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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ދެވަނަ ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 30 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  ބުދަ، 2011 އޮަގސްޓް 17 : ތާރީޚު 

 1432 ރަމަޟާން 17 

 ަގއި  10:31ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   13:02ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް  13:50އިން  13:35 : 1މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި 

 ަގއި  13:59މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 11ަގޑިއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 

 
 ަވނަ މެންބަރު ޖަލްސާއިން ނިކުމެަވޑައިަގންަނަވްނދެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްާވލެއްީވ.  2މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުން ަނން އިއްެވިވ  -1



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 - ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ފަހުން މެންބަރުން،    55ކުރިން  ެގ  ހުސްވަުގތުކޮޅު  ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:   ހުސްވަުގތުކޮޅުެގ 

 ންމެންބަރު 72

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފުރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 މަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 



 III 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީމަ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  



 IV 

 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 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރު ައޙްމަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ތިމަ 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް   

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 ރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މަވަށު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 



 V 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 މް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ރު އިލްޔާސް ލަބީބްހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

  

 - މެންބަރު: ގައި ހުންނެވި  ސަލާމު 

   

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

  

އަޙްމަދު މި :  ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު ޖަލްސާއަށް  އަލްފާޟިލް  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ނިސްޓަރ 

 އިނާޒް 
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 .ޖަލްސާ ވަނަ  41 ދަުއރުގެ ެދވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 3122  :ޔައުމިއްޔާނަންބަރު

 .ދުަވސް ބުދަ  3122 ޮއގަސްޓު  17   :ތާރީޚް
  

 

 . ދުޢާ .2

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. 32މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ 

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .4

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .3122/3/41/އޖމިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ  -4.2

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. .4.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -4.3

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 5

 

  ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

 އެންގުން.ރިޔާސަތުން އަންގާ  .5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -5.2

 މަޖިލީހުގެ  މުޅި ަގއި 56;21. ގޮތް ވާ  ހަމަޖެހިފައި ބޭއްވުމަށް ަބއްދަލުވުންތައް  ޮކމިޓީތަކުގެ މިއަދުމިއަދު  .5.2 -5.2

 ހޮއްެވވި  ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ބިލު ޤޫބާތުގެޢުޤާނޫނުލް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގައ56ި;21. ގ2ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ ކުޑަ
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 ،ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ަގއ56ި;22. ގ3ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ ،ޮކމިޓީ ތަރައްީޤގެ ޤައުމީ ަގއ56ި;21. ގ3ަ ޮކޓަރި ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ

. ގ3ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ މިންވަރުބަލާ އަދާކުރާ މަސްއޫިލއްަޔތު ސަރުކާރު ގައ56ި;22. ގ2ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ

 ،ކޮމިޓީ  ބެހޭ ކަންަތއްތަކާ މުއަްއސަސާތަުކގެ މިިނވަން ގައ56ި;23. ގ3ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ގައ56ި;22

 ކޮޓަރި  ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ ވާއިދުގަ  ަގއ56ި;23. ގ3ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ  އިމްތިޔާޒް ަގއ56ި;23. ގ2ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ

 ،ކޮމިޓީ  ސަލާމަތުގެ ޤައުމީ ގައި 11;25. ގ2ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ  ،ކޮމިޓީ ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ަގއ11ި;25. ގ3ަ

 ކޮޓަރި ކޮމިޓީ  ،ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބިލު ހުއްޓުވުުމގެ  އަިނޔާ ގެވެށި ަގއ11ި;25. ގ3ަ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ

 .ގ4ަ

 

 ސުވާލު.. 5

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

  ސުވާލު.ުސވާލު. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ . 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް  ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ޟްދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާފުށީ ވިލު -6.2 -6.2

 ކުރެްއވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލު އަޅުަގނޑުކުރަްއވާ ސުާވލު.  ނާޒާޢިމަދު އަޙް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ވިލު

ފަހުން ތަރައްޤީގެ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް  މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާުލވިޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.  السالم عليكن`. 

ނަމަ، އެ  ވާ ގޮތަށް ހަވާލުކޮށްފައި ެވްސ ފަހުން ފައިސާ ދޭ ވެސް ައދި ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ

 ޖުމްލަ ޚަރަދާއި، ފައިސާ ނެމަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރި ކުންފުނިތަކާއި އެ މަޝްރޫޢަށް ހިނގާހަވާލުކުރި 

  ތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ވާ އުޫސލު ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމަދު އިނާުޒ މިނިސްޓަރ އޮ

ފަހުން ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓް  ވާލުވިހަ މާ މި ސަރުކާރު ވެރިކަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ވަނަ ދުވަހުަގއި ވަނީ  3121ނޮވެމްބަރ  ޕްރޮޖެކްޓު ވޯކްސް ކޯރޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑާ 43ންސް އުސޫލުން ފައިނޭ

 2ެއކު ރެސްޓު ރޭޓާ ިއންޓަ 6އަހަރަުކ %ވަނީ  . މި މަޝްރޫޢުަތއް ފައިސާ ދިނުމަށް ެއއްބަްސވެފައިހަވާލުކުރެވިފަ

އަހަރު ތެޭރގަިއ ައގު  21ގޮތަށް. ޖުމްަލ  އަހަރު ތެޭރގަިއ އަނުބރާ ދައްކަންޖެހޭ :ފަހު  އަހަރުގެ ގްރޭސް ޕީިރއަަޑކަށް

ނޑަެއޅިފަ  2.4އި އިނީ މުޅިއެކު ޚަލާސްކުރަން މި ޖެހެނީ. މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޖުމްލަ ޚަރަދެއް ގޮތުގަިއ ކަ
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ގެ މަޝްރޫޢު 34މަޝްރޫޢު ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި  :މަޝްރޫޢުގެ ތެރެިއން  43ދެންނެވުނު  ން ރުފިޔާ. މިބިލިޔަ

. މަސައްކަްތ ބާޠިލުކުރެވިފަ މިހާރު ވަނީ  މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓު 34ށް މި އެއްކޮމަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވުމާ 

އަގުަތކަީކ  ުޖމްލަ ކޮންޓްރެކްޓު ރޫޢުގެމަޝް :މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޖުމްލަ، މި ދެންނެވި  :ހިނގަމުންދަނީ މިހާރު 

ކުރިނބީ  ން ރުފިޔާ. ިމ މަޝްރޫޢު ތެރޭގައި މީެގ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނ.ކުޑަފަީރ ބަނދަރު. ހދ.މިލިޔަ 454.9

ހުޅުމީދޫ  ފޭދޫ ބަނދަރު. ސ. ކުރެންދޫ ބަނދަރު. ސ. ފައިނު ބަނދަރު. ޅ. ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު. ރ. ބަނދަރު. ހދ.

ނޑަްށ ލިބިފައި ހުރި ތަފުޞީލަކީ.  ދަރު. ނ.ހިތަދޫ ބަނ ބަނދަރު. ސ. މިލަދޫ ނަރުދަމާ. މިއީ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުުޅވާލަން.  ވާ ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގައި ގޮުތގެ މަތިން އިުތރު ސުވާލުކުެރްއވުމުގެ ފުުރޞަތު އަުޅގަ

ފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ަގނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ ވިލުފުރަތަމަ ސުވާލުކުރެްއވުމަށް އަޅުއެންމެ 

 ވާނަމަ އެ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަރުވަން.  ސުވާލުކުަރއްވަން ބޭނުންފުޅު

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮުތަގއި ތިޝުކުރިއްާޔ ޢިއް ގެ ތެޭރގައިޯތ ތަކު ވިދާުޅވި ޕްރޮޖެކްޓު ޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އެއީ ިތ ވިާދޅުިވ  ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަަކކީ ެވސް މުންމިހާރު ުކރަ ޅުގެ މަސަްއކަތާިއ އަދި ެހވީލޯޑުންތިލަފުށީ ފަ

ނޑަީކ ކޮަބއިތޯ؟ އެ  ވާލުކޮްށގެން ގެންދާހަކޯރޕަރޭޝަުނގެ ފަރާތުްނ ވޯރކް މަަސއްކަތްތަެކއްތޯ؟ ނޫނިްއޔާ މި މިންގަ

 .ވާލުކޮްށގެން ުއޅެނީ އެ ފަރާތާހައިންތޯ  ވާލުކޮށްގެން އުޅެނީ. ނޫނިއްޔާ ިތޔަ މިނިސްޓްރީހަފަރާތުންތޯ މި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމަދު ޢިނާޒު މިނިސްޓަރ އޮ

ތިލަފުށި ، ވާ ކުންފުންޏެއް  އްސާހިޝުކުރިއްާޔ. ތިލަފުށީ ކޯރަޕރޭޝަން ހިއްކުމުެގ މަސަްއކަތަކީ ސަުރކާރު 

ރޭޝަނުގެ ދަށުން ތިލަުފށީގެ ހިްއކުމުގެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަްށ ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އޭެގ ދަށުން ކުެރޭވ ކޯޕް

ނޑައެޅިަފއިންޓްރެކްޓު ސީދާ ސަރުކާުރގެ ކޮ، ަސރުކާރުގެ އީވާތީ އެ  ސައްކަތަކަށްމަ އޮތް  ފައިނޭންސް، ުސވާލުަގއި ކަ

ާވ މަސައްކަެތއް ނޫން.  ެދވިފައި އުސޫލުން ފައިނޭންސްހިމެނޭ ކޮންޓްެރކްުޓ ގައި ެގ ތެރޭސީދާ ސަރުކާރު ކޮންޓްެރކްޓު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ންބަރު އަޙް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެ
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ނޑު ވަޒީރު އަިރހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުެގ ރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކަމަށް އުއްމީދުކުރަްއވަންތޯ؟ އަދި  އެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ،ތައް ކިހާ ހިސާބެއްގައި ނިމިޕްރޮޖެކްޓު

ތަކެއް ރޭވިަފއި ތުންނަށް ފައިދާ ުހރި ޕްރޮޖެކްޓުރައްޔި ތަކެއް މިގޮތަށް ފެިށގެންށް އޮތް ތާނގައި ކިހާ ޕްރޮޖެކްޓުކުރިއަ

 އެބަހުރިތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

އަހަުރ  21ވަނީ މުޅި ޖުމްލަ  ހަމަ ދެވިފައި ޓްރެކްޓުޝުކުރިއްާޔ. ކޮންޓްރެކްޓް، އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިފިން ކޮން

ނޑަކަށް މުޅި ޖުމްލަ  ގޮތަށް. އެއީ އަގު ދަްއކަން ހަމަޖެހިފައި ގު ދައްކާތެރޭގައި އަ  ވާ އުސޫލު. ދެން އަޅުގަ

ހައުސިން  ޖެހެނީ ވަކިވަކިން ތަފުީޞލު، ކޮންއިރަކުތޯ ކޮންޓްރެކްުޓ ނިންމަންޖެހެނީ،ކޮންޓްރެކްޓް މަސަްއކަތް ނިންމަން

އަންނަ ބަދަލުތައް ވެްސ  ނޫނިއްޔާަނންޖެހޭ ވޭރިއޭޝަންތައް އަށް އަން މިނިސްޓަރ އޭގެ ތަފުޞީލު ބައްލަވަނީ. އަދި އެ

ޢުޒުުރވެިރވޭ މި އަށް ަޖވާބުދޭން އަޅުަގނޑު  ހައުސިން މިނިސްޓަރ އެބަ ބައްލަވަމުން ގެންދަާވ. އެހެންވީމާ، އެ

ނޑިަވޅުގަ  . ުޝކުރިްއޔާ.ދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާޒިމު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

އެކު ޢިއްަޒތްތެރި ވަޒީރަށް ދަންނަވަން ހަމަ ވަރަށް އަދަބު އިޙުތިރާމާ  ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުޝުކުރިއް

އާއި ޤާނޫނު އިމުެގ ތެރެއިން  ދިނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ބޭނުންވަނީ، ވަޒީރަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ ރުހުން

ނުޑގެ ުސވާލަކީ ފަުހން ފައިސާ ދައްކާވާ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް  ވާލުކުރެވިފައިހަމިހާރު  ގޮތަށް ތި  ގެންދިއުމަޭށ. އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް. ތިއީ ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މިލިޔަ 2.4ގެ އަދި  6ޕްރޮޖެކްެޓއް % 43ވިދާޅުވީ 

ނޑު ނުދަންނަ ވަން ފަހަރެއްގައި ވަޒީުރ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވާ ުއސޫލުން އެއްކަލަ ޑޮލަުރގެ ައގު ތިރިކޮށްދޭ، އަުޅގަ

ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ޑޮލަުރގެ އަުގ ތިރިކޮށްދޭން މިހެން ވިާދޅުވެފަިއ ހުރި އުސޫލުން ހަމަ  އިތުރުފުޅު ހައްަދވާ

 ވިދާޅުވި ވާހަަކއެއްތޯ ތި؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ނޑަށް ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނާތީޝުކުރިއްާޔ.  ވެސް ައޅުަގނުޑ އަބަދު ،އަުޅގަ

ނޑު ޔަޤީންކޮށްދެން ހަމަ ޤާނޫނާއި ގަާވއިުދގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު ުހވާކޮށް ހުރީ އެ  އެކަމާ އުާފވޭ. ެއއްކަމަކަށް ައޅުގަ

ސް. ައޅުަގނޑު ދެންެނވީ ގޮތަށް އެކަން ކުރާީނ ވެ . އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ އެމަސައްކަތްތަްއ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ކޮށްދޭން

ވަނީ. އެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ިމއަދު  ވާލުކުެރވިފައިހަ ރޭޝަނާ ޕްކްސް ކޯން ރުފިާޔގެ ޕްޮރޖެކްޓު، ވޯބިލިޔަ 2.4
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ޕްރޮޖެކްޓެްއ މިހާރު  :ޭއގެެތރެއިން . ެއ ބާޠިލުކުެރވިފަ، ބޭފުޅުން އަތުން ނެގި ޕްރޮޖެކްެޓއް ވަނީ އެ  34ނޑުމެން އަޅުގަ 

ން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް މިލިޔަ 454.9ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ  :ދަނީ. އެ  ކުރިއަށް މި

ނުޑމެން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ ެދކެވޭ ގޮތަށް، އެ ޑޮލަުރގެ ވާހަަކ  ހީވަނީ އެ މަސަްއކަތަކީ ހަަމ ވާނެ މަސައްކަްތ. އަުޅގަ

ނަލް ފެކްޓަރސްތަެކއް މިއަކު ނުހުންނާނެ. މިއީ ހަމަ ގޮއްސަ ނިންމަން ގޮތަށް ޭއގެ ހުރި އެކްސްޓާ ވޭދެކެ

ގެ ުއސޫލުން ހަމަ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއ ކޮންޓްރެކްޓު  އީއެ  .ާވ މަސައްކަތްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ެދވިފައި

 މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ. 

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު

 ން. ވާީތވެ އަުޅަގނޑު ދޫކޮށްލާނަ ށްކަމަ އަޅުަގނޑު ކުރަން އޮތް ުސވާލުގެ ދިއްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުރައްަވއިފި

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ނަންތޯއޭ މިހާރު ސަރުކާރުެގ ިރ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެެދއްވަފާ ޢިއްޒަތްތެއާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ 

ެއްއ ލޯނުގެ އުސޫލުން ެދއްަވއިިފންތޯ؟ އަދި ސަބްސިޑީ ގޮުތގަިއ ދޫކުރެވޭ ަފއިސާެގ ތެރެއިން  ކުންފުނިތަކަށް ކިހާ ލާރި

 އިންަޑއިރެކްޓް ސަބްިސޑީތަކަށް؟ ވާނެތޯ ެއއް މިހާރު ދޫކުރެވިފައި ވާ ކިހާ ފަިއސާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

ނޑު އެ ުސވާލަށް ޖަވާބު ދޭން  ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދުގެ ސުވާލާ  ޒުރުވެރިވަން. އެހެން ޢުސީދާ ގުޅުމެއް ނެތީމަ ައުޅގަ

ނޑު ތި  ފުރުޞަތެއްަގއި ހަމަ  ޔަ ސުވާލަްށ ޖަވާބު ދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ގައިުމެވސް އަުޅގަ

 

 ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށު 

ފަހުން މިހާރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ގޮތުަގއި ކިހާ ވަެރްއ  އެސް.ޓީ ަނގަން ފެށިޖީ.އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ ޓީ.

ކުންތޯ؟ މިސާލަކަްށ ގޮތަކޮންއެީއ ތައް ހިންގަނީ ޕްރޮޖެކްޓުބައެއް މެނޭ އިތުރުވެަފއިވޭތޯ؟ އަދި ބަޖެޓުގައި ނުހި

 ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިން ހިްއކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަދަ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތީމަ ައޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން  ވެސް ަހމަ މިއަދުގެ ސުވާލާއްކާ އަނެ  ޝުކުރިއްާޔ.

 ޒުރުވެިރވަން.ޢު
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ނޑު ޢިްއަޒތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ކޮން ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކްޓު ޓްރެޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ފައިނޭންްސެގ ދި އެ ކުރިން ވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވޭތޯ. އަ މާއެނބޫދޫގެ ނަރުދަމާ އެޅުމަށް މިއަހަރު ހަމަޖެހިފައި ދ.

ނ 3121އުސޫލުން މާއެނބޫދޫގެ ނަރުދަމާ އެޅުމަށްޓަކައި   ވީ. ޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަަނ އަހަރުގައި އަުޅގަ

 ެވގެންތޯ؟ ނުކުެރވި ދިޔައީ ކިހިނެއްއެކަން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

ނޑު ދެްނމެ ދަންނަވާލީ  ސް އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ. އެކަމަކު ވެ :ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު އަތުަގއި އެ ަޖވާބެއް ނެތް.  މިނިސްޓަރ ތި ހައުސިން ބޭފުޅުންނަށް އެ ޖަވާބު ދެއްާވނެކަން. މިއަދު އަުޅގަ

 ޒުުރވެރިވަން ަޖވާބު ދޭން. ޝުކުރިްއޔާ.ޢުއެހެންވީމާ، 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުސވާލަީކ މި އް އެ ބިލުަތްއ މަޖިލީހުން ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވާ ބިލުތަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ވޯޓު ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ބޮުޑ  :4މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މިހެން ފޮނުވާލާ ބިލުތައް  އަނބުރާ ފޮނުވާލާ

ޒިމްކުރޭ ެއ އަށް ލާ މަރުތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން އެބަ ތަޞްދީޤުކުރޭ. މަޖިލީހުން ތަޞްދީޤުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަށް ދާ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިތޯ މާލީ ަވޒީރެްއގެ  ބޭނުންވާ ފަިއސާކުރަން ތަންފީޛުކުރަން. އެހެންވީމާ، ތަންފީޛު

 ހައިސިއްޔަތުން ވިސްާނވަަޑއިަގންނަވަންތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ވާ  ވަން ބޭނުންފުޅުދެއް  އިން ޖަވާބެއް ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ، މިައދުގެ ސުވާުލގެ ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢިނާޒު މަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

އެްއކޮށް  ލެއް ފާސްވާއިރުަގއި އެ ބިލަކާނުގުޅޭ އެކަމަކު ވެސް ހަަމ ދަންނަވާލަން ބި ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދުގެ ސުވާލާ 

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޒިންމާާދރުގޮތަަކށް ބިލެއް ފާސްކުރުމަކީ އަނުވާނެ އާމްދަނީ އިތުރު ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ުޅގަ

 ޒުރުވެިރވަން. ޢުސީދާ ގުޅުެމއް ނެތީމަ ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބު ދޭން  ދުގެ ުސވާލާމިއަ
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 މަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްގެމަނަ

މަސް ތެރޭގައި ޑޮލަރު ކަންތަްއ  4އަގު ހަމަައކަށް އަުޅަވއިދެއްވާނެ ކަމަާށއި  މަސް ތެރޭަގއި ޑޮލަުރގެ  4

ަމސް ވެގެން ދިަޔއިރު ވެްސ  4. އަޅުަގނޑު ުސވާލަކީ ަޒތްތެރި ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ ޢިއް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް

ދެވަނަ ސުވާލަކީ ކުރީ ދުވަހު މާލިއްޔަތު ތާރީޚެއްަގއިތޯ؟ ހައްލެއް ނުވި. މަނިކުފާނު އިސްތިޢުފާދެއްވަނީ ޮކންއެކަމަށް 

އިންނެވި ރިޔާޟް ރަޝީުދ  . ުސވާލަކީ މިމަނިކުފާނު ވަނީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަދައްކާފަކޮމިޓީގައި 

ކަމަްށ  ފައިސާ ނުެދއްވާނެ އަށް  ަވނަ ސުވާލަީކ އެމް.ބީ.ސީ  4އަްށ ދައްަކަވއިފިތޯ؟  ބޭުފޅާ ދައްކަވަންޖެހޭ ަފއިސާ ތި

ޤާނޫނެްއެގ ދަށުންތޯ؟ ދެންމެ ވިދާޅުވި ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫނު ފާނު ވަނީ ފާޅުގައި ިވދާޅުވެފަ. ެއއީ ކޮންމަނިކު

 ކުަރއްވަނީ. ނޭ ތިމަން މަނިކުފާނު މަސައްކަތްތެރެއިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރެގ އެއް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއި މައްސަލަ ބެހޭ ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަްނ. ނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ައޅުގަ

 މަދު ޢީސާ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކެ

 ެއއްޗެހި ހަދާފައި ހުންނައިރު އެ ރަްނ މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަކާޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެން ަވގުތު ބޭކާުރކު

ވާހަަކ  އެރިހާ ސުވާލެއް މިތާ ކޮށްފައި ހިތަށް އެރިހާހަމަ ހިތަށް މަތްތެރިކޮށް ނުހިތައި،ރު ހުއަށް އެްއވެސް ވަރަކަށް 

 ...އެއް ދަްއކާފައި
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް ނޫން. އިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ. ިޢއްޒަތްތެރި  މައްސަލަބެހޭ  ިނޒާމާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ

ންބަރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ިޢއްަޒތްތެރި މެ

ނީ މަޖިލީހުގެ ގުޅޭ ުސވާލެއްތޯ ނޫންތޯ ނިންމައެ ކުރެވޭ ސުވާލުަތއް އެއީ ކަމާ ގޮުތގެ މަިތން  ވާ ގަާވއިދުަގއި

ދަީނ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާ މިނިސްޓަރ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން
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ނުޑ ޢިއްޒަްތތެރި މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު  އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. އަުޅގަ

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙް ފް ފިނޭންސްމިނިސްޓަރ އޮ

ނޑަށް ޔަޤީްނ  ޝުކުރިއްާޔ. ކުރެްއވި ެއއްެވސް ސުވާލަކީ މިއަދުގެ ދާއިރާ  އިން ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ޫނން. ދެން އަޅުގަ

ވެސް ގުޅިަފއި އޮްތ  ތެރި މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުންތަކާއަކީ މި ޢިއްޒަތް ޮޑލަރުގެ މައްސަލަ ،ހަމަ ޤަބޫލުކުރައްވާނެކަން

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ކަމެއްކަން ޤަބޫލުކުަރްއވާނެކަްނ ތި ބޭފުޅުން ހަމަ. ޓެކްްސގެ ބިލުތައް ައވަސްކޮށްެދއްުވމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތް ފުރުޞަތު. ވަރަށްހައަށް ައވަސް  ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ބޮޑަށް  އްލެއް ގެނައުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޒިމް. ޢާއެއް ެމދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ބެހޭ މައްސަލަނިޒާމާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޒިމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޢާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ގޮތުން  ުގޅޭ ބަިއގައި ޮއޭވ އެ ސުވާލާ ވާއިުދގެުސވާލުކުރުުމގެ ގަ  ވަޒީރުންނާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވީ ގޮތުން ސުވާލުކުެރވިދާނެ ކަމަށް. ދެންމެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެންނެ ުގޅޭ މިނިސްޓަރ ދެއްވާ ޖަވާބާ

ިވއްދަިއގެން ސުވާެލއް  ހަމަ އެއާ  .ެއއްގޮތަށް ގޮތުން ޤާނޫނުއަާސސީ އާއި ޤާނޫނާގުޅޭ  މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވި ޖަވާަބކާ 

ނޑު ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ަނގަނީ.އަށް ަޖވާބު ވީމަ އެކުރެއް   ނުދެްއވީމަ އަުޅގަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި .އެއް ުނގަންނަން ކަމަށް ބަލަ އެއް  ބެހޭ ނުކުތާ އާދެ، ނިޒާމާ

 .މުއްޠަލިބު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ
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ން ާދއިރުަގއި ިމ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ުސވާލަީކ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ރޭވިގެ

ތެރެއިން ިވޔަސް އަދި އެ ޫނން މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ންސް އުސޫލުންއެްއގޮތަށް މިހާުރ ކޮންޓްރެކްޓަރ ަފއިނޭ މަޝްރޫޢުތަކާ

ތަާކއި ތްމިހާރު އެކި ފަރާނޫނީ ކިތައް ފަުޅ ރަށް ނަމަވެސް ރާއްޭޖގެ ފަޅުރަްށތަކުގެ ތެެރއިން ކިަތއް ަފޅު

 ވާލުކުރެިވއްޖެތޯ؟ހަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދު ޢިނާޒު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނޑަށް އެހެން ފުުރޞަތެއް  ނޑު ނޫނީ  ލިބިއްޖެޝުކުރިއްާޔ. އަެނއްކާ ވެސް ހަމަ އަޅުގަ ނަމަ އަުޅަގނޑު ހިތުން އަުޅގަ

 ހައުސިން މިނިސްޓަރ ތި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެްއވާނެ. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާ

 ޕްރޮޖެްކޓު  ރީ ސަުރކާރުން ކިތައްވާލުވުމުގެ ކުރީަގއި ކުހަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާރު 

ވާލުކުިރއިުރ ހަވާލުކުރެވިަފއިވޭތޯ؟ އަދި މިސާލަކަށް ވެލާނާެގ ކަަހލަ ޕްރޮޖެކްޓް ހަކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންްސގެ ދަށުން 

ވޭތޯ؟ އަދި  ޚިލާފަށް ދީފައި އިސާ އެްޑވާންސަށް ކޮންޓްރެކްޓާފަހުން އިތުރަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ކިހާ ވަރަކަށް ފަ

ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ  އެކިހާ ވަރަކަށްޯތ ވާލުިވއިރު ރަްއޔިތުން ދަރުާވލާފައި ވަނީ ހަރައްޔިތުން މި ސަރުކާރު 

 ފައިނޭންސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަުށން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

ނޑު އަުތގައި ތަފުޞީލުތައް ނެތީމަ ެއ ޖަވާބުދޭން   ޒުރުވެރިވަން. އެހެން ފުރުޞަތެއްގައި ހަމަ ޢުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ވެސް ައޅުަގނޑަށް ިތ ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބޭނެ= ގައިމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އެއް ިވލު ބެހޭ މައްސަލަނިޒާމާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ފުށީ ވިލު
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ެއއް ނެތް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު މިއަދު ކުރި ުސވާލުގެ ޖަވާބު އެ ިޢއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ މިއަދު ދެްއވާފަ

 ވެމުން މިއަށް ކުިރ ސުވާުލގެ ތެރެއިންނެްއ ނޫނޭ ސުވާލުތަްއ ކުރެ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ ިވދާޅުވަނީ ތިމަންނަ

ނަޑއެިޅގެން ކޮންދަނީ. ސާފުކޮށް ބު އޮތީ ވަރަށް ާސފުކޮށް. އެހެންވީމާ ުސވާލަށް  ށްތޯ؟ މިކުންފުނިަތކަކަނެފައި އޮީތ ކަ

 ޖަވާބު...
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއްއ  ވާހަކަ ވިދާުޅވެފަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރު ސުވާލުކުެރއްވުުމގެ ފުރުޞަތުަގއި ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި

އެއް ނޫން. އިނުގރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ !ނެތް. އެހެންވީމާ، އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ

 ޙަމީދު.هللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 ތެރޭަގއި އެބަ ހިެމނޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ކުރައްވާފަިއާވ ސުވާލު އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ

އަށް ޖާވާުބ  ވޭތޯ؟ ެއހެންވީމާ، އެ ވޭތޯ؟ އެ ފައިސާ ދެއްވާަފއި ވާލުކޮށްފައިހަ އެްއވެސް ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ސުވާ ވާނެދެއްވަން  ނޑު ކޮށްލީ ިމހާރު.ކަމަށް އަުޅގަ  ލު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

ބޭރު ވާލުވި ފަހުން ތަރައްީޤެގ އެްއވެސް މަޝްރޫެޢއް ހަ މި އިންނަނީ ސަރުކާރު ވެރިަކމާ އާދެ،ޝުކުިރއްޔާ. ސުވާުލަގއި

 ވޭތޯ؟ ސަރުކާރުން ސީދާ އެ ދެވިފައި  ވާލުކުެރވިފައިގޮތަށްހަ ފަހުން ފައިސާ ދޭ އަދި ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ،ކުންފުންޏަކާ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނޭންްސ އުސޫލުން ދެވިފައިވާ ތަފްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ  ނޑު މި ދެންނެވީ. އަުޅގަ ީނ ޞީލު އަޅުގަ

ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުރވަން.  ނުވާނެ އަދަދު. އޭެގއިތުރުން ދެވިފައި ހުރި މުޅި ޖުމްލަ  އިހަމަ އެއީ މިހާތަނަށް ދެވިފަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ަތއް ެދއްވުުމގައި މިހާރު ގެންގުުޅްއާވ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހަމަ ދެއްވަީނ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓު

ތައް ކިެއކި ކުންފުނިތަކުން ޕްރޮޖެކްޓުނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުްނ އުފައްދަވާަފއި ހުރި އެތޯ  އިން ސީދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ވާ މެންޑޭޓަކީ ކިހާވަެރއްގެ  ވާނަމަ ެއ ކުންފުނިތަކަށް ދެއްވާފައި ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮވޭތޯ؟ އެހެންކަމަށް ދޫކުރާ
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ކަމަށް ސަރުކާރުން  ށް ދޫކުރެިވދާނެމީހުންނަ ަތެކއް އެދެންނެވީ ކިހާވަރެްއގެ ޕްރޮޖެކްޓު މެންޑޭޓެއްތޯ؟ މި

 ދެްއވާފައި ވާނެތޯ؟ގެރެންޓީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

 އިން ެއަކން އެ ކުަރއްވަނީ ަހއުސިން  ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ޫދކުރާއިރު އެ ސަރުކާރުން ސީދާ ފިނޭންސް

ވަންޏާ ސަރުކާރު ހިއްސާ ވާ އެ  ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ކަމަށްހިއްސާވާ  އެއްކޮށް. ދެްނ ސަރުކާރު މިނިސްޓްރީއާ

ކުރާ ކަމެއް އެއީ އެ ކުންފުންޏަކާ  ކުންފުންޏެއްގެ މެންޑޭޓުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަމެއް އެ ކުންފުންޏަކުން އެ

އެހެންވީމާ، ެއއީ ީސދާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރެވޭ ވާ މެންޑޭުޓެގ ތެރޭގައި ެއކަމެއް ހަވާުލުކރުން.  ހަވާލުކުރެވިަފއި

ނޑު މި ނުޑ،  އަުޅގަ ނޑަށް، އަުޅގަ ނީ ސީާދ ވަ ފާހަގަކުެރވިފައި މިތާނަގއި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 ށް. ދަންނަވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަ ތަކުގެ ތަފްޞީލު ައޅުަގނޑު މިވާ ްޕރޮޖެކްޓު ސަރުކާރުން ދޫކުރެވިަފއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މާމިނގިީލ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފުޝުކުރިއްާޔ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް 

 މް. ރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މް އިބްރާހީއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް މާމިނގިލީ ދާ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރެްއިވއްޖެ މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވަމުން ެގންދަވާއިރު ަވކި ޕާޓީއަކަްށ  އާދެ، އަުޅގަ

ޖަވާބު ނުގުޅުނު  ކުރެްއިވ ސުވާލާ ހިމެނޭ އާދެ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ސުވާލުކުރައްާވއިރު މިއަދުގެ އެ

ކަން. ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކުން، އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަަކ ިވޔަސް މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވަމުން ގެންދަވާ  ކަމުގައި

ުލެވވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، މިީއ ވިދާޅުވެ ތަނާޒުއަށް ޖަވާބު ދެްއވަމުން މިއަދުގެ ސުވާލާ ުނގުޅޭ ކަެމއް ަކމަށް 

 މަނިކުފާނު... ވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ހުރުމަތާއި ކަރާމާތުގައި އެ އަޅުަގނޑަށް ހީ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ އެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއްއ 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ކުރި ުސވާލަށް ވަޒީުރ މިއަދު ޖަވާބުދެްއވަން ަވަޑއިގެންެނވީ. އެހެްނވީމާ، މި 

ޖެހޭނެ މި ޖިލީހުގެ ރައީްސ ވެސް ވިދާޅުވަންމަ، ރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަކީ ަވޒީރު ކު

ދުވަްސކުރިން ނޯޓިސް ދީގެން މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ވަަޑިއގެންނެވީ.  25ކަން. މި އޮތީ ވަރަށް ސާފުޮކށް ސުވާލު މި

އަްށ  އަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އެމް.ޑީ.ޕީ އެހެންނަމަވެސް، މި

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަށް ފުރިހަމަ އަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ނުގުޅުނަސް އެ ބަތްވާ ކޮންމެވެސް މީހަކު މިއާނިސް

ނޑު ެއކަނި ދައް ނޑު ހުށަ، ކާ ވާހަކަ އެއް ނޫްނ. އެހެންވީމާފެންނަނީ. މިއީ އަޅުގަ ހަޅާފައި ިމއަދު ކުރަްއަވން އަޅުގަ

 ވުމަކީ ަވޒީރު ކުަރއްަވންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެކަމެއް ނުުކރައްވާ. އަށް ޖަވާބުދެއް އޮތް ސުވާލަށް ފުރިހަމަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން އިށީނެދވަަޑއިގަްނނަވާ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރެގ 

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފުޢި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފުދާ ހިތަދޫ ދެކުނު

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ައއްޑުއައްސަލާމްޢަލަިއކު ހެދުމުގެ މަސަްއކަތް ފެށި ބައެއް ތަންތަން އަތޮުޅގައި ބަނދަރު މް. އަުޅގަ

ނުފެށޭ. ަޓން އޮތް ތާރީޚަށް ފައްހުއްޓިފައި އެބަހުރި. އަދި ިއތުރަށް ނަރުދަމާ އާއި މަުގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ ސުާވލަކީ އެ މަސައްކަތް ފެއްެޓވޭެނ ތާރީޚަކާއި އަދި ނިމޭނެ ތާރީޚެއް ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ. 

 ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.  ފައިވާ މަސަްއކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚެއްމިހާރު ހުއްޓި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ
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ނޑު ހިތު ރީޚުބަނދަރުތައް ފެއްޓޭ ތާރީޚާއި ނިމޭ ތާ އެއްކޮށް ވެސް ައޅުަގނުޑ  ްނ އަޅުަގނޑު މި ސުވާލު އައުމާ އަޅުގަ

ަބއި ައޅުަގނޑު މި ބަލަނީ. ޭއެގ ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ އަންނަ  މީެގ ފައިނޭންސިން ނެވިން ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ސުވާލުދެން

މިނިސްޓަރ ސީދާ ޢަމަލީ ގޮތުން. އަޅުަގނުޑ  ލަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ަހއުސިންއި އެކަންކަން ަބއްޗޭންޖަސްތަކާ

މިނިސްޓަރ އެއަށް  ރުޞަތު ދެއްވައިިފއްޔާ ހައުސިންބޭފުޅުން އެ ފު ިމނިސްޓަރަށް ތި އުއްމީދުކުރަނީ ހައުސިން

 ޖަވާބުދެއްވާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ  .މަދު މޫސާރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޝުކުރިއްާޔ. ކުރެންދޫ ދާއި

 މަދު.ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްޢިއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްގެމަނަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވީ ރަނަގޅު ވާހަކަފުެޅއް. ޙަޤީޤަުތގަިއ 

ނުވާނެ. ގަާވއިުދގެ އިމުެގ ަލވަިއެގންމީގައި ައޅުަގނޑު، ިޢއްޒަތްެތރި ވަޒީރު ޖަވާބުެދއްވުުމގަިއ ވަކި ޕާޓީައކަށް ބައް

 ވާބު ނުދިނުމަކީ އެ ަވީޒރުގެ އަތްމަތީަގއި އޮތް ކަމެއް. ބޭރުން ސުވާލެއްކުަރްއވަންޏާ އެ ޖަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި  . ކުރެންދޫ ދާއިރާގެޔާސަތުން ވަނީ ގޮތެއް ނިންމާފަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ރި

 މަދު މޫސާ. މެންބަރު އަޙް

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ވަޒީރާ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ުސވާލަކީ ކުރެންދޫގެ ބަނދަުރ  އަުޅގަ

ާވ ވާހަކަ ވިދާުޅެވއްޖެ. ކުރެންދޫ ބަނދަރު ފެއްޓި މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ނޫނިްއޔާ ެއ  ފެއްޓިފައި

ނޑު ބޭނުންވީ. ކޮންޓްރެކްޓަ  ރަށް ފައިސާ ދޫކޮްށފައި ނުވަނީތޯ؟ އެ ުސވާލު ޮކށްލަން އަޅުގަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢިނާޒުމަދު ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމިނިސްޓަރ އޮ

ނޑަކަށް، އަ  ހުއްޓިފައި އިޝުކުރިއްާޔ. ކުރެންދޫގެ ބަޖެޓު، ބަނދަރު ފެއްޓިފަ، ފެއްޓިފަ ޅުަގނޑަްށ ވާ ސަބަބު އަޅުގަ

ބޭފުޅުން އެ ފުރުޞަތު ދެްއވައިިފއްޔާ.  ކަން ތިބޭފުޅުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވާނެ  މިނިސްޓަރ ތި ޔަޤީން ހަމަ ހައުސިން

ނޑަކަށް ަމޢުލޫމާތު ލިބިފަ އާދެ، ފައިާސގެ ފިނޭންސްެގ ހިސާބަކުން ހުއްޓިފައި އެއް ނެތް.  ާވ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އަުރވަން. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.   އެހެންވީމާ، އެ ޔަޤީންކަން ައުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރު އަރިހުން ސުވާލުކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން، އާދެ  511ދިޔައިުރަގއި  އަުޅގަ

ސުވާުލގެ ތެެރއިން  . މިއަދުގެން ރުިފޔާ އޮްތ ނުދީ ކުރީަގއި މަސަްއކަތްކޮށްަފއި ހުރި ކޮންޓްެރކްޓަރުންނަށްމިލިޔައެއްހާ 

 ޖަވާބުދެވެންޏާ ދިނުން ރަނގަުޅ. މި ފައިސާ އެ މަސައްކަްތުކރެއްވި ފަރާތަށް ދީ ނިންމައިފިތޯ؟ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިނާޒު މަދު ރެޜަރީ އަޙްޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ނޑު ޔަޤީންކަން ދެން ތި ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑަށް ަޔޤީންކުރަން ތި ބޭފުޅުން އެ ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުން، އަޅުގަ

ނޑު ތި އަޅުަގނޑަށް ެދއްަވއިފިްއޔާ އެ ނޑު އަުތަގއި ެއ  ޖަވާބު އަުޅގަ ޭބފުޅުންނަށް އަރުވާނަން. މިއަަދކު އަުޅގަ

 މަޢުލޫމާތެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ހަމަވީ.  މިނެޓު މި 26ވާ ގޮުތގެ މަތިން އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ  ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި

ށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މިިނސްޓަރަ

 މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދަގއި  21އެ ާޤނޫނުގެ ، ވަޒީރުންނާ ުސވާލުކުރުމުެގ ޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ، 3116/3ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ހަށް އެ ސުވާލުތަކަށް ބުނެފައި އޮންނަނީ ވަޒީރަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިގެން ކުރާ ސުވާލަށް ވަޒީރު އައިސް ިމ މަޖިލީ

ނޑު އެ ސުވާލު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަމުން މި ، ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ  ިމއަދު އަުޅގަ
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ށްފަހުގަިއ ކަމަށް ގެނައުމަން އެކަން ަސމާލުފޮނުވި ސުވާލަށް ޖަވާބެްއ ނުދެއްވައޭ. އެހެންވީމާ، މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތު ދަނީ

ޖެހޭނެ މި ކުރެއްވުނު ުސވާލަށް ސާފު ބަހުން ޖަވާބުދޭން. ދެއްވި ޖަވާބަކީ ހަމައެކަނި ވޯްކ ވަޒީރަށް ދަންނަވަން

ހަވާުލވެގެން ހުންނަ  އުލަތުގެ ހުރިހާ ކުންުފނިތަކަކާހެންނަމަވެްސ، މުޅި ދަކޯޕަރޭޝަނުން މަޝްރޫޢު ހިންގާ ވާހަކަ. އެ

ނުޑ އްވާތީ މިއަުދގެ ޖަވާުބ ފުރިހަމައަށް ޖަވާުބނުދެ ބޭފުޅަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ، އެ ނުވާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. 

 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެްނ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައިއިށީންނަވާ. ނިޒާމާ ބެހޭ  ާވ  މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު، އަޅުގަ

އެުރވީމާ ޖަވާބު ދެއްވުމަށްފަހު އިތުުރ ސުވާލުކުރެްއވުުމގެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު ގޮތުގެ މަތިން

ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާުޟ  ވާ ގޮުތެގ މަތިން ފުރުޞަތު  ވެސް އެރުީވ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި 

ވަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ތި  ރަޝީދަށް. އެ ސުވާލު ވެްސ އިތުރަށް ކުރައްވާފައި

 އަކީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ރިާޔސަތުން ބަލަެއއްނުގަންނަން.  ނަންގަވާ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އެ އަިއޓަމުގެ ަދށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް  މަޖިލީހުގެ .7ޑާ އަިއޓަމް އެޖެން

 ނެތް. 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.8

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޔާސަތުންރި

ތެއް ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ވެސް މިއަދަކު މަސަްއކަލީހަށް ތަޢާރުމަޖި .8ންޑާ އަިއޓަމް އެޖެ

 ނެތް. 
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 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެއްވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން.9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލެްއގެ ކުށެއް ިއޞްލާޙުކުރުން. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިއަދު ވެސް ވާ ބި ފުކުރެއްވިފައިކުރިން ތަޢާރު .9އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 އެފަދަ ކަމެއް ނެތް. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.:

 

 ްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

 ށްފަހު(ގުތުޮކޅަކައިބްތިދާޢީ ބަހުސް. )ވަ .:އިޓަމް އެޖެންޑާ އަ 

ާވ  ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައި -2.: -2.:

ގެނައުުމެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ރޭޝަުނެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގް، 3118/2ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

. މި ބިުލ ވަނަ ޖަލްާސގަ 29ވަނަ ދައުުރގެ ގަިއ ބޭްއވުނު މި އަހަރުގެ ދެ  3122ުޖލައި  24ވަނީ  ކިޔުން ިއްއވާފައި

ނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއަވނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. އަުޅގަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ރޭޝަނުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގް، 3118/2`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ ޤާނޫނު  ނަންބަރު 

ވަނަ  27ގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި ހުށަހަޅަނީ މި ޤާނޫނު ޤާނޫނަށް ..

މާއްދާ. އެއީ ިދވެހިރާއްޖެ އަްށ އެިކއެކި ބޭނުންތަުކގައި އެެތރެވާ މީހުންނަށް ދެވޭ ތަފާތު ވިާސގެ ތެރެއިން ރެސިޑެންްސ 

ވާ މާއްދާ. އާދެ، ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކެްއ  ވިސާ ދެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި ިމ ވިސާ ދެވޭނެ އުސޫލުަތއް ބަޔާންކޮށްފައި

ރޭޝަނުަގއި ެއއްެވސް އުޅުނު. އެހެންނަމަވެްސ، ިއމިގް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭރުން މީހުން އެތެރެވެ ގޮސް ވަންދެކަށް 

ން ފާހަގަކުރެވޭ. ފުރަތަމަ ހަމައަށް އޮތްކަ ވަނަ އަހަރާ 3118ހަމައަށް އޮތްކަން،  ވަނަ އަހަރާ 3112ޤާނޫނެއް ނެތި 

ނޑު ވެސް ެއ ޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއަ ރޭޝަުނގެ ޤާނޫނެއް އެކުަލވާލެވިފަިއ ވާ ކަމަށްއިމިގް ނީ އަުޅގަ
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ވަަނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން. އެއަށްފަހު އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާއިުރގައި ތަފާުތ  27މަޖިލީހެއްގައި އިން 

ހުންނާއި ބޭރުވާ ކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ރާއްޖެ އަްށ އެތެރެވާ މީވެ، ތަފާތު ކަންކަން ކުރިމަތިވާމައްސަލަތައް ދިމާ

ފާހަގަކުރެވޭ.  ވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އޮތުމުން މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިހާރު އެއްކުެރވި ބެލެހެއްޓުވެމުން ދާކަން

ގެނެވޭ އިޤްތިޞާދީ އިޞްލާީޙ ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރގައި ހަމަ ގައިުމވެސް ދުނިޭޔގެ އެިކއެކި  ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މިހާރު މި

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ތިޭބ އުސޫލުން އެކި ވައްތަުރެގ  ކަންކޮޅުތަކުން މި

ެވސް އިޖުިތމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކަްނަކމުގައި ތިެބވޭނެ ުއސޫލުތަކެްއ  ވިސާތަްއ ބޭނުންކޮށްގެން ވިަޔފާރި އާއި އެހެން

ނޑު ދަންނަވާނީ  ަހމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ކަމެއް ައދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  ދައުލަތުންހަމަޖެއްސުމަކީ އެީއ އަުޅގަ

 ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އިމިގްޭރޝަންގެ ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަކީ ރެސިޑެންސް ވިސާ 

ކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ކަިއވެނިކޮްށގެން އުޅޭ ބިދޭސީއަަކށާއި، ސަރު މަތިން ދިވެއްސަކާ ވާ ޮގތުގެ ގޮތް އަކީ ޤާނޫނާ އެއް

އްދަ ލިިބގެްނ އެ ދާއިރާ އިން ޤަބޫލުުކރާ ވިޔަފާރި ެއއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޮޑެތި ހުދާއިރާެއއްގެ 

ނުޑ ދެ ހުަތއް ކޮްށގެްނ އުޅޭ ބިދޭީސއަކަށް ެދވޭ ންޓުއިންވެސްޓްމަ ްއދައެކޭ. މި މާއްދާ އިޞްލާޙުުކރަން ހުށަހެޅި މައިގަ

ަކއިެވނިކުރުމަށްފަހު ކުދިން ލިބި  ދާ މިހެން އޮތުމުން ދިވެއްަސކާަގއި ފުަރތަމަ ސަބަބަކީ، މި މާއްސަބަބެއްވޭ. ޭއގެ ތެރޭ

ކުދިން ބަލާ މައިންބަފައިްނގެ  ދެމަފިރިން ދުރުވާންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ ބިދޭސީ މީހާ ައށް ރާއްޖޭަގއި ހުެރގެން އެ 

ިތ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ބޮޑެ، ނުލިބުން. ދެވަނަ ސަބަބަކީ އްދައިެގ ދަށުންހުޒިންމާތައް އަާދކުރުމުގެ ފުުރޞަތު މި 

ަތއް ކޮށްގެްނ އުޅުްއވާ ބިދޭސީ ވިޔަފާިރެވރިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހަގޮތަކަށް ރާއްޭޖގައި ތިބުމުެގ އިންވެސްޓްމަންޓު

ނެޑއް އެކުަލވާާލފައި އޮތުން. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ދުނިޔޭ އިންތިޒާމު ގެ އެހެން ހަމަޖެހޭނެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ތަންތަނުގެ ރެސިޑެންސް  ކޮށްގެްނ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެވަަރކަށްވުެރ ބޮޑުކޮށް އިންވެސްޓު ޤައުމުތަކުަގއި ވަކި 

ލިބޭކަން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަްށ ުއމެއްގެ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓު ޤަ ތަންތަނުގަިއ ދަތުރުކޮށް އުޅެވޭނެ އެ ވިސާ ނުވަތަ އެ

ވަތަ ގެދޮރު ނުވަަތ ުމގައި ކުރީަގއި ވަރަށް ގިަނިއން އެކިެއކި ޤައުމުތަކުން ިބން ނުވެސް އެނގޭނެ. އަދި މިކަ

ތަންތަނުގައި ދުނިޭޔގެ އެިކ  ބައްަލވަިއގެން އުޅުްއވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ އެޕާޓްމަންޓު 

ޕޫުރގަިއ، އިނިގރޭސިވިލާތުަގއި މިހެން ގޮސް ޤައުމުތަކުަގއި ެއކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތް. މިސާލަކަށް، ސިންގަ

ންނަވާނެ. ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަ ތަންތަނުގަިއ މިކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތް މެލޭޝިޔާގައި މި

ނޑުމެން މި، އެހެންވީމާ ފަިއސާ  ރާއްޖޭގައި އިްނވެސްޓަރުން އެތެރެކޮށްގެން ވީހާެވސް ގިނަ އަދަދަކަށް ރާއްޭޖގައި އަުޅގަ

 ...ވާނަމަ ކަމަށް ބަހައްޓަިއގެން ވިޔަފާިރކުރަން ބޭނުންވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުެރޭވ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ  ލިުބމަކީ އެއީ އޮންނަންޖެހޭނެތު ވިޔާފަރިތަކަށް ފުރުޞަ

 ޮއންނާނެ ކަމެއް ނޫން. މީގެ  ަފއިބޭފުޅަކަށް އޮިޅވަަޑއިގެންދާކަން މިއީ ެއްއވެސް  ކަިއވެނި ވަރަށް ފަސޭހައިން ޫރޅިގެން

ތިސްނާެވގެނެއް ނުދޭ. ކަިއވެނިތައް ރޫޅޭ ހާލަތްތަކުަގއި ނި ވަކި ިއސްކުރެވޭ ކަިއވެ ރެއިން ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނާތެ

އަްށ ކަންބޮުޑވާ އިންތިހާ ަކމަކީ ބިގެންދާނެ ބިކަސަބަބުން ުކދިންނަށް ލިކަމުެގ ވާނަމަ  ަފއިތަްއ ކުދިން ލިބިމި ކަިއވެނި

ތިޭބ، ވަރިކޮށްފަިއ ތިބޭ ދިވެހި ކަމެއް. މިހާރު އިމިގްރޭޝަްނެގ ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ަވކިކޮށްފައި 

މައިންބަފައިންގެ ޒިންާމ  ކުދިން ބަލައި، ކުދިންގެ ބިދޭސީ މައިންނަށް ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އެ

 ދީ ނުވަތަ އެ  ތަޢުލީމު ނީ ިމފަދަ ކުދިންނަށް ކުދިން ބަލައިވަ އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއް ނުލިބޭ. ނަތީޖާއަކަށް

އަށަގެންފަިއވާ ނޭދެޭވ މުޖުތަމަޢުގެ ތެޭރގައި  ކުދިން ހެޔޮ މަގުން ކައްސާލައި އެ ،ދޭނެ ފަރާތެއް ނެތިރަދުކުދިންނަށް ޚަ

ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހުން. އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ބިދޭސީ މައިންނާއި  ކަންކަމާ

ބޮޑުކުރުމުގެ ަމގު ތަނަވަްސވެ  ކުދިން ބަަލއި، ްއޖޭގައި ތިބެވެއްޖެ ހިނދެްއގައި ރާ  މީހުން ބޭނުން ބަފައިންނަށް އެ

ވާ އިޤުތިާޞދީ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބަލާއިރުަގިއ  ފަހިވެގެންދާނެ. ސަރުކާރުން އެކުަލވާލެވިފައި

ލީ ތަރައްޤީ އިތުރުކުރުމުގެ ތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާއްދީ އަދި މާއްޖޭަގއި ބޮޑެތި އިންވެސްްޓމަންޓުރާ

ކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށާއި ރާއްޖެ އަށް ކޮންމެހެން ފާތު މަޝްރޫޢުތަކުގައި އިންވެސްޓުމަގުސަދު ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަ

ބޭނުންވާ މުހިއްމު ފަންނީ ޚިދުމަތެއް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދޭ ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެ އަިއސް ގޮްސވުމުަގއި ލުއިފަސޭހަ 

ޤައުމުގައި އޮތް ބޯދާ އަދި ސަރުކާރުގެ  ކަމަށް ފެނޭ. ޒަމާނުއްސުރެ މި ނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިްނ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތެއް ޤާ

ވާ ފޮށިތަކުްނ  އަިމއްލަ ވިޔަފާިރވެރިން ތަޅުލެވިފައި ،މުށުތެރޭގައި އޮތް ިވޔަފާރީެގ ބާރުތައް ޢާއްމުންނަށް ވީއްލައި

ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ފުދުންތެރި  ތަކަްށ ބޭރުގެ އިްނވެސްޓަރުންނާފަރާތް އެފަދަ ،ނުކުމެ ހިންދެމިލެވޭނެ ފުރުޞަތުދީ

މި ަސގާފަތް ވާ ިވޔަފާރީގެ މައްޗަށް ބިނާވެަފއި އޮތް ެވްއޓެއް އުަފއްދާ  ނަފާވެރި އަމިއްލަ ަފއިމަްއޗަްށ ތެދުވެވިަފއި

ާވ  ފަދަ ކުޑަކޮށް ތަަރއްޤީވެަފއި އްޖެއަަށގެންނެވުމުެގ ބާރު ލިބޭނެ މަގެއް ފަހިެވގެންދާނެ. އާދެ، ދިވެހިރާ  ދިރުވައި،

ތަަކކީ ހަަމ ްނވެސްޓަރުންގެ އިންވެސްޓްމަންޓުޤައުމެްއގެ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި، ޤައުެމއް ތަރައްީޤކުރުމަށްޓަކައި ބޭުރގެ އި

ރުޙަާބ އެކު މަތަކަށް އުފަލާ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވާެނ އެްއޗެްއ. އެހެންކަމުން، މިކަމަށް ޝައުުޤވެރިާވ ފަރާތް

މަކީ މިޤައުމުގެ އިޤުިތޞާދީ، އުމްރާނީ އަދި އިުޖތިމާޢީ ތަރައްޤީ އަށް ކޮންމެހެން މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ކިޔު

ދަންނަވަން. މި ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ސަރުާކރުގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތު 

ތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވާ ަކނަޑއަޅާ އިްނެވސްޓު ކަމުަގއިންވެސްޓްމަންޓު ތްތަކުން ބޮޑެތި އިތަންފީޛުކުރާ ފަރާ

ަތއް ކުރުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށް ެވގެންދާނެ. އްޖޭގައި މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓުލިބިގެންދާނެ ލުއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާ
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ޤައުމުގެ  މުން މިގިަނެވެގން ދިޔުކުރާ ފަރާތްތައް  ަތއްބާވަުތގެ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްމަންޓު އާދެ، ރާއްޭޖގައި މި

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކިތަންމެ މޮޅެއް އޮންނާނެ. މިގޮތުން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ފަންނީ ޤާބިލު މީހުން އުފެދުމާއި، 

 ،ފަހިގޮެތްއގައި އިުޤތިޞާދު ހަރުދަނާވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތު މީހާ އަށް  ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވުމާއި، ޖުމްލަ

ވިސާ އެއް ތައް ކުރާ ފަާރތްތަކަށް ޚާއްޞަ ފާރީގެ ރޮނގުން ޮބޑެތި އިްނވެސްޓުތާހިރު ދިރިއުޅުމަކަށް ވާސިްލެވވޭނެ. ިވޔަ

ކުރާ ަޤއުމެްއގައި ވަޒަްނވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ޭބރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ެއންމެ ބޮޑަށް ތަރައްީޤވެފަިއާވ އިންވެސްޓު 

ފަދަ އެްއަވނަ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގއި  މުްނ އަންނަ ކަމެއް. މިގޮތުން އިނގިރޭިސވިލާތްޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ކުރަ

ތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ވިސާ ެއއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުްނ އިގަންނަ ބޮެޑތި އިންވެސްޓްމަންޓުސަރުކާރުން ބަލަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިކޮށްދީފައި އޮވޭ.  ގެ މަގުވުމު ޤައުމުގެ ރަްއޔިތަކަށް  ނަމަ އެ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުން

މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާ އާއި މާލީ ތަނަވަްސކަމުގެ ބޭުނން އެޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަްށ 

ނަރޝިްޕެގ ޓް ޕާޓްޕްރައިވެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ޕަބްލިކު  ގޮުތން ހޯދައިދިނުން. ރާއްޖޭގެ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާ

ވެސް ޮގތްގޮތުން ސަރުކާރާ ހިްއސާެވެގން ޢަމަލީ މަސައްކަތުަގއި ަސރުކާރުން ހިއްސާނުވެ ހިްނގާ ގޮތުަގއި އަދި މިނޫން

ތުގެ އެަތއް ބަިއވަރު ޕްރޮޖެކްޓުތަެކއް ބާވަ މުހިއްމު އެތައް ޕްރޮޖެކްެޓްއ ހިންގުމަށް، ހިނގަމުން ެއބަދޭ. އަދި މި

 ކަމަށް  ކުރާ ފަރާތްތަަކކީ ިބދޭސީ ވިޔަފާިރވެރިން. މިަފދަ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަުކގައި ިއންވެސްޓުހިންގުމަށް ވަނީ ރޭވިފަ

ގޮތުްނ  ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ރާއްޖެ އަްށ ދަތުރުކުރުމުަގިއ ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ. މި ވީހިނދު އެ

މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ަވޒަްނވެރިވުުމގެ މަގު މި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ސަބަބުން 

ދާނީ އެފަދަ ފަރާްތތަކުން ރާއްޖޭަގއި ހޭދަކުާރ މުއްދަތުަގއި ރާއްޭޖގަިއ ހުިރ  ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ނަތީޖާއަކަްށ ެވގެން

ން ބުން ރާއްޖެ އަށް އެހެނިހެގުުޅން ބަދަހިވުން. މިކަމުގެ ސަބަ ިވޔަފާރިވެރިންނާދިވެހި  ،ވިޔަފާީރގެ ފުރުޞަތުތައް ފެނި 

ަތއް ލިބުމުެގ އިތުރަށް ދިވެހި ވިޔަފާިރވެިރންނަށް ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ ދާއިރާތަކުން މުހިއްމު ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓު

ކަމަށް  ދާނެ ފަދަ އެތައް ރަނގަޅެއް ވެގެން ންދިޔު އިން ބޭރުގެ ވިޔަފާީރގައި ަރނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގން

ގުޭޅ ތަޖުރިބާ ާއއި  ތްދޭ ވިޔަފާރިތަކަީކ ެއަކންކަމާޤަބޫލުކުރަން. ަބއެއް ާބވަތްތަުކގެ ފަންނީ ިޚދުމައަޅުަގނުޑ 

ވަސީލަތްތައް ނެތި އެކަީށގެންާވ ފެންވަރަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫން. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ބޭުރެގ 

ތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ސަރުކާރުގެ ޕްރަިއވެަޓއިޒޭޝަްނ ފަރާތްތަކުން ތަފާތު މުހިއްމު ފަންނީ ޚިދުމަތް

 ޕްރޮގްރާމުގެ ތެެރއިން މިފަދަ ފަންނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޤާބިުލ ފަރާތްތައް އިތުުރެވގެންދާނެ

އް ތަންފީޛުކުރާ ަފރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާ މިފަދަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންކަުމން، ސަރުކާރުގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަ

ފަންނީ ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރީެގ އުސޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާްތތަކަށް ވެްސ ރެސިޑެންސް ިވސާ ލިބޭނެ ގޮތް މި ބިލުްނ 

 ވުމުްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ފަހިވެގެންދާނެ. މި ދެންނެިވ ވިސާ ދިނުމުެގ އުސޫލުަތްއ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް

ނޑައެޅުމަށް މި ބިލުގައި ލާޒިމްކޮށްފައި އިޤުތިޞާދީ  ވާެނ. މި ބިލަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ މާލީ އަދި ގަާވއިދަކުން ކަ
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ފެށުން  ވުމުން މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ވީ އެންެމ އަވަހަށް ޢަމަލުކުރަން ގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބިލަކަށްއިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމު 

ގޮތުަގއި ހިންގާ ދައުލަތް ބޭުރގެ އެހީ އާިއ، ލޯނުގެ ަމއްޗަްށ  އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިއީ އިޞްލާޙީ ޕްޮރގްރާމު

ދައުލަތަކަްށެވ މިކަމުގެ ސަބަބުން ަރއްޔިތުްނނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އޭެގ ތް އޮތުން މިންޖުވެ ފުދުންތެރި ބަރޯސާވެފައި އޮ

އުޅުމެއް އުޅުުމގެ މަުގ ށް ޢަބުރުވެރި ޝަރަފްވެރި ދިރިއެކު ދެވި ރައްޔިތުންނަކަމާ ންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހަމަހަމައެ

ކުރެވެމުން މިދާ އުސޫލަކީ ިހރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ޢަމަލު ކަމުގައި ދަންނަވަން. ދިވެ ެވގެންދާނެ ކަމެއްތަނަވަސް

މި ރާއްޖޭަގިއ  ައއިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިފައި އޮންނަ ގޮތުން ބަލާއިުރގައި ޭބރުގެ ިވޔަފާރިވެރިން މި ރާއްެޖ އަށް

ލުން ރާއްޖެ އަށް އައިސް ކޮށްގެން ުއޅެނީ ހަމަ އެހެން ވެސް ދަތުރުކޮށްލާ ހަމަ ފަސިންޖަރުން އަންނަ އުސޫއިންވެސްޓު 

 ުގޅިގެން  މި ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ވަނަ އަހަރު 3118ވިާސަގއި މަޑުކޮށްަލއިގެން ތިބެނީ. ނަމަވެސް  ޓޫރިސްޓު

ވުމުން ބައެއް ބޭރުގެ  ގެނެވިފައި ހުިރ ބަދަލުތައް ވަރަށް ގިނަ. ިމހެންގުޅިގެން  ވާުލމާނުވަތަ މި ޤާނޫނު އެކުލަ

ންވެްސޓުކުރުމަށްފަހުގައި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ އަށް ައއިސް ތެޮޔ ނުވަތަ އެހެން ވެސް ވިޔަފާރި އެއް ކުރުމަްށ އި

ޖެހެނީ. ދޫކޮށް ދާންހުންގެ އިްނވެްސޓްމެންޓު މީ އެ ،ީމހުން ގެ ކުންފުނިތަކުން ާރއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުން އެގަލްފު

ބަބުން. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ިވއްާކ ބަެއްއ މީހުން ކުރާ ކަންތަުކގެ ސަ ބައިވެިރވާ ތެޔޮ  މީހުންނާ ރާއްޖެ އަށް އެ

ނޑު ދަންަނވާނީ މިވާދަޢު ށް ައއިސް ާރއްޖޭަގއި ގޮތަ ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް ޯނވޭ. މި ބިލު ބިލަކަށް ވުމުްނ އަުޅގަ

މެންޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މީހުންގެ އިްނވެްސޓް އެ  ،ާވކޮށްމީހުންގެ ޙައްުޤގައި ދަޢު  ތަކަށް އެކުރާ ފަރާތްންވެސްޓު އި

ނުވަތަ ގޮތުގައި ނުވަތަ ެގއްލުްނތައް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އެއްެވސް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެިރއަކަށް ފަހި

ތަކުން މިތަނަށް ލާރި ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ކަންކަންކޮށް އެފަދަ ފަރާތްމުޢާމަލާތް މީހުންނާ ދިވެއްަސކަށް އެ

އިން  ދޫކޮށްލާފައި ނުވަތަ ވިސާ ނެުތމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެމީހާ ޕާސްޕޯޓު  ުދވަްސ ތެރޭގައި އެ 4ކޮށްފައި އިންވެސްޓު 

ނޑު ުއްއމީދު ދަންނަވަން. ޔަޤީންކަން ވެސް އަޅުަގނޑު  ކަމުގެ  ނުޖެހޭނެފުރައިގެން ދާން ކުރާއިރުަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުގަ

ނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅީތީ ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ކުަރއްވާނެ. ޚާްއޞަވަރަށް ތާއީދު ހުރިހާ މެންބަރުން މި ބިލަށް ކޮށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައިމި ބިލަށް ބަހުސް  ޝުކުރިއްާޔ. ަތކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ވާ ގޮ ގަިޑއިރު. ަވގުތު ހަމަޖެހިފައި 4ވަނީ  ކުރުމަށް ކަ

މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  8އަށް  ރީ ޕާޓީ. ޖުމްހޫމިނެޓު 27މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  67މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަްށ  :2;2

ނުޑ  ގެ ފުރުޞަތުމިނެޓު 6އްޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް ތްނުވާ ކޮންމެ ޢި. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަމިނެޓު 6 އަުޅގަ

އަރުވާނަން. ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގަތުމަށް ައޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ 

 ށް.ތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމަިލދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަވަނީ ފެއަރު ފުރުޞަތެއް މި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމު  ލިދޫ ދާއިރާގެފެ

އިން ދޭތެރެޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހަމަ ދޭތެރެ  ބެހޭ ތެރި ރައީސް. އާދެ، އިމިްގރޭޝަނާޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތް`. 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުަރން. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއިވ ހާލަތުގައި ގެނައުމަކީ ރަނަގޅުޖެހޭ ގެންނަން ކަމެްއ ކަމުަގިއ އަުޅގަ

ވެހިާރއްޖެ އަށް އިންވެސްޓްމެންޓު ގެަނއުމަްށ ދުގެ ތެރޭގައި ދިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަގުސަ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ބާރު އަށް މިހާތަނަށް އެޅުން ެއއީ މަުގސަދެްއ ކަމުަގއި އެބަ ވިދާުޅވޭ. އަުޅގަ

