހެން ްއިނގޭތޯ. ްބުރަހެލީއޭ ްމަޖިލިސް ްކިޔަނީ ްިމ ްިކޔާފައި އޭ

ްވެގެްންމިކެތިްައގުބޮޑުްފައި،ްރޯދަްމަހުްތައަޅުަގނޑުމެންްބޮުލގައިްއަުޅާވފައިްކުެރވޭްހުރިހާްކަމެއްްއެެހންްބަޔަކަށްްހަދާ

ްކަމުން.ްއެހެންނޫންތޯ.ްޝުކުރިއްާޔ.މަޖިލިސްްބުރަހެލިްއުޅެނީްވެސްްމި

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:މްްމުއްޠައިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާތޮޑާްދާ

ޢިއްޒަތްތެރިްލައިކުމް.ްއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަްއަސލާމްޢަޢިްوبعد هللاްرسول علىްوالسالمްوالصالةلحمد هلل اް`.

ްއައިއިުރް ްއަށް ްމަޖިލިސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއިއްޔެ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ރައީސް،

ްއޮތް ްމޭޒުމަތީގައި ްިއއްޔެ ްއިޞްލާޙ11ު;3. ްކުރިން ްމަޖިލިސްްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީީކ ްއެހެންނަމަވެސް ހުށަހަޅަން.

ް ްކަމުަގއ11ްި;3ނިމުނީ ްއަޅުްްޖަހާއިރު ްކުވާތީ ނޑުމެންނަށް ްނޫން.ްއެހެންކަމާގަ ްކަމެއް ްދެކުނުްްރެވުނު ްކުޅުދުއްފުށީ އެކީ

ނުޑްތާއީދުކުރަން.ްމިް މަސ7ްްްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްއެްހުށަެހޅުއްިވްްހުށަހެޅުމަށްްއަުޅގަ

ްކޮމިޓީ ްަގާވއިދު ްއެކީަގއި ްއިތުރުކުރުމާ ްމުއްދަތު ްޒިންމާތަކެްދުވަހަށް ްއޮންނަައށް ްކުރިއަށްްއް ގެންދަން.ްްގޮތަްށްއެކަން

ްބަް ްއެތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްމިލިޔަޢިއްޒަތްތެރި ްއެަތްއ ްޤާނޫނުތަކެްއ ްރުފިޔާިއވަރު ެއއްްްން

ްމި ްވެސް ްފޮނުވުނުއިރުގައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއޮތީްްޚަރަދުކުރައްަވިއގެން ްހުށަނޭޅިފައި ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް

އުެފދޭްކަމެއް.ްބަެއއްްފަހަރަށްްުސވާލުްވެސްްމިހާރުްއެއީްނީޯތްނޫނީްކުރެއްވެންްނެިތގެންތޯްއވަންްބޭނުންފުޅުްނުވަކުރަ

ްަގވާއިދުަތްއް ްމިފަދަ ްވެސް ްކުރުމަށްޓަކަިއ ްކަންތައްތައް ްބޭރުން ްޤާނޫނުތަކުން ްވެސް ްހުއްޓާ ްޤާނޫނުތައް ފެންނަނީ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހެއްޓޭތަން. ނޑުބޭނުންވާތީވެ ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށްފައިރައީްސ، ްމަޖިލީހުން ްމި ްމަޢާފުްމެން ްއިްދިނުމާވެއްޖެ
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ވާްނޫންތޯްމިހާރުްމިްހުށަހެޅިފައިްއޮތް،ްމިހާރުްމިްޢަމަލުކުރަމުންދާްދިނުމުގެްޤާނޫނެއް.ްއެްޤާނޫނުްއޮއްއަދަބުްލުއިކޮށް

ށްެލވިގެންްމިދިަޔއީ.ްއެަތއްްކުށްވެރިްނނެއްްދޫކޮލްގެްނިޒާމާްބެހޭްަގވާިއދުގެްދަށުންްއުެޅނީްޕެރޯްގަާވއިދެްއގެްތެޭރަގއިްމި

ްނޫނި، އެހެންވީމާ ްަވގުަތކު ްބޭނުންވާ ްއެ ްނުވޭ. ްއެއްަޗކަެށއް ްބޭނުންވާ ްމިއަދު ްޤާނޫނަކީ ްއެހެްނވީމާކޮންމެހެން ، އްޔަކާ.

އްްީދގެންްމިްްަބޫލުކުރާްހިތްވަނީްމިީއްކޮންމެހެންްއެއްްއަހަރުގެްުދވަހުގެްުމއްދަތެައުޅަގނުޑ ަޤޫބުލުކާރ ޮގުތަގިއ، ޤ

ް ްނެތޭ. ްޭބނުމެއް ްބޭްއވުމުގެ ްދިނުމ7ްަގަާވއިދުތަެކއް ްދުވަސް ްހަމަްމަސް ްއަނެްއާކވެސް ްވެސް ްދެން ްފަހުގައި ށް

ައުޅަގނުޑ ެއ ުހަށެހުޅަމްށ ާތީއުދުކާރ ާވަހަކ ، ތުރުކޮށްދެްއވާިނއްޔޭ.ްއެހެންވީމާްއޔާްމިްމަޖިލީހުންްމުއްދަތުްއިނުވެއްޖެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް.ްޝުކުިރއްޔާްާވަހަކ ިންނާމަލން ަދްނަނަވުމްނ ައުޅަގނުޑެގ 

ް

ްގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ްޤާނޫްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ ްމި ްމިހާރު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،ްމި ނުއަސާސީެގްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.

ގެްނޫނޭ.ްމަޖިލީހުގެްޤާނޫނުްކުރެވޭނެްކަެމއްްއިކަމަކީްމިހާރުްމިްމަޖިލީހުގަްމަތިންްމިްވާްގޮުތގެްްވަނަްމާއްދާަގއިް::3

3::ްް ްމާއްާދގައި ްްބުނެފައިވަނަ ް)ށ(ގެ ްޭއގެ ްއ2ްެވަނީ ްޤާނޫނުއަސާސީްގަިއ ްމި ްފަށާއިރުްްވަނީ ްޢަމަލުކުރަން އަށް

ްޤާނޫނުތަކުގައި ްޤާނޫނުއަސާްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމި ްތެެރއިން ްކަންތައްަތކުގެ ްފާހަަގކޮށްްވާ ްކަންތައްަތއް ްތަޢާރުުޟވާ ސީއާ

ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރާނެ ްުއވާލެެވންދެން ްނުވަތަ ްއިޞްލާުޙުކރެވެންދެން ްޤާނޫނުތައް މަޖިލީހުންްްއެ

ްޤާނޫނުތަކާފާސްކުރަންވާނޭ ްތަޢާރުުޟވާ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ްމިގޮތުން ްމިްްއި. ްލިސްެޓއް ްބައިތަކުގެ ޤާނޫނުތަުކެގ

ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަން ްތައްޔާރުކޮށ41ްްއަށް ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ްތެރޭގައި ްަރއްޔިތުންގެްް،ދުވަހުގެ

.ްއަދިްއެްޤާނޫނުތައްްއިޞްލާޙުކުާރނެްދުވަހެއް،ްިއޞްލާޙުކުރާނެްނުވަތަްުއވާލާނެްމަރުޙަލާތަްއްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަންވާނޭ

.ްމިހާރުްެއްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންވާނޭްުދވަހުގެްެތރޭގައިްަރއްޔިތުްނގ1ްެ:އަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާތާްްމިްޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްނިންމާފަ. ްފާސްކޮށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވަނީ 3ްްފާސްކުރުން ްމ4ްްިފަހަރަށް ްނިންމައިފި. ްފާސްކޮށް ފަހަރަށް

ްނިންމާފަް ްފާސްކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިމަޖިލީހުން ްފޮނުވާްްފޮނުަވއިފި ްބޯޅަެއއްތޯ.ްއަށް.ްއަނބުރާ ްކުޭޅ ލައިފި.ްމިއީ

ްމި ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްބޯަޅއެއްޯތއޭ ްކުޅޭ ްިމއީ ްރަީއސް، ްއެހެންވީމާްޢިއްޒަތްތެރި ިމަކްނ ިންނަމްނ ، އުޅެނީ.

