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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ބަރުންޢިއްޒަތްތެރި މެން 22ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .2102/10/10/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ 

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީ  ބިލުޤޫބާތުގެ ޢުގައި ޤާނޫނުލް:9:3މިއަދު . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .4އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ހޭ ކޮމިޓީ އާއި ސަރުކާރުގެ ބެ ގައި މިނިވަން މުއައްސާސަތަކުގެ ކަންތައްތަކ11:11ާ. ންނާނެއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އޮ

 . އޮންނާނެ ލިއްޔާތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަދި ގަވާއިދު ކޮމިޓީމަސްއޫ

 

 .ސުވާލު. 1

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ނެތް ގައި މިއަދު މަސައްކަތެއް .1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 



  

 

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 6

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .6އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މަތިން ބޭރު  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  111އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާ. 6.1 -6.1

ދަންނަވާ  ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ތިރީގައި މި ރުން ކަނޑައެޅުމަށްއިން ސަފީ ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ

އެ  ން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކުރުމާއިގެ ދަށު(ށ)ގެ ދާވަނަ މާއް 171ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ނަންފުޅުތައް

. 1. އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ އާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލަ

ގެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭ ކާނޭޝަންވިލާ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ޗައިނާ.ހ

ލީ، އަލްފާޟިލް ކަ.ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު މ. 2. ސަފީރުކަމަށް

ރުކަމުގެ އިތުރުން އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީއަށް ދިވެހިރާއްޖެ  ސްރީލަންކާ ،ސައިން ޝިހާބުޙު

މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް . ކަމަށްންޓު ސަފީރުޑެރެސި-ންހިރާއްޖޭގެ ނޮވެނޑައަޅާ ދިއަށް ކަ ލިއާއޮސްޓްރޭ އިފިލިޕީންސަށާ

 . އްމަށް ދަންނަވަންޢާދެއްވުމަށް އަމީންއިއްވަވައި

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ޖޭގެ ދިވެހިރާއް. ށްފަހު ދަންނަވަމެވެވެދުން ސަލާމަ ޝާހިދަށް،هللا ސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ

މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ(ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  111ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫ

އްޔަންކުރުމަށް ކަމަށް ޢަ ދަންނަވާ ބޭފުޅުން އެގޮތުގެ މަތިން ސަފީރު ޓަކައި ތިރީގައި މި ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް އިން

 ދަވައިދެއްވައިއްހޯންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާމެދު ރައްޔިތު ވުމާހަމަޖެއްސެ ބޭފުޅުން ސަފީރު ކަމަށް ކުރާތީ، އެގަސްތު

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ކާނޭޝަންވިލާ،.ހ. ދެއްވުން އެދެމެވެއިއަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހަށް އަންގަވަ

 ންނަވާހު ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިސްރީ .ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ޗައިނާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ރަޝީދު،

 އިން ކަނޑައަޅާފައިހިރާއްޖެ އަށް ދިވެ ސްރީލަންކާ ،ލީ، އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޝިހާބުކަ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު މ

 ޓުންޑެރެސި-ންއަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮއި އޮސްޓްރޭލިއާ ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން ފިލިޕިންސަށާ

. ކުމްޚާދިމް. 2112އެޕްރީލް  3. 1423ލްޢޫލާ ޖުމާދަ 11. ބޫލުކުރެއްވުން އެދެންޤަތިރާމު އިޙް. ށްކަމަސަފީރު

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޙައްމަދު ވަޙީދުމު



  

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަށް  ކޮމިޓީ ބެހޭ ށް މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާމި މައްސަލަ ކުރިން ކަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

 . އަޅުގަނޑު ކަނޑައަޅަން ކަމުގައި ފޮނުވުނީ

 

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް .11ރު މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު މިހާއަޅުގަނޑު އާދެ، 

ބެހޭ  އްވާފައިވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާހުށަހަޅު ރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުތްތެވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ .11.1 -11.1

ކުރި ދުވަހު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ފަހުން ބަހުސް މި ބިލުގައި އެންމެ. ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ދާންދޫ ، އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. އަރުވާނަންންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި މެ

 .ށްތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟަދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއި

ޖިލީހުގެ ރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މައާދެ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .`

މިދާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް ބިލުގައި  އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ރެ ހުށަހަޅައިސުށް ކުރީއްރައަށް ވަފްލޯރ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލު މުހިއްމު ވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ . އަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް މިއީ، މި ރާއްޖެ

ރަށް ޚުދުމުޚްތާރު ށް އެއްޗެހި ގަންނަމުން އައީ ވަމި ރާއްޖޭގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުންނަ ތަންތަނަ

ޤާނޫނަކުން އަދި ގަވާއިދަކުން، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދަކުން ތަކެތި . ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށްގޮތެއްގައި ކޮ

ނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ން އެކަން ކުރުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަކަން ބެލެނޭ މެކޭނިޒަމެއްގެ ތެރެއިގަނެވޭ ގޮތް ނުވަތަ އެކަން

ފަހުން ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ  ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ މަތިން އެންމެ އާދެ، މިހެން މި. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނާ އެނގުނީމާ،  އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގުނަމުން ގޮސް ވަކި ހިސާބަކުން ތިމަންނާމެންނަށް ކުރި ނުލިބުނުކަން

އެކީގައި ބޭހާ އަދި އެއީ، އެފަދަ މުދާ ލާފައި ހުރި ތަން އަނދާ . ހުޅުގަނޑެއްބޮޑު ސިންގާ  މާ ދެން ފެނިގެންދިޔައީ

ބައެއް ތަންތަނުން ފެންނަން  އިތަނުގައި ހުރި ބައެއް ކެމެރާތަކުންނާ އެދުވަހު  އަދި އެ. އަށް ވެގެންދިޔަ ތަން އަޅި

ހެންނަމަވެސް، އެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަ އޮތްކަން އެއް މާބަޔަކު ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީއެއީ ކޮން ހުރި މަންޒަރުތަކުން



  

އާދެ، . ކަންސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވެފައި އޮތްޕީގެ ސަރުކާރުން ވެސް އެކަން ބަލަން ކުރި މަ.ޑީ.ކީ އެމްއަ ހިތާމަ

ގުޅުން ހުރި  ބަޔަކާ ކަމުގައި އިންވޯލްވާ ބައެއްގެ ކަންތައްތައް ބަލަން ތިބި އެކަންކަން ބަލަން ކުރި މަސައްކަތުގައި އެ

ބޭސް ސަޕްލައިކުރުމުގައި އަދި އެހެނިހެން  އެޗަށް.އެމް.ޖީ.އެއާ ގުޅިގެން އައި. މެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނުޅުގަނޑުކަމަށް އަ

 ހާއަހަރެއް ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ދޮޅު، އް ދިމާވެމެޝަނަރީތައް ސަޕްލައިކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެ

ން އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް މެކަން އެއީ އަޅުގަނޑުކުރަންޖެހުނުއްމަލްން ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގޫ ތަހަތުދުވަސް ރައްޔި

ކެއް ހަދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ވަކިވަކި ކުންފުނިތަ ކީގައިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއާއެ. އްއެނގުނު ކަމެ

ކުރެވި ކުންފުނިތަކެއް ހަދައި ނުފް ޓްރޭޑުގައި ރަޖިސްޓްރީޓްރީ އޮމިނިސް އާއި ކުންފުނި އިރުގައި މީހާއިޢުލާންކުރެވޭ

އާދެ، އޮޑިޓު  .ތަންތަންކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިފައި ހުރި ފަދަ ފަރާތްތަކަށް މުދާ ގަނެވޭ ގޮތް ހަދައި އެފަދަ ފަރާތްތައެ

 އެޗަށް.އެމް.ޖީ.އައި. އޮތީ ފާހަގަކުރެވޭ ނޫން އެހެން ކަންތައްތަކުން ވެސް އެކަން އެ އެ އިތަކުންނާރިޕޯޓު

ގުޅިގެން އެ އަދި އެއާ . ސްކޭން މެޝިންތަކެއްހުރި ތަކެއްޗަކީ ޗައިނާގައި އުފައްދާފައި  ސަޕްލައިކުރެވިފައި ހުރި ބައެއް

ކެއް ޖަހާ ފައިސާ ނެގިފައި އޭގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ތާރީޚުތަ ،މަށްނަރީތަކެއް ސަޕްލައިކުރެވުނު ކަނޫން ވެސް ބޮޑެތި މެޝަ

މިއީކީ . ޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަން މިއަދުގެ ރިހުރި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްފައި ނަގާފައި ހުރި ފައިސާތަކެއް . ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫން

ކުރީ ދުވަހުގެ ތާރީޚުތަކެއް ޖަހާފައި ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި އެހެންނަމަވެސް، އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ އޭގެ . ވެސްކަމެއް 

ކޮށްފައި ބިލުތައް މެޝަނަރީތައް ސަޕްލައިކުރެވިފައި ނުވަތަ މެޑިކަލް މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ އެހެނިހެން ތަކެތި ސަޕްލައި

 މި ސަބަބުތަކަށް، އާދެ. ންޖެހިގެން އައި ސަރުކާރުގައި ޖެހުނީ މި ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދޭ. ކަންހަދާފައި ހުރި

ކުރި ކަމުގައި  މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެ ބަޔަކު. ދަންނަވަނީ މިއީ މުހިއްމު ބިލެކޭ އަޅުގަނޑު މިޓަކައި، 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އަޅަންޖެހޭނެދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު ކުރާ ބަޔަކާ މި ،ފުން ނެއްޓިންޞާވީނަމަވެސް ހަމަޔާއި އި

ގެނައި ސަރުކާރު  ތަކުން މިޣާވާބަ އިދިޔަ ސަރުކާރާ ވެއްޓިއަކީ  ދާ ވާހަކަ ންނަށް ދެކެވެމުން މިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެ

އިވެމުންދިޔައީ  ގައި އިންތިޚާބަކަށްފަހު ގެނައި ސަރުކާރަށް ފަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑ2112ު ،ކުރީގައި

ތަކުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައި، އަދި އެކިއެކި ކޮމިޓީ އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ. ދަރަނީގެ ވާހަކަ

. ދޭ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް ކުޅުއްވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގާތުން ފެންނަމުން އެބަ މީޑިއާ ގެންނަވައި

ވާކުރާ ނިޒާމު ހިލޭ ބޭސްފަރުދަނީ ރައްޔިތުންނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި  ހައި،ނޭޅޭނެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއް ޖަ އަށް ހޮޅިނޭވާ. އަށް އެޅިފައި އޮތް ވާހަކަ ހޮޅިނޭވާ

ވެސް، ތިޔަ އެހެންނަމަ. އް ގާއިމުކުރުންޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގޭނެ ނިޒާމެއެއީ، މުވާސަލާތީ . ސަރުކާރުން ފޮނުވި

އަށް އެޅޭނެ  ހޮޅިއެއީ، އާސަންދަ ނޭވާ. އިލްކޮށްލީކަންތައްތައް ފެ ނެރެގެން އެވިޕް  ބޭފުޅުން މި ތާ ތްރީ ލައިން

އްޒަފުން ހެލްތު ގެ ދަށުން މުވައަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އިވަޒީފާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ބޭރު މީހުންނާ. ކަންއެންމެ ބޮޑު



  

 އެއީ .ފާސްނުކުރި އެއް ސަބަބަކީ އެއީޙު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް އޮތް އިޞްލާންސް ސްކީމުގެ ދަށުން އިންޝުއަރއިންޝުއަރެ

ދަނީ  މި ހަމަގައިމުވެސް، އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ފެންނަމުން. އަށް އެޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު ހޮޅިއާސަންދަ ނޭވާ

މިލިޓަރީ ގެ ސިފަޖައްސައި ޑިމޮކްރަސީ ރުކާރު ގެނައުމަށްފަހުދަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ބާޣާވަތަކުން ސަ އިވެމުން މިއަޑު

ކުދިންނަށް ދޫކުރަމުންދާ . ށް އެޅޭ ވާހަކައެކަނިވެރިމައިންގެ ފައިސާކޮޅު ނޭވާހޮޅި އަކުރާ މި ޤައުމުގައި  ކަމެއްވެރި

އަށް  ހޮޅިންސް ސްކީމުގެ ކަންތައްތައް ނޭވާހެލްތު އިންޝުއަރެ. އަށް އެޅޭ ވާހަކަ ހޮޅިފަންސުރުގެ ކަންތައްތައް ނޭވާތްފޮ

ހާ ދުވަހުގެ އަހަރެއް 2ނގޭ ސިފައިންނަށް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެހެންނަމަވެސް، ފައިސާ. އެޅޭ ވާހަކަ

 ހުރި، ސިފައިންނާއި ހާ މިލިއަން ރުފިޔާ ސައިޑުކޮށްފައި އެބައެއް 311. ނެތް އެއް މައްސަލަ .އެލަވަންސް ދީފި

ތައްތައް ބޭނުންވާ ކަން އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރަން. ނެތް އެއް މައްސަލަ .ފުލުހުންނަށް ޚަރަދުކުރަން

 11އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމު . ރުފިޔާ 1ގައި މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ 2112ރުގައި ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއި. ކުރެވޭ އެބަ

ރުފިޔާ މަސްޓަނަކުން  3111މިއަދު އިއްޔެ . ރުފިޔާ 22އަކީ  އިރުގައި މަސް ކިލޯވެއްޓުނު. ރުފިޔާ ހަދައިދޭނަމޭ

ދައްކާއިރު ތިޔަ ގޮތުން ވާހަކަ ގުޅޭބިލާ . ވާހަކަދައްކަނީ ގޮތުން މި ރައީސް، ބިލާ ގުޅޭ ޢިއްޒަތްތެރި. ކުޑަކޮށްފި

އެއީ . ވިއްޔާއިން މީގެ އަސްލަށް ސީދާ ރުޖޫޢަވެސް ފަސޭހަވާނެ ދުރުން ލައިގެން އައިސް ބިލުގެ ތެރެ ބޭފުޅުންނަށް

 ގުޅޭ ވަރަކުން އަޅުގަނޑު ބިލާހުރި މިން އަޅުގަނޑުގެ ޤާބިލުކަން. ނޫން ބައެއް އެންމެންނަކީ އެހާ ވިސްނުން ތޫނު

ވާތުން ގޮތުން މިއަދު ބަޣާ ގުޅޭހިނގާފައި އޮތް ކަންތައްތަކާ  މިއަދު މި .ދައްކަނީވާހަކަ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި

އެއް  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިތުރު ވާހަކަ ގޮތުން ވާހަކަނުދައްކައި ގުޅޭ ގެނެއްސަ އޮތް ސަރުކާރާ