ނުޑ  ،ށްހުރީކީ ހަމައެކަނި މި ޤާނޫނު ނެތުމުން ނޫން ކަމައިސްހުރީ ނުވަތަ ނަ ސަަތއް އައިސް އިންވެސްޓްމެންޓު އަޅުގަ

ހުރީ އައިއްސަ. ވިާސ  ވެހިރާއްޖެ އަށް އިންވެސްޓްމެްނޓުދެކެން. މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ނުގެނަޔަސް މިހާތަނަށް ދި

ށް ވިސާ ދިަޔއީ ކުރަމުން. މިހާތަނަ ބަޔަކު ބޭނުން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ރާއްޖޭގައި ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ހޯދައިގެްނ އެ

ކް ވިސާގެ ދަށުން ެވްސ ވޯ ކުރާ މީހުންށުން ވެސް ހަމަ އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ދައެއް ިވސާކް ހޯދަމުން އައި ގޮތަކީ ވޯ 

ވިާސގަިއ ވެްސ  3ދެންނެވި  ކުޭރ. މިހާތަނަށް މިގެ ދަށުން ެވސް އެަބ މަސައްކަތްވިސާ މަސަްއކަތްކުރޭ. ޓޫރިްސުޓ  އެބަ

ތަކެއް ގެނެސްދީފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު އިންވެްސޓްމެންޓު މީހުން މަސައްކަތްކޮށް ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް

އަްށ  މި ބިލު ބަލަިއގަނެ މި، ިއ އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ ކަމެްއ ކަުމގައް މަޖިލީހަށް އައުމަީކ ރަނގަޅުބިލެ

ނޑު  ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ެދކެން. އެ ގެންނަންވާ އިޞްލާޙުަތއް ެގނައުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ަކމެއް  ގޮތުން އަުޅގަ

އައިސް ާރއްޖެ އަށް  ތައް ބޮޑެތި ފައިސާ ބޮޑި ހިފައިގެންޕްރޮޖެކްޓު ރވިދާޅުވާ މެގަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެ

ނޑު ދެކެން. އިންވެސްުޓކުރާ މީހުން އިްނެވސްޓުކުރަނީ ައޅުަގނޑު ދެކޭ  ޮގތުގައި ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކުން ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ަވިކ ފަރުދުން ވެސް އައިސްާދނެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑެތި އި ވަކި އް ނޫން. ބައެއް ހާލަތުގަ ވަިކވަކި ފަރުދުންނެ

 ވިގެްނވާ ގޮތުން އޭަގއި ތިބޭ ކުރެާރއިރު އެ ުކންފުނިތައް ތަރުތީބުކުކުން މިފަދަ އިންވެސްޓްމެންޓުކުންފުނިތަ

ނޑުމެން ކުރަނީ ކިތައް މީހުންތޯ ތޯ ނުވަތަ އޭަގިއ މަސައްކަތްޑިރެކްޓަރުންނާއި ތިބެނީ ކިތަްއ ޑިރެކްޓަރުން ބަލައި އަޅުގަ

ވަންޏާ އެ ވިސާ ދެވޭނީ ކިތައް ޑިރެކްޓަރުންނަްށތޯ ނޫނީ ކިތައް މީހުންނަށްތޯ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯެޑއް އޮންަނ ކަމަށް

ކަމުގަިއ  މިފަދަ ޤާނޫނެއްގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އަޅި އަުޅވާުލމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ ރަނގަޅު ކަމެއް

ަވޑަިއގަތުން ވެްސ މިޓީން މިފަދަ ކަންކަމަށް ވިސްނާއެ ދާ ކޮ ،ންކަމުން މި ބިލު ބަލައިގަނެއަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަ ން ބޭނުންވޭ މި އިންވެސްޓްމެންޓުކުރަން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަދި މީގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ގު މުއްދަެތްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އުޅެމުން ދި މީހުން ނުވަތަ އަްނނަ ބިދޭސީންކުރަން ރާއްޖެ އަްށ އަންނަ އިންވެސްޓު 

ދަރިންނާއި މީސްީމހުން ވެސް މި ރާއްޖެ އަށް ވަންޏާ އެމީހުންގެ އަނބި ކަމަށް ވަންޏާ ނޫނީ ުއޅެމުންދާ ގެންދާ ކަމަށް

ވިސާ  ެއފަދަ މީހުންނަށް ވެސް، ެޅން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާމީހުން ވެސް މި ރާއްޖޭގައި އު  އަންނަން ބޭނުންވާނެ. އެ
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 ކަމެއް މު މިފަދަ ބިލެްއގައި އޮތުމަކީ މުހިއްއުސޫލަކުންތޯ އްތޯ، ނޫނީ ވިސާ ދޫކުެރވޭނީ ކޮންއެ ދޫކުރެވޭނީ ކޮްނކަހަލަ ވިސާ 

ނޑު ދަންނަވާަލން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް   ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މް ރަޝީދު ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢިބްރާހީމާފަންނު ދެ

އަށް ބަހުސްކުރަން  މި އީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މި

ދެްއ ވާ އިޤުތިޞާ ނިވަން ހުޅުވާލެވިަފއިކުރުމަްށޓަކައި އަދި މިދެއް ބިނާހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް. މި އިޤުތިޞާ

ނޑުެމން ބިނާ ތަކެްއ ެވްސ އަޅާ ވަރަށް ދޫކޮށްލުމަީކ އޭގެްނ ެގއްލުންދޫކޮށްލުމަކީ ހައްދު ފަހަނަރަށް ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ހާސް މީހުން އެަބއުޅޭ. އެއީ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ  21ލަްއކަ  2ވެދާނެ ކަމެއް. ާރއްޖޭަގއި މިާހރު ވެސް ބިދޭސީްނގެ 

ފަހުން ނެރެފައި  ން ދާދި ންޓުޓްމެ ސްޓޭޓު ޑިޕާ ން ރާއްޖޭގައި އެބަުއޅޭ. ޔޫ.އެސްހާސް. އެއަްށވުރެ ވެސް ގިނަ މީހު 31

 ނޑި ކާިމޔާބުކުރުމާގޮ ބައިނަްލައޤަވާމީއެްއ،  ޑިނބެހޭ ގޮ ހިާރއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާވޭ ިދވެ ބަޔާނެްއަގއި އޮތް

ބެހޭ އެިކއެކި ކަންކަްނ  ކޮންޓްެރކްޓް ެމރިޖާ، ންޓްރެފިކި. ިހއުމަން ކިޔާފަ ގުިޅގެން ވެސް އެބަހުރި ތަފާތު ފާޑުކިޔުންަތއް

ވަނަ އަހަުރ  :311އަދި  ބަޔާނާއިޓްމެންޓްގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާ .އެސްރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާ ބިދޭސީން އެބަ އެތެރެވޭ ޔޫ

ޭވ އެބަ ފައިށްންފަރެްނސް އެއް ނުވަތަ ސެމިނާރެއއްަގއި ފާހަގަކޮގައި އޮތް ކޮގެ އިިމގްރޭޝަންގެ ވަފްދެއް ބާލީރާއްޖޭ

ނިކޮްށގެން ާރއްޖޭަގއި ކަިއވެ އަންހެނެއް ުނވަތަ ފިރިހެނަކާ  ާރއްޖޭގެ  މެރީޖަކަށް. ކަމަށް ޮކންޓްރެކްޓު ރާއްޖޭަގއި ހޭދަކުރާ

 71ހާްސ،  61އޭޖެްނސީ އެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެބަ ޚަރަދުކުރޭ  ްނ އެތެރެކުރާ ރެކްރޫޓިންނުވަތަ ބިދޭސީ ވަޒީފާ ެއއް

ިދވެހިރާއްޭޖެގ  3118/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެަބކުރޭ. ވަގުީތ ކަިއވެންޏެއް. ކޮށްގެން ކަިއވެންޏެއްހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދު

ވާ  ަފއިުޅަގނޑުމެން އެކުލަވާލާވަނަ އަހަރު އަ 3118އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙު މި ގެންނަނީ 

 27އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ވާ  މެންބަރު އެ ހުށަހަޅާފައިޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިިވ  ިވސާ ައކީ އަންނަނިވި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ރެިސޑެންސް 27ސާ. ވި  ރެސިޑެންސް

ސީއަުކ. ަކިއވެނިކޮްށގެން އުޅޭ ބިދޭ . ދިެވއްސަކ2ާ. މުގެ މުއްދަތަށް ދެވޭ ހުްއދައެކެވެ ހާލަތްތައް ދެމިއޮތު ގައި އެހާލަތު

އަކީ ހިތާމަ މީހުން . ރާއްޖޭަގއި އެގެ އުސޫލުންއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިެވްއސަކާ ކަިއވެނިކުރާނެ މި ކޮްނޓްރެކްޓް މެރީޖުޢި

 އެްއ. ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ ކުރަނީ ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީން ކުރާ މީހާ އޭނަ ނުކުރޭ ސައްޙަ ިވޔަފާރިއެ ކަިއވެނި

ކުންފުނި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  81ފަހުން އެ ހޯދި ހޯދުމުން ވެސް  ދާދި ،އޭޖެންސީ އެއް އެތެރެކުރުމަށްޓަަކއި ރެކްރޫޓިން

ނޑުަތާކއި އެހެނިހެން އެއާއިމިގްރޭޝަްނގެ  ނޑުަތކާއި އަިމއްލަ އަށް އެޖެންސީ  ތަްއގަ ގުޅޭ ލޭަބރ މިނިސްޓްރީގެ ތަްއގަ

 އެަބ ވިސްނަންޖެހޭއަުޅަގނޑުމެން ، އެހެންވީމާ އުޅެނީ.  ތެޭރގައި އެ ތަކުަގއި ވަލުރުކާރެއް ހަަދއިގެން ަވކި ކޮޓަރިސަ

ކުރެވޭނެ ގޮތް. ކުޑަ  ތައްެދއްެގ ތެރެއިން އެއަންނަ ނުބައި ައސަރުކުރާއިރުަގއި އިޤުތިޞާރާއްޖެ އަށް އިޤުތިޞާދެއް ިބނާ

ްސ ގަިއ ވެ . ރޭ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފައި އއޮީތ ކޮމިޓީގަ މިސާލަކަށް އެމް.އެމް.އޭ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން
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ވިދާުޅވޭ ެއކަމަކު ވެސް ަބެއއް ބޭފުޅުން އެބަ  .ރަމުން ދިޔައީ ކޮމިީޓގެ ެތރޭގަްއ ކު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސެ

ނޑު މިދަްނނަވަނީ ފައިސާ ބޭުރކުރުމުގެ ތިމަންނަމެންގެ  ކަމެއް އެްއވެސް ހަުރކަށި ފައިސާ ބޭުރކުރުމުގަިއ އަުޅގަ

ލިއްޔަތަށް ވަދެ ނުކުމެވަނީ އެކަމަުކ ޑިކްލިއާރ ކުރާށޭ. ާރއްޖޭގެ މާ ނުބާއްވާނަމޭ. ފައިާސ ބޭރުކުާރ ވަރަށް ބޭރުކުރާށޭ. 

ގެ ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮށް އެަބ ޓަކައި. މަނީ ލޯންޑްރިންެއއްތޯ ބެލުމަށްފައިސާ އްޭޖގައި ދައުރުވަނީ ކޮންފައިސާެއއްތޯ. ރާކޮން

ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމުގެ  އްޭޖގަިއ މިޓްމެންޓް އިން ތަކުރާރުކޮށް އެބައޮތް ރާދައްކަވާ ދުނިޭޔގަ. ޔޫ.ެއސް ސްޓޭޓް ޑިޕާ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ޑްރަގްސް އެތެެރކޮށް ވިްއކާ  ،ޑްރަގް ޓްރެފިކިން ،. މަނީ ލޯންޑްރިންރިޕޯޓުތައް އެބައޮތް ނެރެފަ

ކްލިއާރ ން ދަބަހަށް އަޅަިއގެން ގެްނދަނީ. ގެންދާއިރު ޑި ރޯޕޓުށް ލިބޭ ފައިސާަތއް ެއއައަ ތަްއ، އެއަށް ލިބޭ ަފއިސާ އެ

ދެއް ނަގޅު ދުޅަހެޔޮ އިޤުތިޞާއެަބކުރޭ. ރަ މިކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުމަށްޓަކައި، ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ

އޮންނާނެ. ހިއުމަްނ  ވެސް ޔާ މިތާ ކޮންޓްރެކްުޓ މެރީޖުކަންަތއްތަްއ ހުއްޓުަވިއގެން. އެހެންނޫނިއް  ބިނާކުރެވޭނީ މި

ނ ޓްރެފިކިން  ޑުެމންނަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާވެސް އޮންނާނެ. ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާޑު ވެސް ކިޔާނެ. އަުޅގަ

ދުނިޭޔގެ އެހެން ، ނުެވވިގެްނ އުޭޅ ބަެޔއް. އެހެންވީމާއީރާނަން މިހާރު ެވސް އެތެރެ ،ެއއް ކާމިޔާބުކޮްށގެން ޑި ނބެހޭ ގޮ

ނޑުމެން ނގެްނގުޅޭ ަތންތާހުރިހާ އެންމެންނަށް ފާޑުކިޔާިއރުގައި ބިދޭސީން  ވާއިުރގައި ބިދޭސީން ެއ ިނންދަގައި އަުޅގަ

މީހުން  51، 41މީހުންނަށް ޭދ އެކޮމޮޑޭޝަންަތއް އެއް ކޮަޓރިއެްއގަިއ  ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކަޭމހިތާ ނުވަތަ އެޓްރީޓު

މަށް ވެސް ފާުޑކިޔާފަިއ މިހެން ޖަނަވާރުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުން ގެންގުޅޭތީ އެކަ ށް ނިންދަވަިއ،މަތިމައްޗަ ނިންދަވާ

އް ނުވަތަ ެއްއވެސް ކެޓެެވސް ެސޓްފިއެއްތަންތާގަިއ އުޅޭ ހެލްތު  މި އެބައޮތް. ހަމައެހެން ރާއްޖޭެގ ހޮޓާތަކުގަާޔއި

ގައި ެގންގުޅޭ މީހުންގެ ސަބަބުން ނއި އެކި ތަންތާކަލް ނުހައްދާ ހޮޓާތަކުގެ ބަދިގެތަކުގެ ތެރޭގަޔާ އެްއޗެއް ނެތި މެޑި

ށް ގެނެޭވ ަބ ފެތުރެމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އިމިގްރޭޝަނައެއް އެ އެތައް ގިނަގުަނ ބަލިތަކާއި ވަބާ ދިވެހިންނަށް

ވިާސ  ސްޑެންެރސި ނިކޮްށގެން އުޅޭ ބިޭދސީއަކަށްކަިއވެ ވަނަ މާއްދާ ިދެވއްސަކާ  2އްާކ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އަނެ 

 ،ނިކޮްށގެންކައިވެ ހަމަ ވަންޏާ ހަމަ އެތެރެވާނެ ލިބޭ ކަމަށް ން އެަބ ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ. ވަގުތުންވަގުތުން ލިބުނީމާ އޭގެ

މި ކޮމިީޓއަކަށް ، ކަހަލަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާމި ޭވ. ރެކްރޫޓިން އޭޖެންސީތަްއ ހެދުމާިއވެނިކޮްށގެން ހަމަ އެތެރެކަ

ނޑުމެން އެަބޖެހޭ މި މި ވާހަކަ ފާހަގަކުރަމުން ، ާލޙުތަކެއް ގެންނަން. އެހެންވީމާ އިތުރު އިޞް އަށް ބަލައިގަނެ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަުތ ކުރުކޮށްލާނަން ވާހަކަ. 

 

 ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުމާވަށު 

 3118/2. ޤާނޫނު ނަންބަރު ކާތުހޫވަބަރަهللا `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރުަގިއ މިގްރޭޝަްނެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ބިލު ހުށަހަާޅފައިވާ ސަބަާބ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނުޑ އަަޅިއގަތީ. ެއީއ 
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ފަހިކޮށްދިނުން މީގެ މަގު އެކު ރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެ އުެޅޭވނެ ުއޅޭ ބިޭދސީންނަށް ފަސޭހަކަމާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރި

ނޑަށް ، މުަގއި އެބައޮތް. އެހެންވީމާކަ ދެއްމަގްސަ މީގެ ކުރިން  ަވރަށް އުނދަގޫ ތަްނކޮޅެްއ ެއީއ ޤަބޫލުކުރަން.އަުޅގަ

ަގއި ސާފުކޮށް ބައެއް ކަންަތއްތައް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ަބއެއް ބޭުފޅުން ވިދާޅުވި ފަދައިން މީ

 ކަމަށް ސަރުކާުރގެ  ގަިއ މިއޮތީ ޮބޑު އިންެވސްޓެއް 4ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 27ިއ މިއޮތް މިސާލަކަށް މި އިޞްލާުޙގަ

ނޑަައޅާފަިއާވ ވުޒާރާއިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ަތންފީޛު ބޫލުކުރާ ރާ، ޤައިން ޤަބޫލުކު އެއް ނުވަތަ އިދާރާ ކުރުމަށް ކަ

ނޑުތަެކއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ނުވަަތ ބޮޑު ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް އެތަްއ  އެހެންނޫނިއްޔާ ެމގަރ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިންގަ

ނަށް ހަމަ ދާއިމީ ވިސާ ދެވިދާނެ. އަނެްއކޮޅުްނ ންހުރިހާ އެންމެ . އެގެަނއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ ސަތޭކަ ބަޔަކު

 ކްޓެއް ގެ ާމއްދީ އަދި މާލީ ތަަރއްޤީ އިުތރުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޚާއްަޞ ޕްރޮޖެބަލާއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭ

ނޑަައޅާފައިކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިޤްތިާޞދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ެއއް  އެއް ނުވަތަ އިދާރާ ވާ ުވޒާރާ  ކުުރމަށް ކަ

ނެޑއް އޮންނަން އެޤަބޫލުކުރާ، މި ޤަ ގަިއ މިސާލަކަށް އެއަރލައިނެްއ އެހެންނޫނިއްޔާ އެއަރޕޯޓު ބަޖެހޭ. ބޫލުކުރާ މިންގަ

ހިންގުމަށްޓަކައި އިޒްރޭލުން ައންނަ އެތައް ހާސް ަބޔަކު ެވސް މި ރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިުވމުގެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. ހަމަ 

އްކަތް ހިންގުމަށްަޓކަިއ އެގޮތަށް ާރއްޖޭަގއި ވަިކ ކަަމކަށްޓަކަިއ ގެންަނ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްެޓްއގެ މަސަ

، ގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އަންނަ އެތައް ހާސް މުވަްއަޒފުންނަށް ވެސް އެއީ ހަމަ މީގެ ދަށުން ވިސާ ދިނުމު

ނޑައެިޅގެްނ ނޫނިއްޔަކާ އަ އި،ފުރުޞަތު ދޭންވީ އުސޫލުތަކަކާ ނޑަކަްށ ކިަތއް މީހުންނަށްތޯއާ މިކަންކަން ކަ ުޅގަ

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިކަން މިހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. އާދެ، މިފަދަ ކޮންމެ ބިލަކުން ވެސް އެްއގޮތަކަށް ވެސް ޤަ

ނޑުމެން ބިލެއް ފަރުމާކޮށްގެްނ ، ށް ހުރި ނުރައްކާތަްއ. އެހެންވީމާ ލާލަފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤު އަޅުަގނޑަށް މި އަުޅގަ

ވެސް ވިސްނާލުމަކީ ން ރާއްޭޖގެ ިއސްތިޤްލާލާ މެދު ހުރިހާ އެންމެމެދު ވާހަކަދަްއކާ ޤާނޫަނކަށް ހެދުމުގެ ކުީރގަިއ  އެއާ

ނޑު ޤަހިއްމުވަރަށް މު މި ބިލު ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަ ހުށަހަޅުއްާވ ، ބޫުލކުރަން. އެހެންވީމާކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހު ފަފުރިހަމަކުރުމަށް ވާތީވެ މި މިއީ ވަރަށް ކުރުކުރު ބިލަކަށް ކޮމިޓީއަކަށް ބަލަިއގަންނަން. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ

 މީަގއި ހުރި ބައެއް ކަންތަްއތަކަކީ ވަރަށް ނުސާފު ގޮތެްއަގއި ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ ، އަލުން ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ

ކަމަްށ  އެކު ަވކި ބަޔަކަށް ރާއްޖޭަގއި ދާއިމީކޮށް ދިއިރުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލެއް

 ފެންނާތީވެ އަޅުަގނޑަށް މި ިބލަށް ތާއީދުނުކުރެވޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ބިލެއް އުމު ން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައިިމގްރޭޝަ 3118/2އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން  މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުިޅގެން މިއާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

އެބަހުރި ދިވެހި  އިަވނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުޮކށް ލިޔެފަ :މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްންޖެހޭ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ދިވެިހ ރައްޔިެތއްގެ ހުންނަންޖެހޭ  އިއްޔިަތކަށް އޮްނނަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާ. ައދި ދިވެހި ރަނަކީ ކޮބައިކަންރައްޔިތުން

އިން ބޭރުން އެިކ ކަހަލަ ނަންނަމުގައި މި ސަރުކާރުން ގެންނަމުން މިދާ  ސިފަތައް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ރާއްޖެ

ނޑުމެްނ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ޤައުމުގައި ދެމިތިބެވޭނެ ޮގތަށްމީހުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެއްަގއި މި  ގެނައުމަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަާވނީ. އާދެ، ިމ ގެންނަ އިޞްާލޙުތަކުގެ ތެރޭ  ވަަނ  27ގަިއ ކުރަންޖެހޭ ވަރު ކަެމއް ނޫންަކމަށް އަުޅގަ

 ތޯ ސިޔާސަެތއްކުރުން. މިއީ ކޮންުރގެ އިޤްތިާޞދީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުަގއި އެަބއޮޭވ، ސަރުކ4ާމާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ބިލުކަެމއް ޤާވަރުގެ  އުޅުްއވަނީ. ތިމާމެންގެ އަތުަގއި ތިމާމެންގެ ކިަބއިަގއި މި ކުރަން މިބަޔަކު ގެނެްސގެން ތަންފީޛުބޭރު

ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ވެސް. އަދި އެހެންމެ  މިކަހަލަ ބިލުތަކަށް މި ،ނެތްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްުކވައިދޭ އެބަ 

އުޭޅ  އެނގޭ މިއުޅެނީ ޖީ.އެމް.އާރް ގެނެްސގެން ތަކުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައުޅޭ ކަންތައް ކުރަން މި

ތަނަށް  މީހުން ގެނެސްގެން މި އަދި ިއޒުރޭލުން އިމީހުންގެ އުމުރަށް ދިނުމާ ބަޔަކަށް މިތަނުގެ ރެސިޑެންްސ ވިސާ އެ

މީހުންގެ ދީން ފެތުރުމަށްޓަކައި މިކަހަލަ ބަޔަކު  އެ ތަނުގައި ޖުއްބާ ލަްއވަިއގެން މި އިމީހުން ހުދު ހެދުމުގަ އެ ބާލައި

އަށް ތާއީދުކުރާ، މިއަދުެގ  އެނގޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެނެސްގެން މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކެއް ކުރަންކަން. ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ

ނޑިނޭޅި ަދއްކަމުންދާ ވާހަކަ  ތު ްނކުރެވޭނެ ފުރުޞައަކީ އެހެން ދީންތަކަށް ވެްސ އަޅުކަ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުާރ ބަޔަުކ ކެ

. އެއީ ރުުމގެ ޖާގަ މިތާ އޮންނަންޖެހޭނޭކަްނތައްތައް ކު އި. އެހެން ފައްޅިތަކާމި ޤައުމުގައި އޮންނަްނވާނޭ

 ދައްކަމުންގެންދާ ވާހަކަަތކެއް އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝީދު.އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަަމއްޗަްނގޮޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢި .އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު

ންނާނެ އެއް ނޯ އެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭ ވެސް އަދި ބޭރުގައި ެވސް ބުނެވިފަ އަޅުަގނޑުމެނަކަށް އަދި ނެތް ބުނެފިވަ

ދަްއކަވަނީ.  ހަކަ އެނެއް ގެްނުގޅެންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. އަނެްއކާ މިއީ ޤާނޫނުައސާސީާއ ިޚލާފު ވާއެހެން ދީ ،ދީން

 ފުުކރުމެއް.ތަނުގައި ތަޢާރު އެހެން ދީނެއް މި ންނާނެޤާނޫނުގައި ނޯ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަވަމުން ގެންަދވާ ވާހަކަ  އެއް ނޫން. އެހެން ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

ފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ެއްއ ބޭނުމެއް ނުކުރެްއވޭނެ. ވިލު ބެހޭ މައްސަލަ އަށް ރައްދުދެްއވުުމގެ ގޮތުްނ ނިޒާމާ

 އަރުވަން. މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު

 

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީ ދާއިރާގެވިލު

އިން ބޭރުން ބައެއް މީހުން  މަހަށް ވެސް ރާއްޖެއުފެދޭ އެބަ މި ރަމަޟާން އަޅުަގނޑުމެނަށް މިހާރު ވެްސ ޝައްކު

 ކަމަށް އެބަބުނޭ. ތިބި އިރާއްޖެ އެތެރެކޮްށފަ ބުނަމުން އެބަދޭ އިޒުރޭލުން ބަޔަކު ހުދުހެދުން ޖުއްބާ ލައްވަިއގެން މި

ނޑު ދޭން. މިހާރު އިޒްރޭލުން ބަޔަކު އިން ދީނީ ވަޢުޟު  ރަބިއްޔާޢަތަނަށް ގެންނަނީ ސަޢޫދީ މެން މިކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެބަ އިމީހުން، އިޒްރޭލުން ބަޔަކު ގެެނސްފަ ގެނެސްފަ އެބަތިބި. މި ތިބި. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

އުޅެނީ ކޮން  ކުރަން މިމިއަދު ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ،  އްބޮޑުވަން އަުޅަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވަންޖެހޭ ކަމެފިކުރު

ނޑުމެނަށް ސުވާލު ކަންތައްތަެކއްކަމާ އުފެދޭ. ދެން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ދޭތެރޭ ައޅުގަ

ޑެތި ބޮނޭ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ަޝއްުކއުފެދޭ. މި ބިލު، މި ހުށަހެޅި ބިލުގެ މި އިޞްލާޙުެގ ތެރޭގައި އެބަބު

ނޑަކީ  ތައް ހިންގަވާޕްރޮޖެކްޓު ފަރާްތތަކަށް. ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްކަްނ ކުޑަ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން މީެގ ދެނެގަންނާނެ މިންގަ

 ކޮބައިތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުއެއް ާބރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ވަޢުޟު  ރަީއސް. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 ..ވިދާޅުވާން.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ބާރަށު ާދއިރާެގ  ދެވަޑަިއަގންނަވާ. ނިޒާމާނރި މެންބަރު އިށީިޢއްޒަތްތެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެންަދވާީތ ަގވާއިުދގައި އޮންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަމުން 

 ދެވަަޑިއގަންނަވަން. އާެދ، ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ނއިށީ

 

 ެގންދެވުން( މައްސަލަ ކުރިއަށް)ނިޒާމީ 

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވީ ވިދާޅުވާން ޟު ވަޢުރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ދިވެހި މި ބަރަކާތްތެރި މަހުގައި މި  އާދެ، އަުޅގަ

ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ހިުތގަިއ  ގައި އެންމެހައިދޭތެރޭ ނާެގން ތިއްބެވި ދީނީ ބޭފުޅުންއިން ބޭރުން ަވޑައި  ރާއްޖެ

ރި މަޖިލީހުގައި ދެއްކިގެްނ ޢިއްޒަްތތެ ވާތީ އެއީ މިކަވާހަކަފުުޅ ދައްތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮ ޝައްކުަތއް އުފެދޭ

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވީ.އެއް ނޫން ކަމަށް  ވާނެ ވާހަކަ

  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޙަޤީޤަތާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުުމގައިއެއް ނޫން. ހުރިހާ  ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ، ނިޒާމާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިބަހުން ވާހަކަފުޅު އެްއގޮތަށް ތެދު ނޑު ެއދެން. އަޅުގަ އަރުވަނީ ވިލުފުށީ  ދެއްެކވުން އަުޅގަ

 .އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް. ނިޒާމާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަދއްކަންޖެހޭ ސަބަބު އެބައޮތް. ވާހަކަ ރު މި ބިލަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ެވސް  އިައީކ އެއީ އެމް.ީޑ.ޕީ މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ަކއިރީގަ  އެއް ދިން ވާހަކަ ލައްކަ ރުފިޔާ 4ވަރަށް ފަހުން 

މެއް މިއަދު ެއހާ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަ ކީ އަޅުަގނޑުމެންގައި ެއއްެޗއް ބުނުމަދިފާޢުހުރި ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ދައްކާފައި 

ނޑުމެން މިއަދުގެ މި އިޞް .އެއް ނޫން ވާހަކަ އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނޫން.  ބޮޑު  ލާޙަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި އަުޅގަ

ބިލު ހުށަހެުޅއްވި  އެހެންވީާމ، މިއީ މި ންަބއެއްތޯ؟ކޮ ؟ރޮޖެކްޓަކީ ުކޑަ ޕްރޮޖެކްަޓީކ ދެނެގަންނާނީ ކޮންތާނކުންތޯ ޕް

ވެްސ  ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާެޙއްތޯ މި ބަޔަކު ެގނައުމަށްޓަކައި މިކްޓަކަށް ދު ހިންގަމުން ގެންދާ ޕްރޮޖެފަރާތުން މިއަ

ނުޑ މިދަންނަވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ވާހަކަ. ހަމަ  އުފެދޭ  ސުވާެލއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިޞްލާޙުގެ ތެޭރަގއި އިތުުރ ގެންނަ  ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ އިމިގްޭރޝަން ޤާނޫނަށް މިހަމަ އެހެންމެ، އަުޅގަ
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ބާރު ަގވާއިެދްއެގ  އުޅެނީ މި އެހެންވީމާ، މިންނޭ އަދި ނިންމާލަމުން އެބަބުނޭ. ލުތައް ގެންނާނީ ހެދޭ ގަާވއިދަކުތަފްޞީ

 ...މަތިން ތައްތައް ެވސް މިދެންނެވި ގޮުތގެވެން ހުރި ކަންބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެ ލީހުން މިދަށަށް ގެނެސްގެން މި މަޖި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުއެއް ުހޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ވަނަ  84ސީގެ ޤާނޫނުއަސާހަމަ ނޫނެކޭ. އެކަމަކު، އެއް ބުނާިއރަށް  ބެހޭ މައްސަލަ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ ނިޒާމާ 

ގައި އެބަުބނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޝަރުތުގެ ތެރޭަގިއ ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު 6މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

 ލަްއވަން ެވއްޖެ ނޫންތޯ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ. ބައްަލވާ  ،ނޭ. އެކަން ައޅެވާންޖެހޭ ކަމުގައި

 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު ވިލުފުށީ ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ، ިނޒާމާ  ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންަދވަން

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެއް އެއީ މި މަޖިލީހުގަިއ  ދެންހަމަ އެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއި އޮތް ވާހަކަ

 ނާތަކުަގއި ތިިބ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، އެ ތެރި މެންބަރުންގެ ަދރިން ޔަތީމުޚާހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަބއެްއ ޢިއްޒަތް

 ހުރި... މަޖިލީހުގައި ދަްއކާފައި ން ޤާނޫނުެގ ދަށުން. އެހެންވީމާ މިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވަނީތޯއޭ އިމިގްރޭޝަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަްއ  އިށީނދެަވޑަިއގެްނނެވުން އެދެން. ޢިްއޒަތްތެރި ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާލުކަމަށް

ނޑުމެން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ަގއި ޚާއްޞަކޮށް އްކަވަމުން ގެންެދވުމުދަ ނޑުމެންެގ  އަުޅގަ އަޅުގަ

 ައޅުަގނޑުމެން ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގަާވއިދަށް... )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މަޖިލީހުގެ 
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ނޑުމެްނގެ މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. އަދި ޚާްއޞަކޮށް އަޅު ހު މަހުގައި ންގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން  އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނުގައި ާވހަކަ ދައްަކވަމުން ގެންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ައުޅގަ

ނޑު ުމގަިއ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަމުން ގެންދާ ބައެއް ކަ ތިޤާދާމެްނގެ އިޢުގެންދާ އުސޫާލއި އަދި ައުޅގަ

ނޑުމެން އިްސކުރަން އެަބޖެހޭ. އެކީ ޞަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ކެްތތެރިކަމާ އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބުރު އަުޅގަ

ނ ޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ރިޔާސަތުން މިކުރާ އިލްތިމާސް އަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވިލު  ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.ފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަޔަޤީންކުރަން. އަުޅގަ  ތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަޅުގަ

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދެއްިކ ވާަހކަ  ދުވަހަކު ވެސް އެ  ތަުނގައި ެދއްިކ ވާހަަކ އަށް ވާހަކަ. ކޮންމެ ެއއް މި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