ްނިންމުިމާހުރ ެދްނ ަމުރަޙާލ ޮއތީ  ްމިކަން ްއެހެންވީމާ،ްސު. ްކޯޓުން. ްސުޕްރީމް ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްހުއްޖަތް ޕްރީްމްމުގެ

ް ްމި ްޚިލާފުވެފައިކޯޓުަގއި ްމިްްޤާނޫނުއަސާސީާއ ްފަރާތުންތޯ ްހިންގާ ްވެިރކަން ްނުވަތަ ްމަޖިލިސްތޯ ްރަްއޔިުތންގެ ްވަނީ

ްއެހެްނވީމާ ްއެބަޖެހޭ. ްނަހައްދަަވއި،ިމާހުރ މ، ބަލައިލަން ްކުިޅަވރަކަށް ްކުޅޭ ްމިތާްްްިއީ ްހަމަ ްމިއީ ްކަމެއް ްޮކންމެ ހަމަ

ކަމަށްްހަދަިއގެންްއަޅުަގނޑުމެންްކަންތައްަތއްްްސްްެއްއޗެއްްނޭނގޭތިބެފައިްމީގައިްލިޔެފައިހުރިްުހރިހާްއެއްެޗއް،ްެއްއވެ

ްިހާރުްމިްިމާހުރ ަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނަވީނ މ، ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްެއހެންވީމާްކުރީމަްތާކުންތާކުްނުޖެހޭްއިނގޭތޯ

ްބަަލއި ްރަނގަޅަށް ްމައްސަލަ ްަލން ްމާތް ްމީހަުކ ްކޮންމެ ްތިގަންهللاްހިންގަވާށޭ. ްުހވާކޮްށެގން ްހިތަށްއެރިހާްް،ބެދީ ހަމަ
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ްމިަތނު ްވެސް ްއެއްޗިހިަތއް ްިޚލާފު ްޤާނޫނުއަާސސީއާ ްެއޖެންޑާގޮތަކަށް ްއައިމަ ްހުށަހެޅިގެން ްކަންތައްަތްއްން ކުރެިވގެން

ްކުރަނީ.ް ްމި ްކީއްޯތއޭ ްމި ްމިކުރަނީ. ްކީއްޯތ ްމި ްއިނގޭތޯ. ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނާލަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރު ކުރެިވގެން

ްހަނދާން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށްތޯްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަން ްމި ްއިނގޭތޯ. ްއެބަޖެހޭ ބަހައްޓަން

ްމި ްްޢަމަލުކޮށްގެން ްމާތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުވާކޮށްގެންهللاްތިބީ، ްއެހެްނވީމާްގަންދީ ްކަންތައްަތއް. ައުޅަގނުޑ ، ިމކުރާ

ްއަތްއ ުނުކެރިވެގްނ ޮގްސަފިއ ިމާހުރ ަދްނަނާވަލްނ ޭބުންނަވީނ ިމާހުރ ަލުދެވިތާވްނެޖިހްއެޖ ިއނޭގޯތޭއ ިމ ަކްނތަ 

މްހޫރިއްޔާްމިްތަސްދީޤުނުކޮށްްފޮނުވީމަ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްތަސްދީޤުކުރަންޖެހޭތޯއޭްމިްައެންއާކ ައެންއ ަރީއުސްލޖު 

ްބާ ްުއވާލަންޤާނޫނުއަސާސީ ްާޤނޫނުތަކެއް ްޠިލުކުރާ ްބަލައިލަންްޖެހުމުގަޖެހުނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްމައްސަލަތައް ްމި .

ނަޑއަޅާފަފާސްކުރަންްވަކިްތާރީޚުވެްސްްޖެހިއްޖެ.ްލާމަރުކަޒީްއުސޫލުްންހިންގުމުގެްޤާނޫނުގައި އޮްއވާްހަމަްްއިތަެކްއްކަ

ނޑުމެންްމިތިބީްހަމަްއެކަންްވެސްްަފސްކޮށް ން،ލަްސކޮށްް،މިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ ޑިޔާުރންގެްޤާނޫނުްވެސްްލަްސކޮށް،ްފަ

ތަކެްއްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްަވކިްތާރީޚުްހަދަމުންްހަދަމުންްހިތަށްއެރިހާްގޮތަކަށްްައޅުަގނޑުމެންްމިކަންކަންް،ފަސްކޮށް

ްކަންަތއް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްޮއްއވާ ނަޑއެޅިފަ ްއެހެންވީމާްކުރަމުންްްކަ ިއނޭގޯތ ިޢްއަޒްތެތިރ ަރީއްސ، ، ދަނީ.

ްޢާްްްނާްައުޅަގނުޑެމްނ ަމިޖީލުހެގ ިޢްއަޒްތެތިރ ެމްނަބުރނ ްއެދިމާއަށް ްތެރެއިްނ ްަރއްޔިތުްނގެ ބޭފުޅުްނގެްްއްމު

ނޑުމެްައުޅަގނުޑެމްނ ެވްއޖެ ، މާއަންނަނީ.ްއެހެންވީްގޮތަށްްތަފާތުވެެގންްމިްއެޚިޔާލުތައްް ްއިންްމިްލިޔެފަނޫންތޯްއަޅުގަ

ްވާންްއިނގޭތޯ.ްްޗަށްްއަހުިލވެރިވާްަބޔަކަށްއޮތްްެއއްެޗއްގެްަމއް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްިޢއްޒަތް ްމައްސަަލއިޝުކުރިއްޔާ ްމި ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްމިތެރި ްފުރުޞަތު ްފަހު ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު އަރުވަނީްްަގއި

އަށްްވޯޓަށްްއެހުންްމިއަދުްްއަށް.ްއެއަށްފަހުްމިްމައްސަލަްއުނގޫފާރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީް

ްއޮންނާނެ.ް

ް

ްއަފްރާޝީމްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްެހޔޮ ްމަހުގެ ްރައީސް.ްރަމަޟާން ްޢިްއޒަތްތެރި އެދުންތަްއްދިވެހިާރއްޖޭެގްް`.ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް.ްޝުކުރިްއޔާ

ނޑުްވާހަކަް ްގަާވއިޢ3119/7ްާަފށާނީ.ްޤާނޫނުްނަންބަރުްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްއަރިްސކުރަމުންްއަުޅގަ ދުތަކާްބެހޭްއްމު

ްްޤާނޫނުގެ 2ްޖަދުވަލު ްއަިދ ްގުޅ3ޭގެ ްއިތުރުުކރުމާ ްމުއްދަތު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްަގވާއިދުަތކަށް ްވާ ްގަާވއިުދްްަގއި ގޮތުން

ްދިރާ ްބެހޭްސާކުރައްަވއިކޮމިޓީން ްރިޕޯޓާ ްނިންމިގޮތުގެ ްވާހަކަްމައްސަލަ ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ައީކްްގޮތުން

ްަދއިން...ބައެއްްއެހެންްމެންބަރުންްވެސްްއެްހާމަކުރެއްވިްފަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވިއދަށް ްމެންބަރުން ްއެދެން.ހުޢިއްޒަތްތެރި ްހިތްތެވުމަށް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްންްރުމަތްތެރިކޮށް ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަށް ްމެންބަރުްްއުނދަޫގވާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްއުނގޫފާރު ްއެދެން. ްޢަމަލުނުކުރެއްވުން ްމެންބަރުން ޢިްއޒަތްެތރި

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްވާހަކަ ްއޮތް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓަށް ްބަެއއްްއާދެ،ްމިއީ ްހާމަކުރެއްވިހެްންްއަކީ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން އެހެން

ްމިހާ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްމިއީ ްރައްޔިތުްނެގްްގިނަްވުރެްްއަހަރަށ3ްްރު ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުެގ ްމައްސަލަތައް ްމި ެވއްޖެ

ްސަުރކާުރގެް ްނިންމައިގެން ްފަހަރު ްދެތިން ްމި ްމަޖިލީހުން ްއަދި ްގެނެސްެދއްވިތާ. ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ

ސަމާލުަކންްނުދެވިގެންްރަްއޔިތުްނެގްްއިފަރާތުންްމިކަމަށްްޙަޤީޤަތުގައިްއަޅަންޖެހޭ،ްދޭންޖެހޭްޚާއްޞަްއަހައްމިްއޔަތުކަމާ