ނގޭ ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ގައިމު. ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ބުއްދި ޤަބޫލެއްނުކުރޭ ދެއްކިދާނެ

އެތައް  111ވެރިކަން ބަދަލުވިތާ ދޮޅު ހަފްތާ ނުވަނީސް . ކުރެވޭކަން ކަމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަ އެއް

ރަށް ދޮޅު މިލިއަން ޑޮލަރު އަހަ 11. އެއީ ދޮޅު މިލިއަން ޑޮލަރު. ތުރުކޮށްފިއަހަރަށް އި 11ރިސޯޓެއްގެ މުއްދަތު 

ނެކަން އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި އަށް ނޭޅި ހިނގާ ހޮޅިޑޮލަރު ލިބިގެން އާސަންދަ ނޭވާ އެ ދޮޅުމިލިއަން. ކަމެއް ޖެހޭދޭން

ވަސް ތެރޭގައި ރަށަކަށް ދޮޅު ދޮޅު ހަފްތާއެއް ހާ ދު، އެހެންވީމާ. ކަމެއް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ށްރައީސަ

އެއީ  ތިމާމެން ބޭނުންވާ ކަންތަކެއްކޮށް މިއަދު މިކަން ކުރެވޭކަން އަހަރަށް ދަމާލައިގެން 11 އްކައިމިލިއަށް ޑޮލަރު ނުދަ

ގެ ޓީޗަރުން 11ލީގައި މެންދުރުފަހު ސެޝަނުގެ ގިނވިލި .ގއ އިއިއްޔެގަ. އޮތް ޙަޤީޤަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން

. ނެތިގެން ފައިސާ. ނެތް ތިން ރަށުގައި ކަރަންޓެއް .މޭނުދީގެން ނުނިކުއަނެއް ސްކޫލެއްގައި މުސާރަ .ކުމޭނުނި

 އިއެކީގަ ތަކާގޭތީއޭ ދަރަނި ފޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިން. ނެތީސް ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލީ ފައިސާ ކީއްކުރަން

ވީއިރުގައި ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ނުދީ އޮއްވާ އަހަރު 31. ހެދީބަނދަރު 61ގައި ރާއްޖޭ ގެ ފަހުން މ2112ި

ފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ދަތުރު. ކޮށްދިނީމޭންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭސްފަރުވާލައްކަ އެތައް ރައްޔިތު 3 މި ރާއްޖޭގެ

 ން އިތުރު ދިރާސާއަޅުގަނޑުމެ. މައުމޫނު ބެހެއްޓީ އިއެއް ކޮށްފަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދިރާސާ 7ޓަކައި  ގާއިމުކުރުމަށް



  

ތިމާމެންގެ . މިލިއަން މީހުން ދަތުރަށް އެރުވީމޭ ރައީސް 1ވެރިކަން ވައްޓާލިއިރުގައި  ،އެއް ނަހަދާ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް

މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް . ނެތީމާ ދެން ކުރާނީ ކީއްތޯ ވަރުގެ ގާބިލުކަމެއް މި

 މިލިއަން ޑޮލަރެއް އޮތް ދަރަނި އެތައް 711ގެ ފަހުން ގެނައި ބަޖެޓުގައި 2112 އިއެކީގަލުވުމާ ބަދަ ފުރަތަމަ ވެރިކަން

. އެއް އޮތް މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް ދޭން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ 311. ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ބޭންކުތަކަށް

ގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ 2112ރުކާރު ދެމެހެއްޓީ ސަ އަޅުގަނޑުމެން އިއެކީގަންނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ދަރަނި ފޮތަކާ އެހެ

ތީސް ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިފަދަ ބިލެއް ނެ. އުފަލާ އުއްމީދާ އެކީގަ

، ގޮތަށް ގަނެތް ގޮތަކަށެއް އެއްޗެހި އެއެއްޗެހި ސަރުކާރަށް ބައްލަވައިގަކުރިން . ކުރައްވާތިމަނިކުފާނު އެއްޗެހި، މާ

ވެސް މި ގެންގުޅެނީ ދިވެހި  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން. ނޫން ކަމެއް މަކީ އެއީ އެހާ ރަނގަޅުފައިސާދެމުން ދިޔު

މިއަދު . ނުވާނެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ކުޅެވިގެންއެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ފައިސާއާ އަޅުގަނޑުމެންގެ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ

ވެސް  މައުމޫނަކީ. އަށް ބޮޑުވީމަ ދެއްކެނީ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާ ކަމުގެ ވާހަކަ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިޔާވެރި

ސީދާ މަގުމަތީގައި . އެކަމަކު މައުމޫނު ރައްޔިތުން ގައިގައި އެހާ ބޮޑަށް ތަޅަނީ ޖަލަށް ގެންގޮސް. އެއް އަނިޔާވެރި

އެކަމަކު  .ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އުޅުނު މީހެއް ކަމުގައި ވެސް މި ފެންނަ ތަނުގައި އެހާވަރަށް ތެޅިތަނެއް، އަޅުގަނޑަކީ

ވަރަށް އެފަދަ އަނިޔާކުރުން އެއީ  މަތީގައި ސީދާ ހަމަ މުގުރުން ތަޅައިމަގު. އެހާ ބޮޑަކަށް އަނިޔާއެއްނުކުރޭ

ކި ދެއްދެކޮޅަށް ވަޙީދު ކައިރީގައި ވާހަކަ އާން ނޫނީ އަނިޔާޔާމީهللا ހަކަ ދެއްކިއިރުގައި ޢަބްދުއަނިޔާގެ ވާ .ލާއިންސާނީ

އަންނި . ލާށޭވެސް ބުނީ ތަޅައި ހުރިހާ މީހުން ދުއްވައި އެހެން ހުރިހާ މީހުން ޔާމީން ނޫންهللا ޢަބްދު. މީހަކު ނެތޭ

އެކަމަކު އެނގެންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ، . ތެރޭގަ ގަޑިއިރު 24ވެސް ކޯޓު އަމުރުނެރެފި  ރިޔާޟު. ވެސް ޖަލަށް ލާށޭ

ދި ކޯޓު އަ. އޮތްކަން މަތީ ފަރާތެއް އެބަ ވުރެ މެންނަށްރައީސް، ތިމަންނާ ޢިއްޒަތްތެރި އެނގެންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ

ވެސް  ކަމެއް މިހެން އޮތްއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހުރިހާ. ނުދެވޭނެކަންއަދަބުއަމުރަކުން ނަޙައްޤުން 

. ޤާބިލުކަން އެބަ ލިބެންޖެހޭ އެހުމުގެނާމެންނަށް އަޑުތިމަން. އޮތް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެބަ

 ތިޔަ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި. ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ތިޔައިން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ

އެކީގައި  ތްބާލޯވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް ން ބޭރުން ދާހަކަ އެއީ ގަވާއިދުގެ ބޭރުން މައުޟޫޢިނުގައި ދައްކާ ވާތަ

ވުރެ  ޅުންނެއް އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކަށްވަކި ތިޔަ ބޭފު .އެބަ އިންނަވާ ބުކުރެއްވި މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްތިޚާއިން

ފުގެ ންވާނީ އިންޞާއަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކިރަ. ންނޫ އެއް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ އެއީކީ. ގާބިލެއްނުވާނެ

 ގުޅޭގޭ އެކައްޗަކީ މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ނއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމި .ފުގެ ބިއްގަނޑުތަކުންއިންޞާ، ހަމަތަކުން

މި ބިލު  ،އެހެންވީމާ، ވަކި މިކަން. އޮތްކަން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ ވެސް ގޮތުން މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން

މަނިކުފާނަށް  އީއެ. ނާނެނގޭނެ ވަކި އެހެން ބޭފުޅަކު ނުހުންވުރެ ބޮޑަށް އެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްހުށަހެޅު

ކަމުގެ  މި. ގޮތް ގޮތާއި މިކަން ކުރަމުން އައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި މިކަން ހިނގަމުން ދިޔަ



  

 ގުޅޭ ކަމާ މި. އޮތީ އަސްލު ކަންތައްތައް އެނގިގެން މި މަޖިލީހަށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި

ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކިތަންމެހައި ގޮތުން ކު ގުޅޭ މި ކަމާ. އަށް ގިނަ ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިންތިހާގޮތުން ކުރަ

މި ބިލަށް ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލުތަކަށް، އެހެންވީމާ. ގިނަ

ރި ރައީސް، އާދެ، ޢިއްޒަތްތެ. ހަގަކުރި ނުކުތާތަކުގެ އަލީގަފާމި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ އިސްވެ  ދުކުރާ ވާހަކަ މިތާއީ

. ކަންކަން ހިނގާ މަގުން އޮޅިގެންދާކަން ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތަކީ އަނެއްކާވެސް މިއެއް ނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

 ށްފަހުއަ 2112. އީސް ކަންބޮޑުވާނެއޮޅިގެން ދިޔައިމާ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައެކަންކަން ހިނގާ މަގު

އެހެންނަމަވެސް . އެއީ ހަމަހުއްޓާ ނުގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް .ނިދާލެވުނު އިއެކީގަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަހިމޭންކަމާ

ޔާރު މަނިކުފާނު ފޯނުން ވެސް ފަނޑި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިހަށްދުވަހު އަޑު އިވިގެން ދިޔައީ އައްޑު އަތޮޅުގައި

ވެސް ފޯނުން ފަނޑިޔާރު  އަތޮޅުގައި .ލ. ކަމެއްހިތާމަވެރި އީމި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޑު ޖަހަމުން ދިޔަމުއްދަތު

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތަކަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ . އެއް ބޮޑު މައްސަލަ މިއީ ވަރަށް. ޖަހަމުން ދިޔައީމުއްދަތު

ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތަކުން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ވެސް އަދި ޖު

. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ގުޅިގެން އެބަ ކާއާދެ، މިފަދަ ކަންތަ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ކުން ލޮބުވެތި މެންބަރުން ގުޅޭ އަދި މިއަދު ބަޣާވާތަ ވާހަކަ ތިޔަ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފައިސާ ނެތް

އާއި މި  ދައުލަތަށް ލިބުނު ލާރި މި. ސަރުކާރު ވައްޓާލާފައި ތިބި ބޭފުޅުން ދައްކާއިރުގައި މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް

 ދެންނެވީ ސަރުކާރާ އަޅުގަނޑު މި. ގޮތް އެއީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހެދިފައި އޮތް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަފާނަން . ންއަހަރު 31 ނަރުދަމާއޭ 4ގައި ހެދިފައި އޮތީ ރާއްޖޭވާލުވިއިރުގައި މި ހައަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް ފުވައްމުލަކު  ގުޅޭ މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ. އެއް ވާހަކަ

ކަން ފެށީމާ ސިޔާސީ އެއް ބޭފުޅަކު އެއަރޕޯޓު ހަދާ ވާހަކަ ދައްކާތާ ކިހާ ދުވަހެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައް

ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން  ފަހުން ތި އެންމެ. އޮތީ ހަދާފަ އެ މަސްދުވަހުން، 3ހޭ ކިހިނެއް. ވިދާޅުވީ ޖިންނިން ލާފަހޭ ހަދަނީ

އަތޮޅުގައި  އައްޑު. އަޅުގަނޑުމެން އެއަރޕޯޓު ހަދާފައި އޮއްވާ ގައި ދަތުރުކުރެއްވީ ފުވައްމުލަކަށްވެސް ފްލައިޓު

ކީކޭތޯ ތި ބޭފުޅުން . މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލީ .ނިންމީ ހަކަށްދުވަހު ސާކު ސަމިޓު ބާއްވައިގަނޑުމެން ދާދި އިއަޅު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން އެކަން . އެއީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އަޅުވާ އަނދުނެކޭ. ވިދާޅުވީ

ދަންނަވަނީ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު  ތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިއެހެންވީމާ، ޢިއްޒަ. އޮތީ އެކަން ކޮށް ނިންމާފައި އެ

އެކީގައި މި ޖެހޭ އެކުވެރިކަމާ  އެކީގައި މި ހުރިހާ ކަންތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބިލަށް ތާއީދުކުރުމާ މި. ތާއީދުކުރަމޭ

. އެކޭ ހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާއެއީ މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ. ކުރަންޓަކައި މަސައްކަތް ޤައުމު ނެގެހެއްޓުމަށް

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް

 



  

 :ބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުންއަ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލުމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބިލަށް  އާދެ، ވަރަށް ކުރިން އަޅުގަނޑު މި. السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاتهޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  . `

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ކުއްލިއަކަށް ހިތަށްއެރީ ކުރިން ނޯޓުކުރެވިފައި ހުރި . އި އޮތީ ވެސްވާހަކަދައްކަން އެދިފަ

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު . ވާހަކަތައް ނޭނގުނު ނަމަވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ތް ބިލު ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮ ގުޅޭ ތަކާ ބެހޭ އާލާތްތަކާންތައްދިނުމުގެ ކައޮތް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ފުވެރިކަމާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ޓަކައި ބޭނުންވާ އާލާތްތައް އިންޞާ އްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ޞި

އާދެ، އެކަންކަމުގެ ޤާނޫނީ . ލުކުރަނީކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫ ޓަކައި ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިދިނުމަށް

ބަ އިން އެ ގިނަ އާދެ، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް. އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން

 3އެހެންނަމަވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ މި ވޭތުވެދިޔަ . އަށް އެޅިފައި އޮތް ވާހަކަ ހޮޅިދައްކާ މިހާރު ކަންކަން ނޭވާ

ޓަކައި މީހުންނަށް ބިޑުކޮށްފައި އެ ބިޑަށް ހޯދަންޖެހޭ  ށް ތަފާތު އެއްޗެހި ގަތުމަށްއެޗަ.އެމް.ޖީ.ދުވަހު އައި އަހަރު

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބިލެއްގެ މުހިއްމުކަން . ސާ ހުރީ އެކަމަކު މީހުން ނަގާފައެ ހުރިހާ ފައި ،އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބި

އަން އެއް ނެތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތައް އެހެރީ އެތައް މިލި އުންޓުތަކުގެ އެންމެ ލާރިއަދި ކުރިން އެކަ. ބޮޑު ވަރަށް

ކޭޝަން އާއި އެޑިޔު ދެން އަނެއްކޮޅުން ބަލާއިރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ޑޮލަރަކުން މުއްސަނދިވެފަ

 އެހެންވީމާ، ބަޔަކު ވަކި މަޝްރޫޢެއް ނޭވާހޮޅި. ގޮތް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން އެހެރީ އެނގެން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ވީ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަހަލަ . އަށް އެޅިގެންނެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ދައްކަން އުޅުނަސް ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅިގެން އުޅޭ