 ިތބި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެ  އިނައިގަ ންބަރުންެގ ދަރިން ޔަތީމުޚާމުން އެބަދޭ. ިމތަނުގައި ަބއެްއ މެަދއްކަވާހަކަ 

ދެންޏާ ރަނގަޅަށް ދިނީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ ރަނގަޅަށް އެނގިގެން.  .އުޅެނީ ދޭންތޯ މިށް ފުރުޞަތުމީހުންނަ

ނޑު އޮޅުވާލުެމއްގެ ތެޭރގަ ނީ. އެކަހަލަ އަޅުަގނޑަށް ިނސްބަތްވާ ދަރިޔަކު ތަނެްއގައި ދަންނަވަ އި މިކަްނ ނުކުރާށޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭރުދަންނަވަނީ. އެހެން  ހުރިއްޔާ އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ މި ވެގެން ރޭ  މީހުން ގިނަވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ނީ މިހާރު. ދަމީހުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަ ދިޔަ މިތާ އެ ފެނުނު ޑްރާމާއެއްގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަ

ެވއްޖެ. އަެނއްާކ  އްޖެ ބޭރު މީހުން. ބިދޭސީން ގިނަވެ  މީހުން ގިނަ ރެވު ލައްކަ އަށް 2ވެއްެޖ  ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދާވަރު

ތަނަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު  އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އިތުރަށް މީހުން މި ،ގެންނަ ިއޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަށް އަޑުއިިވގެންދޭ އެބަ. އަޅު ބޮޑުެވގެން ވެސް ހަމަ އިމިގްރޭޝަންގެ ސިޔާސަތާއި މި  ދިަޔ މިހާރު  ގަ

ނަޑއަޅުްއވާފައި އޮތް ވުޒާާރގެ ސިޔާސަތާ ުމޅިން ތަފާތު ން ދެ މުޅި .ބިދޭސީން ގެންގުޅުްއވަން ަސރުކާރުން ކަ

ނޑުމެން މިފަދަ އިޞްލާެޙއް ގެންަނއިރުަގއި ފުރަތަމަ ވިސްނުމެްއގައި މަަސއްކަތް  ކުަރނީ. ވަރަށް އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ކުރީގެ  މު މައްސަލައެއްތޯ މިއީ. އަޅުަގނޑު މިކިހާ މުހިއްމިއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ މިއީ ކިހާވަރެއްގެ 

އުމަށް ނގިރޭިސވިލާތުަގއި ތިބެގެްނ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ނަގެނައުމަށްޓަކައި އޭުރގެ އިމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ވެރިަކމަށް އެ

ްްކަމާއި މިއީ ދަތުރުފަތުރު ކުރަން ހެޔޮވާވަުރގެ ތަނެއް ނޫން  އިދާގެ މީހުން އުޅޭ ތަނެއނޯޓިސް ނެރެ މިއީ އަލްޤަ

ެގ މް.އެޗް ތިީބ ައއި.ޖީ.އެ އެއިނގިޭރސިވިލާުތގެ މީހުން  ،ތިީބ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް  ކަމަށް ބުނި މީހުން މިއަދު އެ

މީހުން ދާއިމީ ޮގތެއްަގއި މިތާ މި ބައިިތއްބަީނ  . ެއހެންވީމާ، އެއެއަްށުވރެ ބޮޑެތި މަޤާމުތައް ދީފަނޫނީ  ށްސީ.އޯ.އިންނަ

ހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަެމއް. ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ ވެރިކަުމގައި މި މީހުން ހިފެ.ޑީ.ޕީ މި ބާކީ އޮތް ޮދޅު އަހަރެއްހާ މި އެމް

ނ  ދާއިރުގައި  ހިނގަމުންޚިލާފު ކަންތައްތައް  ދުވަހު ފެނިގެންދިޔައީ ޙަޤީޤަތާ ޑުމެންނަށް ކުރީދެން އަޅުގަ
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ނޑުމެން މިތާ ނުދައްކަންޏާ ކޮންބައެއްތޯ މި އިރު އެންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ހިނގާކަންބޮޑުވާ  ،ވާހަކަ  ވާހަކަ އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަްނޖެހޭ... ކަބައެްއގެ ސަމާލުކަމަށްތޯ މިކަން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، ިމވާހަކޮން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިިމްގރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް  3118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލާތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު މި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ޤާނޫނުން ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ބިލާ

އެްއ އިތުރަްށ  އިދާއެއްތޯ އެހެްނނޫނީ މައްސަލަފައޭގެ ސަބަބުން އަބަދުވެސް އެ ޤާނޫނެްއގެ ަސބަބުން ޤައުމަށް ލިބޭނީ 

ބިލުން  ެއއް ކަމެްއ މިހުށަހަޅުއްވަމުން ފާހަގަކުެރއްވި ގޯްސވާނީތޯ ވިސްނާލަންޖެހޭ ަކމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިބލު 

ކު ބެލުމަށް ޝަރުޢީ ކުއްޖަެއ ކޮށްގެން އުޅެަފއި ަކއިވެނި ރޫޅޭ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭަގއި ަކއިެވނި އެބަ ހޯދައިދޭ

ނޑު ހިތުން މި .ދިނުމުގެ ކަންަތއް ިވސާ ކަށް ރާއްޖޭަގއި ރެިސޑެންޓުގޮތުން ހަމަޖައްސާ ބޭފުޅަ  ބިުލން  އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ކަންތައް ކުެރވޭނެ މަގު މިހާރު ރަނގަޅަކަށް ވެަފއި އޮތް ކަެމއް. އެކަމަކު އެ ވެސް އެބަޮއތްތޯ ނެތްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތަކީ ދެން މި ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. އެކަންތަްއ ފިޔަވައި ވަގުުތ  އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަާމ ބޮޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުށުއަރާ ވަރަށް  އޮތް މަޞްލަޙަތުތަކާ ގެ ޤައުމުަގއި މިއަޅުަގނޑުމެން  އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދެގ  :ެގ  3118/2 ށް ހުރި ކަންތައްަތއް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރުދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ގޮތަކަ

ަބއެއް އެބައޮތް ިލޔެފަ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ޓޫރިސްުޓ  9 މީހުން ތިބުމުގެ ހުްއދަ ދެވޭ ،ބޭފުޅުން ތިބުމުގެގައި ާރއްޖޭަގއި )ހ(

ްކ ވޯ ާއއި،  ާއއި، ޑިޕެންޑެންޓް ވިސާ އާިއ، ބިޒްނަސް ވިސާ އާއި، ސްޫޓޑެންޓް ވިސާ ވިސާ  ކުޑިޕްލޮމެޓިާއއި،  ވިސާ

 ާއއި  ވިސާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ ކެޓަެގރީ ރެސިޑެންޓު ވިސާ މިއަދު މި ާއއި އަދި ރެސިޑެންޓު  ވިސާ

ާވ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއް ގޮތް ންނަނީ ޤާނޫނުގެއޮ މި ވިސާތައް ވެސް ދޭ ގޮތަށް މި  .ސްޕެޝަލް ވިސާ ހިމެނޭ

ކުީރގެ  3118/2އަޅުަގނޑުމެން ކުރީގެ ޤާނޫުނ ނަންބަރު  އިވާ ަމއްސަލަިއގަ  އަދު މި ުހށަހެޅިފައިމަތިން. މި ގޮތުގެ 

ދަންނަވަނީ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ަޢމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނަށް ބަލައިލާއިރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޤާނޫނޭ އަޅުަގނުޑ މި

އޮންނަނީ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 27އެ ޤާނޫނުގެ  .ވިސާ ރެސިޑެންޓު  .ބިލު ހުށަހަޅަމުން ވެސް އެ މާއްދާ ވިދާޅުވި 

ަމތިން ދިވެއްސަކާ ކަިއވެނިކޮްށގެން އުޅޭ ބިދޭީސއަކަާށިއ  ވާ ގޮތުގެ ގޮތް އެއް އަކީ ޤާޫނނާ ވިސާ ރެސިޑެންޓު

ކުރުމަށް  ނުވަތަ މަސައްކަެތއް އެއް  ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާެއއްގެ ުހއްދަ ލިބިގެން އެ ދާިއރާ ޤަބޫލުކުރާ ވިޔަފާރި

މުން މެންބަރު ހުށަހަޅަޢިއްޒަްތތެރި  ޅޭ ބިދޭސީައކަށް ދެވޭ ހުއްދަ އެެކވެ.ތައް ކޮށްގެން އުބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓު

 އީ ތަކުގެ ވާހަކަ. އެކެއް ެދއްެކވި އިްނވެސްޓްމަންޓު ްޕރޮޖެކްޓުގިނަ ވާހަކަފުޅުތަ  ވާހަކަފުޅު ދެްއކެިވއިރު ވަަރށް

ޤައުުމގެ ތައް ކޮށްގެން އުޅުމުން ްސޓްމަންޓުވެސް ޮބޑެތި އިންވެ ޤައުމުތަކެްއގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ .ތެދުފުޅެއް
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ކަްނތައް ކުރަމުންދޭ. މިހާރު  ވިސާ ީދގެން އެ ނަގޅު ކުރުމަށްޓަަކއި ރެސިޑެްނޓު އިޤްތިޞާދީ ކަންތަްއ ރަ

ނޑުމެން ޤާނޫނު  . މިއޮތީ ގޮތަށް މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނު އެަކމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅާ. އެކަްނތައް ކުެރވޭ އަޅުގަ

 27ޤާނޫނުގެ  އާދެ، މި ަގނޑުމެން މިހާރު ވިސްނާލަންޖެހެނީ.އުޅެނީ އަޅު ާމއްދާެއއްތޯ ތަފާތުވެގެން މިބަލައިލާއިރު ކޮން

ެއީއ މިހާރު އޮތްގޮތް ޤާނޫނުން  5 ،4، 3، 2ވާ ައކުރުތަުކގެ ތެރެއިން  އަށް ހުަށހެޅިފައިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ްށ ވާ ދަރިަޔކު ބެލުހެއްޓުމަ ލިބިފައި  ށްަކއިވެންޏައެ  ވާ ބިދޭީސއަކު ކޮށްފައިކަިއވެނިިއ ދިެވއްސަާކ ގަ 3ހަމައެކަނި 

ކުރީެގ  މިއީ 5، 4، 2ވިސާ ފިަޔވަިއ ެދން އެ ބިދޭސީައކަށް ދޭ ެރސިޑެންޓު ނަމަ  ޝަރުޢީ ކޯޓުން ހަވާލުކޮށްފި

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވެަފއި ިކޔާަލންޖެހޭ މާއްދާ އޮތީ. އެގޮތަށް  ުގޅޭ އާމާއްދާ އޮތް ޤާނޫނުގައި އޮީތ  އެއް މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ މަ ނަ ބިލު އަުޅަގނޑުމެން ބަލަިއގެންފި މި . އެހެންވީމާ،އިނގޭތޯ. ަޤއުމެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ނޑާލަން. މި ިއޞްލާޙުެގ  ނޑުމެން ޖެހޭނެ ކަ އިޤްތިޞާުދ  ަނނީ ސަރުކާރުގެއޮން ވަނަ މާއްދާަގއި މި 6މި މާއްދާ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާަފއިސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު  އިން ަޤބޫލުކުރާ ފަންނީ ޚިދުމަތެއް  އެއް ުނވަތަ އިދާރަ ުވޒާރާ ވާ  ކުރުމަށް ކަ

އޮތްހާ ކަްށ ައއިްސފައި ެއ ހާލަތު ދެމިވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ދޭ ބިދޭސީއަ ،ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ދޭ ބިޭދސީއަކަށް 

ވިާސ  އޮތްހާ ހިނދަކު ރެސިޑެންޓުހާލަތު ދެމިމި ނީ ނައޮން މި ަގއިޞްލާޙުއި ވާ މިވާށް ހުށަހެޅިފައިޤާނޫނަ ހިނދަކު މި

ނޑުމެްނެގ ޤައުމީ ހާލަތުގެ ތެދުފުޅެއް އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  .ރާއްޖޭަގއި ފަންނީ ބޭފުޅުން މަދު ،ދޭ ގޮތަށް. މި އަޅުގަ

ކުދިން އަންނައިރު ފަންނީ ބޭފުޅުން މަދެއް ނުވާނެ. އިން ކިޔަވަން ގޮސް ތިބި ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުަތކަށް ރާއްޖެ 

އެބައޮތް އިނގޭތޯ. މިހާރު އޮތްތޯ. ގެނެވެްނ އެބަ ދެން މަދުވާ ދާއިރާއަކު ެވސް މިހާރު ބޭފުޅުން ގެނެެވން 

ގެ ަދށުން ގެނެވޭނެ. އަދި ދެންމެ ޕާމިޓު ަގއި މިއޮންނަ ޯވކ7ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  :ނޫނުގެ ކުރެވެމުންދާ ޤާޢަމަލު

ޙައްޤެއް  ހަމަ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވިދާުޅވީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުންފުންޏަކަށް ލިބިދޭ

ނު ކުރުމަށް ވެސް މި ބޭފުޅުން ގެނައުމަށް މީގެން އެހީވާނަމޭ. މިހާރު އޮްތ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫހޯދަން އެ މަސައްކަތް 

ވަަނ  28އާދެ، ެއއީ ަގއި މިއޮންނަ ސްޕެޝަލް ވިސާ ެކޓަގަރީ. 9ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  :ެގ  3118/2ނަންބަރު 

މަށްޓަކައި ވިސާ ެދވޭނެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ޤެއް ހޯދުަގއި އޮންނާނެ ާޤނޫނީ ގޮތުން ލިބޭ ޙައްމާއްދާގެ )ނ(

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާ 6މިއޮތް  ގޮތަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގައި  އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަކި ޤައުމެއް ގޮތުަގއި ކަމެއް. ޤައުމެއް ވެއްޖެ ޖެހެނީ. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން، މި އުޅެން ްއޔާ ައޅުގަ

ނުޑމެން ޕާސްޕޯޓެއްމުސްތަޤިއްލު ޤައުމެްއ ކަމަށް ހަދައިގެން އުޅޭއި ބޭފުޅުން  ،ބޯަޑރ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހަދައި، ުރ އަުޅގަ

މީހުން ޤައުމަށް އައިސް ގޮސް އުޅުމުަގއި ވަކި ިމންތަކެއް ހަދަނީ ދިވެހިންެގ ސަލާމަތަށްޓަކައި. ަޤއުމުެގ 

ވަަނ މާއްދާގައި މިއޮތް ގޮތަށް  6އިރު އޮތް ސަލާމަތަށްޓަކައި. ޤައުމުގެ ިއޤުތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި. މިހެން 

ތިބުމަށް ހުޅުވާލުމަކީ  ނަށްކުރުމަށް ާރއްޖޭަގއި މީުހންކޮށް ައއިްއސަ ޚާއްަޞ މަަސއްކަތްެއއް  ން ހުއްދަދިނުމާސަރުކާރު

ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް މިއަދު ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ ނިކަމެތި ކަމެއް ލިބިދޭނެ ަކމެއް. ެއއީ 
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ތަކަށް ދާކަށެއް. ނީ ސަރުކާރުން އުފަްއދާ ކުންފުނިވަޒީފާތަކަށް އެހެންނޫނުވާނެ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ސިޔާސީ  ބޭނުމެއް

އެްއ  ދަނީމްއާއެކަީށގެންވާ  ތަކުަގއި، ކޮންސަލްޓެންސީ ކަންތަކުަގއިފުޅުންނަށް އެހެން ކަހަލަ ވަޒީފާބޭ އެހެންވީމާ، އެ

ނަޑެއޅިގެން އިނގޭތޯ. އަ ނޑު ހަމަ ފުރިހަމަހޯދައިގެން ުއޅެވޭނީ މިކަމަށް ވަކި ކަހަލަ ހުދޫދެއް ކަ ކުރަން އަށް ތާއީދުުޅގަ

ެދމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ާރއްޖޭަގއި  ކަފުޅު ދެއްކެިވ އިްނވެސްޓްމަންޓުވާހަ ންބަރު ބިލު ުހށަހަޅުއްވަމުން އެޢިއްޒަތްތެރި މެ

މަކީ ދިނު ބޭފުޅަކު އައިސް ކުރުމަށް ރެސިޑެންޓު ވިސާ އެސައްކަތްވިސާ ދިނުމުގެ ކަންތަކަށް. ެއހެންނަމަވެސް ފަންނީ މަ

މި މަޖިލީހުން ވިޔަފާރި  ޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާން

ތަްއ ބޭރުގެ ކުންފުނިތައް ވެްސ . އެ ިބލުގަިއ އޮންނާނެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ބިލު މިާހރު ވަނީ ބަަލއިގެންފަރަޖިސްޓްރީ

ވެސް ދެއްކިން. މި ދޭތި އެއްވީމާ، މިހާރު  ނޑުމެން އެ ުދވަހު އެ ވާހަކަބްރާންޗެއް ހުޅުވޭ ވާހަކަ. އަޅުގަ 

 ެއއް ވަދެދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު އޮތް އިޤުތިޞާދީ މައްސަލަެއއްގެ ތެެރއަށް އިުތރު މައްސަލަ

ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި  ެއާއއެްއކޮށް މީހުން، ބޭރު މީހުން ރާއްޖެ އަށް އައުމަީކ ކުރިން ކަމުގެ ނުރަްއކާ. ހަމަ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި  ،މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒު ޖަމާލުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާވަށު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ރަޝީދު ވިދާޅުިވ ފަދައިން ބަެއއް ކަންަތއްތަކަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިދޭސީންެގ ސަބަބުން އެކަމާ ދޭތެޭރ  ރިޔާޟު

ނުޑ ހިތުން ހަމަ އެއްކޮށް އުނިކޮށްލަންޖެހޭ.  6ންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަ ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮެތއް  3ވާ އިޞްލާޙުެގ  އެހެންނަމަވެސް މި ހުށަހެޅިފައި  ވަނަ ަމްއދާއަށްޓަކަިއ މި ބިލު ބަލަިއގަެނފައި އަުޅގަ

 ތެރި ރައީސް.ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތް ނިންމަން ފެންނަ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅި 3118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފައިވާ އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ

ވާ  ޖެހިފައިފަރާތްތަކެއް މަސައްކަތްކުރުަމށްޓަކައި ގެންނަންނަ ބޭރު އަކީ ވަރަށް ގި ކުރާ އިޞްލާޙެްއ. ރާްއޖެތާއީދު

ފަރާތްތަކަށް  ރިސްޓުޓޫ، ހިނދު ވާ ޤައުމަކަށް ވާ ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަޯރސާވެފައިރިޒަމައެްއކޮށް ޓޫ ޤައުމެއް. އަދި އެއާ 

ނޑުމެތަކެްއ ަކނަޑއެިޅފައި އޮތުމަޕާމިޓް ެދވޭނެ ުއސޫލު ރެސިޑެންޓުމިފަދަ  ޖެހޭނެ ކަމެއް. ން ކުރަންީކ މިއަދު އަުޅގަ

ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ މިއީ ރާއްޖޭަގއި ޣައިރު ދީނުެގ މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކޭ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސގައި ކަޅާއި ހުދުން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އެަބޮއތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނާނީ 

ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުެވވޭެނ ގޮތްތައް. މިގޮތްތަށް ވެްސ ެގއިތުުރން ދިވެހި ރައްޔިަތކަށްނޭ. އަދި އޭއިސްލާމްދީ

 ޅެނީ. މި ޤާނޫނުއަސާީސއާެއއް އެ އު ޤީދާގެ މައްސަލަޢަބޭފުޅުްނގެ  މިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާނެ ިއނގޭތޯ. ެއއީ އެ

ަމީކ ފަދަ ވިާސތައް ަކނަޑއެިޅގެން ދިޔުނުކުރެޭވނެ. އެހެންވީމާ، މިޚިލާފަކަށް މި މަޖިލީހުން ވެސް ކަމެްއ މިއަދަުކ 

ޖެހޭނެ ނެ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެގނެވޭ ބަދަލުތަުކގައި ވަރަށް ފަހިވެގެންދާ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް މި
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ޓީ ހޭދަކޮށްލަން ިދުގ ްޭފުުޅން ޗުއް ރިސްޓުން މިއަދު އެަބއުޅޭ ރިޓަޔަރކޮށްފައި އެބތައް މިލިޔަން ޓޫ ދުނިޔޭގެ އެ

ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާ މުއްދަތުެގ އެ ބޭފުޅުން  ތަކަށް ދާން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން. މިފަދަ ބޭފުޅުންނަށް އެމުއްދަތަށް ޤައުމު

ނުޑމެންނަކަށް އެ ވިސާ ނޑުމެންނަްށ ދެވިގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުން ރާއްޖެ އަށް ގެނެސް އެ ެއއް އަުޅގަ

ުކރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ވިސާތަްއ  ތައްއެްއ ނުހޯދޭނެ. އެކަންތައް އާއި ނަފާ ރާއްޖެ އަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާފަރާތުން 

އުމު ޤައުމަށް ގޮއްާސ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ކަިއރި ޤަފުެވސް ތަޢާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި

ޕާމިޓާ ން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ރެސިޑެންޓު ތަކުއެ ޤައުމުނެޭވއިރުަގއި ައދި ބިން ގަ ،ގެޮދރާއި ،ތަކުން ފްލެޓާއިއެ ޤައުމު

ނޑުމެން ެވސް ހުޅުވާލާފަިއ ބާ އެްއޗެހި ލިބެމުން ަތްއ ްއަވއިގެްނ ނޫނިއްޔާ އެ ފުރުޞަތުދާއިުރގަިއ އެ ދޮރު އަުޅގަ

ނޑުއެއް ނޯންނާނެ. މިކަ ެވސް ހުޅުވިފަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަން އެބަޖެހޭ. ކައިރި މެން ޤަބޫލުން މިއަދު އަޅުގަ

 ކަންތައް ކޮށްދެމުން ދާއިރުަގއި ެއ ޤައުމުތަުކގެ  ހުރިހާ ޤައުމަކުން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ފަހިކޮށް މި

ވާކަްނ މިއަދު  ެވސް ބޭނުން ތައް ދިވެހި ޤައުމުންކުގެ ަރއްޔިތުން މިފަދަ ިޚދުމަތްތަސަރުކާރުންނާއި އަދި ެއ ޤަުއމު

ނޑުމެންހާމަވަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް އެަބޖެހޭ މިކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނައި، މުން އެބަދޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންލިބޭ ހުރިހާ ޚި ވެގެން މަރުޙަބާ ކިޔާ ފަދައިން އެބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވެްސ ދުމަތަކަށް އަޅުގަ

ދިނުމުން އޭރަކު  އަކީ ނޫނީ ރެސިޑެްނޓު ޕާމިޓު މެންނަށް މިދޭ ވިސާދޭން. އަޅުަގނޑުހުުޅަވއި އަޅުަގނޑުމެން ދޮރެއް 

ެއއްެޗއް. އަދި ިމ ކުރެވޭނެ ންވާ ކޮންމެ ގަިޑއެްއަގއި ބާޠިލުކުރަން ބޭނުންނަ ފަރާތުން އެ ޕާމިޓު ބާޠިލުވެރިކަމުަގއި ހު

ކީ މިދެވޭ ޕާމިޓަކީ ހަމައެކަނި ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަދާނެ. ޤަބޫލުކުރަންވެސް ނިގުޅަިއގަނެގެން ނު އޮންނަ ބާރު  މަޖިލީހަށް

ލިބިގެންދާ އިތުުރ އަށް  ކަން. އެ ހުއްދަިއގެ ސަބަބުން ޭއނަެއއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޭނަ ހުރުމަށްޓަކައި ެދވޭ ހުއްދަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ  ކެއް ޯނވޭ. ެއހެންވީމާ، އެ ވިސާއެހެން ޙައްޤުތަ އަކީ ުނވަތަ އެ ރެސިޑެންޓް ޕާމިޓަީކ އެ އަުޅގަ

އެއް  ހިނދެއްަގއި އެ ނިުގަޅއިގަތުުމގެ ަޙއްޤު ދިވެހި ަދއުަލތަށް ލިބިގެންާވ ޕާމިޓެއް. އެެހންކަމުން އެފަދަ ިވސާކޮންމެ 

ނޑުމެން އަބަދުދިނުމަކުން އިތުރު ޙައްޤު ެވސް  ަތކެއް އޭނައަކަށް ގިަނވެގެެނއް ނުދޭ. އެހެންކަމުން ައޅުގަ

ކަމަށް ހުރި ހުރިހާ  ކުރަމުން ާދއިރު އެއަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ރޭަގއިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ މިނިވަން އިޤުތިޞާދުގެ ތެ

ނޑުމެންނަށް މި އަުޅަގނޑުމެްނގެ އަޤީދާ ރަނގަޅު ކުރަން.ރެއް ހުޅުވާލަިއގެން މަސައްކަތްދޮ ވާންޖެޭހނެ. އަޅުގަ

ސީގައި އެބަބުނޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔެކިޔުން ކިޔަން އެނގެންޖެހޭ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަސާ

ކަށް ެވވޭީނ އިސްލާމަކަށް ވެގެންނޭ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮްނނަން ޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނޭ. ރައްޔިތަދިވެހި 

ރުބީ ކާފަރުން ގެނެސް ރާއްޖޭގައި ވަޒަްނވެރިކުުރމޭ ކިޔަިއގެން މި މަޖިލީހުގައި ބޭރުގެ ހަ، ނުކުރެވި ންތައްތައް ޤަބޫލުމިކަ

 މާދާރު ގޮތެްއގައި ކަންތައް ކުރުންހަލަ ކަންތަްއ ކުރުމަކީ އެހާ ޒިންމިކަންނަށް އޮޅުވާަލއި، ދަްއކާ ރައްޔިތުވާހަކަ

ނޑުމެން ޤަޫބލެއްކަމުގަިއ އަ ނުކުރަން އިނގޭތޯ. މި ސަރުކާރުން އަބަުދވެސް ިއސްލާމްދީން މި ޤައުމުގައި ުޅގަ

ެއ  މިކް މިނިސްޓްރީ އެއް އުފައްަދވަިއ،ލާކުރާނެ ިއނގޭތޯ. އިސް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
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ުނޭވ  ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް މިނިސްޓްރީ އަށް ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްިތޔާރު ދީގެން މި ަސރުކާރު ހިނގަމުން މި

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ކަންަތްއ  ނުވޭ ރައްޔިތުން ޮއޅުވާލުެމއްގެ ތެޭރގައި ބަަހއްޓަިއގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލާކަށް. ައޅުގަ

އެއްކޮށް. އަުޅަގނޑުމެން  ދަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ކުރަމުން މިތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާކަށް އިނގޭ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްއިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތް ދުވަހެއް ނުކުރާނަން އިނގޭތޯ. ބަޔަކަށް ކަމެއް ނުކުެރވުނީތީ ަގއި އަުޅގަ

ޅަށް ކުރާތީ ހަސަދަ އާއި ފިތުނައިގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ބޭނުންތަެކްއ ނޫނިއްޔާ އެހެން ބަޔަކު ކަމެއް ރަނގަ

ނޑުމެން ކުރަން ހެޔޮާވވަުރގެ ކަްއކަިއގެން މީހުންގެ ބޮލަށް ހުތްހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ވާހަކަދަ ެމްއ ފިތުމަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދު ލަޙަތުގަިއ ރަށްވުރެ. އެ ޤައުމީ މަޞްޔާސީ ފިކުލަޙަތަށް ސިހޭނެ ޤައުމީ މަޞް ެވސް ބަލަންޖެނޫން. އަޅުގަ

ނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މި އިވޭ އަޑުަތކެއް ނުިއވޭެނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތކުރެވޭ

އިނގޭތޯ. ދިވެހި ޤައުމަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ޤައުެމއް. މި ޤައުމުން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިދާ އެއް ހުރިހާ ދިވެހި 

އްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންނަ އިޞްލާޙީ އެޖެންާޑ އަށް މި ޤައުމުގެ ހުރިާހ ރަ

ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. މަޓީގެ ފަރާތުން މިކަމަށް މަރުޙަބާ އެބަ ކިޔާ.  ފަރާތްތަކުން ތާއީދުކުރާކަން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް ޔުނިވަރސަްލގެ ފަރާތުން މިކަމަށް މަރުޙަބާ ތެިރ އެބަ ކިޔާ. ހަމަ އެާއއެކު އަުޅގަ

ގެންދަނީ. ެއއީ މި  ކޮށްދެުމން އެމަރުޙަބާ ކިޔަިއ މި މަސަްއކަތް ވެްސ މިކަމަށް މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމު

މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން  ސަރުކާރަށް މިކަމުން ލިބޭނެ އުފަލަކީ އިނގޭތޯ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިަކން

ނުކުރެވޭ އިނގޭތޯ.  ޤަބޫލުކުރާކަން ފެނިގެންދާ ހެކިތައް އެ ފެންނަނީ އިނގޭތޯ. އެކަމެއް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ހަޖަމެއް

ހަޖަމުކުރަން ދަތިވާނެ އިނޭގތޯ. ެއއީ ދިުގ މުއްދަެތއްަގިއ މިހުރިހާ ބާރުތަކެއް ހިފަހަްއޓައިގެްނ ހުރުމަށްފަހު މިއަދު 

ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ.  މީހުން ކުރާނެ ހެދީމަ މިކަން ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެ ތުންނަށް މި މިނިވަންކަން ލިބެންރައްޔި

ނޑުމެންނަކީ މި މާލޭގައި ވިސާ ނަގަިއގެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން ކިތަންމެ ދަތިކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމަކްނ ަޤޫބުލުކަރްއާވ ިއނޭގތ  ، އުޅުނު މީހުންނޭ އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . މިހިރީ އަޅުގަ

އީ ވިސާ ނަަގިއގެން. މިކަމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފަިއވާ ިވސާއޭ އިނގޭތޯ. މި މާލޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅެމުްނ އަ

ޙައްޤުތައް ވެްސ  އްޔާ ކޮަބއިތޯ މިަކންކަމުގައި އިތުރަށް އިތުރު ވާހަކަދަްއކާނެ ފުރުޞަތެއް. އެންމެންގެއެހެންވެއްޖެ 

ނޑުމެން ިމ  ނުޑމެންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ އިނގޭތޯ. ިދވެހި ރަްއޔިތުންެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ށޭ. އެވެނި ކަމެއް ކުރާށޭ، ވިދާޅުވަނީ މިވެނި ކަމެއް ުކރާ މާލޭގައި ިވސާ ނަަގއިގެން އުެޅފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ 

ކުރަނީ ިދވެހި  ެވސް މަސައްކަތް މިންޖެހޭނެ. މި ސަރުކާރުން އަބަދުމާޔަތްކުރެވެހިްނގެ ޙައްޤުަތއް އަޅުަގނޑުމެ

މިޓް ލިބޭނެ އުސޫލުތަާކިއ މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރެސިޑެންޓު ޕާހިރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް 

ނޑަެއޅިެގން ނޫނިއްޔާ ައޅު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ،ހަމަތަކެއް ެއކަށައެޅި  ަގނޑުމެްނ ވިސާަތއް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ ކަ

ނޑު  މި އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމު އެްނމެ ފުރިހަމަ އަށް ގެންދިއުމަްށޓަކައި މިކަން ކުރުމަށް ދަތިާވނެ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ
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އިްޞލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ދަންނަވަމުން އަދި މި މަޖިލީހުން އެ އިޞްލާޙުތައް ބަލަިއަގނެ ވީހާ އަވަސް ފުރުޞަތެްއެގ ތެރޭގައި ެއކަން ކުރެވޭެނ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ތެރި ަރީއސްކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭމަގު ފަހިކޮށްދިނުމަ
 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެފަރެ

ޝުކުިރއްާޔ  .أجوعين وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة الحودهلل .الرحين الرحون هللا بسن

ވަީނ  ހުށަހަޅާފައިެގނައުމަށް ޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު. ޢީްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އިމިްގރޭޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުޅުަމށް ސަރުކާރުން އަދި ސަރުާކރަށް ތާއީދުކުރާ ބިދޭސީ އެެޖންޓުން ރާވަިއގެން، ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާ 

ނޑު ެދކެން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ބޮޑަށް ރާވާފަިއވާ ވަރަށް ޮބުޑ ރޭވުމެްއގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ށަހަޅުއްަވއިދެްއވަމުން ހުޅުހެންވޭރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރައީސް، މި ބިލު ހު

ނުޑ ޤަބޫލުނުކުރަން. ސަބަބަކީ،  ެއއް ަތއް ގެނައުްނކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ ރަނގަޅު ވާހަކައިންވެސްޓްމަންޓު ކަމަށް އަުޅގަ

ވިދާުޅާވ  އެ، ވުން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް ގިނަ ޤައުމަކަށްތަްއ ގެ ނިސްބަތުން އިންވެސްޓްމަންޓުމިއަދަކީ ވެސް މި ޤައުމު 