ްދަންނަވާލަްން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްައޅުަގނުޑ ނިޑވަޅެްއަގއި ްދަ ްދާ ްގޮތަކަްށ ްދާކަހަލަ ްބަދުނާމުވެގެން ްބޮޑަށް ްމިހާ މަޖިލިސް

ްވާހަކަ ްޙަޤީޤަްބޭނުން ްމަްފހޫތުގަްައކީ ްމައްސަަލއިެގްއަސްލު ްާވހައި ްމީހުން ްއޮޭޅގޮތަށް ކަނުދައްކާށޭ.ްމީެގްރަސްމީްމުތައް

ްދައު ްއޮޅިގެންނުވާނެ. ްރައްޔިތުންމަފްހޫމުތައް ްހުރިހާ ްހިންގުމަކީ ްލަތް ްކަމެްއ. ްދައުލަތްްގެ އެހެންނަމަވެސް،

ްތި ްއެބަ ްަރއްޔިތުްނ ްޢަްއޔަންކޮށްފަހިންގުމަށްޓަކައި ްމީހުންތަކެްއ ްބޮޑުްް.ބޭ ްއެންމެ ްހިންގުމުގެ ްަދުއލަތް އެހެްނވީމާ،

ްހަރަކާތް ްއެ ްއެކްިޓވޭޓުްްތެރިމަސްޢޫލިއްޔަތު ްއެކުރުވާ ްފަރާތް. ްހިންގާ ްސަރުާކރު ްއެއީ ްފަރާތަކީ ްއީްކުރުވާ

ްބަދުނާމުވެް ްަރއްޔިތުން ްހުރިހާ ްދައުލަތް ްމުޅި ްކަމެއްަގއި ްހުރިހާ ްމިކަހަލަ ްއެހެންިވމާ، ހުރިހާްް،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ްގޮރަ ްކަމެއްގެ ްކުރަންޖެހޭ ްނަުމގައި ްވާހަކައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްތުަގއި ްރަސްމީްޞައްޙަދެއްކުމަކީ ްމީގެ ްައސްލު

ްމުއަްއސަސާްމަފްހޫމާ ްމިނިވަން ްފަރާތުން ްއެހެންވީމާ،ްދައުލަުތގެ ްކަމެއް. ްއުފައްދަްޚިލާފު ްއިްސްންެއއް ްއޭގެ ޖެހުނަސް

ްހަރަކާތް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްަހރަކާތްތެރިއެް،ތެރިވެނަގަިއގެން ްެއކްިޓވޭޓުކޮށް ްގޮތުން ްޢަމަލީ ްެއ ްއެންެމްކަްނ ކުރުވުުމގަިއ

ްހިންާގް ްސަރުކާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި ްއެހެންވީމާ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. ްބަޔަކީ ްކުޅެންޖެހޭ ްދައުރެއް ބޮޑު

ްމި ްނުވެފައި ްމިކަން ްގޮތަްމީހުންނަށް ްފޫބެދޭ ްމިކަްނ ްއެހެންވީމާ، ްއެއޮތީ. ްތާއީދަކުން ްއިތުރު ްމިކަމަށް ންެގްމީހުްށް

ްވާހަކަ ްގޮތަށް ްމަތިއޮމާންކުރާ ްފޮހެލައި، ްބަދުނާމު ްމި ްވާހަކަތަެކްއްފަރާތުން ްދެއްކޭ ްއިޚްލާްޞތެރިކޮށް ްއެީއކީ ދެއްކުމަކީ

ް،އްޔަުތްއަދާްެލވެނީްރައްޔިތުންްކުރަންޖެހޭްކަމެކޭްމިއީ.ްމަސްޢޫލިައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްދައްކާް،މާޖަހަންވީނޫން.ްމެޑެލް

ްކޮންމެްމެޑަލް ްނެގޭ ްބަދުނާމު ްއެކަަމކު، ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާުރން ްމިއީ ްބުނެވިދާނެ ްތަނެއްަގއި ްކޮންމެ ޖަހަންވާ

މިތަނަށްް!ްބައްަލވާމިއީ.ްނިކަްންވިސްަނވާތަނެއްަގއިްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހާއިްމުޅިްދުނިޭޔގެްއެންމެންްކުރަންޖެހޭްކަމެއްް

ްއިޖުރާއަ ްޤާނޫތުޖިނާޢީ ްމިއީ ްބިލު ްމުހިއްގެ ްވަރަށް ްވަކީލުން ްހުރިހާ ްދޭނީ ްކަމުގައިްމުކަން ްރާއްޖޭގެްްބިލެއް ްމުޅި ވާތީ

ނޑުމެންްވަރަށްްމަސަްއކަތުންްމިްޝަރުޢީްނިޒާމާްގުޅިަފއިްއޮތްްބިލަކަށް ތަނަށްްހުށަހެޅީ.ްއެކަމަުކ،ްނިކަްންްވާތީްއަުޅގަ
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ްބައްލަވާ !ް ްއެ ްއިޖުރާއަހަމަެއކަނި ްމިޖިނާޢީ ްްމިް،ލުބިްުތގެ ްގަާވއިެދއް ްހަދަންޖެހޭ ްއޭަގިއްބިލުގަިއ ްތާރީޚު ހަދަންޖެހޭ

ނޑުމެްނނަށް.ްސިޓީްފޮނުވާފައިްއެްިބލުްމިބަޔާން ކޮށްލިއިރުްތަނުންްބޭރުްނުކުރެިވގެންނޭްކިޔާަފއިްސިޓީްފޮނުވިއޭްއަުޅގަ

ްއޮތީ ްލިޔެަފއި ްސިޓީގައި ްހަމަ ްކީްއވެގެން ްހިންާގްް،މިއީ ްސަރުކާރު ްވާނީ ްރަނގަޅު ްހުށަހަޅަން ްބިލުތައް މިކަހަަލ

ްެއްބިުލްހުށަހެޅުއްވީ.ްައޅުަގނޑުމެންް ްމަނިކު ްމޫސާ ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެްނވޭރު ފަރާތުންނޭ.ްކިޔާފައި

ްބިލަށްވުރެްމިހާރު ްއޮތް ްރަނގަޅަށްްހުށަހެޅިފައި ްފުރިހަމަކޮށްް،މާ ްމަސައް، މާ ްބަރުކޮށް ނޑުމެްންކަތްމާ ްއަުޅގަ ކޮްށގެން

ްމި ްއޮންނާނީ ްހުށަހަޅާފައި ްކޮްނގޮްބިލު ްވާްނވީ. ްމިހެން ްަގޑީަގއި ްެއ ްކީްއވެތޯ ްމިްތަނަށް. ްސަުރކާރަށް ތަކުންތޯ

ތައްްމުމިްމަފްހޫްޙަޤީޤަތުގައިްދޭންވީްއޭރު.ްމިހިރީްބައްލަވާްކަންތައްަތއްްހުންނަްގޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަސްުލަގއިއިސްކަން

ްވާިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންްވާހަކަްަބއެއްްއޮޅޭގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްްދެއްކީމަ ްމެންބަރުންގެ ްގޮަތކީ

ްސުާވލު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނަގަންޖެހެނީްމެދުގައި ްއިސް ްމީގައި ްއެކަމަކު ްމިއީ. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްދައުލަތުން ްމުޅި އުފެދޭ.

ނުޑްވެްސްމާ މިއަދުްންމިއަދަށްްމީތިްނިންމަންޖެހޭްް،ހަދާކަށްްނެތިންބޮޑަކަށްްއިިދކޮޅުްސަރުކާރުން.ްއެހެންވީާމ،ްައުޅގަ

މަސްްދުވަސ7ްްްވަންޏާްްއަހަރުްދިނުމަކީްއެއީްއުނދަގޫްކަމެއްްކަަމށ2ްްވަންޏާްނިންމަންވީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްްކަމަށް

ރަކާތްތެރިވާންްެވއްޖެްހަކޮެޅއްްޮބޑަށްްމަސްްދުވަހަށްްބަދަލުކޮށްލިއްޔާ.ްތަނ5ްްވާނީްްދީގެންްނުވަތަްައޅުަގނޑަށްްީކއްތޯ

ްކަމަށް ްނިންމަންޖެހޭ ްމިއަދަށް ްމިއަދުްނ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމިހާރު. ްމީތިްްނޫންތޯ ްކޮންމެހެން ވާތީ

ނަމަވެްސްމަސްްދުވަހުނ7ްްްބިލުްްެއްއގޮތަށްްމިްިގަނ ެމްނަބުރްނެގ ިވްސުނމާ ، ބޭރުކޮށްލުމުގެްވިސްނުންްުނެގންގުޅެ

ްބެ ްމުހިއްނިންމޭތޯ ްމިލުމަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްްމު ްމިކަހަލަ ްމަސްއޫބިލު ްއެންމެ ްހެދުމުގެ ލިއްޔަުތްޤާނޫނުތައް

ްސިފައެްއގައިް ްރަސްމީ ްއިސްކޮްށ ްހަރަކާތްތެރިްއެންމެ ްމިަކން ްސަރުކާރުްނަގަންޖެހޭ ްއެއީ ްފަރާތްތަކީ ް،ކުރުވަންޖެހޭ

ްއިސްަނގަިއގެން ްކަމެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެއީކުރަންޖެހޭ ްަރއީސް.ްްއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްުޝކުރިްއޔާ .

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްާޔ ްފުރުޞަތޭ ްފަހު ްދެންނެވިން ްދެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ް ްފުރުޞަތު ްެއ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެަބްއަރުވަނީ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން ްމެންބަރުން ްއިތުރު ްފަހުން އެުރވި

ްއޮތުމާް.ގެންދޭ ްބާކީ ްަވގުތު ްމައްަސލައިގެ ްކޮމިޓީ ްްއަދި ނުޑ ްއަުޅގަ ްގައެކު ްމި ްއަރުވަން ް،ކުރަނީްސްތުފުރުޞަތެްއ

ނޑުްފުރުޞަތުް ްމަދަށް.ްމުޙައްދުްސިޔާމުްމަމެންބަރުްއަޙްްއަރުވަނީްމީދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިމިްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްްމީދޫްދާއިރާގެ
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ދުތަކާްބެހޭްޤާނޫނުގެްޢާއްމުްގަާވއ3119/17ްިވަބަރަކާތުހޫ.ްއާދެ،ްޤާނޫުންނަންބަރުްهللاްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްވަރަޙުމަތު

ް 2ްޖަދުވަލު ްޢަމަލުކުރުމުގެްަގއ3ިގެ ްގަާވއިދުތަްއ ްއިތުރުކުރުމާްވާ ްްމުއްދަތު ްކޮމިޓީްންގުޭޅ ްގަާވއިދު ގޮތުން

ްވެްކުރަްއވައިދިރާސާ ނޑު ްައޅުގަ ްރިޕޯޓް ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްދެކޭްަމއްސަލަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްިކޔާލައިފިން. ގޮތުަގއިްސް

ް ްދައުލަތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުން ްހަދަ، ހިންގުމަށްޓަކައިްްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ްހިންގުަމށްޓަކައި ންޖެހޭްސަުރކާރު

ްވަނީް ްޤާނޫނުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރެއިން ްމަިޖލީހުންްފާސްކޮށްދެއްވާފަޤާނޫނުތަކުގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެްް.ްއެެހންނަމަވެސް،މި

ްހެކި ްމިހެކިް، ދޭރައްޔިތުން ްޮގތުގައި ްއުސޫލުްންްވާ ްލާމަރުކަޒީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުދޭ. ްޢަމަލުކުރުމަކުން ޤާނޫނުތަކަށް

ްހިް،ހިންގުމަށްޓަކައިް ްއުފައްދާފައިް،ންގުމަށްޓަކައިްރާއްޖެ ްނުދޭ.ްްައޅުަގނޑުެމން ްޢަމަލުކުރުމަކުން ްޤާނޫަނށް ވާ

ްަކއުންސިލަރުން ްަރށްރަށުގެ ްރާއްޭޖގެ ްފަސްހަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރަށެއްަގއި ްލައިްކޮްނމެ ްކޮންމެްް،ަކއުްނސިލަރުން އަދި

ް ްޭއގެ 7ްްއަތޮޅަކަށް ްއެބައި ްލައިގެން ްކައުންސިަލރުން ްރަްއޔިތުންެގްފައިސާމީހުންނަށް ްފައިާސްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި އިން

ްމި ްއެްޚަރަދުކުރަމުން ްއެްދަނީ ްނެތް. ްމަސަްއކަތެއް ްކުރެވޭނެ ްއަޅުވާަފއިްމީހުންނަކަށް ްިބޑި ްައތުގައި ްއެ، މީހުންގެ

މީހުންގެްމަގުްްއެްކުރިމައްޗަށްްއަރައިމީހުންގެްްމީހުންނަށްްކުރެވޭނެްކަމެއްްނެތް.ްއެްއެމީހުންގެްދޫތައްްބަންދުކޮށްފަ.ް

ްކަމުގައިބަންދު ްދޭ ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްއަދި ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ،ްމިހުންނަނީ ްްކޮށްފި. ްއެންެމްވީ ނަމަވެސް

ްމިް ްއަދި ްސަރުކާރަށް ްމި ްައޅުަގނުޑ ްހުއްޓާލުމަށް ްތެޭރގަިއ ްރޯދަމަހުގެ ްމިފަދަ ްއަނިާޔތައް ްމިފަދަ ްއަނިޔާ. ބޮޑެތި

ްއިސްް ްހިންގުމަށް ްދުޢާސަރުކާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިބި ްިދވެހިރާއްޖޭެގްްެވ ައކީ

ް ްރަްއޔިތުންނަްށްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްދެއްވުން. ްމުސްތަޤުބަލެއް ްފާގަތި ްއަބަދުވެސް ްރައްޔިތުްނނަށް ދިވެހި

ްދުޢާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްލެއްވުން. ްޤައުމަށް ްމި ްވެރިން ްމިްހެޔޮއެދޭ ްމިހާރުްހާރުއަކީ ްއަދި ްއާއި ްވެރިމީހާ ްމިހިރަ ްވެސް

ްވެރިކަންް ްމިދާމިޤައުމުގެ ްްކުރަމުން ްމީހުންނަށް ްދައްަކވައިهللا ްމިންވަރުްްއެްތެދުމަގު ްގޮތްތައް ްހެޔޮ މީހުންނަށް

ްދުޢާްްކުރެްއވުމަށް ނޑު ްއެހެންއަުޅގަ ްއިކުރަން. ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއެ ްއެދެނީ ނޑު ްއަޅުގަ ދީފައިްފާސްތިޢުނޫންނަމަ

ްޙައްުޤްތެދުވަަޑއިގަ ްދައްާކްް.ންަނވަން.ްމިއީ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްިމއީ ްވާހަކަ. ްދައްކާ ްައޑިން ްހިތުގެ ްއަޅުަގނުޑގެ މިއީ

ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްރަްއޔިުތންގެ ްދަށުންްްވާހަކަ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައްޔިުތން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްގޮތުން ވާ

ްޤާ ްަމޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަމެްއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނެތިގެން ްޤާނޫނެއް ްނުކުރަްނ ްޤަބޫލެއް ނޑެްއ ްއަޅުގަ ްހަދާ. ނޫނުތައް

ްމި ްހާލުގައި ްބިކަ ްރައްޔިތުން ްމި ްމިްމިއަދު ްނުކުެރވެމުން ްކަންތައްަތއް ްބޭނުންވާ ްރައްިޔތުންނަށް ދަނީކީ.ްްޖެހެނީކީ.

ްކަމަށް ްއަތޮޅު ްނިސްބަތްވާ ްދާއިރާައކަށް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެވސްްވާ ްހޮސްޕިޓަލުަގއި ްއަތޮޅު ދ.އަތޮުޅގެ

ްނެތް ްވެސް ްނެތް.ްހޭނައްތާެންޑޮކްޓަެރއް ްވެސް ްޑޮްކޓަރެއް ްވިއްސާނެ ްމީހުން ްއަިދްކިެއއްތަމިއަދު ްބިލަްްއެ!ް. މީހުން

ް ްރަށްރަށުގައި ްގިނަ ްޖެހިއްޖެ. 35ްްހާލުގައި ްމީެގ ްމިހ3ްާގަިޑއިރު ްރަށްރަށުގައި ްހުރި ްކަރަންޓް ްކުރިން ރުްއަހަރު

ްގަޑިއިރު.ްރަށްަރށަގައި...4ްނީްދަްދެމުންްމިނޑުމެންްކަރަންޓުްއަޅުގަް

ް
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ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގްް.ޝުކުރިއްޔާ ްގެމަނަފުށީ ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދު.ްމަމުްއަޙްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާޢިއް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށީ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫުނ ްރަީއސް، 3119/17ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ4ްްމިީއ ްދަްއކާ. ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑ ްފަހަރު ވަނަ

ް.ދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ..