 އެއް ޤާނޫނީ އުސޫލާ، ޓަކައި ބިޑަށް ލެވި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މީހުންނަށް ތަކެތި ގަތުމަށް ،ޤާނޫނުތައް ފާސްވެ

އްޔާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުން ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ މަ ނޫނީ ފައިސާ ނުދޭގޮތުގެ މަތިން ތަކެތި ގެނައި ވާ ތްގޮ

ގައި މި ގޮތުން ބަލާއިރުގެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އުސޫލެއް. އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވާނެ

. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ގުޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ބައެއް ބެހޭ ބިލާ ކާބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަ

ވިޔަސް އޭގެ ބޭނުންކުރެވޭނެތީވެ އަޅުގަނޑު މި  ކަމަށް ގޮތުން މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައި އެހެންނަމަވެސް ވަކި ޤާނޫނެއް

އެހެންނަމަވެސް . ނަވަންވާހަކަ ދަން މި އުސޫލުތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ. އުސޫލުތަކަށް ތަބަޢަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ޤާނޫނުގައި  ބެހޭ ބާބެއް ވެސް އެ ޑު ޤާނޫނެއް ހެދިގެންދާއިރުގައި ޞިއްޙީ އާލާތްތަކާބެހޭ ބޮފަހުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ 

 އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން. ކަމަށް ދެކެން ވާނެ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި މަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން މާހިމެނިގެން ދިޔު

. ނަމަ ޤާނޫނުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ގޮތުން ވަކި ޤާނޫނެއް ހަދަންވެއްޖެ ގުޅޭ އަށް ކޮންމެ ބަޔަކާ އްޙީ ދާއިރާޞި

އްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހޯދުމުގައި ޞިއެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު ޤާނޫނެއް އައުމުގެ ކުރިން ވެސް 

ގޮތަކަށް ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ  އެފަދަ އާލާތްތައް ބަލަހައްޓައި އެކުގައި ކަމާއި އިންޞާފާއި ހަމަހަމަކަމާޢަދުލުވެރި

ސާސްކުރެވިގެން ތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް އިހުދުވަހު ޚިދުމަ އްޙީ ދާއިރާގެ ގިނަހެދުމުގެ މުހިއްމުކަން ޞި



  

ސޫލުތަކާއި ކަންތައްތަކަށް ތާއީދުކުރާ ބިލުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ އު ވާތީވެ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކަށް

ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވެސް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ  އަދި މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް. ވާހަކަ ދަންނަވަން

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް. ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢާޒިމު ޢަލީ  ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދު

 ކަމަށް އާދެ، މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެން . ދަންނަވަންބޮޑަށް ޝުކުރު ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ވަރަށް

ގިނަ  ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މި ފްލޯރގައި ވަރަށް މުހިއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ވަރަށް މި

ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތައް މިފަދަ ގިނަ ވާހަކަ ބިލުތަކެއް އޮއްވާ ރައްޔިތުންނޭ ކިޔާފައި މޭގައި އަތްޖަހާފައި ވަރަށް

ނުދީ މި ޢިއްޒަތްތެރި ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލްސާތައް ހުއްޓުވައިޖަލްސާތައް މުހިއްމު ބިލުތައް ހުއްޓާ ޖަ

ދާ ދަނޑިވަޅުގައި މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއްގެ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ތަން ފެންނަމުން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ޙަޤީޤަތުގައި . ބޭނުންވަނީ އަދާކޮށްލަންޔައީތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދި

ނުންވާ ބޭ ންއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ވާހަކަތަކުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ

އެއްކޮށް މި ބޭނުންވަނީ އަބަދުވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ވެރިކަމުން ވާހަކަ ދައްކާފައި އެއާ

ފާދެއްވި ވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް އަނެއް ދުވަހު ނުކުމެ ތިމަންނަ ގަދަކަމުން ބޭލީއޭ ބުނުމުން އެ އިސްތިއު މިއްލަފުޅަށްއަ

މިއަދު . ދަނީ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ތާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވެގެން މި ޖަސްޓިފައިކޮށްދޭން

އަށް ކުރަމުންދާ  ރައްޔިތުންގެ ފައިދާރެއްގައި ވެސް ވޭ ބުނާކަށް ފަހަނު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްއެއްގޮތަކަށް

. ގޮތުގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަން މިއަދު ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުވި. އެކޭ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަނީ

އެކަން ފަހަރެއްގައި ވެސް  ޖެހުނީމާގަންނަވާ އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާދޭންވެރިކަމުން އަމިއްލަފުޅަށް ފައިބާ ވަޑައި

ކަމަކީ އިނގޭތޯ، ކުރިން ވެސް  އާދެ، މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިއްމު. އެއް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ

 ކަމަކީ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުތަކެއް ހެދިގެން އެބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިއްމު

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވުޒާރާތަކަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ތަކެތި ވެސް ބައްލަވައިގަންނަން ޖެހޭ

ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ތެރޭގައި ދެންމެ ދުވަސް އަހަރު 31ކުރިން މިދިޔަ  އޭގެ އެއް ސަބަބަކީ މީގެ

ތައް ވެގެން، ތަފާތު އިކުއިޕްމެންޓު ތަފާތު އާލާތްތައް ގަންނަން ވެގެން، ށް ގަންނަންއެޗަ.އެމް.ޖީ.ވިދާޅުވެއްޖެ އައި

ތަނުން ފެންނަން  އިޕްމަންޓުތައް އެއަން ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު އެ އިކުވެގެން ބިޑުކުރުމަށްފަހު އެތައް މިލި ގަންނަން

އެހެންވީމާ،  .ގޮތުގަ ގެއްކަލެގަންނަނީ ކެމި ޅުގަނޑުމެން މިނުވަތަ އަރައިގަނެގެން ދާ އެއްޗެއް ކަންނޭނގެ އަ. ނެތްކަން

އުސޫލެއްގެ ދަށުން، މި ކަންތައްތަކެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ކަންތައްތައް ހިއްމު ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން މިފަދަ މު



  

 ދަނީ އެއް މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ ފެނިގެން. ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެކޭ

ގޮތުގެ ވާހަކަ އެ ޖަސްޓިފައިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރާއިރު،  ތަން ވެރިކަން ބަދަލުވި ކަތްކުރަމުންދާފަރާތުން މަސައް

ކަމަށް ވަރަށް ތެދުވެ ބާރަށް  ދަނީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަކީ ރަނގަޅު ސަރުކާރެއް މި އަނެއްކޮޅުން މަސައްކަތްކުރަމުން

ފައިދާތައް ނެގޭތޯ ވެސް ނާޖާއިޒު  ތެރެއިން ހަމަ މި ސަރުކާރުއިތުރަށް ވަޒީފާ އިތުރަށް ކަންތައްތައް  ލަވައި،އްހަޅޭ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން . ކަމެކޭ މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާމަހުރި. މަސައްކަތްކުރަމުން ބައެއް މީހުން ދާ މަންޒަރު

ކުރިން ވެސް  މީގެ، ރަޕްޝަނަށްވީ ކަމެއްރުގައި ވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް ކޮއަޅުގަނޑުމެން އެއި. ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އެ ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް ކަމެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ގޯސްކޮށް ކުރާ ވީ ގޯސްކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް . ފިކުރުކުރަންޖެހޭ އެބަ ވިސްނައި ފަދަ ކަންތައްތަކާއަޅުގަނޑުމެން އެ. ދައްކަންޖެހޭ

ގޮތުން މި ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރަން ވާހަކަތަކެއް  ފައިދާނެގުމުގެޓަކައި ނާޖާއިޒު  އަށް އްލަ ފައިދާމެންބަރުން ތެދުވެ އަމި

. ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް ފައިދާހުރި ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ. ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި . ތޯ މަސައްކަތްކުރަންރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ބިލުތަކެއް މިތަނުން ފާސްކުރެވޭ

 އޮތް ކޮމިޓީ ލާއިރުގައި ބިލުގެ ތެރޭގައި އެބަމިސާލަކަށް ބަލައި. ން ދެކެވެންޖެހޭނުރަނގަޅު ވާހަކަތައް އެބަ އަޅުގަނޑުމެ

ރަން އުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ ކުއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢައްޔަން މި ކޮމިޓީ ،ލާ ފަރާތްތަކަކީ އަށް މި ކޮމިޓީ. އެއް ހަދާ ވާހަކަ

ނަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދަން މި ،ކަމަށް ޤާބިލު އަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކަކީ މި ނުވަތަ ހުޅުވާލެވިގެން ކޮމިޓީ

ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން މިދެންނެވިހެން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް. ލަންޖެހޭފަރާތްތަކެއްތޯ ވެސް އެބަ ބަލައި

 އެއް ދައްކާލައިގެން މި ޓަކައި ވާހަކަ އަކަށް ގެނައުމުގެ ބޭނުމަށް ތިމާގެ މީހެއް ވަޒީފާއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެވެސް 

ކުރިން  މީގެ ،ތަނަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކޮމިޓީ އެއް ހަދައިގެން މި ސަރުކާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ އަމާޒަށް

ކުރެއްވި ގޮތަށް  ރުކާރުން ކަންތައްކުރެއްވި ސަ ފާދެއްވި ރައީސް ނަޝީދު ކަންތައްއަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއު

 ،ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވެ އޮތް ސަރުކާރުން ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި

އެފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަންޖެހޭ މާ ދޭތެރޭ މިހާރުއްސުރެއް ވިސްނައި، އަޅުގަނޑުމެން އެކަ

އެފަދަ  ގަނޑުމެން އެފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި،އޮތް ވަގުތުތަކަކީ އަޅު ސްތަކެކޭ ނުވަތަ ކުރިއަށް މިދުވަ

އާދެ، މިފަދަ . ކަންތައްތައް ކުރިއަށް މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެސް ދިޔަނުދިނުމަށް ބާރުއަޅަންޖެހޭ ދަނޑިވަޅުތަކެކޭ

ސް ސްކީމެއްގެ ޝުއަރެންހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިސާލަކަށް އިންޝުއަރެންސް، އިންބިލުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާ

އޮތް  ދަށުން މިފަދަ ބިލުތަކުގެ، މިފަދަ އާލާތްތައް މެޑިކަލަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ

އޮތް މަދަނައިގެ  މި ދަނީ މިހާރު އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޑުއިވިގެން މި. ހުޅުވައިލެވިފަ

ގެ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވަތަ ހުއްޓުވަން ބަޔަކު، އާސަންދަކަންތައްތައް ހުއްޓެން އުޅޭ ވާހަކަ ނު

ގުޅިފައި އޮތް ސަރުކާރަކުން  ވެސް އެ ސަރުކާރަކާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުން. ވާހަކަ



  

އިދާހުރި ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރިކޮށް ރަނގަޅަކަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ހުއްޓުނަކަ ރައްޔިތުންނަށް ފަ

އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވާ ސަރުކާރަކަށް . އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުދޭނަމޭ

އެކު ވުމާ . ނުކުރާނަން ޅުގަނޑެއް ތާއީދެއްވެސް އަ ދީގެނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެތާ ތެރެއަކު ތިބޭކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން

ން ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުވެރިކަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކޮންމެ ކަމެއް ހުއްޓުވާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މި

 ންދައާސަ. ނުކުރާނަން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ކަމަކަށް ތާއީދެއް. ވެދާނެ ގެނައުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް

މަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އެހެންނަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން ދާނަން

ރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތައް ނާޖާއިޒު ފައިދާ މީގެތެރެއިން ކޮ ލަންޖެހޭ މީގެތެރެއިން ވެސްބަލައި

އެޗަށް .އެމް.ޖީ.ފެށުމަށްފަހު އައި މެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އާސަންދައަޅުގަނޑު. އްޓުވާލަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ ހު

ދިނުން ރައްޔިތުނަށް ނިކަކަށް މި އާސަންދަގެ ޚިދުމަތްއެއްކޮށް އަދި އިތުރު ހަމައެކަނި އެންމެ ކުލިމި ފުރުޞަތުދިނުމާ 

 އަޅުގަނޑުމެން އެބަ. ރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަދަންނަވާ ކޮ މިމިއީ އަޅުގަނޑު . ތަން ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާ

ނުވަތަ ކުލިނިކަކަށް މި  ޖެހޭ މި ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ޕްރައިވެޓް އަމިއްލަ މެޑިކަލް ކުންފުންޏަކަށް

ކޮންމެވެސް ސަސްޓެއިނަބަލް ގޮތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އާސަންދަގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހުއްޓުވައި 

 ނަމަ، އެއިންނަ ހެލްތު ވީ ލިކަމުގައިނަމަވެސް ރަށެއްގެ ރަށަކަށް ބަލައި އެޗް.އެމް.ޖީ.އެއްތާކުން މިސާލަކަށް އައި

ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރކުރެވޭ ގޮތަކަށް މީގެތެރެއިން ނާޖާއިޒު  ސެންޓަރަކުން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް އެއް

. ތިބި ފަރާތްތައް ނުނަގާނެ އުސޫލަކުން ގެންދެވޭނެ ގޮތްގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭން ންގަންކަންތައްތައް ހި ފައިދާ މި

 ،ދެވޭނީ މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައިއެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ހޯދައިދެވޭނީ، ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި

އެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދިވެހި ވުމާ . ދުތަކެއް ހެދިގެންވާއިމި ބިލުތަކުގެ ދަށުން ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގަ

ވަގުތު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތެއް ދިވެހި  ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން މި

ތުންގެ ތިބީ ރައްޔި އަޅުގަނޑުމެން މި. ނުދޭނަމޭއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުއްޓުނަކަ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް

ގިނަ ބޭފުޅުން ތެދުވެވަޑައިގެންފައި އެކަމަކު  ތަނުން ވަރަށް ވެސް ރައްޔިތުންނޭ މި ފަހަތުގައި ހަމަ ޔަޤީނުން

ދާކަމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޔަނުދީ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވަމުންގެންދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ބިލެއް މިތާ ކުރިއަށް

ތަނުގައި މިފަދަ  މި ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ. މެކޭއަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަ

ގޮތަކަށް  ތަނަވަސް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތުދީ އިތުރަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު، މިއަށްވުރެ މުހިއްމު ބިލުތައް ކުރިއަށް

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ . އުއްމީދުކުރަން ރައްޔިތުންނަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ ކަމުގައި

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި



  

 ކަމަށް ދެއްވިއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިމެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ބެހޭ ބިލެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

މަދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައް ޓަކައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ

ތަނުން ވެސް ލަސްވެފައި ކަމަށް  ބޮޑު ވަނީ މާ އާދެ، މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުން މިހާރު މި. އަދާކުރަންޝުކުރު

ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން  ޙީ ދާއިރާގައި ގިނައްގޮތުގައި ޞި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޢަލިމަނިކަކީ. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު  އެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާ އެއް ގޮތުން މި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނާތީޖާ

އާދެ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ . ދެކެން

އެހާ ރަނގަޅަށް  ،އެއްކޮށް މި ބިލު ފަރުމާކޮށްމަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާއާ  ޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެނަތީ

ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް، އެ ބަލި އާދެ، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެވޭނީ އެ ޞިއްޙީ ފަރުވާ. ވަނީ ކުރެވިފައި މި މިކަން

އިރު އެ ވައިސްއާ ބެހޭ ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއެހެންވީމާ، މެޑިކަލް ޑި. ލޫމާތު ލިބިގެންގޮތާއި ބައްޔާ ބެހޭ މަޢު ދެނެގަންނަ

 ކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއިއްޙީ ގޮތުން ފަރުވާދިނުމުގައި ޓެސްޓުޞިހުރި  ގައި  ހިމަނުއްވާފައި އެބަބިލު

ކަމެއް  ޓެންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި މި ހުރިހާއެއްޗެހި ބެހެއް ތްތަކާއި މި ތަކެތީގެ ފެންވަރާފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާ

އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު އާލާތްތަކެއް އެތެރެކޮށްގެން ކިތަންމެ . ހުރި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ

ތަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް ބަޣާވާ އްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވީޅު ޤާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން ޞިރަނގަ

އިތުބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ން ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބީމާ ސަރުކާރެއް ބަދަލުކޮށްފައި ބަޣާވާތެއްގެ ބައިވެރި

ހިންގާ ލިބޭ ގޮތަކަށް މިކަންކަން ރާވައި  ލިބޭނީ އިތުބާރުދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުބާރުއާ. ދޭ ކުޑަވެގެން އެބަ

ހުރިހާ ކަމެއް  އާދެ، ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން މި. ޖެހޭ ގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަފަރާތްތައް ވެސް ތިބެގެންކަން އަޅު

ގެ ކަންތައްތައް އެޅުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާނަރުދަމާ، ހިނގާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުގައި މި

ގިނަ ބަލިތަކަކަށް ރައްޔިތުން  ދެ، ވަރަށްއާ. މެއްވެސް ވަރަށް މުހިއްމުކަ އްޙީ ގޮތުން ބަލާއިރުޞިހަމަޖެއްސުމަކީ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން . ގޮތުން ގެއެއް ރު ފެން ބޯންޖެހުމުގެ ނަތީޖާހިދޭ ނުރައްކާތެރި ނުތާ ހެޅިގެން އެބަހުށަ

. ކިހިނެއްތޯލަތު އޮތީ ޙާޕީގެ ސަރުކާރެއް އައިއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ .ޑީ.ފާހަގަކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި އެމް

ތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުނޑުމެންގެ ދެން އެ އަޅުގަ. ކަމެއް ންޖެހޭއިލަމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ތަކެއް ރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެތައް މަޝްރޫޢުރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި 

މެދު  ކަމާ ދަނިކޮށް ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްލީމާ އެކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ ހިނގަމުން އެތައް ކަންކޮޅުތަކުގައި

އާދެ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މި އަހަރުގެ މި ދެންނެވި . މެން ރައްޔިތުން މި ވަނީ ސުވާލުއުފެދިފައަޅުގަނޑު

. ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފަ ންގަންއް ހިގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢެއަތޮޅު ޅޮހީ.ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނ

. ވަނީ އެ ޔަޤީންކަން ކުޑަވެފައެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިއަދު ، އެހެންނަމަވެސް. ޕްރޮގްރާމުކުރެވިފަ. ކުރެވިފަބަޖެޓު

ހެދުމާއި މިކަހަލަ ބައިވަރު ހަމަ އެހެންމެ މަގޫދޫގައި ފަޅު. ގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތިފައެކަން ކުރެވޭނެކަމު



  

މާފަރުގެ ފަޅު، ނަރުދަމާ . ތިބީ މެދު ޝައްކުއުފެދިފައި މި ކަމާ ވާއިރު މިކަންތައްތައް ވެދާނެ ކެއް ރޭވިފައިކަންތައްތަ

ދަންނަވާ  އަޅުގަނޑު މި، އެހެންވީމާ. ކުރެވިފަގޮތަށް ބަޖެޓު ގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭއަހަރު މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހިރީ މި

ތަނުން އެބަ ކަންތައްތައް  މާ ވަރަށް ބޮޑުފަޅު ރަނގަޅުވެގެން ދިޔައި ،ވާހަކަ އަކީ މިކަހަލަ ފަސޭހަތައް މިސާލަކަށް

އަތޮޅުގެ އެތައް ބައިވަރު ރަށަކަށް އެތައް ބައިވަރު މަހެއް މަރުވެގެން ލައްގަމުން  .މިހާރު ވެސް ނ. ރަނގަޅުވެގެންދޭ

. ތިވާނެ ކަންތައްތައްގޮތުން ކުރިމައެއްގެ  އްޙީ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެކަމުގެ ނަތީޖާޞިމިއީ . ކުނިވަމުން އެ ދަނީ

މެޑިކަލް ޑިވައިސްގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ، އެހެންވީމާ

 ތެރޭގައި ހުންނަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުފެދިދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް

ބަލިމަޑުކަމަކުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭނީ އެއީ ކޮންކަހަލަ ބައްޔެއްތޯ، އެއީ ކޮން . ވެސް

އެ ބޭނުންކުރާ މެޝިންތަކަކީ ވެސް . ޒާތެއްގެ ބައްޔެއްތޯ ތަހުލީލުކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިގެން

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، އެހެންވީމާ. ންތަކަކަށް ހެދިގެންހުރި މެޝިއެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައި 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ، އެހެންވީމާ. ރިހާ ކަމަކަށް މިހިރީ އަލިއަޅުވައިލާފަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ބިލުގައި މިފަދަ ހު

އަޅުގަނޑުމެން . އް ވެސް ބިނާކުރަންތަމަޢެޖުޓަކައި ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު މު އެއް ދިނުމަށް އްޙީ ފަރުވާޞިރަނގަޅު 

އްޙީ ފަރުވާދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހުރި އެއްޗިހިތޯ ވެސް ޞިވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ 

ނެއްގައި ހަމަ އެހެންމެ އެ މެޝިންތަކަކީ ނޫނީ އެ އާލާތްތަކަކީ ރަނގަޅަށް އިންސްޓޯލްކުރެވި ރަނގަޅު ތަ. ޔަޤީންކުރަން

ށަވަރުކޮށްދޭ އެ މި ބިލުގައި އެބަ ކަ. އުލެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ތަކެތިތޯ ވެސް ޔަޤީންކުރަން އެބަ ޖެހޭރަނގަޅު މާޙަ

ނުވަތަ އެ އާލާތްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަންތަނަކީ ވެސް ވަކި ގޮތްތަކަކަށް، ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް، ވަކި  މެޝިންތައް

ހަމަ އެހެންމެ އެތެރެކުރާ . ކަމަށް ހެދުން މި ބިލުގައި އެބަ ލާޒިމްކުރޭ ވި ހެދިފައިވާ ތަންތަންހަމަތަކަކަށް ބިނާކުރެ

ތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަންވީ ގޮތާއި އެތެރެކުރާ މިފަދަ އާލާތް ތަކުގެ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއިމިފަދަ އާލާތް

އަށް އެތެރެކޮށްފިއްޔާ ވާނެ ގޮތާއި ކުރާނެ ޚިލާފު އާލާތްތައް ރާއްޖެ  ށްފިއްޔާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނާނުކޮރަޖިސްޓްރީ

ހަމަ އެހެންމެ މި ބިލުން . އޮތީ ފާހަގަކުރެވިފަ ދަބުތައް ވެސް މި ބިލުގައި މިއަގުޅިގެން ލިބޭނެ  ކާ މި ކަމާކަންތައްތަ

. ދަންގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީއަކާއި ބޯޑެއް އުފައް ކަމާ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ، މި ބިލުގައި އެބަ ހުށަހަޅައިދޭ މި

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު ، އެހެންވީމާ. ބިލު އެބަ ލާޒިމްކުރޭއޭގެތެރޭގައި ފަންނީ ބޭފުޅުން ހިމެނުއްވުމަށް މި 

އްޙީ ފަރުވާދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ޞިއެއްގެ ގޮތުން މި ރާއްޖޭގައި  ވެގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާ ފާސްވެ ޤާނޫނަކަށް

އްޙީ ފަރުވާގެ ޞިއާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ . ކަމަށް ތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެމި ޚިދުމަތް ،މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުވެ

ކަންތައް ކުރަން ވިސްނާއިރު  ކަންތައްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން މިހާ ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި

ކަމުގެ  އަށް އެޅިފައިވާ ހޮޅިދަ ނޭވާއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އާސަން

ޕީގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ދިވެހި .ޑީ.އަޅުގަނޑުމެން އެމް. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ސިގުނަލް ލިބެމުންދާކަން



  

ލު ލައްކަ ރުފިޔާ ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅައިދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތްއިރު މި އުސޫ 1ކާޑަށް ޑީ.ރައްޔިތެއްގެ އައި

 ތިކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ނިކަމެ ،ނަމަ ނޑާލައިފިފު

ހަވާލުވެހުންނެވި ޑޮކްޓަރ ވަޙީދަށް  ކުން ނަމަވެސް، މިއަދު ސަރުކާރާއާދެ، ބަޣާވާތަ. ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

އެކަން . އްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ފުނޑާލިޔަނުދެއްވާށޭޔިތުންގެ ޞިއްއަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރަ

ޓަކައި ކޮންމެ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ކުރަނީ އާދޭހޭ އަޅުގަނޑުމެން މި. ނުކުރައްވާށޭ

އާދެ، މިހާރު . ޖަމާކޮށްދެއްވާށޭލައްކަ ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް  1ޓަކައި  އަށް އްޙީ ފަރުވާޞިއަހަރަކު 

ހަވާލުކުރި ސަރުކާރަކަށް ވާތީ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު  މަނިކުފާނާންނާއި ފުލުހުން އެ އޮތް ސަރުކާރަކީ ސިފައި މި

ދަނީ މިދެންނެވި ރައްޔިތުންނަށް ކުރީގައި ދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް ހަމައެކަނި ސިފައިންނާއި  ފެންނަމުން މި

އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި . މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މމިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ތަން ދާފުލުހުންނަށް ދެމުން

ކަމުގެ ކޮން ވެރި. ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއްގައި ކޮން ވެރިކަމެއްތޯ އޮތީ. ވެސް ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް

. ބޮޑަށް ވިސްނަން ދޭތެރޭގައި ވެސް ވަރަށްކަމަކާ  ރިހާއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ހު، އެހެންވީމާ. ޖާހެއްތޯ އޮތީ

ޑިވައިސްގެ  ދެންނެވި އުސޫލުން ވިސްނާއިރު މެޑިކަލް މި. ފިކުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ރައްޔިތުންނާ

އެންމެ  އެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ދޭންޖެހޭ، އެ ބައްޔަކަށް މުގެ ނަތީޖާބިލު ފާސްވެގެން ދިޔު

ތައް ހެދި އެ ރަނގަޅު ރަނގަޅު ޓެސްޓު. ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ

ދެންނެވި  އާދެ، މި. ކަމަށް އެއްގެ ގޮތުން އެއީ ކޮން ބައްޔެއްކަން ޔަޤީންކުރެވިގެންދާނެ ނަތީޖާތަކެއްގެ ބިލުގެ ނަތީޖާ

ކުން ނަމަވެސް މިއަދު ސަރުކާރާ ރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ ބަޣާވާތައުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއި

ތިމަންނަމެންނަށް ސަރުކާރު . ހަވާލުވުމުގެ ކުރީގައި ދައްކަމުން އައީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން ހަވާލުވެ ތިބި މީހުން ސަރުކާރާ

 24ތިމަންނަމެންނަށް ސަރުކާރު ލިބޭތާ . ދައިދޭނަމޭދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓު  24 ލިބޭތާ

ތިމަންނަމެންނަށް ސަރުކާރު ހިންގަން . ހަވާލުކުރާނަމޭ ށެއްގެ އިންޖީނުގެ ރައްޔިތުންނާގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަ

ވެސް އަދި، އެހެންވީމާ. އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓައިލާނަމޭގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ  24ލިބޭތާ 

މަ އެހެންމެ ރަށްރަށުގެ ހަ. ކަންއާރުން.އެމް.ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެއަރޕޯޓު ހިންގަނީ ޖީއަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު

މީހުން ހެދީ  އެ، އެހެންވީމާ. ވެސް ޓެކްސް ނަގާކަންއަދި. ކަންވެސް ހަމަ ހިންގަނީ ޔުޓިލިޓީޒް ގެ ކަންތައްކަރަންޓު

މިހާރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްމިއީ ރަ. ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއްކަން

ދެތިން ހަތަރު ދިމާލެއްގައި އިންތިޚާބެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނައިރު އެ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން 

ހަމަ އެހެންމެ . ދެއްވާށޭފާ އަށް ވޯޓުޠަމުޞް ތިމަރަފުށީ. ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ވޯޓުދެއްވާށޭ.ޑީ.މްބޭނުންވަނީ އެ

ޓަކައި މިއަދު  މިއީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށް. ދެއްވާށޭދޮންބިލެތް އަޙްމަދު ޙަލީމަށް ވޯޓު



  

އާސަންދަ  ބޭފުޅުންގެ ޓަކައި، ތި ދެންނެވި ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށް އްޙީ މިޞިތިޔަ ބޭފުޅުންގެ . ކުރަންވެއްޖެ ކަމެކޭ

 ...ޓަކައި، ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގަލޮޅު ދެކުނު . ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީ.ޑީ.ހިސާބުން އެމް މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މަދު މަޚްލޫފުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި

 

  :އްކެވުންވާހަކަދެޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ގަލޮ

 ކަމަށް ދެއްވި ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާ. ރި ރައީސްއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

ދަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން ޓަކައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަ

ކަމަށް  މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް މިއަދު މި ޤައުމުގައި ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ބޭނުން

މީހުންނަށް ތަކުން އެކި ށް ކުރެވިފައިވާ އެކިއެކި ޓެސްޓުގޮތަ ހެދި މި ކަމާ ސަބަބަކީ، މި. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