އިން ރާއްޖެ އަށް  ތައް ވަރަްށ ގިނަވާނަމަ އިންވެސްޓްމަންޓު ކަމަށް މިލިޔަން ޑޮލަރު 2ތަަކކީ އިންވެސްޓްމަންޓު

ޞްލާަޙީކ އައިސްފާނެ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ކަންަތއްތަކަްށ ބަލާއިރު މި އި

ބޭނުމަކީ މި  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި އިޞްލާޙުގެ މައިަގނޑު ބިރުވެރި އިޞްލާޙެއް

 6މިޓް ދިނުމަށްފަހު ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ޤައުމުގެ ރެސިޑެންޓު ޕާ ވާ ބިދޭސީ އެޖެންޓުން މި ދީފައިސަރުކާރުން ވަޒީފާ

އި ޭޑވިޑް ަހރޑިންހަމް ތުންނަށް ެވގެންދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ދެވޭ ީމގެތެރޭގަ އަހަރު ފަހުން މި ޤައުމުގެ ރައްޔި

ތަން ފެނުމަކީ  ދާ ބަލުަގއި ވެގެންަރއްޔިތުންެގ ގޮތުަގއި މުސްތަޤު މި ޤައުމުގެފަދަ ޣައިރު މުސްލިމުން 

ނޑު މެންނަށް މިއަދު މި ޤައުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ބާވާެލއްވި ކީރިތި هللا ްނ މާތްފެންނަމުން މިދާ ކަންތައްތަކަކީ މީގެ އެަތއް ސަތޭަކ، ސާދަ ސަތޭކަ އެަތއް އަހަެރއް ކުރި

 ދިރިހުރި މިސާލެއް  ޅުަގނޑުމެން ބަލައިލީމާ ފެންނަންހުރިވަނަ އާޔަުތގެ މާނަ އަ 234ނުގެ އަންޢާމް ސޫރަތުގެ ޤުރުޢާ

ނޑު ދެކެން. ިޢއްޒަތްތެރި ރަ ކަމުގައި  "ހަމަ އެަފދައިން ކޮންމެ ރަށެްއގައި އެ  ގައި ވަނީއީސް، އެ ާއޔަުތގެ މާނައި އަުޅގަ

އުޅުމަށެވެ.  ާރވައި އެއުރެން މަކަުރވެރި ރޭވުންތައް ކަމުގައި ެލއްވީމޭ. އެއީ ެއތާގައި ރަށުގެ މުޖުރިމުންނަކީ ބޮޑުން

އެކަމެްއ  އެއް ނުވެއޭ. ައދި އެއުރެންނަކަށް އެއުރެން މަކަރުހަދާ ކަމުގަ ލަ ނަފްސުތަކަށް މެނުވީއެއުރެްނގެ އަމިއް

އާއި ކަންަތއްތަކަށް މަގު  ." ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއީ އަނެްއކާެވްސ މި ޤައުމުގައި އިތުރު ފަާސދަނުވިސްނެ ެއވެ

ނުޑ  މާދަމާ ވެދާނެ ހުޅުވިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤައުމަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 .هللا تورحو عليكن سالمالوޤަބޫލުކުރާތީ އަޅުަގނޑު ިމވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާލާނަން. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުވަިއކަރަ

ނޑު މިތާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. .الرحين الرحون هللا بسن ެއއް އެަބ  ަގއި މިދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަނއަުޅގަ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާ  އިިމގްރޭަޝނާިދވެހިރާއްޖޭެގ  3118/2 ށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރުއަުޑއަހަން. މި ހު

ނޫނުގަިއ ނޫން. އެއީ މިހާރު އޮތް ޤާޫނނުން ވެސް މި ޤާ އިޞްލާޙު މިއީ މިހާރަކަށް ޮކންމެހެން ބޭނުން އިޞްލާޙެއް

 . ތަފާތު ވިސާތައް އެބަހުރި. ޓޫރިސްޓުކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްއްތަްއ، ބިދޭސީންނަށް އިންވެސްޓުބޭނުންވާ ކަންތަ

ވިާސ،  ވިސާ، ރެސިޑެންޓު ކް ސާ، ބިޒްނަސް ިވސާ، ޑިޕެންޑެންޓު ވިާސ، ވާވި ޑިޕްލޮމެޓިކް ވިސާ، ްސޓޫޑަންޓު، ވިސާ

އެްއ  ކުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ރާއްޖެ އަށް ބޭުނންވާ ހުރިހާ ތަރައްޤީޝްޕެޝަލް ވިސާ. މިހުރިހާ ދާއިރާއަ 

ނޑުމެން މި ބިރުގަންނަީނ ވެ ހުރުމަށް. އަޅުރުޞަތު އެބަ އޮތްހެން މިތާ ޤާއިމުގެނެސްދޭން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކަށް ފު ގަ

ގައި ވާހަކަފުުޅ ނޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިތާވިސާއަކަްށ ވެދާނެތީވެ. މަނަންޓް ރެސިޑެންޓު ޕާ ،ވިސާމި ރެސިޑެންޓު 

ދައްކަވަމުން މާފަންނު ދެކުުނ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެއޭ 

އެއް ދިނަސް އަދި ގެންނަ ކޮންމެ ކަމަކުން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވެދާނެ ގެއްލުމެއް.  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމަށް ިވސާ

ނުޑމެންނަށް މި ފުރުޞަތު އެބަ ލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އަަވއްޢަބްދު ،ޅުަގނުޑގެ އަޚް އަ ޓެރި ޤައުމުތަކުން އަުޅގަ

މަނިކުފާނަށް  އެދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބ އޮތޭ. ައކަށް ބަ ވިސާސިޑެންްޓ ވިާސ ޕާމަނަންޓު އޮތޭ ރެ

ނޑުމެން  36ިއ ވެސް ޤައުުމގަ މިއޮތް ޓެރިއަވައް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ އެންމެ ހަކަށް މިލިޔަން މީހުން އުޅޭ. އަޅުގަ

ތަނަށް ހީނުވާެނ މޫދަށް ޖަހާލާ ފެންފޮދެއްހެން ވެސް. އެކަަމކު މިތަނަށް  ލައްަކ މީހުން ދިޔަޔަސް އެ 4މިތަނުން 

ދާުޅވި ތިމަންނަެގ ލައްަކެއއްހާ ބިދޭސީން އަިއސްގެން އޮބިނޯެވގެްނ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅުގަިއ ވި 2މިއުޅެނީ 

ދުވަހު މީހުން ތެދުވެ މިއަންނަ ބޭރުން  އެްއ ހިފައިގެންނޭ. އެ ޙައްޤު ކޮބައިހޭ. ތިމަންނަ މިތަނަށް އައީ މިތަނަށް ވިސާ

ނޑުމެން އަތްފޮޅާލާފައި ގޭަގއި ތިބެންވީ. އެ  ،އަންނަ މީހުން ދެތުވެ މަގޭ ޙައްޤު ކޮބައިހޭ ބުނާ ދުވަހު  އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެިރކަން ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ހިޔުމަން ަރިއޓްސް އަީކ ދުނިޔޭގެ އެަތއް މީހުންނަށް އަޅު ގަ

ނޑުމެން ވެސް ެއ ނމިތާ  ބައިވެިރެވގެން އުޅޭ ބަެއއް ރިޒަޭވޝަންތަކާ  އެކްޓެްއަގއިގައި މިއަދު ޤަބޫލުކުރަމުންދާ އަޅުގަ

ނެޑންޖެހޭނެ. އެވެސް ބައެއް ިރޒަވޭޝަްނ، ބައެއް ރިނަމަ .ކޮށްއެއް  މީހުން ތެދުވެ  ަޒވޭަޝން ވަކި ހިސާބަކުން ކެ

ނޑުމެންނަށް  ބުނާނެ ތި ބައެއް ރިޒަޭވަޝނަކަށް ނޯވެވޭނޭ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ޤާނޫނު ގެެނސްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލު ހުށަހަޅާކަށް  އަށް އިޞްލާޙެއް ނުކުރަނީ. އަޅުަގނޑަށް މި މި  ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ މި މައްސަލަ އަޅުގަ

ދުގެ ތެރޭަގއި އެަބ އޮވޭ ލިެޔވިފައި ިދވެހިރާްއޖޭގައި ސަރުކާރުން މި ބިލު ޤަބޫލުނުވެވެނީކީ ނޫން. މީެގ މަގްސަ

ކޮށްގެން ުއޅޭ ޓު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ިވޔަފާރި ކުރާ ބިދޭސީންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އިންވެސް

އެކު ވަޒަްނެވރިވެ، މި ަވޒަންވެިރވުމުގެ ލަފްޒީ މާނަ އަށް ވެސް  ސޭހަކަމާބިދޭސީންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ފަ
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ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ފަހަރެއްގައި އެ ގެންނެީވ ނުބައި މަނިކުފާނު މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ.  ނިޔަތެއްަގއި ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެްނ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް އަޅުގަ

ޓެރި ޤައުމެްއގެ އަަވށެއްަގއި ވެސް މިއަްށވުރެ މާ ހާސް މީހުން. އަވައް  31ލައްކަ  4އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެންމެ 

ނެޑްއގައި ެވްސ މިއަށްވުރެ މާ  ނޑުމެން ކުރާ ގިނަވާނެ. ެއކިޔާ ވިލެޖޭ ެއިކޔާ ހިސާބުގަ މީހުން ގިނަވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެ ދާއިމީ ގެއްލުމަކަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ފަހަރެއްަގއި މިތާ ގައި ވާހަކަފުުޅ ނކަންތައްތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ިއޒުރޭލުގެ މަިތންދާދައްކަާވ ބޭބޭފުޅުން ވިދާުޅވޭ، އެބަ ވިދާޅުވޭ މިސާަލކަށް އަ  ދެމޭ. ބޯޓަށް އެބަ ހުއްދަ ޅުގަ

ތަކަށް ބޭބޭފުޅުން އެބަ ނިހެން ބޮޑެތި ސިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުކުަރއްަވއޭ. ެއހެއެބަ ބޭފުޅުން އެބަ މަސައްކަތް ޖީ.އެމް.އާރުގެ

ނޑަައޅަން މިވެއްޖެ ގޮތުން ވެސް މީގައި މި ބުނާަނވައޭ. ދެން ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު ވަަޑއިގަން ޖެހެނީ ފަހުން.  އްޔާ ކަ

ނޑަށް އެހެންވީމާ،  ލެއް ލިޔެފައި ހުރިހާ ތަފްޞީ އަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ބާރެްއ އެބަ އާދޭ. ެއއީ މީަގއި މި މި ެވސް އަުޅގަ

އަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވުނީސް. އެހެންނަމަވެސް، މިދަންނަާވ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން، ބޮޑެތި  ހުރި ނަމަ އެ

ނޫން  ށް މާދަމާއަކަށް ނޫނީ މި ދައުރު ނިމެންދެނެއްކުރާނީ މިއަދަކައިގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުން އިންވެސްޓުޤައުމުތަކުން ވަޑަ 

މާ ދުރަށް މި މީހުން  ނޫން. އެއަްށވުރެ މާ ދުރަްށ މި މީހުން ވިސްނާނެ. ެއައށްވުރެ ނޫނީ ދެ ދައުރު ނިމެންދެނެއް

ންތައްަތއް ކުރާނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ދުނިޭޔގެ ތާރީޚަްށ ބަލައިލީމަ އެނގޭނެ ޤައުމުަތކުގެ ބޭބޭފުޅުން ކައިންވެސްޓު 

ނޑުމެންނަކީ ެވސް ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެންާވ ބެއެކޭ ބުނާ ފަދައިން ވަކި  ކުރަްއވާފައި ހުރީ ކިހިނެތްކަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އޭގެތެރެއަށް ގޮްސ  ހިސާބަކަށް އައިސް އެ މީހުން ތެދުވެ އަހަރެމެންގެ ޙައްޤު ކޮބައިހޭ ބުނީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭުރ މީހުން މިތަނަށް ގިނަާވއިުރގަިއ، ރަނަގޅު ތަރައްޤީ އަންނަންޖެހޭ.  ޣަރަޤުވެގެންދާ ހިސާބަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ އެކަމަކު ތަަރއްޤީ ވަަރކަށް އަންނަންޖެހޭ ެއއްެޗއް.  އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓޭ އަކީ އަުޅގަ

ވެސް އަންނަންޖެހޭނީ އަދި ޖީބަށް ވަރަށް ތަރައްޤީ ވެސް އަންނަންޖެހޭނީ، އިޞްލާޙު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަޖަމުކުރެވޭ

އެްއޗެއް. މިއީ  އްލުންވާ ކޮންމެ ެއްއޗަކީ ހަރާމުފައިސާ ވަންނަންޖެހޭނީ ވެސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ެއްއޗަކުން ގެ 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ޢިލްމުވެރިން ވިދާުޅާވ  އެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް. ައޅުަގނަޑކީ ޢިލްމުވެރި

ނޑުމެންނަށް. އެއީ އަނބިން ކަމުގައި ވީ އެްއޗިހި ނަމަވެސް، އެއީ ފަިއސާ  ނަމަވެސް، ެއއީ ދަރިންކަމުަގއި ވީ އަުޅގަ

ރުަތއް. މިއިން ކޮންމެ އެްއޗަީކ ނަމަެވސް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބާ ވީ ނަމަވެސް، އެީއ ބާރު ކަމުގައި ކަމުގައި ވީ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން  އަށް ޒިންމާނުވެވޭ ނޫނިްއޔާ އެ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަޖަމުނުކުރެވޭ، އަުޅގަ އަށް އަުޅގަ

އުފުލަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނުއުފުލޭ ކޮންމެ އެއްަޗީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަރާމް އެއްެޗއް، ގޯސް އެްއޗެއް. 

މިކަހަަލ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ، ކަށް ޙަރާމް އެއްެޗއް. އެހެްނވީމާއިންސާނަކަށް ގޯސް ކޮންެމ އެއްަޗކީ އެމީހަ

ކުރަން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު، ހުޅުހެންވޭރު ގެންނައިރު ައޅުަގނޑު އިޙްިތރާމު އިޞްލާޙުތައް ައޅުަގނޑުމެން

ނޑަަކށް އެްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަގްސަދާއިރާގެ ޢި މަނިކުފާނުެގ  މަނިކުފާނު ލިޔުއްވާފައި އޮތީ އެ ދު. އަުޅގަ
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ކަމަށް ވެސް. ހަމަ  ގައި ވެްސ ހުސްއެކަިނ މި ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ާއއި މަްނފާ ހޯދުންބޭނުންފުޅަކީ ހަމަ ވެދާނެ ޙަީޤޤަތު

ނޑު އިޙްތިާރމު ނޑުގެ އަްޚ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ވެސް. އެގޮތަށް އަުޅގަ ކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން ބަލަމާ ހިނގާށޭ މީގެން ދިވެހި ަރއްޔިތު ންަނށް ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ވެދާެނ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ފަސްދަށަށް ކަހާލީމަ އެ ނިމުީނކީ ނޫނޭ. މާދަން ޖީލުތަކެްއ މިތަނަށް އަންނަން އެބަ އޮތޭ.  ގެއްލުމެްއ. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުެމން ނެތި ދިޔު އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ނެތިދާނެ ނުޑމެންގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ބައެއް. އަުޅގަ މުން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ބާރުދީފައި ޤާނޫނުތަކެއް ދެ ން އަންނަން ތިބި ބަޔަކަށް ވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް އަުޅގަ

ހަދަން ފޮނުވީމަ ހަދާ ޤާނޫނުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ އަންނަނިވި ޖީލުތަކަށް ބެލިގެން ހެދޭ ޤާނޫނުތައް. އެހެންވީމަ، 

ނޑަށް މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު  ނޑަށް ހަމަ އިޞްލާޙުގައި ހުރި މަގްސަ ގަ ދުގެ ތެރެއިން ބަެއއް ކަްނތައްތައް އަުޅގަ

ބިރުގަންނާތީ، އަނެއްކާ މި އިޞްލާޙުަގއި އެބަހުރި ބުނެފައި އިންވެސްޓަރުން ގެންނާށޭ، މިވެނި ބަޔަކު ގެންނާށޭ، 

ނޑު މި ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަށް  މިހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ވެސް އޮތް ޤާނޫނުން ވާން އޮތަތީވެ އަުޅގަ

ނޑު އިށީންނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  އަދި މި އަށް ތާއީދުނުކުރުމަށް އެދި އެހެން މީހުންނަށް ގޮވާލަމުން އަޅުގަ

 ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު

ނޑު ހަމަ ހިތަށް އަރަނީ ކޮމަންވެލްތުގައި ހިމެނޭ އާދެ، އަޅު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގެ ތެރެއިން ޤައުމު 63ގަ

ބާއޭ ައޅުަގނޑުމެން މިއީ މިވާހަކަދައްާކއިރުަގއި. އަދި ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަންްސގައި ހިމެނޭ އެތައް ސަތޭކަ ޤައުމެއް

ނޑުމެން މިއީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުން އުމެްއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބައެއްޤަ ާބއޭ އަުޅގަ

ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްތިރާމްކުރަން ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް އެމީހެއްެގ 

ނޑި ފޯރާ ހިސާބަކަށް ކަންކަމުގައި ގެންެދވޭނީ. އެއަްށވުރެ މައްޗަށް ގެ ނޑުމެން އަމިްއަލ ސިކު ންދަން އުޅޭަކމަށް އަޅުގަ

އަށް ޤަބޫލުކުރެިވއްޖިްއޔާ އެ ާވނީ ގޯހަކަށް. އާދެ، އެއީ އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި 

ގަީރއެްއެގ ކެޓަ  23ެއއް ނުވަތަ  ކެަޓގަރީ 8ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށވުމުގެ ޙަްއޤު އޮތް ގޮތް އެބަ އެނގޭ. ދެން އެ ވިދާޅުވާ 

ވިސާ މިއަދު ދޫކުރެވިަފއި ހުރި ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް މި ޤައުމަށް އައުމަށްފަހުގައި ތިަމންނަމެންގެ ޙައްޤު އެބަ އޮތޭ 

ކިޔާފައި އިށީނދެލައިގެން ތިީބމަ ހަމަ ހެދޭނެ އެކައްެޗއް ެވސް ނޯންނާނެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ މިއަދު މި ރާއްޖެ އަށް 

ނޑުހަްއދައެތެރެވެ ިވސާތައް ުއކާލާ  ނޑުމެންެގ ޕާސްޕޯޓްތައް އެއްލާލާަފއި ރަށްރަށުގެ ވަލުތެރޭަގއި ދަ ން އެތިބަ އަޅުގަ

ޓެރި ަޤއުމުތަކުގެ މީުހން މިތަނުން މިއުޅެނީ މިހާރު ބޭރުނުކުރެވިގެން. ކާކު އެތެރެކުރި ބަެއއްތޯ ެއއީ. އަވަށް

ނުޑ މި އިޞްލާޙުަގއި މިދަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވާހަކަަދއްާކއިރު ކޮންމެެވސް ވަަރކަްށ ބަލައިލާ ން ޖެހޭ. އަުޅގަ

 ެވނި ނުކުރެވިގެން ބޭރު މީހަކާ ވާހަކަ ައކީ މިސާލަކަށް މި ރާއްޖޭގެ މީހަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ މީހަކު ދިެވއްސަާކއި ަކއި
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ނޑުމެްނ އަކީ އެއީ މި ޤައުުމގެ ެއއްފަޅި އޭނަގެ ަޙއްޤު އޮތް އެްއޗެއް. އޭނަ އަށް ައޅުގަ  އިނދެގެން ލިބޭ ދަރި

ނޑުެމންނަކަށް ނެތް ހުއްޓުވޭކަެށއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނުގަިއ  އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން އޮްތކަމެއް. ެއކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ނޑުމެްނެގ ޘަޤާފަތުގަިއ ެވސް އަދި އަުޅގަ ާރްއޖޭގައި ިމއަދު ޢަމަލުކުރެޭވ  ވެސް އަދި އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ެއއްފަހަރާ  . އެހެންވީަމ، މިއަދު މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ަމނާކަމެއް ނޫން

ނޑުފައްތަންޯތ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ.  61111 މީހުން ބޭރު މީހުންނާއި އިނދެގެން ދަރިން ލިބިއްޖިއްޔާ ެއކުދިން ކަ

އި އެމީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ކޮބައިޯތ. އެމީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ކޮބައިޯތ. އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން އެމީހުން ބެލުމަށްޓަކަ

އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމަ، ވިސްނަިއގެން ވާހަކަަދއްަކވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން 

ދައްކަން އުޅޭ މީހުންނަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ ރާއްޖޭަގިއ މި ރާއްޖޭގައި ީޓޗަުރން ގެނެސްގެން މި އެބަހުރި މި

ހަމައަށް އެމީހުން މި ޤައުމުގައި އުެޅ މަރުވެގެން އެ ދިޔައީ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކޮން ކަމެއްތޯ  . އިހައްުދވަހާދަސްވީ

ނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ގޯްސވެގެން މި ދިޔައީ. ައވަްއޓެރި ސްރީލަންކާ އިން އައިްސ ތިބި ޓީޗަރުން. އަޅުގަ

ރާއްެޖ  ެއކީަގއި ޮޑކްޓަރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މިއިގެ ގާތުން. އާެދ، ހަމަ އެއާވެސް ކިަޔާވވިދާޅުވި ކަންނޭނގެ އެމީހުން

ރާއްޖޭގަިއ ބޭރު މީހުން  އިުރގައި ވެސް ހަަމ މިނުއްސުރެ ފެށިގެން މިއަދާ ަހމައަށް ައއިއަށް ސުންދުރު ޙުސައިން ޒަމާ 

ނޑު ކުަޑއިުރ އުޅުނު މީހުން. މި ތިބި  އީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ މިތިބި. ސުންދުރު ޙުސައިން ިކޔާ މީހަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަކުރާގެ މިއީ ޑޮކްޓަރު ގެ  ެއއް މިތަނުގައި އަޅާފައި ހުރި ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލު. މިތަނުގައި ހުރީ. އަޅުގަ

ގެ ދިޔައީ. އަޅުަގނޑުމެން ތިބަ މަޖިލިސް މިހިރަ މާލަމުގައި. ކިތައް ޮޑކްޓަރުންގެ ަފރާތުންތޯ މި ޤައުމު ފަސާދަވެގެން 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ މާލޭގެ އިންޖީނެއް ބަަހއްޓަިއގެން ބޮުޑ އިންޖީނުެގ އިންޖިނިއަ ރުންގެ ގޮުތގައި މިަތނަށް ގެނައި އަުޅގަ

ހިންގީ ވެސް ބޭރު މީހުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން. އަދި އަދަްށ ވެސް ހަމަ އެމީހުން އެބަ ުއޅޭ މިތަނުގައި. މިހާރު ެވސް 

ނޑުމެްނގެ ވާަހކަ. އިންޖީނުގެ ހަދަނީ ބޭރު މީހުން ނޑު ހިތަށްއަރާ. ދެން ޮއތީ އަުޅގަ . އަޖައިެބއް ކަހަލަ ކަމެޭކ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި މިފަހަކަށް އައިސް މި ރާއްޖެ މާ ކުރީއްސުރެ  ރާއްޖޭަގއި ބޭރުގެ ދަންނަ ބޭކަލުން ެގނެސްގެން އަުޅގަ

އިދީގެން އެމީހުން އުނގަންނައިީދގެން އެމީހުން ފަށައިގެން ެވސް ބޭރުގެ ދަްނނަ ބޭކަލުން އައިްސގެން އެީމހުން ކިޔަވަ 

ކިެޔވި ެއއްޗިހިން ައޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ރަނގަޅު ގޮުތގައި ިރވެތި ގޮުތގަިއ 

ނޑުމެންނަށް އަދިކިރިޔާ ތަންތަނަށް ގޮްސެގން ކިޔަަވިއގެން މި އާދެވެނީ.  އެނިގގެން ގޮސްަފއި ހުރީ. ިއހައްދުވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިކތައް މީހުންތޯ މިކަން ކުރީ.  ނަމަވެސް ެއއިން މީހަކު ައިއސް މިތަނުގަިއ ިކޔަަވއިދިން އެްއޗަކުން އަުޅގަ

ނޑުވަރަށް ކްިރސްޓިއަން ދީން ަވއްދަިއގެްނ  ނޫން، ފަހަރުގައި ވެދާނެ ދަންނަބޭކަލަކަށް ވެިރކަން ލިބުނީމަ އަމިއްލަ ގަ

ނޑުމެން،  ެއކަން ޮއއްބަން ދަްއކާ ވާހަކަ  އެކަން ފަތުރަން އުޅުނީމަ ެއއް ކަމަކަށް. އެހެެނއްނޫން އެކަން އަުޅގަ

ޖޭގައި މި ފުާޅ އަޅުަގނުޑގެ މި ބިލު ގެނަިއ ބޭނުމަކީ. ދެން އޮތީ ޤާރީން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއަދު މިރާއް

ން ކިަޔވައިދޭ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ޤުރުޢާ ރާއްޖޭގައި ތިބި ން ކިޔަވަުމން މިގެންދާ ހާފިޛުންނާއި މި ދާއިރާަގއި ޤުރުޢާ
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ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ކިތަްއ މިސްކިތުގައި ކިތައް ޤާރީްނ އައިސް ކިެޔވިތޯ. ކޮން ަކމެއްތޯ ގޯސްެވގެން ދިޔައީ. 

 އިން ވާހަކަ ދެްއކޭކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ހަމަ މިތަންކޮޅު ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުަގނަޑކަށް ނެތް މާ ގިނަ

ރާއްޖޭަގއި ޮއޑިޓަރުން އަދި ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ެވސް އޮތީ ބޭރު މީހުން ގެެނސްގެން މިކަން ކުރެވިަފއި. 

އަކީ ސަރުކާރުން މިއަުދ މި ބޭނުންފުޅުވާ ތަރައްޤީގެ  އެހެންވީމަ، ޙަޤީޤަތާއި ެއްއގޮަތށް. އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ާވހަކަ

ނުޑގެ އަމިއްލަ ގެމަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަްށގެންދަން އަުޅގަ ެއްއ  ނޑުމެން މަސަްއކަތްުކރާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ގޮސް ައއިސް ުއޅެވި އެތަުނގައި މަުޑކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް  ސްރީލަންކާ އިން ގަނެފައި ުހރިއްޔާ އެތަުނގައި އަުޅގަ

ތްތެރިވިކަމަށް އެމީހުން އަމިއްލަ އަށް ވެސް އެބަތިބި ކުރީ ސަރުކާރުން މި ޤައުމުގައި ޚިޔާނާ ނެތި ކާކުތޯ ދަނީ. މިއަދު

ޤަބޫލުކޮށްގެން ޮގސް ހިޖުރަޮކށްގެން ތިބި ބަެއއް މީހުން. އެތަންތަނުން ދަމާ ގެންނަން ނުވަތަ ގެނެވިދާނެ ކަމަށް 

ނޑުމެ ެވސް އެމީހުްނ  ޫނޅެން. އެކަަމކު ންގެ މި ސަރުކާރު ެއކަންކުރާކަެށއްއެމީހުން ވިސްނަިއގެން ތިބި މީހުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ވަށާޖެހިފައި.  ހަމަ އަމިއްލަ އަްށ ހުންައންނާނެކަމަށް ރަޖާލައިގެން އެތިބީ. ދުނިޔެ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާުޙެގ ސަބަބުން މި ރާއްޖޭގަިއ  ވާހަކަދެްއކިދާނެ ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ވެސް. އެކަމަކު އަުޅގަ

އަންނަ މީހާ އިްނެވސްޓްކޮށްގެން މިތަނުަގއި އޭނަ އަށް ހުރުމަށްޓަކައި މިދެީނ ދިރިއުޅެން އަންނަ ވިޔަފާރި ހިފައިގެން 

އިން ޕަރމަނަންޓް ކުރެވިދާނެ. އެއީ ޕަރމަނަންޓް ކުރެވޭ ގޮތަކީ  ރެޒިޑެންސް ވިާސއެކޭ. ޕަރަމނަންޓް ދެން ހަމަ ވާހަކަ

މަ އެވާހަކަ ދެއްކީމަ ދެން ެއއޮތީ އަށް ޕަރމަނަންޓް ވީ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަްނނަވަފާނަން އެމީހަކު އަމިއްލަ 

ކައިވެނި  ރާއްޖޭގެ މީހުންނާ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާ ިމހާރު ވެސް ތިބި މީހުން މި  ޕަރމަނަންޓްވެފައި. އެކަމަކު މި

އެއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމަ، ހަމަ ވަރކް  ވެސް މަނަ ކުރުމެއް ވެސް ޤާނޫނުަގއި މަނައެއް ނުކުރޭ. ެއއްކަމެއް 

ނޑުމެން މި ނަ މީހަކު ެވސް މީހަކާގައި އަންވިސާެއއް   ކަިއވެނިކޮށްަފއި ެއމީހަކަށް އެ ޙައްޤުަތއް ދޭން ަމޖުބޫރުވޭ. އަުޅގަ

ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ހިފައިގެން އަންނަ މީހާ އޭނަެގ 

ަބއްލަވާ! ައޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ތި ބޭފުޅުންނަށް  ކުިރއެރުމަށްޓަަކއި އިްނވެސްޓުކޮްށގެން ކުރާށޭ.ވިޔަފާރި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ މި ރާއްޖޭަގއި މޮނަލާލްސް ކިޔާ ިފހާރަ އެއް ހިންގާތާ ކިަތއް ައހަރު ވެއްޖެކަން. އެހެންވީމާ، 

 .ތަންދޮރު ބަލައިގެން ވާހަކަ ެދއްެކވިްއޔާ ރަނގަުޅވާނެ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަދު ސަލީމުމެންބަރު ައޙްއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ 

ނުޑވެސް ކުޑަ ެއއްެޗއް  `. އާދެ، އިިމގްރޭަޝން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ައުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިޞްލާޙެއް ނޫ ނޑު ދަންަނވާނީ މި ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ ނޭ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާއިރުގައި މިއީ ކުރިން ކުރި ކަމެކޭ، ފަހުން ކުިރ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަްނ ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެއް ނޫން.  ކަމެކޭ ނޫނިއްޔާ މާ ކުރީ ޒަމާނެއްަގއި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެޭކ، މިއީ އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި ތި  ނުޑމެން މި ޤައުމަށް މި ސަރުކާރު ގެނައީ ވެސް ކުރީެގ މިއަދު އަުޅގަ ބީ އިޞްލާޙުވާން. އަުޅގަ

ސަރުކާރު ކަމުނުގޮްސގެން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި. ެއއްގޮަތކަށްވެސް ކުީރގައި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ކޮށްފައި އޮތީާމ، 

ނޑުމެން މިކަން ކޮށްގެން ަރއް ޔިތުން ިމކަން ކުރީ ައކީ ަގއިމުެވސް. ބަދަލުގައި ކަެމއް ޯގސްކޮސް ުކރާކަށް ނޫން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގެއްލުން ހުިރ  އަޅުަގނެޑއް ވޯޓެްއ ނުދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންވީމާ، ަކނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ

 އެްއވެސް ކަމެއް މިތާ ިޢއްޒަްތތެރި ބައެްއ މެންބަރުން ވިދާުޅވި ފަދައިން، ައޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި 

ނޑުމެން ކޮްށގެންނުވާނެ. އެ ެވވެނީ ރަްއޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބެގެން ައޅުގަ

ޚިޔާނާތް. ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްވުމަކީ ހަމައެކަނި ހަެއއްކަ ދިދަ ނަގައިފިއޭ ިކޔާަފއި ވާހަކަދެްއކުމެއް ނޫން، 

ވާހަކަ ެދއްުކމަކީ. އެއަްށވުރެ ބޮޑެތި ޚިޔާާނތް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއެއް ނޫން ޚިޔާނާތުގެ

ބައެއް މެންބަރުން ވަމުން ެގންދަނީ. ރިޝްވަތުގެ އިންތިހާއަށް ކަންތައްަތއް ހިފަމުންދަނީ. މީހަކު އޮރިޔާންކުިރއްޭޔ 

ނޑު ނޑަކީ. ކިޔާފައި ވީިޑޔޯ ދަްއކަިއގެްނ އެ މީހާ އަށް ބިރުދައްކަީނ. މިއީތޯ އަުޅގަ މެން ަގންނަން މި އުޅޭ ގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދަނީ މައުޟޫޢިން ބޭރަށް މި ދެވުނީ. ަޙޤީޤަތުގައި  މި ޤާނޫނުގަިއ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމއީ ައޅުގަ

ގަިޑއިރު ވާހަކަަދްއކަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އުޅެީނ ދުނިޔޭގެ ބޭރު ތަންތާ ތިބި  21މިއީ 

ބޮޑެތި ވަގުްުންނާ ިމކަހަލަ ވަގު ަފއިސާތައް މިތަަނށް ގެނެސް، މި ތަނުަގއި ބަިއތިއްބަިއގެން އެ މީހުން ލައްވާ  މިކަހަލަ

ނުބައި ކަންތައްަތއް ކުރުމަްށޓަކައި ހަދަން އުޅޭ ޤާނޫެނއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ލާރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ެއންމެ  ނޑުމެންަނށް ލާރި ލިބޭ. މެނޭޖުކުރަން ލައްކަ މީހު 4ނުލިބެނީތޯ. އަޅުގަ ން މެނޭޖުކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ. އަުޅަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ޓެކްސް ނަގަން އަނެކަްއެޗއް ނަގަން. ކިތައް ބިލިއަން ރުފިޔާތޯ މި 

އްތަްއ ބަލަހައްޓަްނ ލަްއކަ މީހުން ކަންތަ 4ބިލިއަން ުރފިޔާ ދެން  32ބިލިއަން  31ޤައުމަށް ލިބޭނީ އޭރުން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކީްއެވގެންތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެކޮޅުނުޖެއްިސގެން މި އުެޅނީ. ބޭރުން އަންނަ ތިބުނާ 

މޮނަލާލްސް އާއި އަނެަކުކގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދައްާކކަށް ނެތިން. ކޮންފައިދާެއއްޯތ ވީ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން 

ނުޑމެން ގެންނަންވީ ޔަހޫދީން. ެއ ތިބީ ޔަހޫދީން އަންނަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ވިްއޔާ ީވ ެގއްލުމެއް. ދެން އަުޅގަ

މިހާރު ވެސް މި ތާނަގއި ެއބައުޅޭ ޔަހޫދީން. ދެން ގެނެްސގެން ދުވަްސކޮޅު ކިހިނެއްތޯ ފަލަޞްޠީނަށް ޔަހޫދީން އެރީ. 