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްޢާމިރު.ްާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްއެއްްުކޑަހުވަދޫްދާއިްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަ

ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިްއާދެ، ނޑުމެްއެްއ ްއަުޅގަ ްއަިދވެސް ްނިސްބަތްނެގީ ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ނުާވްންނަށް

ް ްަކނަޑއަޅާފައި ްމިތަނުގައި ްދިނުމަށްޓަކައި ްަވގުުތްއަނެކަކަށް ްއެކަކުގެ ްބޭރުކޮށްލައިފި.މެންބަރުންނަށް ްއުސޫލުތަެކއް ްއޮތް

ް ްދައްކައައެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ ްހަމަ ނޑުމެން ްހަަމްުޅގަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުރީަގއި ްހަމަވުމުގެ ްަވގުތު ްހުއްޓާ ދަްއކާ

ްމިމައިކު ނޑާލާފައި ްކަ ްރަނގަޅުްހުންނަނީ.ްތައް ްކޮންމެވެސް ްހަމަޖައްސައިްމިނޫން ްމިތަނުގައި ް.ެދއްވާށޭނިޒާމެއް

ްނެ ްލިޔެފައި ްކޮށްދެއްގަާވއިދުަގއި ްރިޔާސަތަށް ްކަމަކު ްއެތެއް ްއެކަން ްއެއީ. ްކަމެކޭ ްހަމަޖައްސައިްެވޭވނެ ް.ދެްއވާށޭގޮތަށް

ްލީޑަުރން ްޕާޓީގެ ްހުރިހާ ްދަންނަވަންމިއަދުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްނަހައްދަވާށޭއެްނަށް ްއެހެން ްވެްސްް.ކަން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމި ްބައެކޭްމިއީ ްތިބޭ ްތަމްސީލުކުރަން ްރައްޔިތުްނ ްފުރުޞަތުްް.ތަނުގައި ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެކަން

ްެދްއވާށޭ.ްހުޅުވައިރިޔާސަތުންް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ ްގެމަނަްބެހޭ ްނޫން. ްގެންދެުވްންއެއް ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފުށީ

ްއެދެން.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްްގެމަނަފުށީ

ްދާއި ްމީދޫ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަޙްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމުޙައްރާގެ ްސިޔާމް ްހުށަހެޅުއްވިްމަދުމަދު

ްވާހަް ްތާއީުދކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަފުޅަށް ްހަމަދެއްކެިވ ްދަންނަވަން. ްބަލައިލަްންްއަޅުަގނޑުްއެާއއެކު،ްކަ ބޭނުން

ްޖަލްސާތައްމަްޔިތުންގެރައް ްއޮްމިްޖިލީހުގެ ްމަހު ްރަމަޟާން ްވ3ްީންނަނީ ްހަމައަށް. ްވޯަޓްށ41ްް;2މާ، ަގއި

ްވަނީްއައްަސވަން ްކަމަށް ްއައްސަވާނެ ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްޖަލްސާްްޖެހޭ ްމިހާރު ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްމިތާ ވިދާޅުވެފަ.

ްވޯޓަށްްމިއަުދްނާހާނެްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެް ްވަަޑިއގެންްތިއްެބވީ އްްވެސްްިރޔާސަތުންްކަންތަްކުރާްމާލަމުގެްބޭުރގައި

ްޤަބޫލުްޖެހޭނެސާފުކޮށްދޭން ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްފުރުަޞތަކަށް ްއަޅުަގނުޑ ްެވގެން ްއެހެްނ ްިނޒާމީްކުރަން. ްހަމަ އެދުނީ.

ްނުކުތާއެްއގެްދަށުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަކީ.ްމިއަދުްްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްމިްޖަލްާސެގްމިްދަންފަޅިްފަށަމުންްދެންނެވިންްމިއަދުްނިންމަންޖެހޭްކަމެއްްކަމަށްްމި

ވާްއިޚްިތޔާރުގެްދަށުންްްރައީސަށްްލިބިދީފައިވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގެްދަށުންްމަޖިލީހުގ41ްްެނިންމުމަށްޓަކައިްގަާވއިދުގެް

ްަވގުތުްއިުތރު ްވޯޓުްނަގަްނވާްަގޑިްްންްޖެހުންްނަމަވެސްްަވގުތުްއިތުރކުރަމިއަދުގެްޖަލްސާގެ ްާއއިްއަދި ކުރާނެްވާހަކަ

.ްެއްއެްގަޑިްވެސްްލަސްކުރާނެްވާހަަކްއަޅުަގނޑުްދެންނެވިންް،ވާނަމަްއަށްްމިކަންްނުނިމިއްޖެްކަމަށ41ްް;2އަށްްއެއީް

ްނެތީ ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްލަފާްވަގުތު ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރުޞަތަށްްކަމަށް ްމި ްއެހެންީވމާ،ްމިހާރު ކުރެވެނީ.

ްފުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެމް.ޑީ.ޕީޞަތުއެދިަވޑަިއގެންނެވި ްނިމުނީ. ްފަރާތުއަރުވާ ްއަންގަވާފަިއްގެ ްވަނީ ން

ްފުރުއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭފުޅުންެގ ްމިެގ ްމިހާްޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޭރުވުަމށް. ްވަުގތުްްހިސާބުން ްކޮމިޓީގެ ހިސާބުން

ްދެންނެވު ްވޯޓަށް ްޖަހަންޖެހޭްރަނގަބީލުނިންމުމަށްފަހު ްމަށްޓަކައި މަށްްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއަމީންޢާއްޖެހުމަށް

ްމް.ރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމެންބަްގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްނއެއްްާމމިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީގިލީްދާނމާމި
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ްރައީސުލްޖު ްޢިއްޒަތްެތރި ްވަީނ ްަމއްސަލަިއގަިއ ްމި ްަރއީސް، ްޤާނޫނުޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްައރިހަށް ތަކުގަިއްމްހޫރިއްާޔގެ

ްމިބާޠިލުކުރަން ްޤާނޫނުތަކާއި ްމިްޖެހޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްފޮނުވައިްއީކަންތައްތަކާ ްނިންމާ، ްމިްއެްހަދާ ވަނީްްމަނިކުފާނު

ްއޮތިއްާޔް ްޤާނޫނު ްމި ްދަތިވާނޭ. ްހިންގުމަށް ްސަރުކާރުގެ ްމި ްއޮތިއްޔާ ްމިހެން ްޤާނޫނު ްމި ްފޮނުވާލާފަ. ްއަނބުރާ މިކޮޅަށް

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންމާ ްލިބެނީއޭ. ްވާހަކަ، ބާރުވެރިކަން ްފާޑުގެ ްދަމި ްހަަތކެއް ްމިްްއކަވާަފިއ ްވަނީ ްފޮނުއްވާފައި މަ

ްފްލޯ ްމިހާރު ްވަނީ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްނިންމާފައިްް:4އަށް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްކުރީގައި ްމިހާރު ްނަަގިއގެން ވޯޓު

ްނިންމަންވީ ްބާޠިލުކޮށްފައި ްނިންމުން ްކިހިނެއްްއޮތް ްމިހާރު ްތިންްނޫންތޯ ްމަްއސަލަ ްމި ްމިްވެގެންތޯ ްފަހަރަށް ހަތަރު

ް ްމި ްއިނގޭތޯ. ްޖެހެނީ ްމި ްނިންމަން ްރައްޔިތުންނަށްްޤާނޫނުއަސާސީމަޖިލީހުން ްމި ްަކނޑަެއޅި ްުދވަހެއް ްވަކި ަގއި

ްހޯަދއިޙައްޤުްގެއްލިފަިއވާ ްޒަމާނެްއވެފައިަތކެއް ްކިތައްމެ ްްދޭންޖެހޭ. ްމިހެން ްކަންތައްތަެކއް ްމިފަށްފަށްވާ ދަނީްްވެގެން

ނޑުމެންްް،އެއްްކޮށްގެން.ްމިްހުވައިގެްމަތީްދެމިްތިބެވޭްހިނދުްތިބީްހުވަްމެންްވެސްްމިކީްއވެގެންތޯ.ްައޅުަގނޑު އަޅުގަ

ނޑުްބޭނުންްވަނީްއިނގޭތޯ.ްމިއަށްްބަލައިްވެސްްމި ކިހާްދުވަހެްއްްއީލަންްއެަބޖެހޭްނޫންތޯ.ްމިްވާހަކަްދައްކާލަންްއަޅުގަ

ްމި ްްވަންދެންތޯ ްފޮނިގޮތަށް ްމީގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްަރއްް،ނުލިބިްމީރުމިކަން ްވޭުނގައި ްމީގެ ނޑުމެން ޔިތުްންއަުޅގަ

ްޖެހޭނީ.ްޝުކުރިްއާޔ.ްބައިތިއްބަން

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެްއާދެ، ްބަލައިގަެނވޭކަށް ްކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެންްއެއް ތް.