ރެވިފައި ތަފާތު ނަތީޖާ އެއްޗިހި ލިބި، އޭގެ ސަބަބުން އެ ނުކުންނަ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ކުރަންނުޖެހޭ ބޭސް ވެސް ކު

. އިރު ދިމާވެފައި ހުރީއެކަހަލަ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް ވަރަށް ކުޑަ. ވެސް އަޅުގަނޑަކީހުރި މީހެއް ހަމަގައިމު

ދިވެހި  މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އެންމެހައިޤާނޫނެއް ހެދި މިކަންކަމުން ހި ކި ޚާއްޞަޅޭ ވަކަމަށް ކަނޑައެ މި، އެހެންވީމާ

ދިމާކޮށް މި ޑިވައިސަސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ އެއް  އަދި މިދުވަސްކޮޅާ. މުކަމެއްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްރައް

ންތޯ، ހަމަހޭގައިތޯ ނޫންތޯ ވި ނަޝީދު ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ނޫފާދެއްވާފައި ވަޑައިގެންނެބަބަކީ، އިހަކަށް ދުވަހު އިސްތިއުސަ

ކޮށްލެވޭވަރުގެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީ ޑިވައިސަސް ވެސް، ހަމަ ޑިވައިސްތަކެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެތެރެކޮށްގެން ޓެސްޓު

ބަރު ޠާރިޤަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން. ވެސް އެބަ ޖެހޭހެން ބަލަން

ސަބަބަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެ . ތި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަމޭ

މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ހުންނާނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ބަޖެޓު . ޑުވިދުވަހު ވެސް ކަންބޮ

. އްލަވާބަ. ތައްބައްލަވާ ރެކޯޑު. ކުރަނީ ގޯސްކޮށޭ ކުރާއިރުގައި ތިނަ ނޫންނަމަ އާސަންދަ ތަޢާރަފުދަތަނަށް މަ މި

އަޅުގަނޑުމެން  ،ތިބެ މަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި މިތާގައި ފުރެންދެން ލިޔެގެން ގެނައިފޮތެއް ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ބަޖެޓު

. ޝިއުނާ އަށް ރަށެއްދެން އޮތީ ޕްރިޕެއިޑު . ތީ ބަޖެޓުކުރެވިފައޮ ނަރުދަމާއޭ 6އެންމެ . ލާފައޭއޮތީ އޮޅުވައި ބުނީމޭ މި

މިހެން ރަށް ބަހާފައި ކޮންމެ މީހަކަށް . ޠާރިޤަށް ރަށެއް. އަށް ރަށެއް މިލަންދޫ ރިޟާ. ޢީސަ އަށް ރަށެއް މެންބަރު

ގަނޑުމެން އެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ އަޅު، އެހެންވީމާ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ގޮތަށް ލިޔެފަ އަޅާމީހާ ނަރުދަމާ  ރަށެއް ދީފައި އެ

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން . އެއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ އޮތް. އޮތް



  

އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވާ ކަމަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޔަޤީންކޮށްދޭން ބޭނުން

އަހަރުން  61. ނަންވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކޮށްދޭނަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޮލުގައި އަޅުވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ރައްޔިތުން

އެކަން ކޮށްދިން ބަޔަކީ މައުމޫނު  .ރުފިޔާ ދިން ބަޔަކީ ނަޝީދެއް ނޫން 2111މަތީގެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

އެކަން އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް . މި ނިންމުމެއް އެއީގެ ސަރުކާރު އޮއްވާ މި މަޖިލީހުން ނިންޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކޮށްދިން  2311އެ އަދަދު . އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެ ބަޔަކަށް ހަމަގައިމުވެސް އެކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ބަހުސްގައި ދޮންބިލެތް ރާގައި ދާއި ޕީ ކާށިދޫ.ޑީ.ރޭގައި އެމް. ނުދޭ ޕީ މެންބަރަކު ވޯޓެއް.ޑީ.އެމް. ބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެން

ވަންސް އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަ 61ދޭންވީ ތް ބުނެފައި ތިމަންނަ އަށް ވޯޓުމަދު އެބަ އޮއަޙް

އެކަން ކޮށްދޭން . އާސަންދަ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭތީއޭ. މައިންގެ އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭތީއޭއެކަނިވެރި. ދޭންޖެހޭތީއޭ

މިއަދު މި ޤައުމުގައި ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން . އެއް ނޫން ޕީ.ޑީ.މިއަދު ތިބީކީ އެމް

އާރު .އެމް.އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމޭ ޖީ. ދެއްވީއޭނަޝީދު އިސްތިއުފާ. އެއް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ލޯބިވާ ވެރި. މަނިކު

. ކުރާނަމޭބުނީމޭ އެހެން ކަންކަން ރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެން. ގަޑިއިރު ތެރޭ ބޭރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަމޭ 24މިތަނުން 

ވެރިކަން ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ނަޝީދުގެ  2113. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން ކުރަން ބުނީ ކޮންއިރަކަށް

. ފާދެއްވައިފިއިސްތިއު އެއްރެއަކު ނިދާފައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހޭލެވުނުއިރު ނަޝީދު. ތޯ ވީކިހިނެއް. ބަދަލުކޮށްގެން

ތަނުގައި  މި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު. ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. ނުވަމޭ އެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރެއް

ދުވަހު ކިތައް  އެފް ތެރޭ މުގުރު ހިފައިގެން އެ.ޑީ.އެން.ލައްވާ އެމްނިޔާކުރާ ވާހަކަދެއްކީމަ އައްސަވައިމީހުންނަށް އަ

. ވާހަކަދައްކަން ތާ މި މި ވެސް ގަނޭ އަޅުގަނޑު ބިރު. ކިޔެނީ ކީކޭތޯ މި. ގެ ގައިގައި ޖެހިންތޯސިފައިންގެ މީހުން

އެ މެންބަރު އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް . ތް ވަރަށް ބޮޑު އިންޒާރެއް ދީފައިއްޔެގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެބަ އޮ

ޕީ ނޫން މެންބަރަކަށް ހުރި .ޑީ.މަތިން މިއަދު އެމްސަބަބަކީ، މަގު. ކަމުގައި ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން ބޮޑަށް މި

އްޔާ ސީދާ ރަކަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެއެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނޫންނަމަ މަޖިލިސް މެންބަރަށް ވެސް ވަޒީ

. ޑު މާލެ އައީއެއީ ރޭގައި އަޅުގަނ. އެކަމުގެ ޒިންމާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އުފުލަންޖެހޭނެ

ހަމައަށް ނުދެވޭ އަޅުގަނޑު ވަށާލައިފި ގުރޫޕެއް އައިސް، އަޅުގަނޑަށް  ސް ފައިބާފައި އަޅުގަނޑަށް ގެއާހަމަ އައި

ވާހަކަދައްކާފައި އޮތްކަން ވެސް  އަޅުގަނޑަށް މިކަން އެނގުނީ ވެސް މިއަދު މި، އެހެންވީމާ. އްކާ ހަދާފައި ދިޔައީބިރުދަ

. މި މީހުން މިކަންކަން ރާވައިގެން މިކަން އެބަ ކުރާކަން އެނގޭ، އެހެންވީމާ. އިރުލިމިއަދު ހެނދުނު ޓީވީ ބެ

ހޮސްޕިޓަލުގައި ނޭ ބުނެފިޔޭ ތިމަންނަ ކައިރީ މަޚްލޫފު މީހުން އައިސް އެބަ ބު ،އަށް އެބަ އާދޭ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންމަ ށް ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ދިޔައިވަރަ މި. ބާއްވާލަދޭށޭ ލާރި ދޭނަމޭ

މިއީ . ފާދެއްވީއަމިއްލަ އަށް އިސްތިއު. އްލަ އަށްއަމި. ލެއްގައި ނުކުމެގެން ނޫން ނަޝީދު ވެއްޓުނީކީހާއެއްވެސް 

ނަންވީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އެހެނިހެން މީސްމީހުން ވެސް މިއަދު ވިސްޕީ .ޑީ.އެމްރަށްތައް ގެންގުޅުނު . ޙަޤީޤަތް



  

ޕާޓީގެ . ށް ލިބެމުން ދިޔަ މުސާރަ ގެއްލުވައިލީ ނަޝީދުމީހުންނަ އެ. މީހުން ދުވަންވީ ނަޝީދު ފަހަތުންކަން ކަމަކީ އެ

ޕާޓީ . އެ ގަޑީގައި ވެސް މަޝްވަރާ ވެސް ކުރީ އިދިކޮޅުގައި ތިބި މީހުންނާ. އެއް ނުކުރޭ މަޝްވަރާ އިސް ބަޔަކާ

ޑޫ މީހަކަށޯ އައް. ކަމެއް ވެސް ނޫން ވާ އޭނައަކާ. ބަ ހުރި އިލެކްޓެޑް ލީޑަރެއްއެތެރޭގައި އިސްކޮށް އުޅޭ، އެ ޕާޓީގައި 

އަކަށް އޭނަ. އެ ޕާޓީގެ ރައީސަކަށްއެކަމަކު އައްޑޫ މީހެއް މިހާރު ހުރީ . ކަން ވެސް ދެއްވާނީއެކަމަކު ރަނިންމޭޓު

އިރު އަޑުއިވިއްޖެ މިއަދު ހެނދުނު އިތަނަށް އަ މިހާރު ރޭގައި މި. ނޑަނީއޭނަގެ ބޮލަށް އަޅި ވެސް ކަ. އަޅައެއްނުލާ

ސްމީހުންގެ މި މީ، އެހެންވީމާ. ރޭ ދަންވަރު އްބެ ހައްޔަރުކޮށްގެން އެބަ އުޅޭއަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތީ ހޯރަ އި

އައްޑޫގައި . ކަ ހުހެއްނުވާނެވާހަ އްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެއްކިޔަސް އެވާހަކަދައްކަން ވެއްޖެ

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ދެއްކެވީމަ ސާކު ސަމިޓު  ވާހަކަ ބޮޑުކޮށްފައި ބާއްވައިގެން އެސަމިޓު  ސާކު

އޭގެ ފަހުން . މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިނޭ 211. ތޯ ހެދީވަނަ ދުވަހު ކިހިނެއް 2ބާއްވާފައި 

އެކީ އެއްހާ މީހުންނާ  411ސްކޫލުގައި  އިގެން ނަޝީދު އައްޑޫ ހިތަދޫމީހުންގެ ފްލައިޓަކަށް އަރާވަޑަ 211އަނެއްކާ 

އަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް  ޖަލްސާ ބާއްވާފައި މި ވިދާޅުވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އަށް ތިމަންނަ

އެއްކޮށް، އައްޑޫ އައްޑޫ . ޅި އައްޑޫ އެއްކޮށް ރޯކޮށްލާފައެކަމަކު އޭގެ ހައެއްކަ ދުވަސް ކުރިން މު. ކުރާނަމޭ

އެއް  ދައްކާ ހުސްވާނެ ވާހަކަމި މީހުންގެ ވާހަކަ އަކީ ދައްކާ ،އެހެންވީމާ. ގެ ދުވަސް އެއްކޮށް ދުއްވައިލާފަރައްޔިތުން

މީގެ ސަބަބުން . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ނޫން

އަދި ވަކިން . ލިބިގެންދާނެ ފައިދާވެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ވަރަށް ބައިވަރު ފައިދާތަކެއްރައްޔިތުންތަކަކަށް 

ތިބަ މީސްމީހުންގެ  އި އޭނަ ކައިރީގައި މިބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަސް ނަޝީދާ އެއް ޚާއްޞަ ޑިވައިސް ،ކޮށްޚާއްޞަ

ވެސް ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ  ކަން ކޮންމެހެންކަން މީހުންގެ އެ ތިބީ ހަމަހޭގައިތޯ ނޫންތޯ މި ވިސްނުން ނޫންނަމަ އެ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އި އަޅުގަނޑު ގައަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަން އެދުނީ ނިމިދިޔަ ދައުރު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެރިކަން ވެސް . ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިފި ދެއްތޯ ދެން މިހާރު އޭގެ. ހަނދާންވާ ގޮތުގަ

ބަޔަކު  ދެން މިހެން އެއް. ބުނަނީ ބަޣާވާތެއް ނޫނޭ އަނެއް ބަޔަކު މި. ބުނަނީ ބަޣާވާތެކޭ ބަޔަކު މި އެއް. ބަދަލުވެއްޖެ

ތިބެފައި ހަމަ  ކިޔަނީ އެހެން މިތާ ލަތަށް އަންނަނީ ކޮން ބަދަލެއްބާ؟ މިޙާޔާ ތިބުމުން މި އަނެއް ބަޔަކާ ދިމާލަށް ކިޔަކި

އިން  ދެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަ، އެހެންވީމާ. ކެއް ވެސް ހިނގައިފިދެން އޭގެ ފަހުން އެހެން ކަންތައްތަ. އަތްއުކައުކާފަ

ން ކުރިއަރުވަން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކަންކަމަކީ ތަރައްޤީވަމު، އާދެ، މި ބިލަކީ އާދެ. ބައެއް ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ދެއްކޭނީ

. އެގޮތުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، އެހެންވީމާ. ޖެހިފައިވާ ކަންކަންޖެހިފައިވާ ކަންތައް، އިޞްލާޙުކުރަންބަދަލުގެންނަން



  

ޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އައާދެ، މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ . އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވުން ވެސް އެބަ އޮތް

. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅެއް ކުރާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގާތް އަދި ގާތްކަމުގައި ދެމިހުރި ބޭފުޅެއްއިޙްތިރާމު

އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ . އެހެންކަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން

. ކުރަންވީމަ ލާރި ނެތޭއެވެނި ކަމެއް . މިވެނި ކަމެއް ކުރަންވީމަ ލާރި ނެތޭ. ލާރީގެ ވާހަކަ ވެސް ވާހަކަދެއްކީ

 ކަމަކަށް އޮތޯރިޓީއަކާއި ބޯޑަކާއަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް، ހަމައަކަށްއަޅުވާ ކޮންމެ ، އެހެންވީމާ

މި . ގެ ވާހަކަ ވެސްއިބޭފުޅުން އެބަ ދައްކާ އާސަންދަބައި  ޖެހެނީ ކޮންތާކުތޯ؟ އެއް ހަދާފައި ދުރުގައި ބޭއްވީމަ މި

ނިންމާފައި . ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް އެނގި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައި މި ނިންމަނީ

ހިސާބަކުން  ވަކި ދެން ލާރި ވަކިވަރަކަށް ގޮސް. ވެސް ނިންމަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުކޮށްފައި އަނެއްކާ ބަޖެޓު ބަޔަކަށް