މުން އިތުރުވަމުްނ މުޅި ޤައުމު ހިފީ. ހަމަ އެ ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެރީ. އަރައިގެން އައިސް މަޑުމަުޑން އިތުރުވަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ޫނން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ކުޅިކުޅެން މި އުޅެނީ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިައކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ މައްސަލަ އަކީ މިހާރު އެ އޮތީ އެއަރޕޯޓް އިްނޑިޔާ މީހުންނަށް ދީފަ. އެ މީހުންގެ  ދެން އަޅުގަ

އަހަރު ުދވަހޭ އެ ީމހުންގެ ެއގްރިމެންޓު ބުނާ ގޮުތން އެ މީހުންނަށް ތިބެވޭނީ.  3ވަޒީފާ އޮތީ ކިތަްއ ދުވަހަށްތޯ އެންމެ 

އަހަރަށްފަހު އެ މީހުން ބޭނުން ވެއްެޖއްޔާ އިންިޑޔާެގ މީހުންނަށް ވަޒީފާދެވޭނެ. ދެން ކޮންބައެއްޯތ އަެނއްކާ  3

ނޑުމެން  އިންޑިާޔގެ އެންމެން އެީވ މި ތާ ރައްޔިތުންނަށް. ހަެއއްަކ ސަތޭކަ މުަވއްޒިފުން އެތާ ތިބޭނެ. މިހިރީ އަޅުގަ
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ވިސްނަން މިީއ މާ ކުރިްނ ރޭިވގެން ކޮންެމވެސް ބަަޔކު މީަގއި އެބައުޭޅ ނުބަެއްއ ހަދާ. ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ 

އެަބއުޅޭ. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ ެއއީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވާ ފަދައިން ީމގެތެރޭަގއި ުނބައި ހަދާ ބަަޔކު

ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ކަެމއް، ނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައށް ނަސޭހަތްތެރިވާ އޭނާ ކަިއރީގަިއ ތިބި ޖާހިލުންތަކެްއ 

ނޑު . ނޫން ކަމެއް ވެސް. އެންމެ ަފހުން އެ މަނިކުފާނު މަގުފުަރްއދާ ބަހައްޓާފައި ޚުދު އެ މަނިުކފާނަށް ވެސް ދޭނީ ލަ

މީގެ ކުީރގެ ތާރީޚުަގއި ކަން ހިންގާފައި ހުރީވެސް އެހެން. ކިހިނެއްތޯ މައުމޫނު މުއްސަނދިކޮށްދިން މީހުން މައުމޫނަށް 

ނޑުމެްނ  ހެދީ. އެންމެ ފަހުން ކަރަށް ފައިން އެރީ. މިއީ މި ޤައުުމގައި ދެްނވެސް ކަންތައް ހިނގާނެ ގޮތް. އަުޅގަ

ސަނދިންނޭ ކިޔާފައި މި ތަނަށް އައިއްސަ މި ތާނގައި ޕާމިޓު ވިސާ ީދގެން އެްއވެސް ހާލެްއގައި ބޭނުމެއް ނޫން މުއް

ނޑުމެން  އަނެއް ކަމެއް ކޮށްގެން މިތާ ރައްޔިތުންނަށް ހަދައިގެން އެ މީހުން ގެންގުޅޭކަށެއް ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ންނަށް ވިޔަފާރި ދީގެން މި ޤައުމުގައި ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމުގައި ތިިބ މީހުން ކުރިއަރުވަން. މި ޤައުމުަގއި ތިބި މީހު

ތިބި ރައްޔިތުން ކުިރއަުރވަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ިމ ޤައުމުަގއި ލޯނު ެއްއޗެހިެވސް ބޭރު ފަރާތްތަކުން ވެްސ 

 މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ެއބަ ދޭ. އަދި ދެވޭނެ އިންތިޒާުމތައް ސަރުކާރަށް ހަމަޖައްސަިއ ވެސް ދެވޭނެ. ދީގެން މި 

ތިބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނ ކުރިއަުރވަންވީ. ފަހަރެްއަގިއ ވެސް މިއީ ބޭރުން ބަަޔކު 

ގެނެސްގެން އެ މީހުންނެއް ނޫން މިއީ ކުޑަުކޑަ ތަނެއް. މިއީ އަކަމޭެލއް ނެތް ތަނެްއގެ ވާަހކަ އޭ މި ަދއްކަނީ. 

އަހަރުގެ ތެޭރގައި މި  41ންމެ ރެއަކު ީޓީވ އަށް އެބަ އަރާ ކުރިޔަށް ޮއތް މިތަނަށް ބޭރުން މީހުން ގެންނަ ވާހަކަ. ކޮ

 41ތަނުގެ މީހުންގެ އަދަދު ދެ ގުނައަށް އިތުރުެވގެންދާނެ. ކޮންތާކުތޯ އެ މީހުން ގެންގުޅޭނީ ބޭރުން ގެންނަ މީހުން 

ތޯ ލާނީ. މި އުޅެނީ ބިން ނެތިގެން. އަހަރު ވާއިރު ތިްނގުނަ ގެެންއސަ، ދެން މި ޤައުމަށް އިތުްުރުވާ މީހުން ކޮންތާކަށް

ނޑުމެންނަށް. ހުރިއްޔާ ހުރި ފަޅެއް ހުރީ  ނޑު ހިއްކޭނެތޯ އަުޅގަ ނޑަށް ދާންީވ އަޅުަގނޑުމެން. ކަ ދެން ވީ، ކަ

ވިްއކާލާފަ. އެ ެއއްޗެހިަތއް ހުރީ އިޒްރޭލު މީހުން އަތުގަ. ހުރިއްޔާ ހުރި ރަށެއް ހުރީ އެ މީހުން އަތުގަ. ދެން 

ރިހާ ކަެމްއ ނުބައިކުރަން ނޫޅޭ. ބަެއއް ކަންތައްތަްއ ދެން ނުބައިކޮށްާލފައި ނަމަވެްސ ހުއްޓާލާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ހު

ނުޑމެން. ހުރިހާ ކަމަކީ ގޯހަކަށް  ބައެއް ކަންތައްަތއް ރަނަގޅަްށ ކުރުމުގެ ވިސްނުްނވެސް ެގންގުޅެން އެަބ ޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ އިހަށް ދުވަހު ދައްކައިފި ސީޝެލްްސގެ  ހަދައިގެން ގޮްސގެންނުވާނެ ައޅުގަ

ނޑުމެން...  ނޑުމެންނަށް ވުރެ ސަޭތކަުގނަ ދަށުގައި އޮތް ތަނެްއ. އެ ތަނަށް އަޅުގަ  ވާހަކަ. މިއީ ކޮންތަެނއްތޯ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެމަނަފުށީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. ވަގުުތ ހަމަެވއްޖެ. ައޅުަގނޑު 

  ތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް
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 މަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙުގެމަނަފުށީ ދާއިރާ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިިމްގރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ހުޅުހެންވޭރު  2/3118ނަންބަރު `. ޤާނޫނު 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ކަމުަގއި ވިަޔސް އަޅުަގނޑަށް މީަގއި ހުރި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މި ބިލަށް 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ދާންޖެހެނީ މީގައި ލިޔެފައި ހުރި ެއއްޗަްށ.  ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މީގައި އަުޅގަ

މިބިލުގެ މަޤްޞަދު، މި ބިުލ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވަީނ ފާހަގަކުރަްއވާފަ. ސަުރކާރުްނ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 

ވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބިޭދސީންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އިންވެސްުޓކޮށްގެން އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ދި

ފަސޭހަކަމާ އެކު ވަޒަންވެިރެވ އުޅެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތަށް ރެޒިޑެންުޓ ވިސާ ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލޭ.  -2/3118އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މިތަނުން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ައޑުަމޑުކޮށްދެްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ަފސޭހަވާނެ ކުރިޔަށް ގެންދަން.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މި އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ަރއްޔިތުްނނާ ކަިއވެނި ބައްަލަވއިގެން ުއޅޭ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ އެްއ ދެންމެ ވިދާޅުވި ާރއްޖޭެގ ކަްނކޮޅުތަކުން ާރއްޖޭގެ 

ނެތޭ ވިދާުޅވެފަ ެއއް. މި ިބލު ހުށަހަޅާފައި ވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހަމައެކަނި ިމ އޮތީ ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ 

މާ އެކު ަވޒަންވެިރެވ ކަންތައްތައް ކުރަން އުޅޭ ިއންވެސްޓުކޮްށގެން އުޅޭ ބިޭދސީންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަފސޭހަކަ

އުޅުމުގެ ވާހަކަ މި ބިލުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައި ވަނީ ލިޔުްއާވފަ. އެވިދާުޅވާ ރާއްޭޖގެ ކަންޮކޅުތަކުން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ 

ތެރެއިން ބޭރު މީހުންނާ ކައިވެނިކޮްށގެން އުޅޭ މީހުންެގ ވާހަކަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ސަބަްަބެްއގެ ގޮުތަގއި 

ގައި ލިުޔްއވާފައި ނުާވކަން ފާހަގަކުރަން. އެކަމަކު އެ މަނިކުފާނު ދެއްެކވީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަ މަޤުޞަދެއްގެ ގޮތު 

އެއް. މީަގއި އޮތް ބިރުވެިރ ތަންކޮޅަކީ މިއޮތް ޖުމްލަ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެްސުޓކޮށްގެން އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް 

ވާހަކަ މި ބިލުގެ ބިރުެވރި ސަބަބަކީ. މި ބިލުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފަސޭހަކަމާ އެކު ވަޒަްނވެރިވެ އުޅުމުގެ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އެ ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ސަބަބަްށ. އެބިލު ހުށަހެޅުްއވި މަސްަދރަށް. އެ ބިލު ހުށަހެޅުްއވި 

ކަމުގަިއ  ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާަޔތްކޮށް ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބެއް

ނުޑ  ވަޒަްނވެރިކުުރވުމުެގ ވާހަަކ މި ބިލުގަިއ ފުރަތަމަވެްސ ފަށަމުން މި އޮންނަނީ ބުނެފަ. ދެން ސުވާލަީކ އަުޅގަ

ނަންބަރުަގއި މިއޮތް ިދވެްއސަކާ ަކއިވެިނކޮށްގެން އުޭޅ  2ަގއި މިއޮްތ 27ވަނަ މާއްދާ ެރޒިޑެންޓު ވިސާ  2ޤަބޫލުކުރަން 

ކުރަން މި ޤައުމުން ފަސޭަހ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިިބގެން ާދންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑ ބިދޭސީންނަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލު

ޤަބޫލުކުރަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ފަސޭހަ މަެގއް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ުމހިއްމުކަމެއް ކަމަށް. ެއކަމަކު 

ޅާ އެ ގޮތަށް ވިދާުޅވި ކަމުަގއި ިވޔަސް މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފު

ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބުަތކުެގ ތެރޭގަިއ އެ ސަބަބެއް ހިމެނިފައި ނުވާތީ، އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ިދވެއްަސާކ 

ޢީ ކޯޓަކުްނ ކަިއވެނިކޮށްފައި ވަރިކޮށްފަިއ ވާ ބިދޭސީން އެަކއިވެންަޏށް ލިބިފައިވާ ދަރިއަކު ބެެލހެއްޓުމަށް ޝަރު
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ހަވާލުކޮށްފައި ވާ ނަމަ އެ ިބދޭސީއަކަށޭ ބުނެފައި އެަބއޮތް. އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއއް، އެއަށް ތާއީދުކުރަން. މި 

ނޫނަސް އަދިވެސް މިހެން ހުރި ދިވެހިންނާ ކައިވެނިކޮްށގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ަތފާތު ގޮތްތަކަށް މި ބިލު 

ފަިއ ވަނީ ނަމަ އެ ކަންަތއްތައް ރަނގަޅަްށ ބަލައި ދިރާސާކުރުްުަމީކ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީަގއި ބަލައިގެން

ަގއި ބުނެފައިާވ 4ގެ  2އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރާ ަކމެއް. މީގައި ބިރުވެރި ތަންޮކޅަކަށް މި އަންނަނީ، މި މާއްދާގެ 

ނޑައަޅާ މުސާރަިއގެ  ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓަކަށް ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްަޓކައި ކަ

ނުވަތަ އިދާރާ ޤަބޫލުކުރާ ިއންވެސްޓުކޮްށގެން އުޅޭ ބިދޭީސންނަށް މި އަންނަނީ މީގެ އަސްލު މި އަންނަނީ. މީގަިއ 

ފުރަތަމަ ފަށާފައި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނޭ ކިޔާފަިއ މި އަންަނނީ މީގެ އަސްލު. ީމގެ އަްސލަކީ ރާއްޖޭަގއި އުޅޭ އިޒްރޭލު 

ން އެއަރލައިނެއް ހިންގުމަށްޓަަކއި އަްނނަ އިޒްރޭލު މީހުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ދޭ ވާހަކަ މި މީހުންނަށް ރާއްޖޭ

އަންނަނީ. މިއާެއކު މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާމއްދީ އަދި މާލީ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކަިއ ސަރުކާރުން ހިންގާ ާޚއްޞަ 

ނ ަޑއަޅާ ވުޒާާރައކުން ނުވަތަ އިދާާރއަކުން ޕްރޮޖެކްޓު ސަރުކާރުގެ އިްޤތީޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީުޛކުރުމަށް ކަ

ގައި ބުނާ ވާަހަކ  5އާއި  4ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކަިއ އުޅޭ މީހެއްގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ 

ިކޔާފަިއ އަކީ އެއީ ޖީ.އެމް.އާުރގައި ިމ އުޅޭ މީހުންގެ ވާަހކަ. މިއީ މީގެ ބިރުވެރިކަމަީކ. މީަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ 

ފައްޓާފައި މީގެ ފަހަތުގައި މި އަންނަނީ މުޅިން މި ވާހަކަތައް. ދެން މި އަންނަނީ ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ުވޒާރާ ނުވަތަ އިދާރާ ޤަބޫލުކުރާ ފަންނީ ޚިދުމަތްތަކެއް ވިޔަފާިރ  ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުރުމަށް ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގަ. މި ބުނެވެނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގަިއ  6 އުސޫލުން ބިދޭސީންގެ ވާހަަކ މި އޮންނަނީ

ނޑޮސް އަިއލެންޑު ރިސޯޓުގައި ވެސް ެއ  މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ދޮން މީހުންތަކެއް ގޮތް ނޭނގޭ މީހުންތަކެއް ބަ

ޓަކަށް މި ކަންތައް ހިނގާފައި މީހުންގެ ބަޔަކު އުޅޭނެ. މި މީހުންނަށް ވިސާ ދޭ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މީގެ ކޮންމެ ޕޮއިން

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ މި ބުނާ  6ވާ ގޮާތއި، މި ކަންތައްަތއް ހިނގަމުންދާ ގޮތް މި ދަންނަވާލަނީ. އެހެންވީާމ، މީގެ 

މީހުންނަކީ ރައީސް އޮފީސްެތރޭގަ ާއއި އަދި އެހެން ތަްނތާނގައި އެ މީހުން ބައިތިްއބާފައި ތިބޭނެ މި ސަރުކާުރ 

ތިބޭނެ ދޮން މީހުންތަކެއް ތިބޭނެ. ފައިސާ ދީގެން އެ މީހުންނަށް  ވިސާދޭ ވާހަކަ ދައްކަނީ. މިއީ ިމ ހިންގުމަށްޓަކައި 

ނޑަށް ީމގެ  ނޑު ަދންނަވާނީ އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ ފުަރތަމަ ނަންބަރަށް ދިވެހިންނަށް  3ބިރުވެރިކަމަކީ. އަުޅގަ

ުރވެރިކަމަކީ އެއީ އޭ. ދެން ޮއތް ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ީމގައި ބި، ކަިއވެނިކޮްށގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ތާއީދުކުރުމޭ

ނުޑމެން އަމިއްލަ ނަފްސާ މެދު  ނޑުމެން ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކަށް ވެ ހުރެ އަޅުގަ

ކީ ކޮންމެ ދިވެހި ވެސް ުސވާލުކުރުމަކީ އެއީ ުމހިއްމުކަމެއް. ތިމާ ހޮވިގެން އައީ ކޮްނއުސޫލަކުންތޯ މި ސުވާލުކުރުމަ

ރައްޔިތަކު ިމއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިނިވަން ބޯޑު ޖަހާލައިގެން މިނިވަންކަމުގެ ބޯޑެއް ޖަހާލަިއގެން ައިއ 

ކުޅުދުއްފުށީން ހޮިވގެން އަިއ، އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ަޢބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މިއަދު އެ ވާހަކަ ދެްއކީމާ މާ ރީްއޗެއް 

ނޑުމެްނ ނުވާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތަ ކީ. މިނިވަންކަމާ އެކު ހޮިވގެން ައއިއްަސ، މިއަދު ސަރުކާރު ވަރެއް ނެތޭ. އަުޅގަ
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ސަރުކާރު ހޮވީ މި ސަބަބަށްޓަކައޭ. ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތު ތަންފީުޛކުރަން މި އުޅެނީ މި ސަބަބަށްޓަކަޭއ 

ވަން ބޯޑު ޖަހާަލއިގެން ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ބުނީމަ ރީއްެޗއް ނުވާނެ. ެއއީ މިނިވަން ޯބޑެްއ ޖަހާލަިއގެން، މިނި 

އޮޅުވާަލިއގެން އަިއސް ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ، މާ ރީްއޗެއް ނުވާނެ. މިނިވަން ބޯުޑ 

 ޖައްސަަވއިގެން އައި ބޭފުޅުްނނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މިނިވަންކަމާ އެކު ިތއްބަާވށޭ. ބޯޑު ބަދަލުކުރަްއވާފައި 

އަޅުަގނޑު ވެސް ސަުރކާރޭ ބުންޏަކަސް ދިވެހި ރައްޔިތުްނނެއް ހަމަ ގައިުމވެސް ެއ ހޮވި ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނެްއ 

ނުޑމެން އަޑުއެހިން ދެންމެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވި އިްސލާމްދީނުގެ ވާހަކަ އޮންނާޭނ  ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަ

ނުޑ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަާޅއި ހުދުން ލިޔުއް ވާފައި ވާނޭ، ިއސްލާމްދީނުގެ ވާހަކަ މި ބިލުެގ ވާހަކަ ދަްއކަމުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ވާހަކަ އެކަންެޏއް ނޫނޭ، ޤާނޫނުތައް ވެްސ އޮންނާނޭ، އެމްބީސީއާ ބެހޭ 

މި ދަްނނަވަނީ، ތި ވިާދޅުވާ ކަާޅއި  ޤާނޫނު ވެސް ހަދާފައޭ. ެއއަަކށް ވެސް ޢަމަލެއް ނުކުަރއްަވޭއ. ކޮބައިހޭ ައޅުަގނޑު

ހުދަކީ ހަމައެކަނި މީގައި ޮއތް އެއްެޗއް ނޫނޭ. އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ވެސް ލިޔުްއާވފައި އެބަ އޮތޭ. ކޮބައިޯތ 

މަސްވެރިންގެ ސަބްިސޑީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން، މި މަޖިލީހުން ރިކަމެންޑޭޝަނާ އެއްކޮްށ، މި މަޖިލީހުން 

ވާ ސަބްިސޑީ މަސްވެރިންނަށް ނުދީގެން މި އުޅެނީ އެ ވެސް ަކޅާއި ހުުދން ލިޔެވިފައި ނެތީމަ ބާއޭ. ފަސްކޮށްފައި 

ނޑުމެްނނަށް އިސްލާމްދީނަށް މީގައި ބުރޫއަރާފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެަބ  ނޑު ެވސް ދަންނަވަނީ އަުޅގަ އެހެންވެގެންނޭ އަުޅގަ

ދީ ސިޔާސަތޭ ކިޔާފައި ވާހަކަަދއްާކއިރު ވިާސއަކުން، ވިާސ އޮތޭ އެކި ގޮތްގޮތަށް. ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަނީ އިޤްތިޞާ

ބަޔަކަށް، ބޭރު ބަޔަކަްށ، ދޮން ބަޔަކަށް، ދީގެންތޯ އިްޤތިޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރެވެނީ. މިއި ކިހާ މަާޖ 

ޤައުމުގައި  ވާހަކަެއއްތޯ. ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ތެރޭަގއި ތިބީ ގަމާރުްނނެއް ނޫނޭ. ކިަޔވަިއގެން ތިބި ދަރިން ތިބީ. މި

ޮގސް ުޔނިވަރސިޓީ ތައުލީމު ހާސިލުޮކށްގެން، ިޑގުީރ، މާސްޓަރސް، ޕީއެްޗޑީ ހަދަިއގެން ތިިބ  23،  21ގްރޭޑް 

އަދަދު މަދެއް ނޫނޭ. މި ޤަުއމުގައި އެބަ ތިއްބޭ ޓީީވއިްނނާއި ރޭޑިޯޔ އިން އެ މަންަޒރު ބަލަމުން ގެންދާ ބައެއް. 

ޛުކުރެވޭނޭ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވީ، ވިސާ ތިމަންނަ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީ

ދީގެންނޭ. ވިސާ ދީގެން ކޮންއިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްތޯ ަތންފީޛުކުރެވޭނީ؟ ދެން ވިދާޅުަވނީ ޝަރަފުވެރި، ފަޚްރުވެރި 

ޚްުރެވރި ދިރިއުޅުމަކަށް އަންނަނީ ދިރިއުޅުމެކޭ. އަބަދުވެްސ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިވދާޅުވި. ޝަރަުފވެރި، ފަ

ނޑަށް ޖެހިގެން. ޝަރަފުވެރި، ފަޚްރުވެރި  ހަމައެކަނި ބޭރު މީހުންނަށް ވިސާ ދީގެންތޯ. ދިވެހި ރައްޔިުތން މި އުޅެނީ ބަ

ދިރިއުޅުމެއް. އެހެންވީމާ، ަނމައެްއގައި ކެްއކޭނެ ރިހައެްއ ނޯންނާނޭ، ދިވެހި ބަހުން ޮއންނާނީ ލިޔެފަ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ދެނެއް ދިވެހި ަރއްޔިުތންނެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާެނ. އަ ޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހެން ދައްކާ ވާހަަކއަކުން އަުޅގަ

ނޑި ފޯރާ ހިސާބުގައި ހުންނަ ކަންތައްތަޭކ  ނޑި ނުފޯރާ ހިސާބަށް ދާ ވާހަކަ، އިންސާނާ ސިކު އިންސާނެްއގެ ސިކު

ންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވިދާުޅވި އެއީ ތެދުފުެޅއް. އިންސާނާއަށް ވިސްނެނީ. ެއއީ ތެދުފުޅެއް. ހުޅުހެ

އޭނަގެ ސިުކނޑި އެކަނިތޯ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފޯރަނީ. މިތާ ތިބި އެހެން މެންބަރުންނެއް ނުފޯރާތޯ. މިއީ ދެން ކިހާ މަޖާ 
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ނޑި ފޯރާ މިންވަރަކަށޭ އެ މީހަކަށް  އެްއޗެއް އެނގޭނީ ވިދާުޅާވއިރު ވާހަކަ ެއއް. ގަމާރު ވާހަކަ ެއއް. އިންސާާނގެ ސިކު

ނޑި ފޯރަީނ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެްނބަރަށް އެކަނިޯތއޭ. މިކަހަލަ  އަޅުަގނުޑ މި ހިތަށްއަރަނީ އިންސާނާގެ ސިކު

މިލިއަން ޑޮލަރު  32ގަމާރު ވާހަކަ ނުަދއްަކވަިއ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިުތންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ނޑު ދަންނަވާނީ.ނަގަިއގެ  ން އުޅުނު މަްއސަލަ. މާރީއްޗެއް ުނވާނެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ައޙުމަދު ދީދީ. އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު މާރިޔާ އަޙުއްޒަތްތެރި މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢި

އަޅުަގނޑު މަުޑކޮށްލަިއގެން ިއނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަާތއި ކަރާމަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެއީ އެހެން މެންބަރަކު ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަމުން ާދއިރު ކޮންެމެވސް ެއއްެޗއް ވިދާޅުވާެނ ކަމަްށ. އަުޅގަ

 ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ އެއް.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްަކވަމުން ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމާ

ނޑު މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ދެްއކެވި ވާހަކަފުަޅކަށް  އިޝާރާްތކުރަްއވައި ވާހަކަުފޅު ދައްަކަވމުން ގެންދިޔައީ. އަުޅގަ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިަޔށް ގެންދިޔުމަށް ދެން ފުރުޞަތު އެރުވޭނީ، މި އަިއޓަމުެގ 

 :ން މިއަދު އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ހިނަގއިފި. އަޅުަގނޑުމެ 11;23ދަށުން ދެން ބަހުސްކުރާ މަރުޙަލާއެްއގަ. އެީއ މިހާރު 

ނޑުމެން އަލުން މަސަްއކަްތ ފަށާނީ  ނަޑއެޅިަފއި ވާ ވަގުުތ ވެސް މިހާރު މި ހަމަވީ. އަޅުގަ  11;2. އި ގަ 11;2އަށް ކަ

ގައި ފަާށއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ ދާނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. އެ މަަސއްކަުތގަިއ ޮއންނާނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުޅުދުއްފުށީ އު

ނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތް  ނޑާލަން. 11;2ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން. މި ހިސާބުން އަޅުގަ  ފެށުމަށްޓަކަިއ މަސައްކަތް މެދުކަ

 ޢަލަިއކުމް.ވައްސަލާމް
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 ]އަށް  11;24އިން  11;23ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. .21

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެންދަން މި  ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ފަށަނީ. އަޅުގަ  `. ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ނުނިމި އަރުވަނީ މަަޑވެލި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް. އާދެ، 

ލްޣަފޫރު މޫސާ ހުރި މަސައްކަތް. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ބިމުގެ ބިުލގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުްނ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މުމަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒި

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ބިުމެގ ބިލެއް، މި ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި ހުށަހެޅި، އަދި ދެ 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދުވަސް މަތިން ބަހުސްކުެރވެމުން މި ދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ސާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލުގައި އަުޅގަ

ގޮތުން ތަފާތު އެކި ގޮްތގޮތަްށ އެކި ދުވަްސވަުރގައި ކަން ހިނގާފައި ހުރީ. އަޅުަގނޑު ވާނީ މީގެ ކުީރގައި ވެސް މި 

އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރީމަ، ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް  ބިލަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވާހަކަދަްއކާފައި ވާނީ. ެއއީ 

ނޑު މި އެދުނީ. އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ބިންތަްއ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފަިއ  ވެސް އަުޅގަ

ރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ހުންނަ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކާއި ައދި ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން. އެ ޤާނޫނު މިއަދު މިހާ ހިސާބަށް އަިއއި

ނޑުމެންނަށް އެނިގއްޖެ އެއިން ލިބޭ ދަތިތަކާއި ޭއަގއި ވާ ގެއްލުންަތއް. އާދެ،  ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތުނީމާ، އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލާނަން، އަޅުަގނުޑގެ ޕާޓީގެ  އަޅުަގނޑު މީަގއި އިތުރަށް ެދތިން ވާހަކަ އެއް ފާހަގަކޮށްލާަފއި އަުޅގަ

ނޑު ކަންޮބޑުވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފުރުޞަތަށް އެދެމުން ދާތީވެ. އަޅުގަ

ބިލެއް، ޤާނޫނެއް ނެިތގެން ާރއްޖޭގެ ބޭންކުަތކުންނާއި އަދި އެިކއެކި ގޮތްގޮތުން އެ ކަންަތއްތައް ނުކުެރވެމުންދާތީ ާއއި 

ންތެރި ރާއްޖެ ެއއް ގޮތުަގއި އަދި ުފދުންތެރި ދުޅަހެޔޮ ޤައުމެްއެގ އަދި ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ިމ ެގންނަން ބޭނުންވާ ފުދު

ނޑުމެންނަށް ަބއްޓަންކުެރވިގެން ގެންދެވޭނީ ިމ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެިވގެން، އަދި ޤާނޫނުތަްއ  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަދި މިހެން ހުރި މުހިއްމު އަލަށް ވެސް ފަރުމާކުެރިވގެން. އެގޮތުން ބިމާ ބެހޭ ޤާޫނނާއި، ރަހުނާ ބެހޭ ޤާނޫނާ 

ނޑުމެންގެ އިޤުތިޞާދަށް ހެޔޮ ނަފާ ގެނައުމަށްޓަކައި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަަކއި މި  ޤާނޫނުތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާަލމުން ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ. އަޅުގަ
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ހައި މެންބަރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށްޓަަކއި، އަދި މި ގެންނަން ުއޅޭ މުހިއްމު ބަދަލަށްޓަކައި އެންމެ

 ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަީސއަށްޓަަކއި މިކަން ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަެމކޭ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ުވން:މަދު ވާހަކަދެއްކެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙު ފުށިގެމަނަ

ވަަނ އަހަރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަރަްށ ގިނަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންާނ  3117`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

މަޝްވަރާކުެރވިގެން ވަރަށް ުފރިހަމަ، އަދި ރާއްޖެފަދަ ބިން މަދު، ވަސީލަތްތައް މަދު ޤައުމަކަށް ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ 

ުރގެ ކަމާ ެބހޭ އެންމެހައި އިދާރާަތކާއި، އަތޮޅު އޮފީސްތަާކއި، ރަުށ ޤާނޫނެއް ވަނީ ހެދިފަ. މި ޤާނޫނަކީ ސަރުކާ

އޮފީސްތަކާިއ އަދި ރަްށކުރިއަުރވާ ކޮމިޓީަތކާއި މަްޝވަރާކުެރވި، ިޚޔާލު ހޯދިގެން އެކުަލވާެލވިފައި ވާ ޤާނޫނެްއ ކަުމގަިއ 

ލަކީ މުހިއްމު މައްސަލަތައް، ކުީރެގ ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ވާ ބި

ޑްރާފްޓުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު. ވަކި ަބއެްއގެ ާމއްދީ ފުދުންތެރިކަމަށާއި، ވަިކ ބަޔަުކ ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ވަކި އެދުމެްއ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މާއްދާ  ބިންތައް ބަހާލެވިފައި ާވ  -4ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފަިއވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ބައިތަުކގެ ތަރުތީބު. ހިމާޔަތްުކރެވިފައި ވާ ބިމާ ބެހޭ ބައެއް ނެތުން. ނުވަތަ ބިން ހިމާޔަތްކުރާނެ އުސޫލެއް ނެތުން، މި 

ނަޑއަޅާނެ އުސޫެލއް ެވްސ މި ބިލަކުން ދައްކުވައިދީފަ  ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ރިާޒވްގެ ގޮުތގައި ބިން ކަ ބިލުން އަޅުގަ

ނޑަެއޅިފައި އޮތުމުެގ އެއް ނެތް. ލޭންޑު އެންޑް ސަރވޭ އޮ ތޯރިީޓގެ ނަމުގައި ވަކި މަސްއޫިލއްޔަތެއް ޤާނޫުނގައި ކަ

ބަދަލުގައި ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި އެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކުުރން ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުެރިވގެން ެއ 

އްޔާ ޢައްަޔންކުރާ މަޤާމެއްގެ ބަދަލުގަިއ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެކުަލވާުލން. ސަރވޭޔަރ ޖެނެރަލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ނޑު އެދޭ ކަެމްއ ކަމަށް ދަންނަވަން. މާއްާދ  ސިވިލް ސަރވިްސގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމުގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެްއސުމަކީ އަުޅގަ

އް އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރެވެނީ ދާއިރާތަަކށް ވަކި ކަންކަމަށް ލިމިޓުުކރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެ ، 24

ނޫންކަމުގައި ވެސް ދަންނަާވލަން ބޭނުން. މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫާނ 

ބައްސަިއގެން ކުރުން. އެހެްނ ނޫންނަމަ އެކި ގޮތްގޮތުްނ އޮޅުންއަަރއި، ފުށުއަރާ ޮގތަށް އޮތްކަން ވެސް ހަމަ 

ދު ތަނެއްަގއި މި މާއްދާގައި ަކނޑައެޅިަފއި ވާ ގޮތުން ބިން ރާއްޖެ ކަހަލަ ބިން މަ، 28ފާހަގަކޮށްލަން. މާއްދާ 

ނަޑއެޅިފައި ާވ ވަކި މުއްދަތެއް ވިްއކުން. މިހާރު މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ  ::ވިްއކުމުގެ ބަދަލުަގއި  އަަހރަށް ނުވަތަ ކަ

ޖޭގެ ބިންތައް ެއ މި ސަރުކާރުގައި އަިއސް ރިޝްވަތާއި ސަުރކާރު މުދާ ނާޖާއިޒު ގޮުތަގއި ހޯދި، މީހުންނަށް ރާއް

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. މި  މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނަުއމަށް ނުވަތަ މިލްކުކުރުމަށް ަހދާފައި ވާ ޤާނޫެނއް ކަމަށް ައޅުގަ

މާއްދާ އޮންނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުެރވި، ެއ ޤައުމަށް ފައިދާ ބޮޑުގޮތަކަްށ އެކުލަވާެލވިފައި ވާ ކުީރެގ 

)ަވގުތުކޮޅަކަށްަފހު( ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިރުއިރުޮކޅުން މައިުކގެ ކަަރންޓު ދާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ޤާނޫނުތައް... 