ް ްމިޢަމަލުމިއަދު ްބެހޭްްކުރަމުން ްގަާވއިދުތަކާ ްޢާއްމު ްްގެންދަނީ ްނަންބަރު 3119/7ްޤާނޫނު.ްޤާނޫނު ްމާއްދާގ6ްްެގެ ވަނަ

ްމި ްކުރަުމން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްތްކަމެއް ްބަޔާްނކޮށްފައި ްޤާނޫނުެގްބަޔާންކޮށްފަިއްއެަބއޮް)ށ(ްަގއި ޭވްމިްގެންދަނީ.ްއެ

ްއިތުރު ްމުއްދަތު ްމާްޤާނޫނުގެ ްއޮތް ްގޮތަށް ްްއްދާކުެރވޭ ްމާއްދާއެއް. ްފާސްކޮްއަކީްއެ ްމާއްާދްމަޖިލީހުން ްއެ ށްގެން

ކަމެްއްްެވސްްޤާނޫނުއަސާީސގައިްާމއްާދއަކާްަހވާލާދެވެންްއޮތްކަށްެއއްގޮތަްްއީްގެންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކުރަމުންްމިއިތުރު

ްމި ްްއީނޫން. ްކުރެެވން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަށުން ްަތޞްްއޮތްޤާނޫނެއްގެ ްމިއީކީ ްޖެހޭްްކުރަންދީޤުކަމެއް. ވެސް

ްފާސްކުރުމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން ްއް ްފާސްކުރުމާމި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއޮޓަމެޓިކުްފާސްކުރަނީކީ. ްުމއްދަތުްއެކު ްއެ ްން

ްއެްދާްއިތުރުވަމުން ްއެހެންވީމާ، ްމިްގޮތަށް. ްކަެމއް ްއޮތް ްްގޮތަށް ްމުއްދަތު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތާރީޚަކީްކަމަކީ. ހަމަވާ

ނޑު ްއަޅުގަ ްމާދަމާ.ްދެން ްމެންނަށް ްބޭއްވޭނީްްޯއގަސްޓު ްއެއް ްައޅުަގނޑުމެްންގ9ްަޖަލްސާ ްކުރީަގއި .ްއެހެންވީާމ،ްޭއގެ
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ްއެގޮތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނިންމަން. ްމިއަދު ްއެބަޖެހޭ ްގަސްުތކުރަނީްނިންމީްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، .

ްމިރު.ޢާމަދުްރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްދާއިއެއްްކުޑަުހވަދޫްްިއގެންްކުިރއަށްްދާން.ްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަވޯޓަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ތިޔާުރެގްނެގީްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސްްވިދާޅުެވއްޖެްރަީއސަށްްލިބިގެންވާްއިޚްްއެްއްމިްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމީްމަްއސަލަ

ް ްވާހަކަްކަންތައްތަކެއްދަށުން ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަްނ ްއަޅުަގނޑު ްާވހަކަ. ްއަޅުަގނުޑގެްްކުރާ ްނެތީތޯއޭ ްއިޚްިތޔާރު އަކީ

ނޑު ނެްގޮތެްއްރިޔާސަުތގަިއްނުވާްއެހެންްމެންބަރަކަށްްދިނުމުންްއެްބަލަިއގަނެވޭވަކިްޕާީޓައކަށްްނިސްބަތްްވަގުތުްއަުޅގަ

ްތަކީ.ކުރާްގޮ.ްކޮބައިޯތއޭްެއކަންްމަނާނެތީތޯއޭ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންނަ ްަގވާއިދަށް ްަމޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ްގުޭޅ ްތިކަމާ ްއިޞްލާޙުންއާދެ، ްޖެހޭ ގެނައުުމގެްތައް

ްމަޖި ްކޮމިޓީއާކަންތައްތައް ްޢާއްމު ްަރީއސް ްވާހަކަްްމަިތުކރައްވާަފއިްލީހުގެ ްމަޖިްޭރަގއިް،ާވ ްރައީސްްެވސް ލީހުގެ

ްކޮމިޓީ ްމުޤަްއރިރުންނާމަޖިލީހުގެ ްއެްއިތަކުގެ ްވެސް ްޖަލްސާގައި ްބައްދަލުކުރެްއވި ްމުޤައްރިރުންނާ ްނައިބު ކަމަށްްްއަދި

ނޑުްޤަބޫލުވަނީްއަލިއަުޅްއވާލަްއވާފަ ކުރަމުްންމިޓީންްއެްކޮމިޓީގެްވާޖިބުްއަދާކުާރްގޮތުގައިްޢާއްމުްކޮ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމައްްގެންދާނެ. ްއެ ްހައްލުއެހެންވީމާ، ްމެންސަލަ ްޢިއްަޒތްތެރި ްއާދެ، ްކޮމިޓީން. ްޢާއްމު ްކާޑުކޮުޅްގެނެވޭނީ ބަރުން

ްރަޝީދު.ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުއެއްްވިލުުފށީްދާއިްއެދެން.ްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަްޗެކްކޮށްލަެދއްވުން

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެއްްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

އެްއްްހުށަހެޅުމެއްްމިތަނަށްްހުށަހެޅިފައިްއެބައޮތް.ްއެހެްނވީމާ،ްކޮންްހުށަހެޅުމަކަށްތޯްޯވޓަށްްތިްއަްއސަވަނީ.ްއ3ްެއާދެ،ް

ްމެ ދިނިއްާޔްލަތަކެއްްނުފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންްސާފުކޮށްންބަރަކަށްްއަދިްއޮތްްހުށަހެޅުންސާފުކޮށްލުން.ްއެއީްެއްއވެސް

ްރަނގަޅު.ް

ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެއީ ްއޮތީ. ްހުށަހެޅުމެްއ ްއެންމެ ްއެއީ ްސާފު. ްވަރަށް ްެއކަން ްމެންބަރުްއާދެ، އްޒަތްތެރި

ްދާއިރާްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްތާއީދުގެމަނަފުށީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެ ްހުށަހެޅުން. ްކުރެްއވި ްދެކުނުްނަޝީދު، ކުޅުދުއްފުށި

ްޢި ްހުށަހެޅިދާއިރާގެ ްގޮތުަގއި ްހުށަހެޅުމެއްގެ ްމެންބަރު ްފާހަގަްްއޒަތްތެރި ްނުުކރެްކަމަކަށް ނަޑކަށް.ްެއއީްއެއް ްއަުޅގަ ވުނު

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ތާއީދު ްެދން ްވިދާޅުވީ. ްކުޅުދުއްފުށީްކުރަްއވަމޭ ްވިދާުޅވަީނ ްމި ްއަމީންޢާއްމު ްދާއިާރގެްއާދެ، ްެދކުނު

ް ްވިލުފުށީ ްމެންބަރު ްއިތުރުންްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީދުކުރެްއވުމުގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ވާްކަމަށް.ްއެހެންވީާމްވޯޓަށްްފުރަތަމަްއަހާނީްފުރަތަމަްހުށަހެޅިްތާއީދުްލިބުނުްްއިތުރުްހުށަހެޅުއްވުމެއްްހުށަހުޅއްވާަފއި

ް ްއޭގެއިޞްލާޙަށް. ްދާއިްްދެން ްދެކުނު ްުކޅުދުއްފުށީ ްޢިފަހުގައި ްހުށަހަޅުއްވައިްރާގެ ްމެންބަރު ަފެރްސާމޮތޑާ ، އްޒަތްތެރި

ްްާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތރި  ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމް ތާީއދުކުރެއްިވްއިޞްލާޙަށް.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްވިލުފުށީްމެންބަރު

ނޑުްފުރުޞަތެއްްއަުރވަން.ްއެީއްްތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުދާއިރާގެްޢިްއޒަ ްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހަޅުއްވާަފއިްރަޝީދަށްްއަުޅގަ

ްއަރުވަނީ.ްްވާތީްއެްފުރުޞަތުްމިްވާްފަރާތަކަށް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްެއކަމަކު ްއޮތަސް ްހުށަހެޅުމެއް ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅުމެއްްމުޙައްމަދު ްރަނގަޅު ްމާ ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްޤަބޫލުކުރެވޭީތވެްނަޝީދު ްއަޅުަގނޑަށް ހަމަްް،ކަމަށް

ް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއވަރަްށ. ްއޮތީ ްހަމަ ްމުއްދަތެއ7ްްމުއްދަތު ްދުވަހުެގ ްޝަރުތަކާްް.މަްސ ްއިތުރު ްނަޝީދު ްއަިދ

ްކަމަށްްއެްހުށަހެޅުންްބާއްވާް،ޅުމަކަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނާތީވެއެުކގައިްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްހުށަހެޅުންްމާްރަނގަޅުްހުށަހެ

ްއްޔާްައޅުަގނުޑގެްހުށަހެޅުންްއަނބުރާްގެންނަން.ްވެއްޖެް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންވީމާ، ްގެންދެވީްްއާދެ، ްއަނބުރާ ްުހށަހެޅުން ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްނިންމަން.ްްިޢއްޒަތްެތރި ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ް)ވަ ްިޢއްޒަތްތެިރްގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނޑު ްއަުޅގަ ްާއދެ، ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާެދ،

ްމިް ްވޯޓަށް ްމި ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދެން. ްޗެކްކޮްށލެއްވުން ްކާޑުކޮޅު ްވޯޓަްށްްމެންބަރުން ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ.

ް ްނަންބަރު؛ ްޤާނޫނު ްަގާވއިދުތަކާް،3119/7މިދަންނަވަނީ ްްާޢއްމު ްަޖދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 2ްްބެހޭ ާވްްަގއ3ިއަދި

ްަގއިްކުޅުުދއްފުށީްދެކުނުްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުމުއްދަތުްއިތުރުކުރުުމގެްމައްސަަލއިާވއިދުތަކަށްްޢަމަލުކުރުމަށްްގަ

ްހުށަހަޅުއްވައިް ްނަޝީދު ްޢިއްޒަތްތެރިަފެރްސާމޮތޑާ ާދިއރ، މުޙައްމަދު ްމުއްޠަލިބުްމެންބަރުްްާގެ ހުށަހެޅުއްވިްްއިބްރާހީމް
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ްހުށަހެޅު ްމި ްނަންބަރުހުށަހެޅުއްވުމަށް. ްޤާނޫނު ްވަނީ ްޢާއްް،3119/7ްްއވުމުަގއި ްްގަާވއިުދތަކާމު ްޤާނޫނުގެ ވަނ6ްްަބެހޭ

ް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްމިއަދުގެ ްމުއްދަތަށް ްބަޔާްނކުރާ ް)ށ(ްަގއި 7ްްމާއްދާގެ ްމުއްދަތު ްދުވަހުގެ ،ްއިތުރުކޮށްދިނުމާއިްމަސް

ްތައްޔާރުވެް ްބިލުތައް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހަަދންޖެހޭ ްތެޭރގައި ްމުއްދަތުގެ ްް،އެ ްދުރާލާ ްމިންވަރު ްބަދަލުވާ ބަލައިްޤާނޫނަށް

ްދިޔުް ްއަންގަމުން ްމެންބަރުންނަށްްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރުކޮށްދިނުމަށް. ްމުއްދަތު ްއެ ްޝަރުތުކޮށް ން

ްއެ ްެދއްވުން ްވޯޓު ްގޮަތކަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއާެދ، ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެްދެން.

ްއޮތްް ްއެބަ ްކުށެއް ްލިޔުމުގެ ްދަންނަވާލެވުނުއިުރަގިއ ްއަމީްވޯޓަށް ްއެހެންވީމާކަމަށް ްވިދާޅުވަނީ. ައުޅަގނުޑ ، ންޢާންމު

ްމިައުލްނ ވަޯޓްށ ަދްނަނާވަލްނެޖހޭ  ްވޯޓަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްާދއިރާެގްް،ދަންނަވަނީް. ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްަވއިްޢިއްޒަތްތެރި ްނަޝީދު ްއިބްރާހީމްްަފެރްސާމޮތޑާ ާދިއާރެގ ިޢްއަޒްތެތރ، މުޙައްމަދު ްމެންބަރު ިް

ްބެހޭްްަގވާއިދުަތކާމުްާޢއްް،3119/7ްއްވުމުަގއިްވަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުތާއީދުކުރެްއވިްހުށަެހޅުމަށް.ްމިްހުށަހެޅުްމުއްޠަލިބު

ް ް)ށ(6ްޤާނޫނުގެ ްމާއްދާެގ ްވަނަ ްފެށިގެްނ ްތާރީޚުން ްމިއަދުގެ ްމުއްދަތަްށ ްަބޔާންކުރާ ްދ7ްުގައި ްމުއްދަތުމަސް ްވަުހގެ

ްމިންވަރުް ްބަދަލުވާ ްޤާނޫނަށް ްަތއްޔާުރވެ ްބިލުތައް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހަދަންޖެހޭ ްތެރޭަގއި ްމުއްަދތުގެ ްއެ އިތުރުކޮށްދިނުމާއި،

ްކޮ ްަގވާިއދު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދުރާލާ ްދިޔުމިޓީން ްއަންގަމުން ްމަޖިލީހަށް ްޝަރުތުކޮށްބަލައި ްމުއްދަުތްް،ން އެ

ްއިތުރުކޮށްދިނުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްދެްއވުންްެއދެން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކުޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ހީމްްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

48ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

13ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 61ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުަމށް .37ް ްުޖމްލަ ްމ61ްި. ްއެހެންކަމުން .

ްވާްގޮތަށްްވޯޓަށްްއެހުމެްއްނޯންނާނެ.ްއެހެންކަމުންްމިްްކޮމިޓީންްހުށަހަޅާފައިސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްއެހެންކަމުންްހުށަހެޅުންްފާ

ްހިސާބުންްނިމުނީ.ްްމައްސަލަްމި

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.21

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޓަަމށް.ްންޑާގެްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތުގެްއަްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްމިހާރުްމިދަނީްމަޖިލީހުގެްއެޖެ

21.2-ްް ްނަންބަރު ްދާއިރާގެް-21.2އެޖެންޑާ ްމިލަންދޫ ްފަރާތުްނ ްރިޟާްްސަރުކާރުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި

ްރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެްބިލުެގްބަހުްހަޅުއްވާފައިހުށަ ްވިޔަފާރި ނުޑް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްގެންދިއުމަށް.ްްސްްކުރިއަށްވާ އަުޅގަ

ްމި ްފުރުޞަތު ްދާއިްފުރަތަމަ ްދިއްދޫ ްއަޙްއަރުވަނީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްނިޒާމާރާގެ ްސަމީރަށް. ްމައްސަލަްމަދު ްބެހޭ

ްގިލީްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް.ނއެްއ،ްމާމި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްް:މާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކުވން

ލިބެންްވޯުޓްް:4މަސްްުދވަހުެގްމުްއދަތުްދޭނ7ްްްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްދެންމެގައިްތިްނިންމެިވްނިންމެުވމުގައިް

ްބުނާ ްަމއްޗަށްްްލާޒިމްކުރާނެ.ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްއޭގެ ްރައްޔިތުން ްފާސްކުރާކުރުމެއްަގއި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ގޮތުން

ްޖެހުމެއް ްްކަމަށްްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްދަށުންްް:4ވަންޏާ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމުޅި ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއޭަގއި ވޯޓު