އެކަން ހަމަޖައްސާކަށް ގޮތެއް ނުހަދާ . ކިޔަނީ ލާރި ތާށިވާ ވާހަކަ އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން މި ،ލާރި ތާށިވީމަ

އަޅުގަނޑު މިކަންކަން  ދެންނެވީ އަނެއްކާ، އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި. ހައްލުކުރާކަށް ނޫޅޭ. ނޑުމެންނެއްއަޅުގަ

ކަންކަމަށް މި  މި އާލާތްތައް ހޯދުމާއި ގަތުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ މުގެކުރުމަށް، ބޭސްވެރިކަރެގިޔުލޭޓު

 ކުރާ ކޮންމެ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މި. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ ޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާހުށަހެ

އަދި  .އެއް ހަދާފައި ބޯޑެއް ހަދާފަ ހެދިޔަސް އޮތޯރިޓީއް ޤާނޫނެގޮތުން  ބެހޭރުކުރުމާ ކަމަކަށް، ރާއްޖެ އަށް ދޫނި އެތެ

. ބޮޑުކަމާ އެކީގައަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަ ދެނީ  މުސާރަ އަޅުގަނޑުމެން މިމިހެން ބޯޑެއް ހެދިއްޔާ އެކަށީގެންވާ ބޮޑު 

 ޑިވައިސްގެމެޑިކަލް  ހުރީ ކިހާވަރަކަށްތޯއޭރުމުގެ ޤާބިލުކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކު ކަންކަން ގޮތަށް މި މިއެހެންވީމާ، 

ދޫނި  ރާއްޖެ އަށް އާއި އޮތޯރިޓީ ގެތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުފަޅު އާއި ޑިވައިސްގެ އޮތޯރިޓީ މެޑިކަލް އިބޯޑާ

މި ކަންކަން މިހެން ހަދާފައި މުސާރަދީފައި އަނެއްކާ އާސަންދަ އަށް ލާރި އާއި ބޯޑާ  ގެ އޮތޯރިޓީކުރުމުކޮންޓްރޯލް

ހަކަ ދައްކާފައި މިހެން ގޭ ވާދެން މި ކަންކަން ހޮސްޕިޓަލްތައް ރަނގަޅަށް ނުހިންއި ކަންބޮޑުވެފައެކަމާ  ނެތިގެން

ބިލަށް ފާޑުކިޔަނީކީ  މި މިއީއެއްވެސް ހާލެއްގައި  ންތޯއޭ؟ހިސާބަކު ން ނިންމަނީ ކިހާއަޅުގަނޑުމެން މިކަހަދާއިރުގައި 

ދެން އަދުގެ . ށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކަވަރަކަށް  މެން ކޮންމެވެސްއަޅުގަނޑުމިއީ  .ނޫން

 ،އޮތް މު އެބަޤައު ،ހައްލު .ދެންނެވިހެން ޢަމަލުކުރަނީ އެހެން މިސިޔާސީ ޙަޤީޤަތްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ޗެއް ކިޔާ އެއްއެއް ބަޔަކު . ކިޔަނީ އެއްގޮތަކަށް މެން ދެ ފަރާތުގައި ތިބެގެން ހަމަ މިއަޅުގަނޑު. ތިބި ރައްޔިތުން އެބަ

މީހުން ކިޔާ  ބައި އެއް. މިއީ އަދުގެ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ. ދަނީ ކުރިއަށް މިހެން ތިބެގެން މި .އަނެއް ބަޔަކު އަޑެއް ނާހާ

 . އްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢި. ރިޔަލިޓީ ވެސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް  ތްތެރި،އާދެ، ޢިއްޒަ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މަދަށްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްއަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި. ހަމަވެއްޖެ

 

 :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙް ގެމަނަފުށީ

އޮތީ ކުރު ދޮށިން  އިނެއްގައި މަސްބާނާ ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑަށް މިވަރަށް ދަހި އަ. ޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއް

ކަނޑު މަޑުވިއިރުގައި މިއަދު މޫސުން ވެސް އެހާ ރަނގަޅަށް  .ވެސް ނުލާހިކު މަޑު މިއަދު ކަނޑު. މަސްބާނަންޖެހިފަ

ޑުމެން ދަތުރަށް ފުރީ ވެސް އަޅުގަނ. އެކު ހިތްވަރާ އިމަތާއޮޑިވެރިން ތިބީ ވަރަށް ހިތް. ވެހޭވާރޭ ވެސް ނު. ދައްކަނީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ތިބީ ގައި މިގެ ރަޙުމަތްފުޅުން އެ މަންޒިލުهللا. ޓަކައި ވަރަށް އަމާން މަންޒިލަކަށް ދިއުމަށް

އަޅުގަނޑު ވަރަށް . އަކީ މިއީ ރިޔަލިޓީ. ވަނީ ބަދަލުވެފަ ޤައުމުގެ ވެރިކަން މި ނިޔާވެރި ވެރިކަމަކުން މިއަ

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު . ވެއްޖެ ނުދައްކާތާ ޒަމާންތަކެއް ނޑުގެ ރަސްމީ ބަހުރުވައިން ވާހަކަދުވަސްވެއްޖެ އަޅުގަ

އައިތާ އެތައް  ކުރަމުންޤައުމުގައި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް  މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އަޅުގަނޑަށް މި

 އެންމެ. އާދެވިފަރަޙުމަތްފުޅުން  ގެهللاކަށް އަމާން ބަނދަރައޮތީ  ޤައުމުގައި މި އަހަރު ފަހުން މި 3ޒަމާނެއް ފަހުން 

 އިންޑިއާކުންފުންޏެއް ހަދައި، ވެސް ދެ  ނަމުގައިރީގޭ ޑުމެން ބަލައިލިއިރުގައި ކެނެފަހުން ނިމިގެންދިޔައިރުގައި އަޅުގަނ

މިއީ . އަޑުއަހައިފިންއާއި ސިންގަޕޫރާ އެކި ޤައުމުތަކުން ވެސް ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން ފައިސާ ޖަމާކުރި ވާހަކަ 

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 12ޝިއުނާ އަށް . ޑިވައިސް ވާހަކަވިދާޅުވާ މެޑިކަލް  ތި. ދެން އޮތީ ޝިއުނާގެ ވާހަކަ .ޙަޤީޤަތަކީ

މިނިސްޓްރީ އަށް ހެލްތު ވެސް  މިއަދުވިދާޅުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް  ން ރުފިޔާ ތިމިލިއަ 12އެ  ދީފައި މިއަދު ވަނީ

މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް  ޓަކައި ހެލްތު ވިދާޅުވާ އެއްޗެހި ގަތުމަށް ތި. އެއް ނުވޭ ބިފަލި

ވާއިރު ރުފިޔާ އެޑްވާންސް ގޮތުގައި ދީފައި ންއަމިލި 12ގަތުމަށް  އާލާތްތައް ޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ބޭނުންކުރުމަށް

އޭނަ އަށް ހަމައެއާއެކު، . ހަގަކުރަން ބޭނުންކަން ފާއެ ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބިފައި ނުވާލިބިފައި، ފައިސާ އެ އަދިވެސް 

 ...ފަޅުރަށް ވެސް 2ދީފައިވޭ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އްޒަތްތެރި ޢި. ވަނީ ހަމަވެފަ މިހާރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް މި އާދެ، (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެލިއްޖެއާދެ، 

ވެސް  އިއްޔެ. އޮތް އެއް އެބަ ގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެރުވުމުގެ ކުރީމެންބަރަށް ފުރުޞަތު

އިރު ބެލި. ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތައް މި ހިނގަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީމާ އަޅުގަނޑު ބެލީމު މި

ހާޒިރީގައި . ބެވިބަރަކު ތިއްމެން 6ވަޑައިނުގަންވާ  ޖިލީހަށް ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވައިވެސް މަ އިއްޔެގައި

ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ޖަލްސާގެ . އަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން ވެސް ތިއްބެވި ޖަލްސާ ސޮއިނުކުރައްވައި



  

 ވެސް، މި ކުރާއިރު މިއަދުއެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް. ވެސް ތިއްބެވި މާލަމަށް ވަޑައިނުގަންވާ މެންބަރުން

. ދެވަޑައިނުގެންއްވާފައި މަޖިލީހުގެ މާލަމަށް ވެތިއްބެވި މެންބަރުން ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރަ ވެސް މަޖިލީހުގައި އެބަ ތުވަގު

ޓަކައި  ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ދެމެހެއްޓުމަށްތުތައް މިގޮތަށް މިދަންނަވާލަންޖެހެނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި މަޢުލޫމާ

ޖިލީހުގެ ތައް މަންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި މަޢުލޫމާތުއެހެ. ވާތީ ކުރަންޖެހިފައިތަކެއް ތަކުން އިތުރު މަސައްކަތްޕާޓީ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ . އިއްޔެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާ ފަދައިން ،ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަންވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ގެންދިއުމަށް

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަމަދު އިލްހާމު އަޙް ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށީ

ޖެހޭނެ ޓަޗުގައި ދެވެންދަހި އައިނެއްގައި މަސް ބާނާއިރު ޢާއްމުކޮށް ވަރަށް ރައީސް، ވާހަކައިގެ ތެރެއިން  ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ . ވެސް ކުރަން ވަރަށް ހިތާމަ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އިނގޭތޯ

ފަޅުރަށް ދީފައި އޭގައި ހަމަ  2. ޓަކައި ރަށް ދިނޭ ތި ވިދާޅުވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް ގަތުމަށް 2ރީޕެއިޑް ޝިއުނާ އަށް ޕް

 ދެން މި ވާހަކަ. ލިޓީ އަކީމިއީ ރިއަ. ރަށް 1އްކާލި ވާހަކަ ލައްކަ ޑޮލަރަށް ވި 2. ލައްކަ ޑޮލަރޭ 2އަޑުއިވިގެންދިޔައީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ  11އަކީ  އުޅޭ ވާހަކަ އްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަން މިޢި. އެއް ނޯންނާނެ ބަދަލުކުރެވޭކަށް

ތަކުން ވެސް ކޯޓު ޓަކައި މިއަދު އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް. ދީފަ ޕީ މެންބަރަކަށް.ޑީ.ޑިޒާސްޓަރ އިން ވަނީ އެމް

މި . ދިޔައީ ގެން މިތަކުން އެ ފައިސާ ނުދޭށޭ ބުނެފައި އޮއްވާ އެ ފައިސާ ވެސް ގެއްލިކޯޓު. ދޭކުރަމުންމަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑު އެ. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ. ނުލެވޭނެޙަޤީޤަތް ވެސް އޮޅުވައި

ދަންނަވާލަން ހުޅުހެންވޭރު . އިން ދަންނަވަން ވެސް ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ

މިލިއަން  21ފުރަތަމަ އޮތީ . ޅުގަނޑު ފައްޓާނީ ބިސްމިކިޔާފައަ. ބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ވާހަކަދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގުމަށްފަހު މިއަދު  21. ކޮބައިތޯ މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ. ވަނީފުށީ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންޑޮލަރުގެ ތިލަ

ދެން އޮތީ . އެ ވާހަކަ ދަންނަވާކަށް ނެތިން. ތަނެއް ވެސް ނެތް ބަލާއިރުގައި ހިއްކި ލަފުށީގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތަށްތި

ވެސް  މިއީ. ވެސް ޙަޤީޤަތް މިއީ. މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑިފަރެންސެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ވާހަކަ، ދިން ވާހަކަ 13

 2ށް ދައްކަންޖެހޭ ތަނަ ހައުސް ދިނުމަށްފަހުގައި އެދެން އޮތީ ކައްދޫގައި ގެސްޓުހައުސް އެއް ހަދައި، ގެސްޓު. ޓީލިރިއަ

ށް، ކުރުކުރު ގޮތަކަށް މި އުޅެނީ ކުޑަކޮ އަޅުގަނޑު މި. ވެސް ޙަޤީޤަތް މި. އަހަރު ކުލި މޫސާ މަނިކު ވަނީ ނުދައްކަވާފަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮތްކަން ވެސް  1ހޭ ދައްކަންޖެ ތީ ފިއުލް ސަޕްލައި އަށްދެން އޮ. ލެވޭތޯލިސްޓު ދަންނަވައި

ވަނީ  މިހާރު މި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަލަމުން ދަނީ. މިއީ ވެސް ޙަޤީޤަތް. ބޭނުންފާހަގަކޮށްލަން 

އަތޮޅުން .ލވަނީ  މިގޮތުގައި މޫސާ މަނިކަށް  ގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ދިޔަމޫސާ މަނިކު އެންމެ ފަހުން މަޢުލޫމާތު އަޅު

ޓަކައި ވާހަކަދެއްކީމާ ކޮން  ކަންތައް ދޮގުކުރުމަށް މި ހަކަ އަރައިދެން މި ވާ. ސް ޙަޤީޤަތްވެ މި. ފަޅުރަށެއް ވެސް ދީފަ



  

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ލިޓީ އަކީމިއީ ރިއަ. ވެގެން ފަރިއްސަށް އުޅެނީ ހާ ޅެންތައް މިކިއި. ދައްކަނީ މިއެއްތޯ  ވާހަކަ

އޭ ބާސަންދައޭ ކިޔާ އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިއަދު ޤައުމު ބަނޑަށް ޖައްސާފައި އައިސް އާސަންދަ ދަންނަވަން މި

ފަހުން ތި ވިދާޅުވާ އާސަންދައިގެ  ޔައީ އެންމެދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި. މާ ރީއްޗެއް ނޫނޭ ހަކަދެއްކީމާވާ

ވެސް  އާސަންދައިގައި. ލާނަންވާހަކަ ނިކަން ރަނގަޅަށް ދައްކައި އާސަންދައިގެ. ވާހަކަ ނިކަން ރަނގަޅަށް ދައްކަފާނަން

ގެ ކްލިނިކަށް ރޭގެ ތިމާގެ މީހެއްދިޔައީ ސޯ ން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެ، ޒަތްތެރި ރައީސްގޮތަކީ ޢިއް ވާ މި

 ...އެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހި ވާހަކަ އީމި. ކުރަމުންދިޔަ ވާހަކަޤުން ބޭނުންފައިސާ ނުޙައް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތަވާހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙް ގެމަނަފުށީ

ދިޔައީ ހަލާކުވެފައި ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން . ދަންނަވަމުން ގެންދާނަންއެގޮތުން އަޅުގަނޑު ލިސްޓު 

. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ންސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ދިޔުމިނި ތަކަށް ހެލްތުކަންކޮޅު އެކިހުރި މެޝިންތަކެއް ރާއްޖޭގެ 

هللا ޢަބްދުދެން އޮތީ . މިއީ ޙަޤީޤަތް. ދެއްކިޔަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތްޓަކައި ވާހަކަ ދެން މި ވާހަކަ ބަދަލުކުރުމަށް