ދައުލަތަށް ބިން ވިއްކުމަށްޓަކަިއ ބިމުގެ އަގުކުރުމަށްޓަަކއި ފުރިހަމަ މަސައްކަތްކުރާ އަދި ، 31ދަންނަވާލަން. މާއްދާ 
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ވާލުން. ައދި އެ ކޮމިޓީަގއި މަޖިލީހުން ެއންޑޯޒްކުާރ ކޮމިޓީައކަށްވުްނ، އިންޑިޕެންޑެންޓު ިއވެލުއޭޝަްނ ކޮމިޓީ އެްއ އެކުލަ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކުންުފނިތައް ބިން މިލްުކވެރިކުރުުމގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނ ާވއިރު ، 32ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. މާއްާދ 

ސް އަޅުަގނޑުމެން ކުންފުނީގެ ޝެއަރ ބަދަލުުކރާ ނަމަ ބިމުގެ އޯނަރޝިޕަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ މި ސުވާލު ވެ

ނޑުމެން ކޮށްލަން އެންމެ  އުފައްދަން އެބަޖެހޭ. ކޯޕަރޭިޓްވ ސޮސައިޓީ އުފެދެނީ ކޮންބަަޔކަށްތޯ މި ސުވާލު ވެސް ައުޅގަ

ެއއްެވސް މީހަކަށް އެއް ރަަށކުން ބަންޑާރަ ގޯްއެޗއް ގިނަ ެވެގން ލިބިގެންނުވާނެ. މިހެން  -45މުހިއްމު. މާއްދާ 

ްއވެްސ މީހަކަށް ެއއް ބަންޑާރަ ޯގއްަޗށް ވުރެ ގިނައިން ލިިބގެންނުާވނެ އޮތުން ެވސް ައޅުަގނުޑ އޮތުމުގެ ބަދަުލގަިއ، އެ 

ގޯތި ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރީޢަތާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން  -47ފާހަގަކޮށްލަން. މާއްދާ 

އެކަންތައް އޮންނަންޖެހޭނީ ވެސް އެހެން ކަމުގަިއ އެކުަލވާލުމަކީ އެއީ މުހިއްމުަކމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި 

ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުެރވިފައި ވާ ޯގތީގައި ކުރާ އެހެން ބޭނުމަކީ އެ ސަރަހައްެދއްެގ ތަރައްީޤގެ  -55ދަންނަވާލަން. މާއްދާ 

ނަޑއެޅުުމގެ  -59ޕްލޭނާ ފުށުއަރާ ކަމެއް ކަމަށް ެވގެންނުވާނެ. މާއްދާ  ބަދަލުަގއި ބިމުގެ ައގު، އެންމެ މީހަުކ ކަ

ނުޑ ހިތާމަކުރަނީ މި ބިލަށް  އިވެުލއޭޝަން ކޮމިޓީައކުން ަކނޑަެއޅުން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ

ނުޑ އޭެގ ޒާުތގަިއ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ބިލު ެއކުލަވާލާަފއި ޮއތް ގޮތް ޭއގެ ލިޔުންތެރިކަމަށް  ބަލާއިރު މި ބިލު އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރގަިއ  3117ނަމަވެސް، މިއަުދގެ މާޙައުލަށް ބަލާއިރު، ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ބަލާއިރު ރަނގަޅޭ. އެހެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ މަޝްވަާރކުރެިވގެން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި ރާއްޖެ ފަދަ ބިން މަދު 

ފައި ވާއިރު މި ޤާނޫނު މިއޮތްގޮތުން ވަސީލަތްތައް މަދު ޤައުމަަކށްޓަކައި ވަރަށް ެއކަށީގެްނާވ ޤާނޫނެއް ހެދި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިުތން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަަގކޮށްލަން. މީގައި ހިތާމައަީކ 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިސޔާީސ ވާހަކަތަެކއް ދައްކާ ވާހަކަ.  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިާޔސީ ވާހަކަތައް ަދއްކަންޖެހޭ. ރައްިޔތުންނާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެންެމ  މިއީ އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް މަންފާ ނުލިބޭ ގޮތަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ފާޑު ވެސް ކިޔަންޖެހޭ. މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ އަބަދުވެސް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޓެކްސް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވެމުންދަނީ ތަން ތަން ވިއްކާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭ ވާަހކަ. ބިން ވިއްކާ ވާހަކަ. ރަށްރަށުގެ ކައުންސިުލގެ އިންތިާޚބުގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ވަނަ މާއްދާ ައޅުަގނުޑ  96ގައި ކަންނޭނގެ ލޯކަލް ކައުންސިުލ އަޅުަގނޑުމެން އުފެދިފައި ވާއިރު ލާމަރުަކޒީ ބިލު

ހަނދާންވަނީ އެ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިދޭ ގޮތަށް މި ބިލު އެކުލަވާލާފަިއ 

އޮތްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ކިނބިގަސްދޮށުގެ ހިބަކޮްށ، ނެގުމަށްޓަކައި ބަަޔކު ކުރެްއވި މަސައްކަތް ވެސް 

ނަށް ފެނިގެން ދިޔަ. މިފަދަ ބިލަކުން ދެން ކަންތައް ެވގެން ދާނީ ކިހިނެްއތޯ ވެސް މި ސުވާލު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން

އެބަ އުފައްދަންޖެހޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ ެއްއވެްސ 

ސީ ހެދުމަށްޓަކައި ރާްއޖޭގެ ބޮޑު ބިމެއް ދޫކުރަްނ އަުގކުރުމެއް ނެތި، އެްއވެްސ ބެލުމެއް ނެތި، އިންޑިޔާ އެމްބަ
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ހަމަޖެހިފައި ވާ ވާހަކަ މިއީ މަޝްހޫރު ވާހަކަ އެއް. މި ބިން ދޫކުރަނީ ކޮންއުސޫލަކުންތޯ، މި ސުވާލު ވެސް އެަބ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ޭއަގއި މައްސަލަ އެއް ނޫން. އެކަމަުކ، މީަގިއ  އުފައްދަންޖެހޭ. އިންޑިޔާ އަްށ ބިން ދިނުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އިންިޑޔާ އަށް ަވކި ބިމެއް ދީަފިއ  ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ ހިސާބަކީ އެމްބަސީަތއް އުެފއްދުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބިން ނުދިނުމަކީ މި ސުވާލު ވެސް އެބަ އުފައްދަންޖެހޭ. މިއީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ. އަބަުދވެސް 

ތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ަގއިމުެވސް ަކންބޮޑުވޭ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މިއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އިންޑިާޔ، އިންިޑޔާ އަންނާ

މައްސަލައަކަށް މުސްތަޤުބަލުަގއި ެވގެންދާނެ ކަމަކަށް ވާތީ މިކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. އާހާބަރު ސަރަހައްދުން 

މެ ފަހުން އެ ތާނަގއި ފޫޓުައޅައި ުނވަތަ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ބިން ވިްއކި މަންޒަުރ. އެން

ސަރަހައްދު ޗެްކކުރިއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަީއ އާހާބަރު ސަރަހައްދުަގއި ެވސް އޮތް މަުގަގއި ެވސް އޮީތ 

ތީ ވިްއކާލާފަ. ެއ މަުގގެ ސަރަަހއްދު ެވސް ެއ ވަީނ ފޫޓުން ބަލާ ނަމަ، އެ ިވއްކި އަދަަދށް ބަލާއިރު މަުގ ވެްސ އޮ

ވިްއކާލާފަ. ސަންފްރަންޓަށް ޭބނުން ވެގެން ސަންފްރަންޓަީކ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ަފިއސާ ޚަރަދުކުރާ ބަަޔކަށް ވާތީ 

ސަންފުރަންޓަށް ފައިސާ ދޭންވެގެން ުނވަތަ އެ މީހުންނަށް މަންފާ އެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ބިން ެވސް 

ރު ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ މިއަދު މަދުވެފައި ވާއިުރ، ދައުލަތުަގއި ހުރި ވިްއކާލިކަން ފާހަގަކުރަން. ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއި

ނޑުމެން ފުންކޮްށ  ބިން ވިްއކަިއ، ދައުލަުތގައި ހުރި ހަރުމުދާތައް ވިްއކަމުން ދާއިރު މިފަދަ ބިލަކާ މެދުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް އެްއޮގތަކަށްވެސް ތާއީެދއްނުކު ެރވެޭއ މި ބިލަށް. މި ބިލަށް ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުނުކުރާތީ  ނުޑ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އަޅުގަ ތާއީދުނުކުރެވެނީ މި ދަންނަވާ ސަބަބުތަކާ ހުރެއޭ. އަޅުގަ

ނޑަކީ މި ބިލަށް ވޯޓުނުދޭނެ ފަރާތެއް ކަމުގައި ހަމަ ދަންނަވަން.  އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމަ ގައިމުެވސް އަުޅގަ

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ހިނގަމުްނ ދިޔައިުރގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަކަަތކުެގ 

ނޑު ެއއް ާވހަކައަކަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުަގނޑު މި ކުރީ. ފުނަދޫ  ތެރެއިން މައިގަ

ހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްަކވަމުން، ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ އަދި ރާއްޖޭގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލާ ބެ 

ނޑަެއޅިގެްނ އިލްތިމާސްކުަރއްވާަފއި ވާީތ  ރަށްރަށުގެ މީހުން ތަމްސީލުކުރާ މީހުން މި ބިލަށް ޯވޓުނުދިނުމަށް ކަ

ސީލުކުރާ މީހެއް ވީމަ، ެއ އަޅުަގނަޑކީ ވެސް އުތުރުގެ އަތޮޅެްއގެ ރަްއޔިތުން، އުތުުރގެ ރަށެްއގެ ރައްޔިތުން ތަމް

ނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން މި ވަގުތު ބޭނުންވަނީ. އަދި ެއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކިވ ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަަގކުރެްއިވ ނުކުތާ، އެހެން ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ކުރަްއވާފައި ވާތީ. ވަރަްށ ބޮޑަށް އެބަ ވިސްނޭ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަަކށް ލިބިދީފައި ވާ ބާރުތައް މި ފާހަގަ
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ބިލުން ނިނގުޅަިއގަންނަނީއޭ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި މި ބިލު ޚިލާފޭ. މިއީ މައިަގނުޑ އެްއ ނުކުތާ އެއް ގޮތަްށ 

ނޑަށް ކީ ކަމުގައި ވީ ފާހަގަކުރަްއވަނީ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ އެއްކޮ  ނޑޭރިގަ ނޑޭރިަގނޑުން ބަ ޅުން އަނެއް ޮކޅަށް، ބަ

ނަމަވެސް އެްއވެސް ތަނަކުްނ ފެނިވަޑަ އެއް ުނގަންނަވާެނ ކައުންސިލުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ، ނުވަތަ ަކއުންސިލުެގ 

އުންސިލަްށ ލަްއވާ ބިްނ އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ ދާއިާރެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބިމަކީ އޮޓަމެިޓކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަ

ކަމަކަށް. ކައުންސިުލގެ މިލްުކވެރިކަމަށް ބަދަލުވާ ބިން ކަމަކަށް އޮތް ކަމަކަށް، ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނަކުން ނުފެންނާނެ. 

ނޑު ގޮތެްއގައި ދެ ަވއްތަރެއްގެ ބިން. އެއީ ބާޑީ ހިއްަކިއގެން އަމިއްލަކޮށްފައި ހުިރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނާނީ މައިގަ

ގަނެގެން އަމިއްލަކޮްށފައި ހުރި ބިން، އަމިއްލަ ބިންކަމުގައި ފާހަގަކޮށްދީފަ. ދެން ހުރި ހުރިހާ ބިމަކީ ބިމާއި 

ބަންޑާރަބިން. މާނައަކީ ދަުއލަތުގެ ބިން. ދައުލަތުގެ ިބމުގެ ވެރިފަރާތަކީ ދިވެހި ދައުލަތް. ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ުއސޫލުން ފަޅާފައި ކޮންމެ ބިމެއް އެއީ އެ ރަށެއް ނިސްބަތްވާ  ފޮްއޗަށް ކޭެކއް ފަޅާ 311ކައުންސިލުތައް އުފެދުމަކުން 

ބިމަކީ އެ ރަށެްއގެ ބިން ކަަމށް ހަމަޖައްސައިދީފަ އެްއ ނެތް. އެީއކީ ޤާނޫނުގެ ިނޔަތެއް ވެސް ނޫން. ޤާނޫނުއަާސީސ 

އުލަތުގެ ބިމުެގ އިން ކައުންސިލުަތއް އުެފއްިދ ނިޔަތެއް ެވސް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ ެއއް ދައުަލތެއް. އެ ދަ 

ދައުލަތަކީ ދައުލަތުގެ މިލްުކެވރިކަމުގައި އޮންނާނެ އެްއޗެއް. އެ ދައުލަތް ހިންގުމުަގއި ޮއތް ސަރުކާރުގެ ފަށަލަތަކެްއ، 

އަތޮޅު ފެންވަުރަގއި ސިީޓ ަކއުންސިލުެގ ފެންވަރުަގއި ރަުށ ކައުންސިުލ ފެންވަުރގައި ުއފެދިގެން ދިޔައީ. ސަރުކާުރެގ 

ރިއަށް އުފަންޮކށްދިނީ. ވަިކވަކި ސަުރކާރުތަެކއް އުަފއްދައި، ކޮންމެ ރަށެްއގެ ދާއިާރގަިއ އޮތް ބިމަީކ ެއ ފަށަލަތަކެއް ތި

ރަށެއްެގ މުޅި މިލްކެްއ ކަމަަކށް ހަމަޖެއްސީކީ ނޫން. އެެއއް ނޫން ޤާނޫނުއަާސސީެގ ނިޔަތަކީ ވެސް. ެއއެްއ ނޫްނ 

ޫނނުގެ ެއއްވެސް ތަެނއްަގއި ބިމުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ޤާނޫނުގެ ނިޔަތަކީ ެވސް. އެހެންވީމާ، ލާމަރުކަޒީ ޤާ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަތޮުޅ  ނޑަެއޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތީ ވެސް. އަދި އޭގެ އިތުރަށް އަުޅގަ ކައުންސިލުކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްާދގަ.  9ތީ ކައުންސިލާ ބެހޭ ގޮތުން، އަޮތޅު ކައުންސިުލގެ މަސްއޫލިްއަޔތުތަކާއި ބާރުތައް ބަޔާންކޮށްީދފައި އޮ

ވަނަ މާއްދާަގއި )ކ( އާއި )އ( ބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން މުހިއްމު. ރަށު ކައުންސިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބާރުތަކާއި  9އެ 

ވަނަ މާއްާދެގ )އ( ާއއި )ވ( މުހިއްމު،  34ވަަނ މާއްދާގަ.  34މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބުނެދީފަިއ އޮތީ އެ ޤާނޫުނގެ 

ވަަނ  :4ލާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް ބާރުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތީ ބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން. ސިޓީ ކަުއންސި

ވަނަ މާއްދާ،  34ވަނަ މާއްދާ،  9މާއްދާގަ. އެ މާއްާދގެ )ކ( ާއއި )އ( މުހިއްމު، ބިމާ ގުޅޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، 

ންކޮށްީދފައި ހުރި މާއްދާތަކަކީ. އެ ވަނަ މާއްދާ މިއީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ަކއުންިސލުތަކުގެ ބާރުތައް ބަޔާ :4

ނޑު ވާހަަކއަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ވެްސ  ބާރުތަކުގަ ބަޔާންކޮށްަފއި ހުރި މައިގަ

ޤާނޫނުތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ ވާ ގޮުތގެ މަތިން، އިޤްިތޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލުގެ ނަުމގަިއ 

ންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި މިފަދަ ތަންތަނުގައި ބި

އިންވެސްުޓކުރުމާއި މި އިންެވސްޓުމަންޓުތައް ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި މިލްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެ ެއވެ. މިއީ ބުނެފައި 
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ނުވޭ އެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާ ދާއިރާެގ ބިން ޤާނޫނީ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ އޮތް ވާހަަކއަކީ. ިމއަކުން ޭދހަ އެއް 

ނަޑއެިޅގެން ދިޔަ ކަމަކަށް. ޤާނޫނުގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޚާއްޞަޮކށް ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވާ  ކައުންސިލު ކަމަށް ކަ

ފަޅު ހިމެނޭ ގޮތުން. އެފަދަ ގޮތުގެ މަތިން ބިން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތެއް ކައުންސިލަށް ލިބިދެނީ. އަދި އެއީ ފަރާއި 

ތަންތަން އެހެން މީހުންނަށް ކުއްޔަށް ޫދކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދެނީ. އަދި އެ ތަންތާނގައި އިންވެްސޓުކޮށްފައި އެ 

އިންވެސްޓުމަންޓު އަނބުރާ ަކއުންސިލަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބާުރ ލިބިދެނީ. އެހެންވީމާ، ބިމުެގ ބިލުގައި ަކއުންސިލާ ގުޅޭ 

ހުރި ވާހަަކތަކަކީ ަކއުންސިލުގެ ބާރުަތްއ ދަމައިގަނެޭވ، ނުވަތަ ިނގުަޅއިގަެނވޭ ނުވަތަ ހީނަރުކުެރވޭ  ގޮތުން ދެކެވިަފއި

 ބާރުތަކެއް ކަމަށް ނުވަތަ އުޫސލުތަކެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

 މަނިކު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އްޗެއް ބަދަލުކޮްށގެން މި ތަނުގައި ވާހަކަދައްކަމުްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މުޅި ބިލުގައި ލިޔެފައި އޮތް ހުރިހާ އެ

ގެންދާއިރު ވެސް ޤާނޫނުއަާސސީ އާއި އަދި ޤާނޫނާ އެްއޮކށް ލިޔެފައި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ހުރި ގޮތަށް ހުއްޓާ 

ބިުލގެ ކަންކަން ރިޔާސަތުން ެއްއވެސް އެްއޗެްއ ވިދާޅުުނވެ އޮްއވާ، ރަްއޔިުތންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އޮިޅއްެޖ މި ބިމުގެ 

ނަޑށް ފެނޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗކޭ ވިާދުޅވެ ެއކަން މަޢުލޫމާތުދެވޭނެ  މި ކުރާ ގޮތުން. އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ހައްަދވާފައި ާބއްވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ރަްއޔިތުންެގ ބިން، މުޅި ޤައުމުގެ އެްއެޗއް ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ބިމަކީ. 

 މުޅިން ބަދަލުވެ، ބަަޔކަށް މިލްކުވެިރކަން ދެނިއްޔޭ ނުދެނިއްޔޭ ިކޔަިއގެްނ އގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަނީ...އެކަމަކު ބިން ހަމަ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލެއއްެގ ދަށުން ތި ވާހަކަ އެއް ުނދެއްކެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. 

 ރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ނޮޅިވަރަމް ދާއި
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 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ތެެރއަށް ހުށަހެޅިގެން ދާއިުރގައި ވަރަށް،  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިމާ ބެހޭ ބިލު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ުހށަހެޅިގެން ދާއިުރގައި ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، )ަވގުތުޮކޅަކަށް ފަހު( މި ބިމާ ބެހޭ ބިލު އަުޅގަ

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވެމުން އެބަދޭ. މި ކަންބޮޑުވުން މި ގޮތަށް  ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ަކންބޮޑުވުންތަެކއް އަުޅގަ

ނޑު ަސބަބެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަނީ ބިމަކީ ވަރަްށ ސްކެއަރ ވެސް ެއއްެޗްއ  ފާޅުކުރަްއވާ މަިއގަ

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަ. ެއހެންވީމާ، ބިން މަދުވުމުގެ ަސބަބުން ބިމަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު ބޮޑުެވގެން އަުޅގަ

ތެރޭގައި މި އުޅެނީ. އެހެންަނމަވެސް، ވެގެން މި އުޅޭ ގޮަތކީ މިއަދާ ހަމައަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭގަިއ ހަމައެކަނި 

ނޑުމެންގެ ިމ މާލޭގަިއ ބާޑީ ިހއްަކއިގެްނ ބަން ޑާރަ ބިން އަމިއްަލކުރެޭވނެ ގޮތްތަެކއް މި ވަނީ ަކނޑައެޅިފަ. އަުޅގަ

މީހުންނަށް އެ ހިއްކި ސަރަހައްދެްއގެ ދެބައިކޮށްފަ އެއް ބައި އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިލްކަކަށް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ހެންނަމަވެްސ، ައތޮޅު ތެރޭގައި ހަމަ މި ގޮތަށް ބާޑީ ހިއްކި ފަރާތްތަކަށް މި ގަާވއިދެްއގެ ތެރެއިން ލިބިދީފައި އޮތް. އެ

ފުރުޞަތު ދެވިފަ ެއއް ނެތް. ބައެއް ރަށްރަުށގައި އެކަން ެއހެން ނުވެގެން ެއ ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާ ައއިއްަސއި އެބަހުރި. 

ޅެން ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ބާީޑ އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަާސސީ ބުނާ ގޮތުން ހަމަހަމަކަމާ އެކު އިދާރީ ފިަޔވަުޅއެ

ވަންޏާ ހަމަ އެ އުސޫލުން އަތޮޅުތެރޭގެ މީހުންނަށް  ދު އަމިއްލަކުެރޭވ ކަމަށްހިއްކަިއގެން މާލޭ މީހަކަށް އޭނަގެ ސަރަހައް

 ގޮތުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަެކއް  ވެސް އެކަން ކުެރވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުތަކެްއ އިން ހުރި

އުޅެނީ. ދެން ވިސްނައިގަންނަންވީ އަނެއް ނުކުތާ އަކީ މިއަދާ ހަމައަށް ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް  ކުރިމަތިވެގެން މި

ނަޑއެޅުްނ ނުވަަތ  އަޅުަގނޑުމެން ހަދަިއގެން ިމުއޅެނީ ހަމައެކަނި ބަންޑާަރ ބިން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާެނ އުސޫުލތަކެއް ކަ

ވަނީ. ިދވެހިންގެ ދިރިުއޅުން ވަރަށް  ކަންތައްަތކެްއގެ ވާހަކަ ަބޔާންކުރަްއވާފައި މިބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަކުރުުމގެ 

ނޑުމެން އިސްާލމްދީން ކުރިއެރުވުމަށްަޓކަިއ،  ބޮޑަށް ބަދަލުެވއްޖެ. މި ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ިމައދު އަުޅގަ

ރިކަ ަރއްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ނޫީނ ފީ ތަރުމަށްޓަކަިއ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަސގާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތިމާވެށި ިޙމާޔަތްކު

ން އެބަ ބޭނުްނ ސިނާޢީ މަސައްކަތްަތއް ކުރުަމށްޓަކައި، އިޤްތިޞާީދ ފައިދާ ލިބެނިވި މަސަްއކަތްކުރުމަށްޓަަކއި ވެސް ބި

ެކްއ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ގޮތްތަ ބިން ބޭނުންކުރާ ބޭނުމުގެ މައްޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް މިއަދު ބިމާ ބެހޭ، ކުރޭ. އެހެންވީމާ

މި ނިންމަންޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ގޮތްތަެކއް ނިންމަން ބަލައިލާއިރުަގއި ބިމާ ބެހޭ 

ނުޑ  ނޑުމެން. މިސާލަކަށް ައޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ މުދަލެްއ އަުޅގަ ޤާނޫނުން އެބަ ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭ ބިމަކީ އަުޅގަ

 ބިމަކީ ވެސް...އެކު ިވއްކާެލވޭ ފަދައިން  ފަސޭހަކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝީދު.ޙްމަދު ރައައެއް ޯހރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަހޯރަފުށީ ދާ

ފިނޮޅު ތެރި މެންބަރަށް މިހާރު އެނބޫދޫދާއިރުަގއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްބިމާ ބެހޭ މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެވެމުން 

ސޮއިކުރާ  .މިހާރު ދީ ނިންމައިފިއިގެން. . މި ދޭތެރެއިން މައްސަލަ ޖައްސަޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ،ހިއްކަން އެްއކޮށް ދީފި

 އޮތީ. އެނބުދޫ... އިހިސާބުގަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެަވޑަިއގެންނެވުން އެދެން. ނޮިޅވަރަމް ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ނނޫން. އިށީ ެއއް  ހޭ މައްސަލަބެ މާނިޒާ

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް.

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަނަޝީދު ވާ މަދުމުޙައް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

 ތެިރ ރައީސް. ޒަތްއް ޔާ ޢިިރއްއާދެ، ޝުކު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޠަފާ.ތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްއެއް ިތމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ޠަފާދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

ރާއްޭޖެގ  ދަްއކައި އެއް ރިހާ ވާހަކައެބޭނުންކޮށްގެން ހިތަށްޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގެ މި ޕްލެޓްފޯމް 

ގޮތަށް ބޭނުންހާ ވާހަކައެއްަދއްކަން އޮތް ތަނެއް ނޫން  ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރަން ރައްޔިތުންނަށް އަޑުިއވޭ

 މި މަޖިލިސް މިތަން....، ވީމާކީ. އެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ދެަވޑަިއގެންނެވުން އެދެން. ނޮޅިވަރަމް ާދއިރާެގ ނނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިށީ ެއއް  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.

 

 ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

ބޭުނމުގެ މައްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ިބން ތަޞައްރަފުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކާ ެއއްޗިހި ހަދަން އެބަޖެހޭ. އާދެ، އެހެްނވީމަ، ބިމުގެ 

ެއްއކޮށް، ފަސޭހަކަމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ަވރަށް އުނދަޫގ ވާހަކަަދއްކަން.  ފަސޭހަކަމާ، ފަސޭހަކަމާ

 ވަރަށް...، ވަރަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ދެވަޑަިއގެންނެވުން އެދެްނ، ނތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތިމަރަފުށީ

 ދެވަޑަިއގަންނަވާ!ނއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީޢި ދެވަޑަިއގެންނެވުން އެދެން.ނހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް.

 

 ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

ކަމަށް އެހެންވީމަ، ބިމުގެ ބޭނުމުގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ބިން ބަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިން ތަޞައްރަފުކުރެވެންޖެހޭނެ 

ނޑަށްށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބިން ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނޭ ކަމަ  ...ބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ރަީއސް ވަރަށް ައޅުގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ކޮޅަށް ިތއްެބވި ހުރިހާ ިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒުެއއް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

  ދެވަަޑއިގަންަނވާ!ނރި މެންބަރުން އިށީޢިއްޒަތްތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއުޅެނީ މި ަމްއސަލަ ވޯޓަްށ ހިނގައިދާނެތީ 

 ެވގެން އެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން. މި މައްސަލަ ވޯޓަށް ހިނގައިދާެނތީ ލަސްކުރަންއުޅެީނ  ލަސްކުރަންެވގެންތޯ މި

 މީހުން ޑްރާމާކުޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ދެވަޑަިއގެންނެވުން އެދެްނ. ކޮޅަށް ިތއްބެިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިއށީ

ށް ދެވަަޑއިގަންަނވާ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަނޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އިށީ ދެވަަޑިއގަންނަވާ!ނއިށީ

ތްތެރިވަން. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ ތެވުމަށް ނަސޭހަރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްހު

ތްތެރިވަން. ޮކޅަށް ތިއްެބވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ސޭހަތެވުމަށް ނަތްރުމަތްތެރިކޮށް ހިހު

ޢިްއޒަތްތެިރ  ެދވަަޑއިގަންަނވާ!ނދެވަަޑިއގެންނެވުން އެދެން. ކޮޅަށް ިތއްބެިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނއިށީ

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް.  ވަޑަިއގަްނނަވާ!ދެނމެންބަރުން އިށީ

 

 ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

އަްށ  ވަގުތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި، އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ 

ނޑު ަކމެއްކެއް ގެަނއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުބެހޭ ބިލެއް އިޞްލާޙުތަ ބިމާ  .ޤަބޫުލކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް.. ކަމަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ދެވަަޑިއގަންނަވާ!ނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން  ދެަވޑަިއގަންނަވާ!ނިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ އިށީ ދެވަަޑިއގަންނަވާ!ނއިށީ

ތެރިކޮށް ރުމަތްހުމަްއަޗންގޮޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް  ދެވަަޑިއގަންނަވާ!ނއިށީ

ދެވަަޑއިގެންެނވުން އެދެން. ނވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީތްތެރިވަން. ކޮޅަށް ތިއްބެތެވުމަށް ނަސޭހަހިތް

ދެަވަޑއިގެންެނވުން އެދެން. ކޮޅަށް ނއިށީތްތެރި މެންބަުރ އިލްޔާްސ ލަބީބު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

މަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެވަޑަިއގެންނެވުން އެދެން. ތިނތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ

 ތަވާ!ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްހުގަވާއިދަްށ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މައްަޗންގޮޅި ދެވަަޑިއގަންނަވާ!ނއިށީ
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އާދެ، ކޮޅަށް ިތއްބެވި ހުރިާހ  ދެވަަޑިއގަންނަވާ!ނވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އިށީ

ތެވުން އެދެން. ކޮޅަށް ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ތެރިޮކށް ހިތްރުމަތްހުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް 

ބަރުން ކޮޅަށް ތިއްބެވި ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ތެވުން އެދެން.ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްހުގަވާއިަދށް  މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ތްތެރި މެންބަރު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ، އްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަޫދ ދާއިރާގެ  ޢި  ވަަޑިއގަންނަވާ!ދެނއިށީ

ތިމަރަފުށީ  ދެވަަޑއިގަންަނވާ!ނއިށީهللا ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު، އިލްޔާސް ލަބީބު

 ދެވަޑަިއގަންނަވާ!ނފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ ޑަިއގަންނަާވ!ދެވަނންބަރު އިށީދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިައށް ގެންދަވާ.

 

 ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

އެއް އޮތްކަމަްށ  ފަދަ މައްސަލަ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އުފެދޭ އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ބި، ބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާަގނުޑ ޤައަޅު ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި މާ ބެހޭ ބިުލގެ ަވރަށް މުހިއްމުއަުޅގަ

ބިން  ިއ،ޤީަޤތުގައި ބިން ބޭނުންކުރާ އުޫސލުގެ މައްޗަށް ބަލަވަނީ. ޙަ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދާ ހަމައަްށ ގެނެވިފައި މި

ނޑުމެން އެަބޖެހޭ ބިން ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ތަޞައްރަފުކުރަން.  ،ނުންކުރާ އުސޫލުގެ މައްޗަްށ ބަލައިބޭ އަުޅގަ

  ..މިދެންނެވީ ކާމިޔާބުކުރަން.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ބާރަށު  ދެވަޑަިއގަންނަވާ!ނށީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިދެވަޑަިއގެންނެވުން އެދެން. ނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ

ދެވަަޑއިގެންެނވުން އެދެން. ަމއްޗަްނގޮޅި ދެކުނު ާދއިރާެގ ނދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒް އިށީ

 ދެވަޑަިއގަންނަާވ!ނތަވާ. ހުރިހާ މެންބަރުން އިށީރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްހުަގވާއިދަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ

ފުޅު ދެވަޑަިއގެންނެވުން އެދެން. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ

 ކުރިއަްށގެންދަވާ. 