ނޑުްމިކަންްސާުފކޮށްލަދެއްވާތޯްދަންނަވާލަްންްއެީކގައިްއަޅުަގނޑަށްްހީވާްލިބެންޖެހޭްލިޔުންތަކެއްްހުރުމާް ޮގތުގައިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމީްނުކުތާްމިްނެގީ.ް

ް

 

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްްއާދެ، ްނިޒާމާޢިްއޒަތްތެރި ްނެންގެވި ްނުކުތާްމެންބަރު ްްބެހޭ ްނޫން. ްމާއްދާއެއް ްއެފަދަ ްއެްްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއެއް

ްެގންދެވުމަށް.ްގޮތަށްްބަޔާންެވގެނެއްްުނވޭ.ްިދއްދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށް

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަުޙމަދުްސަމީރުް

ްގެްބިލެއްގެްގޮުތގައި...ރީކުުރމުވިޔަފާރިްރަޖިސްޓްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަވާއިދުަގއިޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުގެްމެންބަރުން ްމެންބަރަށްްްވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަވާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން މަތީން

ްގޮތަށްްޢަމަލުތައްްބެހެއްޓެވުމަށްްދަންނަވަން.ްއުނދަގޫނުވާނެ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްސަމީރުްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްރީކުރުމުގެްބިލެއްްމިލަންދޫްދާއިރާގެޖިސްޓްވިޔަފާރިްރަްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.އާދެ،ް

ްރިޟާ ްއެްްޢަލީ ްހުށަހެޅުމަށްްްހުށަހެޅުއްވީތީ ްހުށަހެޅި ްމި ްފަރާުތން ްސަރުކާުރގެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. މަނިކުފާނަށް

ްޢިްއޒަތް ްމަޖިލީހުގެ ްތާއީދުކޮށްދެއްަވއި،ރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުން ްކޮށްދެއްުވމަްތެރި ްމުހިއްމިކަން ްވަރަށް ްކަމެއްކީ ްމު

ކަމުގައިްައޅުަގނޑުްދެކެން.ްާއދެ،ްސަރުކާރުގެްމާލީްސިޔާސަތުގެްތެރެއިންްކަންކަންްރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައިްއިޤްތިޞާީދް

ް ްރައްޔިތުންްހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ްތެެރިއން ްމަސައްކަތްތަުކގެ ްރަޖިސްޓްކުރަުމންދާ ްވިޔަފާރި ްމަޖިލީހަށް ރީކުރުުމގެްގެ

ްވި ްރަޖިސްޓްނުވަތަ ްފަރާތްތަުކން ްހުށަހަޅަޔަފާރިކުރާ ްބިލެއް ްމި ްގޮުތގައި ްބިލެއްގެ ްެވގެންްމިްއި،ރީކުރުމުގެ ްކަންތައްތައް

ްކަމެ ްދެތިން ްބޭނުންވޭ ްފާހަގަކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަދާއިރު ްހުރޭ ްޤައުމުތަުކަގއި ްގިނަ ްދުނިޔޭގެ ްޕޭޕަރްއް. މައެކަނި

ްކޮމް ްކިޔާ ްހަދާފަކޮމްޕެނީ ްކޮމްޕެނީްމިް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްފެނިގެންޕެނީތަްއްެވސް ްރާއްޖޭަގއި ްހަމައެކަނި ެއްއްްދަނީ

ްއަދިްސަރުކާރަށްްކަމާއެއްްްއެްއވެސްްކަެމއްްނެތިްވިޔަފާރިެއއްކޮށްްއޭގެންްދައްކަންޖެހޭްއެްއވެސްްެޓކްސްްް،ވެސްްނެތި

 އެއްްނަަގންޖެހޭްއެއްވެސްްފަރާތެއްްނެިތްޚިދުމަތްތަކެއް...ްގޮތުންްޒިންމާްބެހޭ

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްޢިްއޒަްތތެރިްއެއް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްްދާއިރާގެފަރެސްމާތޮޑާް

ްބިލުތަކެއްެގްވާހަކަެދކެވެމުންާދްަވގުތެްއގަިއްރަްއޔިތުންނަށްް ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްެޓކްްސގެްބިލުތަާކއިްއެަތއްްަބއިވަރު

ްވާހަކަަދއްަކވާތީ...ދައްކަީންބިމުގެްބިލުގެްވާހަކަ.ްއެްޮއޭޅގޮތަށްްްގޮތަށްްމިހާރުްމިްއޮޅޭ

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްދާއިރާގެްްބެހޭ ްދިއްދޫ ްއެދެން. ްއިށީނދެވަަޑއިގެންެނވުްނ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެްއ

ް ްކުރިއަށްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅު ްނިޒާމާްމެންބަރު ްމައްސަލަްގެންދެވުމަށް. ްދާއިްބެހޭ ްވިލިމާފަންނު ގެްރާއެްއ،

ްޙުސައިންްމަނިކު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްވިލި

ްއާދޭހާ ްހަމަ ްވަރަށް ްހަމަ ްަރއީސް، ްަދންނަވާްޢިއްޒަތްތެރި ްަމްއސަލައަކަށްއެކު ްގެއްލޭ ްނިޒާމު ްފަހަތުންްްނީ ވާީތވެ.

ްބަ ްފަހެއް ްައޅުަގނަޑކަށް ްކިހިނެއްވާހަކަދަްއކާ، ްވަނީ ްނޭނެގ ްވެްސްކަމެއްްލައިގެންނެއް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި .

ނުޑގެްއަްވާހަކަނުދެއްޭކވަުރގަިއްމި އަްށްބޭފުޅުްންހަމަްވަރަށްްވަުރގަދަްްދެްޚް،ްހަމަްނާޒިމާއުެޅނީ.ްމުއްޠަލިބާއިްއަުޅގަ

ްއެ ްމިތާ ްކަންތައް.ްޒުވާބު ްމިކަހަލަ ްހީވަނީ.ްހުއްޓުވަްނވީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަރުސްްދެއްވަނީހެން ްިއނގޭތޯ.ްދީނީ ްކުރައްވާ ބަ

ްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދެވެންެޖހޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްްއެއްްބެހޭ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބަަލއެއްުނަގންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ނޑު ލްތިމާސްކުރަމުްންއިއަުޅގަ

މަތީންްޢިްއޒަތްތެރިްްާވްގޮތުގެްގައ2ްިވަަންމާއްދާގެްޖަދުވަލ55ްްުގެންދަނީްަގވާއިުދގެްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްމި

ްއުނދަގޫނުވާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކަވން ްމެންބަރުންްމެންބަރަކު ްދާއިރާެގްްގޮތަށް ްދިއްދޫ ްބެހެއްޓެވުމަށް. ކަންތައްތައް

ްގެންދެވުމަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށް

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްސަމީރުްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް
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ްރައީސް.އާދެ،ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްްޝުކުރިްއޔާ ްރަޖިސްޓްްއަޅުަގނޑު ްވިޔަފާރި ްބަލަނީ ްމި ްހަމަ ގޮތުންްްބެހޭްބިލާރީކުރުމުގެ

ްމަތީން.ްއެހެންަނމަވެސް...ްގޮތުގެވާްްވާހަކަދެްއކޭތޯ.ްެއއީްއެޖެންާޑަގއި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުއެއް،ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:މަދުްނާޒިމުްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަޑަވެލިްދާއި

ނޑުްިނޒާމާ އެއްްމިްެނގީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުްކުރިމަީތގަިއްްބެހޭްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްއަުޅގަ

ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްެފކްަޝން ްކިޔާ ްފެކްޝަން ްމެންބަރުްޙުްޒެޑް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްމަނިކު، ސަިއން

ްވާތީްއެްްންތައްަތކަކީްހަޑިުމޑުދާރުްޢަމަލަކީްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްރައްޔިތުންްކުިރމަތީގައިްކުރިްކަމަކަށްކުރެްއވިްކަ

ްވާހަކަ....

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްޫނން.ްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

 

ްނިންމުން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާްހޯމ3122ްްައޯގަސްޓ9ްްް.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީްވަނީްޖަލްސާްވަގުތުްހަމަވެފަްއާދެ،ްމިހާރުްމި

ްް.ގ41ަ;21ދުވަހުގެްހެނދުނުް

ް

ް.ނިމުނީ  ސްމަޖިލީ. العالوينްربްهلل والحود

_________________ 
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ްްްް 

ް