ވާހަކަދައްކާއިރު ކުރާ ން މިއަދު މީހުން ހައްޔަރުދެ. ކަކުރި ވާހަޤާޟީ ހައްޔަރުهللا އިބްރާހީމާއި ޢަބްދު ޔާމީނާއި ޤާސިމު

ރި ޢިއްޒަތްތެ. މި ވާހަކަދެއްކެވީމާ މާ ރީއްޗެއް ނުވާނެ. އަރާ މި ވާހަކަ ދައްކާކަށް މާ ރީއްޗެއް ނޫނޭއަޅުގަނޑު ހިތަށް

ޒަތުގައި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަރަފާއި ޢިއް ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މިރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު

ން ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމުލިބިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު. ތީ ރަނގަޅު ސަރުކާރެއް އައިއްސައޮ އަޅުގަނޑުމެން މި

އެއް  އެއީކީ މައްސަލަ .ކު ހަލޭއްލަވާނެހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނި. ސަރުކާރެއް ލިބިފަ

 . ނޫން

 

  :އްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ތަވާހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަމަދު ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްގެމަނަ

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާ. ލިޓީ އަކީމިއީ ރިއަ. ލާފަދައުލަތް ދިރުވައި އެއީ

ދެން . މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިން ދެއްކީ 21. އެއް ނޫން ލެވުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މައްސަލައްހަޅޭ



  

އަހަރު  2އަކަށް  ހައުސްކައްދޫ ގެސްޓު. ގައި ދިން ވާހަކަފަރެންސެއްގެ ގޮތުއަން ޑިމިލި 13ދަނީ  މި އަޅުގަނޑު

އަތޮޅުން .ހަމައެއާއެކު ލ. ށް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަފިއުލް ސަޕްލައި އަމިލިއަން ރުފިޔާ  1. ވާހަކަ ކުލިނުދައްކާ

ލަވަން އަޅުގަނޑު ކައިރިއަށް ވެސް އްދެން ކެރިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ހަމަ ހަޅޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ރަށެއް ދިން ވާހަކަފަޅު

ކުރަނީ މިއަދު ތެރި ރައީސް، މިހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ހިތާމަޢިއްޒަތް. ށްފުޅުންނަދޭނެ ބޭބޭ ވެސް މަޤާމު. އަންނަންވީ

 މަފަދަ ވެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައި މާ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާރި ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައިއަނިޔާވެ

. އަކީ މިއީ ހިތާމަ. ކުރަމުންދާ މަންޒަރުދަނީ މަޖިލިސް ފްލޯގައި އަޑުގަދަވެސް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ގޮތުގައި ކަންތައް ކުރަމުން ގޮސް  އަށް ނާޖާއިޒު ތިމާ އަމިއްލަ ،ތަކެއް ބޭނުންކޮށްއަށް ފައިސާ ބަލަ ތިމާ އަމިއްލަ

 ...މިއަދު އެ ނުލިބުނީމާ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޢަލީ މުޙައްމަދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ދެއްކެވުންވާހަކަވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 

ރަނީ ފަހު ކުބޭނުންކުރަން ގަސްތު އަސްލު އިއަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތުގަ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދި އުފެއްދި، ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާއި އަ. ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގަ

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީފައި . ޖަވާބުދިނުމުގެ ގޮތުން ކަންތަކަށްބައެއް 

 .އަޅުގަނޑު ލިބޭ ފަހު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލަން

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަهللا ޢަބްދު މުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީފޮނަދޫ ދާ

 ..އްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާމިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ޞި އީއާދެ، މި. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. `

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ . ގެ ކޯރަމް މިހާރު ލިބިއްޖެއާދެ، ޖަލްސާ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެ. އާދެ

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 

 :ކަދެއްކެވުންވާހަ هللاޢަބްދު އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ދާ



  

ތް ބޯޑު އުފެއްދުމަކީ އޮބިލުގައި އުފައްދަން ބުނެފައި  އާދެ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި. އްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢި

ޅުތަކުގެ ކަމުގައި ބޭފުޅުން ތަމްރީނުކުރުމަށްފަހު އަތޮ ބޮޑަށް މުހިއްމީ މި އެއަށްވުރެ. މުކަމެއް ނޫންހެންއެހާ މުހިއް

ދެން މި . ވެސް ތަންތަނުން މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުންރަށްތަކުންނާއި އެ ނޫން

ލަންޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް މިތަނަށް އެބަ ބަލައި އާ ބެހޭ ބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެންމެޑިކަލް ޑިވައިސް

ޖޭގައި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ރާއް 3ވެދިޔަ ގޮތަކީ ވޭތު ވާ ބަލައިލާއިރު މި. އަންނަންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ

އެއީ . އެއީ ޙަޤީގަތަކީ. މެ ކަމަށް ވެސް ބިލެއް ހަދަންޖެހޭ ހަމަ ކޮން ގޮތުން އެބަ ހުރިއި ގޮސްފަކަންތައްތައް ހިނގައި

 ވަކި ދާއިރާ. މިހިރީރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައި  އަހަރު މި 3މި ވޭތުވެދިޔަ އެއްވެސް އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި، 

ނާޖާއިޒު ފައިދާ  އަށް ބަލައިލާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ އިންތިހާ ދަރަޖަ. އެއް ނެތް

މަނިކު  ކުރީގައި މިތާނގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ. ހުރި މަންޒަރުނަގަމުން ގެންގޮސްފައި 

ދެން އިވޭނީ މިވެނި ފަޅެއް . ފަޅު ވިއްކާލިއްޔޭމިހާރު ގުޅީ. ޑު އަޅުގަނޑު އެހިންވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި އަ

ނޫން،  ކަނޑެއް އެކަންޏެއް ،ނޫން ފަޅެއް އެކަންޏެއް އިބުނެފައި ސަރުކާރަށް އައިސްފަ. އްކާ އަޑޭވިއްކާލާ ވާހަކަދަ

. އްދުންމައްޗަށޭ އަދިޖެހުނީ ހަ ވިއްކާލިއިރު މީގެ ހުރިހާ ނޮހޮރުއްޕާނެއް މި. ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް އޮތަސް ވިއްކާލީ

ރި ގައި ހުންމަތީ ގައްދޫގައި ހަދާފައި އޮތް އެއަރޕޯޓުހައްދު .ޖެހެނީ މި ވާހަކަ މިއަދު ދައްކަން މި، އެހެންވީމާ

 އޮތީ މި ،ނޫން އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގައިގެން ހުރި އެ އިތަކާއި އެތާނގަޕީ ރޫމު.އައި.ވީ

ގެންފައި ނިކުފާނަށް ވެސް މި އެގްރީމެންޓު ފެނިވަޑައިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަ. އަޅުގަނޑު އަތުގައި އެގްރީމެންޓު

ނަށް މުވައްޒަފުން ލައްވައިގެން ނުވަތަ އެތަން ނަގައިގެން އެތާނގައި ތަ ގްރީމެންޓާ ޚިލާފަށް މިހާރު މިމި އެ. ންނާނީއޮ

ދެން އެކަމަކު ހަމަ މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން . ތަނަކަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުދައްކާ ބޭނުންކުރަމުންދާއިރުގައި އެ

. ފާ އެކީގައޭއިންޞާ އިތިމަންނަމެން ހަމަ ވެރިކަންކުރަމުން ހަމަ މި ގެންދަނީ ހަމަހަމަކަމާ. ކުރީ އޯގާތެރި ވެރިކަމެކޭ

 އެއް ވަކި ތަނެއް ނެތޭ މި މިހެން ވިދާޅުވާއިރު ސަރުކާރުގެ ވަކި ދާއިރާ. ދޭށޭވަނީ ގާތުން ޚިދުމަތް ތުންނަށް މިރައްޔި

ތަނަކުން ނެގެންހުރި ހުރިހާ މަންފާތަކެއް ނަގައިގެން  ގެން އެބޭފުޅުންގެ ދިގު އަތް ކޮށްޕާލައި ތަނަކަށް އެ ބޭފުޅުން އެ

ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން هللا ގޮތަކީ  ވީ މި މި ކަންކަން މިހެން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް. ގޮތުގައި ބޭނުންނުކޮށެއްނާޖާއިޒު 

ކޮންމެ މީހަކު މި ދައްކަނީ  ،ދެން ހަމަ ތެދުވެ. ދުވަހު ހެނދުނު ތެދުވިއިރު ވެރިކަން ބަދަލުވީ އެއް ރޭ ނިދާފައި އަނެއް

ޤައުމު . ވުމެއް މިއީދުރަތްތެރިކަމުން ނިންމެވި ނިންމެޤުގެ هللا . ނޫނޭ މި ބަޣާވާތެއް ގެނައީކީ. އްޔޭއިބަޣާވާތެއް ގެނަ

މީހުން  ގޮތަކީ މި ވީ މިކަން ދިމާވިއިރު މި. މިއީ މި ދިމާވި ކަމަކީ. ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވީ. އްވީސަލާމަތްކުރެ

 ވަކި ތަނެއް. މި މުޅި ޤައުމު އޮތީ ވިއްކާލަން ނިންމާފަ. ރާވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ މަގު ބަންދުވީ ކުރިއަށް

ނަށް ންގައި ތިމަންނަމ2113ެމީހުނަށް އެނގޭ  އޮތީ މި މިމީހުން ރާވާފައި  މިނޫން މުޅި ޤައުމު ވިއްކައިލާފައި 

ލާފައި ލިބޭ ލާރި ޖީބަށް ބައްކޮށްލައިގެން ފުރައިގެން އުމު ވިއްކައިއެނގޭތީވެ މުޅި މި ޤަ .ވެރިކަމަކަށް ނާދެވޭނެކަން



  

، އެހެންވީމާ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުވެގެން މި ދިޔައީބަންއްވާ އެ ފުރުޞަތުނުލިބި، ދާން ރާވާފައި އޮ

އުޅޭ  މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައިގެން މިޢަލީ ކަލް ޑިވައިސްއާ ބެހޭ ބިލެއް އެއީ މެޑި. ޖެހެނީ މިކަހަލަ ބިލުތައް ހަދަން މި

. ހުރި ގަނޑުއި ފަނެހައްދަވައިގެން ގަމަދަނައަކާ  އިއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ތިޔަ ވިދާޅުވާ އާސަންދައަކާ. އެއް ސަބަބަކީ

. ނީކި ތަންތަނަކުން މި ލިބެސިޓީ ވަބޭސް. ކިހިނެއްތޯ މި ހަދަނީ. ރާމިއަދު އެހެރަ ފެންނަނީ ބިލިއަން ބިލިއަނުން ދަ

އި އަސްލު އަށް ދިޔައިމަ ފޮޓޯކޮޕީ ނަގާފަ ފިހާރަބޭސްސިޓީ ޑޮކްޓަރު ލިޔެލާފައި ދިނީމަ، އެ ހިފައިގެން ބޭސް

ވަރަކަށް  އެ. ވެސް މީހާއަކަށް ނޭނގޭ މިއީ ކޮޕީ ކަމެއް އެ. އަށް ކޮޕީދެނީ އެ ދާ މީހާއެނތާނގައި ބާއްވާފައި 

ޓައްކިޔާފައި ތައްގަނޑު . ދަނީ އެހެން ތަންތަނަކަށް ހުންނަވަރުންއި އެވަގުތު ބޭސް ބޭނުންވެފަ. ނުވޭ ބަލާކަށް ބޭނުމެއް

 11މިލިއަނުން  41ހުއްޓޭ އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން  މިހެންގޮސް އެބަ. ލަނީތަޅައިލާފައި ބިލު ހަދައިލާފައި މި ފޮނުވައި

ވެގެން  ތުންނަށް އޮޅުވާލަންމިއަދު ރައްޔި. އާސަންދަ ކުރިއަށް ގެންދާނީދެން ކިހިނެއްތޯ . ކަން ކޮށްފަމިލިއަނުން މި

ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް . ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް މިތާ ދައްކާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތް އެނގޭ

ފުލުހުންނާ ގެނައި ބަޣާވާތެއް  އިމިއީ ސިފައިންނާ. ބަދަލުވެގެން މި ދިޔައީރުއަރީގައި މި ސަރުކާރު ފެބް 4އެނގޭތީތާ 

. ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަކީމު އުފެއްދި އަބްޠާލުންތަކެއް ގައި މި ޤައުމި ޤައުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚު. ނޫނޭ

މާޔަތާއި ހިމީހުން ކޮށްފައިވާ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  އެއީ އެ. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ

އެއީ ދިވެހި ޤައުމަށް . ރުބާނީގެ ސަބަބުންގައި އެ ވަޑައިގެންނެވި ޤުއަރީރުފެބް 7މަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި ސަލާ

އެކަން ކުރީމަ ދެން އެ . ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ބޭފުޅުންނަކީ. އިޚްލާސްތެރި ބޭފުޅުންނަކީ. ތެދުވެރި ބޭފުޅުންނަކީ

ގަނޑު ނޫނީ ފަތިހު ގޮސް އެތާ ސިފައިން ކީއްކުރަންތޯ ރޭ. ނޫންތޯ ވިދާޅުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތްވަރެއް ނެތީ

ނަމަ މާ  ގޭގައި އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާފައި އޮތް. މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަންވީ އެ ،ތެރެއަށް ނޫނީ ފުލުހުން ތެރެއަށް ވަދެ

. ދެއްވަންވީއިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓި އިސްތިއުފާކީއްކުރަންތޯ ރައީސް އޮފީހަށް ގޮސް ޕޯޑިއަމެއް ކަ. ނޫންތޯ ރަނގަޅެއް

މަނިކުފާނު  ނަމަ އެ އޮތްނޫނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި  އިއެމަނިކުފާ ގޭގައި އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާފައި ސިފައިންނާ

ދެން ނޯންނާނެ ކުރާނެ . އޭكون في كم ޙީކުރައްވަނީ،ވަ މިهللا . އެކަމަކު، ކީއްތޯ ކުރާނީ. ނުޖެހޭނެއިސްތިއުފާދޭކަށް

އެއްކަލަ ނުލަފާ ނުބައި ކަނާތުން ކުރާނެ ކަމެއް ވާތުން ކުރާނެ . ގޮތަކީ އީ މި ވީއެ. ވާށޭ ހަމަ ވަޙީކުރެއްވީ ވީ. ކަމެއް

މި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ގުނޭ ދޮގެއް ހަދަންނުވަހު ނޭ އަށް އެދ ކަމެއް ނޭނގޭނޭ ބުނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިއީ . ހަދާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގުނު އަށް ދޮގެއް ދުމެން އެ ވިދާޅުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާންބަރު ޢަލީ ވަޙީމެ