 

 ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންަނވާލަން ޭބނުންވޭ އަުޅަގނުޑގެ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަްށ ހަމަ ހުރިހާ 

ނޑަށް ދެްއވާށޭ. ހަމަ ވަރަށް ހިތާމައާ  އަުޑއްސަވާލަެދއްވާށޭ. ިނކަން ވާހަކަ ކުިރއަށް ގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން  ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާޭނ  އްެވސް ބޭފުޅެއްގެ ރޫޙު ނުވަތަ ޖަޒުބާުތ މާގައި އަދި އެ ނތާމިއެްއކޮށް އަުޅގަ
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 ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަކަ އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރާތިމަރަފުށީ ދާ ، އެއް ވެސް ނުދެކެވޭ. އެހެންވީމާ  ކަހަލަ ވާހަކަ

 ..ެއއް. އަކީ ެއްއވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެްތ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ!މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި 

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އެއް.... އަކީ ޙަޤީޤަތް ޮއޭޅ ފަދަ ވާހަކަ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވުނު ވާހަކަ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރާތިމަރަފުށީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ށު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިޮކށް ހިތްތަވާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، ބާރަ

 ދެވަަޑިއގަންނަާވ!ނމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ. އިށީމުޙައްމަދު ޝިފާޒު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހިތްތަވާ. ޖަލްސާގައި  ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ދެވަަޑއިގަންަނވާ. ުހޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ނދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ ނުކުރަްއވާ. ތިމަރަފުށީއަުޑގަދަ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދެވަޑަިއގަންަނވާ. ނމެންބަރު އިށީ

  ށް ގެންދަާވ.ތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްއޒަހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ. އާދެ، ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ޢި

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް.  ..އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން، އާދެ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ވިލު އާދެ،

ތްތެިރވަން. ނަސޭހަ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަޅުަގނޑު

ދެވަޑަިއގަންނަާވ. އާދެ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އިށީވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެން

ތްތެރިވަން. މަތްތެރިކޮށް ިހތްތެވުމަށް ނަސޭހަރުހުޠަފާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު މުޞްޢިއް

މަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް ވާއިދަްށ ހުރުޠަފާ މަޖިލީހުގެ ގަ ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް 
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ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެވަަޑއިގަންަނވާ!ނތްތެރިވަން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނަސޭހަ

ާރގެ ތްތެރިވަން. އާދެ، ނޮިޅވަރަމް ދާއިމަތްތެރިކޮށް ިހތްތެވުމަށް ނަސޭހަރިޔާޟް ރަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރު

 ށް ގެންދެވުމަށް.ތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ކުރިއަޢިއްޒަ

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

  ...އެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ އާދެ، ޙަޤީޤަތަކީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަަކށް އެކަހަލަ ކަމެއް ދެވިފަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު...

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިން އުނިކުެރވެްނ  ގައި ދެކެވުނު ދޮގު ވާހަަކ ޔައުމިއްޔާނތާ ބެހޭ ގޮތުން މި  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ތިމަރަފުށީ 

 ...މި ފަދަ މައްސަލަތައް ވާނެ. އަދި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މިއަދު މިނއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ އަދުގެ ޖަލްސާަގއި ނިޒާުމ ދެވަަޑއިގަތުން އެދެން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މި ނަސޭހަކުރާޤާއިމު  ތްތެރިވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ނަން. އަުޅގަ

ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަްށ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް. އާއި 

ނެެރންޖެހޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ނެރެގެން ނަމަވެސް. ނޮިޅވަރަްމ  ،ކުރާނަންލްާސގަިއ ނިޒާމް ާގއިމުއަޅުަގނޑު ިމއަދުގެ ޖަ

 ށް ގެންދަާވ.ކަފުޅު ކުިރއަތްތެރި މެންބަރު ވާހަދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެއް.  އަކީ ވަރަށް ނާޒުކު މައްސަލަ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިމުގެ މައްސަލަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގަ  އި ބިމުގެ މައްސަލަަތއް މިހެން ހޫނު ވެސް ވާނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިވަގުތު އަުޅގަ

  ...ން މަދުވުމާއި، ިބން މަދުވުމާސަބަބަކީ ބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޠަފާ، ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު މުޞްއާދެ، ތިމަރަފުށީ ދާއިާރގެ ިޢއް

ތްތެރިވަން. ދެން ފަަހރު ނަސޭހަ ވުމަށް އަިދވެސް ެއއްާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެރިޔާޟް ރަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގަ

 ށް ގެންދަާވ.ތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއައަޅުަގނޑު ޖެހޭނީ ނަން އިްއަވން. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ 

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލަތަށް ހާއޮތް  ވަގުުތަގއި ދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންީވމަ، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިއާ

 ގޮތުަގއި ހެޔޮގޮުތަގއި..... ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގައި ބިން ރަނގަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރައާދެ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް ނަޭސހަ ތްދީ އިންޒާރު ދީފިން. އަޅުގަ

ނުޑ ނަން އިްއވާނީ ިޢއްޒަތްތެރި  މި ތެިރ މެންބަރު ތްމެންބަރުންގެ. ނޮިޅވަރަމް ާދއިރާެގ ޢިއްޒަ 3އަރުވަނީ. ދެން އަުޅގަ

 ށް ގެންަދވާ.ވާހަކަފުޅު ކުިރއަ

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މެދު ހިނގާފަ މަނިކުފާނާ ލަ ކަމެއް އެއާދެ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވަރަށް ާމތް ބޭފުޅެއް. ެއކަހަ

މައްސަލަ ޖެހިގެން  ނޭނގެ މިނެގން އެބަޖެހޭ. އެހެންވެގެން ކަން ވާހަކަ އެ ގައި މިރެކޯޑު އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއަުދ 

ތަެކއް. ެއކަހަލަ ދެއްކެވީ ހުސް ދޮގު ވާހަކަފުޅު އުޅެނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ މި

ޠަފާ ފަދަ ތިމަރަފުށީ ެކވުމުގެ ސަބަބުން މުޙައްމަުދ މުޞްވާހަކަފުޅުތަެކއް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެދއް

 ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނޭނގެއެަކހަލަ ބަދުނާމެއް އައުން ކަން ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަދަ ސާފު ބޭފުޅަކަށް

ކުރާއިުރގަިއ އަށް ފޯކަސް ވާ މައްސަލަ ވެގެން މިއުޅެނީ. ކޮންެމއަަކސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ހުށަހެޅިފައި

ކުެރވޭނެ ވިޔަފާރި މުދަލަކަށް ހަދަން. ޅު ގޮުތަގިއ ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރާްއޖޭގެ ބިން ރަނގަ

ނޑުމެްނ ނޑު މިދެންނެވި ފަދައިން ބިން ރަހުނުއެކަން ކުެރވޭނީ ކުރިން ައޅުގަ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަގޮތްތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުެމން ނައްތާލެވިގެން. ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހެދިގެން. ބި އެކަްނ ން ވިއްކާލުމަށްހުރި ހުރަސްތައް އަޅުގަ

 .ކުެރޭވނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި..އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގއިމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތެވުމަށް ރުމަތްތެކޮށް ހިތް މަދު ރަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ ހުމެންބަރު އަޙް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ށް ގެންދަާވ.ތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަތްތެރިވަން. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިްއޒަހަނަސޭ

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަށް ކުރީ   ންކުއިސްލާމިކް ބޭ ދުވަހު ވެސް ައޅުަގނޑު ެދންނެވިން އާދެ، އެހެްނވީމަ، މިއަދު ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިބން ރަނގަޅުގޮުތގައި ބޭނުން ކުރެވޭނޭ ގޮތްަތކެއް ހެދިފަިއ ތަޢާރުފު ނޑިވަޅެްއަގއި އަުޅގަ ވަމުން އަންނަ ދަ

މް. މުރާބަހާގެ މަފްހޫ އީމެކޭ މިން މިސާލަކަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުަގިއ ބޭނުންކުރާ އެއް މަފްހޫވުމުގެ ސަބަބުނެތު

ކުރުމަށްޓަަކއި މި ބޭންކަށް ދިނުމަށްޓަކައި މޯގޭޖު ގެ ތެރެއިން ބިން ވިއްކާލުމަށްޓަަކއި ނުަވތަ ބިންހޫމުމުރާބަހާގެ މަފް

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ބޮޑުވުުމގެ ސަބަބުން ައމިއްލަ ވިޔަފާރި ާއއި މިނިވަްނ  ލަތަށްގޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުހިން

ޅުަގނުޑ ވާ ކަމަށް އަ ޓަކައި ވަަރށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެޅިފައިކުރުމަށްރި ާއއި ކުދި ވިޔަފާިރ ތަރައްޤީވިޔަފާ

ނޑުމެން އިތުރަށް، ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ ނޑުމެންެގ ހޯދައި ިމ ފުރުޞަތު އަޅުގަ ގަތުމަށްޓަަކއި އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ތު ަވގު ގެނައުމަށްޓަަކއި މިރާއްޖޭަގއި އޮތް ބިމާ ބެހޭ ާޤނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. މި ބަދަލު އަުޅގަ

ލައިލާއިުރގައި މާބޮޑު ކަންޮބޑުުވންތަކެއް ނެތް. ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހުށަހެޅިފައިވާ ޑްރާފްޓަށް ބަ

ނަމަވެސް މި ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ޤާނޫނު  ވީ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ބަލައިލާއިރުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަެކްއ ހުރި ކަމުގައި

މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އާދެ، ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

ނޑުމެން ެއއް ހަމައަކަށް ގެނެސްގެްނ ނަކުރުމުގެ ފުށުއެރުންތަާކއި އަަރއި އެހެންވީމާ، މި މާ ރުންތަކާ އަުޅގަ

ނ އިޤާނޫނުއަސާސީ އެކަމަކަށްަޓކަިއ ބާރުދޭ އެންމެހަ  ުކރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ޑުމެން ހާސިލުކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް ެގނައުމަށްޓަކައި އަުޅގަ ވަގުތު އަުޅގަ

ބައެއް މީހުންނަކަށް ނުލިބޭ.  ވަުރގެ ބިންކޮޅެއް އުޅުމެއް އުޅެން ބޭނުންވާމި ދިމާވާ ގޮތަކީ ރަނަގޅު ހަމަޖެހޭ ދިރި

ވުރެ ކުޑަ ބިންކޮޅުަތއް  އަކަފޫޓަށް  711މިސާލަކަށް ދައުލަތުން ނިންމާފާނޭ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން 

ކަމަށް. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދަނީ ެއއްމެދު  ނުކުރެވޭނެރަޖިސްޓްރީ ކަމަށް. ކުދިކޮށް ހުންނަ ބިން ނުކުރެވޭނެރަޖިސްޓްރީ

ނޑުމެބަެއއް ުއސޫލުއިމާރާތެއްގެ ގޮުތގައި ިހއްސާެވގެން ނުވަތަ މިކަހަލަ  ންގެ ތެރޭަގއި އެބަހުިރ. ތަކެއް ދަތިތަެކއް އަުޅގަ

ރި ފައިދާ ޔަފާކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ލޯނު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބިން އޭގެ އެންމެ ވިމޯގޭޖު

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މިލިބޭނެ އިޤުތިޞާދީ ވަސީ އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން  ލަތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދަތިތަކެއް އަޅުގަ

ކުރުމަށްޓަކައި މި ހައްލުރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ދިމާވެފައި މިވާ ބިމުގެ ަމްއސަލަ 

 ައޑުއަހާފަިއ... އެކު މި ވާހަކަ ައޑުއަހަން ވެސް. ކެތްތެރިކަމާ މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެވަަޑއިގަންަނވާ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާ 

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ނޑު އެދެނީ އަޅުަގނުޑގެއާދެ، އެހެްނވީމާ،  ތަްނކޮޅެްއ  ވާހަކަކޮުޅ ައޑުައއްސަވާލަެދއްަވއި، އެންމެ ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަ

 ..އިމުކޮށްދެްއވުން.އަމާން މާޙައުލެްއ މިތާނގައި ގާ ، ޞުލްޙަވެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއް ރަޝީދާއި ތިމަރަ ރިާޔޟު  އާދެ، ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު ވަނީ އެންމެމުޙައްމަދު މުޞްޠަ ނުޑ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ތި  ފާ އަށް ައޅުގަ  3ފަހުެގ އިންޒާރުދީފަ. އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މެންބަރުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް  3މެންބަރުންގެ ނަން މި އިއްަވނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ަވޑަިއގެންނެވުން އެދެން.  ރަޝީދު މަޖިލިސް ދޫކުރައްަވއި ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ފާ، ވިލުފުށީ ދާއިމުޞްޠަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިކުމެވަޑައިގަްނނަވާ މަޖިލިސް ދޫކުރައްވާ. 

ނޑު މިހާރު ވަނީ  ..އާދެ، ައޅުަގނޑު. ! ނިކުމެަވޑަިއަގންނަވާ!މެންބަރު، ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ޖަލްސާ މެންބަރުން މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި  މެންބަރެއްގެ ނަންއިްއވާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި 3 ނިކުންަނވަންދެން އަޅުގަ

ނޑާލަނީ.  މެދުކަ

 

ނޑުްއވާލެްއވުްނ:   (އަށް 61;24އިން  46;24)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު ކުިރއަްށ މި ނާޑލުމަށްފަހު އަޅުގަ އަރުވަނީ  ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑު ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މި `. ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑާލިއިރު ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ހުރި ޖަލްސާ މެދުކަ

 ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް.މުޙައްމަދު 

 

  ކަދެއްެކވުން:ވާހަނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ތާނަގިއ  ެއއް މި ޚިލާފު ވާހަކަ ގެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތާއާދެ، މި ޖަލްސާ ހޫނުވާން މެދުވެރިވީ ވެސް ބިމު

ނޑަށް ޤަބޫލު ދެކެވުނީތީވެ. ކުެރވޭ ގޮުތގަިއ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރާ ބެހޭ ގޮތުން އެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ާކ ބެހޭ ގޮތުްނ ެއއް. އެހެންވީމާ، ބިމުގެ ކަންތަ އަީކ ެއްއެވސް ޙަޤީޤަތެއް އަސާެސއް ެނތް ވާހަކަ  ދެކެވުނު ވާހަކަ

ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ވަރަށް ސިޔާސަ  ކަންބޮުޑވުން މިއަންނަ ސަބަބަކީ ބިމަކީ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން

ސަބަބުން ބިމަށް އޮންނަ ވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަމުގެ  ވުާމއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބިން ބޭނުންވެފައި އެްއޗަކަށް

ައކީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު  މި މައްސަލަ އްދިމާވެގެން އުޭޅ މައްަސލަ އެ ބޮޑުވުުމގެ ސަބަުބންޑިމާންޑު 

ނަޑއެޅިފައި ޤާނޫނެްއަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ ދިރިއުޅެން ދޫކުރާނެ އެންމެ ކުޑަ ބިންކޮޅަކީ ކޮަބއިތޯ ކަ

ދޭ. ވަމުން އެބަ ވަރަށް ކުދިކުދި ތަްނތަންކޮޅަށް އޮންނަން. ދެން މައިންބަފައިންނަށް ލިބިފައި ހުންނަ ގޯތި ބަހައިގެން

ވެްސ  ދިިރއުުޅމުގެ ހުއްދަދޭނީ. މިއީ އިތޯ ަބޔަކުއެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް ކުދިވަުމން އައިސް ކިހާވަެރއްެގ ކުޑަަތންކޮޅެްއގަ

ނޑަެއޅިފައި ޮއންނަންޤާ ނޑު ޤަބޫލު ޖެހޭނެނޫނަކުން ކަ ކުރަން. ދެން އަދި ހަމައެހެން ދެމަފިރިއަކު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ތްތަެކއް ޤާނޫނުގައި އެބަޖެހޭ ހިމެނިފައި އޮންނަން. އެހެން އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ ދެމަފިރިން އެުކވެގެން ބިންހޯދޭނެ ގޮ

އޮންނަނީ  އުޅެނީ. އުޅެފަިއ ފިރިހެންމީހާ އަށް ެއކަނި މި ބިން ލިބޭ ަކހަލަ ގޮތަކަށް މި އިނދެގެން ވަރަށް ލޯބިން މި

ކުދިން ލިބިފައި އަންހެންމީހާ ވެސް ދުަވސްވީ ުދވަހު  23 ،21މިހާރު އޮންނަ ޢާއްމު އުސޫލުަތކުގެ ތެެރއިން ބަލާއިރު. 

ވަރަށް އިންސާފު  އީއެ އަންހެންމީހާ ވަިރކޮށްލާފަިއ ެގއިން ނެރެލީމާ އޭނަ ވަްނނާނެ ތަނެއް ނުހުރޭ. އެހެންީވމާ، މި

ނޑު ޤަބޫލު ނެތް ވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ށް އެދެކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ދެމަފިރިއަކަށް އެްއކޮށް ޯގއްޗަކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެްސ ރައްކާތެރިކުެރވޭނެ ގޮތަށް  ކުރަނީ. އަދި ައންހެންމީހާގެ ޙައްޤުކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ޖެހޭނެއޮންނަން

ނޑު ޖެހޭނެށީގެން ާވގޮތަކަށް ބައްޓަްނާވންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އަލުން މި ޒަމާނާ އެކަ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަނީ. ދެން ބިމާ ބެހޭ ޤަބޫލު ވެްސ  ކަމެއް ކަމަށް ކުރިންނަށް ފަހިކޮށްދޭ އެންމެ މުހިއްމު ޤާނޫނު އަޅުގަ

ނުޑމެންައކީ  ހަކައަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަމުންދިަޔ ވާ މިވަންނަ މުރާބަހާގެ  އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެއީ އިސްލާމިކް ބޭންކު މު އެއްބަސްވުމެއް ކަަމށް ވަރަށް މުހިއްއެއީ  އެއްބަްސވުން. އަޅުގަ

 ބޭންކުން ލޯނު ނަަގއިގެން ގޭެގ ހެދެން ފެށޭނެ. މިހާރު ައިއމަ އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމިްކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް 

ޅު މެދު ހިތްޕު ބޭފުުޅން ބޭންކުގެ މުޢާމަލާތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އިްނޓްރަސްޓާބޭވެސް ވަރަށްގިނަ 

 ވާ ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާީތވެ ިމކަން ނުކުރެވި މިއޮތީ. އެހެްނނަމަވެސް، މުރާބަހާގެ ެއއްަބސްވުމެްއގެ ތެރެއިން މިހަމަ

އަދިވެްސ  އެކު ލުކޮށް ދަންނަވާލިން އެހެންނަމަވެސް، ކަންބޮޑުުވން ހުރުމާ ވެސް އަުޅަގނޑު ތަފްޞީ ގޮތަކީ ކުރިން

ންނަން ބޭނުންވާ މީހާ ވަ އަަކށް ށް. މުރާބަހާގެ އެގްރިމަންުޓގައި މުރާބަހާންޓަކޮށްލާނަްނ މި ޕޮއިތަންކޮޅެއް އެލަބަރޭޓު

ެއއް  ކުރަނީ މި ބިން. ޭބންކުން އެތާނގައި ގެ ދެނީ. ދިނީމަ ބޭންކުަގއި ަރޖިސްޓްރީބޭންކަްށ މި ބިްނ އިސްލާމިކު 

ން އަށް ބިން އަލުމުގެ ކުރީގެ ވެިރޔާފުރުޞަތަކީ ބިއަޅައިދިނުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާެނ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައި ބޭންކުްނ މި ދޭ 

ކުރާއިުރގައި މިހާުރ ބެކް  ޝަންގެ ތެެރއިން ަބއިއޮޕް ޝަނެއް ދެްއވަނީ. އެހެންވީމާ، މިކުރާނެ އޮޕްއަނބުރާ ބައި ެބކް

ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ މި އިސްލާމިކް  ވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް އޮންނަ ގޮތުން މި ބޭންކަށް ގޮތަކީ އަޅުގަ
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ބޭންކުން އަނެއްކާ ކަން އެބަޖެހޭ. ދެން އިސްލާމިކް އެއް ދައުަލތައް ދައް ގެ ޓެކްސް 26ލާގެ %އިރުގައި މި މަރުޙަބިންދޭ

 2ެއއް ދަްއކަްނ އެބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް  ގެ ެޓކްސް 26ެވސް % އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނަމަ ބިން ބަދަލުކުރާއިރުަގއި

މާ، މުރާބާހާ ަލއްކަ ރުފިޔާ ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ަދއްކަން ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީ 4މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރެވެންޏާ 

ޤާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިްނ  . އެހެްނވީމާ، މިކަްނކަންތީ ޤާނޫނުތަުކގެ ތެެރއިން ވެފަކަަމކަށް މިއޮށް ދަތިއަށް ވަނުމަކީ ވަރަ

 ންޖެހޭ. ދެން މިއަދު މި ދޭއް އެބަ ލިްއބައިވަން ވިޔަފާީރގެ ައަވސް ފުރުޞަތުތަކެައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މިނި ނައްތާލައި

މި ދެ ބިލު މިއީ ވަކިްނ މި ރަހުނުގެ ބިލު ވެސް. ބިލާ ެއއްކޮްށ އަދި އަންނަންޖެހޭ ބިލެްއ ގޮަތކީ މި  ވާ

ުކރާއިރުަގއި ބިން ކޯޓުން ބޭުރގެ ހެން މިދަންނަވަނީ ބިމެއް ރަހުނުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންގުެޅޭވނެ ދެ ބިލެއް ނޫން. އެ

 ވާ  މިވީމަ  ން. އެހެންނޫންކުރެވިފައި އޮންނަ އިމުގާތަކެއް ވެސް ެއބަޖެހޭ ަގއި ިވއްކާެލވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމުޙަލާއެއްމަރު

ނޑަކަށް ތިން ގޮތަކީ ހަމަެއކަނި ރަހުނު ޕްރޮސެސްގެ ތެޭރގައި   ފަސް މަހެއް  ،ތަރުހަ، ވެްސ މިައދު ބިން އެބަ ގާްތގަ

އިން ވިއްކާެލވޭ މުދަލެއްެގ  ަނީތާޖައަކްށ ެވެގްނ ަދީނ ިމީއ ަފޭސހަ ، އެހެންވީމާ ފަހަރު. ވެސް އެބަ ނަގާ ބަެއއް

އެއް ނުކުރޭ. ބޭންުކތަކުން ބަލައެއް ނުގަނޭ މިކަމެއް. އެހެންވިމާ، މިފަަދ  ގޮތުަގއި ިވޔަފާރިވެރިން ކްެލސިފައި

އެހެން މި ރަހުނު ލޯނު ހަމަ އެއް ނުެއއް ލިބޭ. ދެން ކީ ބިމުގެ އަސްލު ވެިލއުއަ ހާލަތްތަކުގައި ދިމާވާ މައްަސލަ

ވަރަށް ބޮޑެިތ ދަތިތަެކްއ  ުމގައި ިވއްކާލުިއ ފަދަ ހާލަތެއްގައްކާލަންޖެހޭ ރަހުނު ވި ނުކުރެޭވ ފަދަ ހާލަތެއްަގއި އަދާ

ވަީނ ލާގެ ތެރޭގައި އެ ތާށިއެ މަރުޙަ ދެމިގެން ދިޔައިމަ ފަސް އަހަރުރުޙަލާގައި ހަތަރުއެބަހުރި. މިސާލަކަށް ކޯޓުގެ މަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ބިލަކާއަދަެދްއގެ ގިނަ  ރަށްމީހެއްގެ ވަ ުރގަިއ މެދު ވިސްނާއި ފަިއސާ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެެވނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ރިފްލެކްޓު  ކުަރން ހުރި ދާއިރާތައް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެމން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ތަ އްކަތްތައް ކުރާ މިވާގޮތަކީ ސިނާޢީ މަސަވީމަ ވެއްޖެ. ތަފާތު  ފާތު ބަލާއިރުަގއި ބިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޯތި ދޫކޮށްފަިއވާސަރަޙައްދުތަކާ  އިޤްތިޞާދީ  ވެއްޖެ.ދުތަކާއި ވަކި ސަަރއްހަ މެދު ޢާއްމު އިންސާނުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ބިން ކޮންމެވެްސވަރަކަށް ޢާއްމު  ންތަކުގެ ތެޭރގައި ހުިރ ބިޅުުމގެ ދިރިއުފާއިދާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ޭގސް ރައްކާކުާރ  ،ސިމެންތި ގުދަންތަކާއިަވާޑންގެތަކާިއ، ، ނަމަވެސް މިސާލަކަށް ގަރާޖުތަކާއި  ވީ ކަމުގައި

ކީ ދިމާވެދާނެ ދަނީ. ސަބަބަ އްދުތަކުން ބޭރަށް މިން މިހާރު ޢާއްމު ދިރުއުޅޭ ސަރަހަފެކްޓްރީތަކާއި މިހުރިހާ ތަންތަ

ވެސް  ިމހުރިހާ ކަންތަކެއް އްލުމާެއއްެގ ސަބަބުން ޢާއްމު ރައްޔިތުްނނަށް ލިބިދާނެ ގެދިސާހާނުރައްކާތެރި 

ކަންކަމާއި މިހުރިހާ އެ އަންނަނީ. އަދި ހަމައެހެން ނޮއިސް ޕޮލިއުޝަން ފަދަ  އަޅުަގނޑުމެން ހޭލުންތެރިވަމުން މި 

ނުޑމެން  ހަދާއިރުގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންތައް. ދެން ދިމާާވ ކަންތައްތަކަީކ ވެްސ މިއަދުެގ ޒަމާނީ ޤާނޫނެއް އަުޅގަ

ވެދާނެ ނުވަތަ ޢާއްމު ށް ވިޔަފާިރވެރިަޔކު ޭބނުންފުޅުވުމަށްޓަަކއި މިސާލަކައަކީ އިސްާލމްދީން ކުރިއެރު އަނެއް މައްސަލަ

ގޮތުްނ  ިއ ޢާއްމު ުއސޫލެއްްއޔާ، ޙަޤީޤަތުގަިބމެއް. އެހެްނވެއްޖެފަރުދަކު ބޭނުންފުޅުވެދާނެ މިސްކިތެއް ބިާނކުރުމަށްޓަކަިއ 

ހާ މީހުން އުޅޭ  611މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ބިން ދޭންޖެހޭނެ. އެކަން އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، 
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އެދުނީމާ ރަށެއްަގއި ދެތިން ހަތަރު މިްސކިތް ހުއްޓާ މީހަުކ އެރަށުން ިމސްކިތެއް ބިާނކުރުމަށްޓަކަިއ ިބމެއް ބޭނުންެވގެން 

ވެސް ވިސްނަްނޖެހޭނެ އެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އިތުރުވަމުންދާނެ މިންވަރަކާއި އަެނއްކާ އޭނާ އަްށ  ދައުލަތުން

ތަކަާކއި މިކަހަަލ މިސްކިތަކަށް ބޭނުންވެފަިއާވ އެހެން ރަށެއް ހުރެދާނެ. އެރަށުން ބިންދެވޭނެ ކަަހލަ އުސޫލު

ނަޑެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ  ކަންތައްތަެކއް  ،ސާކުރަނީ. ދެްނހަމަ އެ ސްކޫލް، މަދަރުނޑު ޤަބޫލުވެސް ކަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިމާ ވެސް  ށްޓަކައި ބޭނުންކުެރވޭ ބިން މިއީކުރިއެުރވުމަހަލަ ތަންތަން އުފައްދާ ތަޢުލީމު މަކުތަބު ކަ

ނޑު މިދެކެނީ. ބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ތެރޭގައި ަކނޑަެއޅި ބަޔާން ކުރެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެްއ ކަމަށް އަޅު ގަ

ނޑު ދެންނެވި ފަަދއިން މި ސާތަކުގެ ތެރެއިްނ ސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ ްސކޫލް މަދުރައެހެން މިދެންނެވީ ކުރިން ެވސް އަުޅގަ

އަތޮޅުތަުކގެ ތެރޭަގއ މިގޮތަށް ސްކޫލް މަދުރަސާތައް ިމ އެހެންވީމާ،  .ބޮޑު ބައެއް މި ހިމެނެނީ މާލޭގަ

ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ ަސއިޒުން ބަލާފައި ކިހިނެއްތޯ  .މާއި ކިހާވަރެްއގެ ބިންތޯ ދޫކުރާނީކުރުމަށްަޓކައި ދިުގކުރެޭވ ބިއިމުގާ

އާއި އަދި  މިކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ ން މިކަންކަން ަކނޑަައޅާނީއަޅުަގނޑުމެ

ތީ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ކުުރކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ ބަެއްއ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުުޅ ދައްަކަވން ބޭނުންފުޅުވާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ޢަބްދު މެންބަރުމާަފންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި  މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި

 .ޢަބްދުއްރަޙީމު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު 

ވާހަކަ ދަްއކަވަމުން  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް މީގެކުރިން ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ އިްއޔެ މަޖިލީހުގައި 3113/12

ދަން . އެ ޤާނޫނު ހަކުަރއްވާފަމަދު ދީދީ ވަީނ ފާހަގައްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިާޔ އަޙްޅި އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިމައްޗަންގޮ 

 ،ލަކަށްޤާނޫނު ބި ގައިދިޔައިުރގައި ދެން ެއައށްފަހު ެކިވ އެ ޤާނޫނުގެ ބަހުސްތައް ިނމިގެންއް އުޅުނުއިުރގައި ވާހަކަ ދެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،. އެކަމަނާ ވަނީ ހާމަކޮށްދީފަ ގޮތް ވެސް ވީ ދިަޔ ހިސާބުން ކަންތައްބިލު ޤާނޫނަކަށް ެވގެން އެ

ތިބި މީހުންގެ  .އޭރުގައި މަޖިލީހުގައި ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ ވެސް  ބަލައިލިން  ހަމަތަށް ހާމަކޮށްދީފައި އަުޅަގނޑުމެން އެގޮ

ތެރެއިން އެެކްއގެ ނަން ހަމަ މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ުކރީގެ ސިފައިްނގެ ވެިރއެްއގެ 

ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ މިއީ ހުންނެވީ ޤާނޫީނ  ކުަރްއވަިއގެން އެމިލްކު ގ.ފީރޯޒްލޮޖު އި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ިމއަދުގޮތުގަ 

އެ ގޭަގއި އޭނަ ައށް ފަތެއް ލިބިގެން އައީ އާއި  ެއއްތޯައކީ ކާުކގެ ގެ  ކިޔާ ގެ ޓާއޭމެއް. މ.މާމުއުފެދޭ ކަސުވާލު

ކުރަންޖެހިފައި އްދަން ޖެހިފައި ސާބިތުވަ ލާތަކަށްޙަމިހުރިހާ އެއްޗެހިތަކެއް މިއަުދގެ ޝަރުޢީ މަރު ކިހިނެއް ކަމާ
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މަރުޙޫމް ޝަފީޤަށް އަލް ،ކިޔާ މީހަކާ ބަދަލުކޮށް  ލޮޖު ކިޔާ މީހެއްގެ ޝަފީޤުފީރޯޒްމ.، ކިޔާ ގެ ޓާއޭމ. މާމުއެބަހުރި. 

ބަދަލުކޮށް، ޝަފީޤަށް މާމުޓާގޭ ފަތް ލިބިފަިއ، މ.ޖަީރމާގޭ ބޭފުޅެްއގެ އަތުަގއި ިމއޮތީ ައސްލު މާމުޓާޭގގެ 

 އަކީ. އެކަމަުކ މިއަދު އޭިތ ސިފައިންޭގގަިއ ަވޒީފާަގއި ހުންނަވައިގެްނ، ސިފައިްނގެ މިލްކުވެރިކަން. މިީއ މައްސަލަ 

ފީރޯޒްލޮޖް ކިޔާ ތަނެއް އަޅަިއގެން ސަރުކާރުން ބިްނ ނަގައިގެން ކަން ކޮށްފި. އަށް މ.ފީރޯޒްލޮޖު ދީފައި، ގ.

ގޮތަށް ަޙއްޤުަތކެއް ިނގުޅިފަިއވާ ބަަޔކަށް  ން ބޭނުންާވ ސަބަބަކީ އެފާސްކުރަ ައޅުަގނޑުމެންއެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު 

އުޅެނީ ނުޙައްޤުން  ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ހޯދައިދޭްނ ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ. މި ޤާނޫނު ބޭރުކުރަން ބޭނުންވެގެން މި

އެކު ދަންނަވަން ކެރޭ.  ރައްޔިތުންގެ މުދާތަެކއް ކަިއެގން ތިބި ބައެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ހަމަ ޔަޤީންކަމާ

ދިޔަ ގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެީއ މީގެ ކުރީގައި ޤާނޫނުތަްއ ކަންތައް ކުރަމުން

ގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދެއްުނކުަރން މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގޭ ނެުގމަކަށް މިތާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ޤަރާރަކަށް. އެ

 އެ ޤަރާރު...

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ، މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަވގުތު ހަމަވީ. 

 

 ނިންމުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޯއގަސްޓު  33އެއް އޮންނާނީ  . ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާުތ ވެސް މިހާރު މިވަނީ ހަމަވެފަ އަދި މިއަދުގެ ޖަލްާސގެ ވަގު
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود
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