، އެއް ލަމަ ،އެއް މި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކުގައި އެއްވެސް ހަމަ. ދެން މި ބޭފުޅުންނަށް ކަންބޮޑުވާނެނޫންތޯ. ޙަޤީޤަތަކީ

 ންއެހެން ކަމެއް ނެތި މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވަން ވިދާޅުވަމުން ކޮށްދެއްވަބިޑުކުރުމެއް  ،ފެއްއިންޞާ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  12، 17އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . ލާފައޮތީ ފުނޑައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. އުޅުއްވީ



  

މިއީ . އެއް ދިވެހި ޤައުމަކަށް ނުލިބޭނެކަން ހުށަހެޅިއިރު ވެސް އެނގޭ މި ފައިސާ ،ވެސް އެނގޭ ފާސްކުރިއިރު

 . ތޯ ކޮށްދިނީކޮންކަމެއް. ވެގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޟާ އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުގުރައިދޫ ދާ

 ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި އާދެ، މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ ނަމުގައި ބިލެއް މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ޓަކައި އަޅުގަނޑު  ހަކަދެއްކުމަށްއާދެ، މި ބިލަށް ވާ. ޓަކައި ޢަލީ މުޙައްމަދަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން ކަމަށް

 މެދު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލާ. ތެރޭގަ ވާނީ މިދިޔަ ދައުރު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި

ގެ ވާހަކަ މި ދެކެވޭ އެއް ކަމަކީ އާސަންދައިތަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ އާދެ، މި. ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ

ރައްޔިތުންނަށް އެއް  ،އެއް ތަޢާރަފުކުރެވި ވަރަށް މޮޅަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އާސަންދަ. ދެކެވެނީ

ގެ އިމީގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި އާސަންދަ. އެއް މި ދެކެވެނީ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސެއްގެ ވާހަކަ

 ދޭ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިލައްކަ މީހުންނަށް ލިބި 3މަތް ރާއްޖޭގެ މި ޚިދު. ލިބެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯދަށުން ޚިދުމަތް

އަޅުގަނޑެއް . ވޭތޯ ފޯރުކޮށްދީފައި ވާއިރުގައި މި ޚިދުމަތް ހަމަ ހެޔޮގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް

ބޮޑު މަންފާތަކެއް ލިބޭ  ތުންނަށް މާވެސް މި އާސަންދައިގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިނުކުރަން ހަމަގައިމުބޫލެއްޤަ

 އެ ،މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެތެރޭގެ ކުދި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން. ކަމަކަށް

މާލޭގައި ހުންނަ ދެތިން ތަނަކުން . އަށް ވާނަމަ މި އަންނަންޖެހެނީ މާލެ ވެއްޖެ ކަމުގައި އާސަންދަ ބޭނުން މީހުން މި

 ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރު ޚަރަދުކުރަން އެބަ މާލެ އައުމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ޚިދުމަތްލިބޭކަށެއްއްޔާ ނޫނި

އެ ދުވަސްތަކުގައި . ހޭޖެ ތިބުމުގައި ހުންނަ ތަނަށް ކުލިދައްކަން އެބައަޅުގަނޑުމެން މާލެ އައިސް ތިބޭ .ޖެހޭ

އާސަންދައިގެ ދަށުން ، އެހެންވީމާ. އެބަ ކުރަންޖެހޭޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުތަކެއް ބުއިމަށް އަކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންވާ، ކެއިން

އަށް ލާރި  ޑޮކްޓަރަކަށް އަމިއްލަޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މެ

މިއީ . ކެއުމުގެ ޚަރަދު އިހުރުމާ އޭނަގެ އިދޭ އޭނަގެ ދަތުރާ ބޮޑު އެއްޗެއް އެބަ ވުރެ ދައްކައިގެން ބޭސްކޮޅު ނެގުމަށް

މީހެއްގެ  ބޫލުކުރަނީ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަ މަތަކަށް ވާނެއެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދެވޭ ޚިދު

 ވާނަމަ އާސަންދަ އެހެންނޫންކަމުގައި. ވާނަމަ ބަރަށް ލިބޭކަމުގައިހުރި ތަނަކުން އެ ޚިދުމަތް ބަރާ މީހަކު ރަށަކުން އެ

ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ގުޅި، މާފުށި، ގުރައިދޫގެ އެއްވެސް ، އެހެންވީމާ. ކީއްކުރާ އެއްޗެއްތޯ އަކީ

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މި ޖެހެނީ . އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަށެއްތަކަށް ނެތް އެ ރަށަކުންނެއް ރަށެއްގެ ރައްޔި

 31އަށް  ނަގާ ފެރީ ރަށުން އެބަ 3ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ މި  ރުފިޔާ، 31. މާލެ އަންނަން އިދަތުރުކޮށްފަ

 އި،ހެނދުނު އައިސްފަ. ޖެހޭ އެއާއެކުގައި އެ އައިސް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކުލި ދައްކަން އެބަހަމަ. ރުފިޔާ ކޮޅަކަށް

މެންދުރުފަހު . ޖެހޭ ން އެބަފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދައްކަދުރުމެން. ދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭކަށެއް ނޯވޭނހެ



  

ވިޔަސް މިތާ އެއް ރޭ އެއް  ކޮންމެ ގޮތެއް، އެހެންވީމާ. އްޔާ އެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޓެސްޓުތައް މި ލިބެނީދައްކައިފި

އެހެންނޫންކަމުގައި ވާނަމަ އަނެއްކާ ހަމަ އެ ދުވަހު ފުރައިގެން . އަކަށް ދެއްކޭކަށެއް ނޫނީ ނެތް އޭނަ އިދުވާ މަޑުކޮށްފަ

މިއީ އެތައް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ، އެހެންވީމާ. ހެނީޖެ އަނެއްކާ އަނެއް ދުވަހު އަންނަން މި އިގޮސްފަ. ވީދާން

މިހާރު ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަކީ އާސަންދަ ބޫލެއްނުކުރަން އަޅުގަނޑު ޤަ، އެހެންވީމާ. ޑޮކްޓަރަށް މި ދެއްކެނީ

މަ އެއީ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ވާނަ އިހިނގާކަމުގަގޮތަށް  އޮތް އިތަޢާރަފުކޮށްފަ

މީހާ ހުރި ތަނަކުން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަކަށް  އެ ،މީހެއްގެ ރަށަކުން އެހެނެއްނޫން އެ. ށްކަމަ ފޯރުކޮށްދެވޭ އެއްޗެއް

، އެހެންވީމާ. ގެންދާނެއްޗަކަށް ވެއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެ އާސަންދަ. އެއް ނެތް ނަމަ އެއްވެސް މައްސަލަ އޮންނަ

އިއްޔެ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވެސް ވިދާޅުވި މި 

 އަށް ތައްޔާރުކޮށްލި އެއްޗެއް އަމިއްލަބޭފުޅުން އަމިއްލަ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެބޭފުޅުން،  ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އެ

މަނިކުފާނުގެ  އެ، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ނުދާއެ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް މި ފެތިގެން  އޮތްއިރު އިޤާނޫނެއް ހެދިފަ. ކަމަށް

ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެންދިޔަ އިއްޔެގައި މި ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބައެއް މީހުންގެ 

އެހެންނަމަވެސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން . ކަން މިއީޓަކައި ކުރި ކަމެއް ލޮލުގައި އަނދުންއެޅުވުމަށް

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ،ނަމަ މި ޤާނޫނަށް ފައްތައިގެން ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިކަން ކުރަމުން ދިޔަ

ރުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތުއިމީގެ އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ލިބިގެންދާނެރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްގޮތެއްގައި 

ގޮތެއްގައި މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ މި ބިލުގެ އަސްލު މަޤްޞަދަކަށް ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ނުވަތަ ރަނގަޅު 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ހަމަގައިމުވެސް އެކަށީގެންވާ . އްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުންޞި

ތެރޭގައި ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ  އަހަރު 3ވޭތުވެދިޔަ . ރުކޮށެއް ނުދެވޭށެއް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯމިންވަރަކަ

ހުރޭ  ވެސް އެބައޭގެ ކުރީގައި ހަމަގައިމު. އަށް ޖެހުނަސް މި އަންނަންޖެހެނީ މާލެރަށުގައި އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހަންރަށް

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ . ތަށް ހުރޭ ހަމަޖެހިފަކުރެވޭ ގޮފަރުވާބޭސް. ތިބޭ ކްޓަރުން އެބަޑޮ

ޞިއްޙީ ނުހުރެއޭ ތަނުގައި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އަހަރު 3ނުންވަނީ މި ވޭތުވެދިޔަ އަލީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ

ށާއި އަދި ދާއިރާއަ ގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުގެމި ބިލު ،ހެންވީމާއެ. އެއް ނެތޭ ދެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފަފަރުވާ

 އެއް ލިބުމަކީ މިއީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ ކަމަކަށް އްޙީ ފަރުވާޞިރަނގަޅު  ރައްޔިތުންނަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާތީ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު އިބްރާހީމު މަދުންބަރު އަޙްއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެ

މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް މި ބިލަށް، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. و السالم على رسول اهلل الصالةو  الحمد هلل. `

 މި އޮތީ މިވާފައި އްނގިގެންދަނީ މި ބިލު ތައްޔާރުކުރަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ބަލައިލީބިލު 



  

އެހެންކަމުން މިފަދަ ފައިދާހުރި . ހުރި ބޭފުޅެއްކަންރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަރަށް  ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ތައް ކުރެވޭނެ ވަކި އުސޫލުތަކަކާއި ވަކި ގަވާއިދުތަކަކުން ވަކި ހަމަތަކަކުން ކަންތައް ،މިހާ މުހިއްމު ބިލެއް ،ބިލެއް

ޓަކައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ،ޓަކައި ތް ބިލު ތައްޔާރުކުރެއްވި ކަމަށްމިއޮ އިއްވާފަގޮތަށް ފަރުމާކުރަ

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިއްޖެ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަން

. ކަމެއް ކުރިއަށްދާނެ ވަންޏާ އެ ކަމަށް ށައިފިވެސް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ފަ ކޮންމެ ކަމެއް. ވާހަކަ

އަދި . ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ފަށާ ކަންތައްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ

ރޭވުންތައް  ޓަކައި ރާވަންޖެހޭ އެކަން ދެމެހެއްޓުމަށް. އެއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ

ހަމައެކަނި ވަކި . އެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރަންޖެހޭނެ. ޕްލޭންތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ރާވައި

ޓަކައި މިކަން ކޮށްދިނީ ތިމަންނައޭ ބުނުމުގެ  މަރާލުމަށްމީހާގެ ކުރި  މީހަކު މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހަޅަން އުޅޭތީވެ އެ

ރައްޔިތުންނަކަށް ވެސް އަދި އެއްވެސް  އެއް ވެގެން އެކަން ކުރުމަކުންނެއް ޙަޤީޤީ މަންފާ ހޯދަން އޭގެ މެޑަލް އިޝަރަފާ

 އާދެ، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ އެ. މީހަކަށް ވެސް ނުކުރާނެ

 ...ނުލައި ކާމީހަކު ކުރި މަސައްކަތަ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނިޓު ހަމަވިއިރުގައި  1މަތިން ރަނގަބީލުޖަހައި  ގޮތުގެ އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވާ

 . ޖަހާއިރު 11ށާނީ ދެން ޖަލްސާ ފަ. މިހާރު ވެސް ކޯރަމް ލިބިފައިނުވާތީ އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މި މެދުކަނޑާލަނީ

 

 ]އަށް 11:17އިން  11:27: ޅުހުސްވަގުތުކޮ[

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޖަލްސާ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި . ފަށަނީ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން މި. `

އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލަންޖެހުނުއިރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ހުންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އިސްދޫ ދާއި. ފުރުޞަތުއަރުވަން

 . އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު

 



  

 :ވާހަކަދެއްކެވުންއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު 

ނެ މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި ރަނގަޅު ބިލެއް ކަމަށް ވާއާދެ، އަޅުގަނޑު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދެން ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ . ކުރާ ބިލެއް ކަމަށް ދަންނަވާފަކުރީގައި ވާހަކަދައްކަވަން ފެށިއިރުގައި އަޅުގަނޑު ތާއީދު

ބިލުތަކަށް މުހިއްމު ބިލުތަކަށް  މިކަހަލަ. ގޮތުން އަޅުގަނޑު އެހާ ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ދާ

ތެދެއް . ރައްވަނީ އެހެން ކަންތައްތަކުގަބޭފުޅެއްގެ ވަގުތުކޮޅު ބޭނުންފުޅުކު ވާހަކަދައްކަވާއިރު ވަގުތުކޮޅުތައް އެ

ކަމެއް ކުރާނަމޭ ވެރިކަން  މިވެނި ،ކަމެއް ކުރާނަމޭ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެވެނި 24އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވި 

އެހެންނަމަވެސް . ގައި ލިބުނީމަ ކުރައްވާ ވާހަކ2113ަދަންނަވާނީ ވެރިކަން އެއީ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު. ތާލިބޭ

ދެން ތައްޔާރުވާން ވަގުތުތަކެއް . އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިކަން ނޭނގި ތިއްބާ މިކަން ނިމިގެންދިޔައީ

އަށް  އްޙީ ދާއިރާޞި ލާއިރުގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށްކުރަން ބަލައި އްތެރޭގައި ކަންތައްތަގަޑިއިރު  24ދެން . ނަގާނެ

ލިއިރުގައި ސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅަށް ބަލައިވެސް އަދި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏަށް ވެސް އަދި އެހެން ތަންތަނަށް ވެ

މިއީ  .ޕީ ފޯމު ފުރީމަ.ޑީ.މްޕީ ކުއްޖަކަށް ނުވަންޏާ އެ.ޑީ.ޕީ ކުދިންތޯ ބަލާފައި އެމް.ޑީ.ކުރިން ނަގާފައި ތިބީ އެމް

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކަނޑާލަންޖެހުނީމަ އެއީ  24އެހެންވީމާ، މި ކުދިން ޓަސްލާފައި . ކަނޑައެޅިގެން، މިއީ ޙަޤީޤަތް

ކުދިންނަށް  އެހެންވީމާ، އެ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން އެއީ ،ޢާއިލާތަކުން އައިސްތިބީމައަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި 

ރެއް ލިބުނޭ ކިޔާފައި އޭނަ ކަނޑައިލާށޭ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާ. ނުވޭ އެއް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް އެފަދަ ދެރަ

 އެހެންނަމަވެސް، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެ. ލާށޭ، މިވެނި މީހަކު ވައްދާށޭ އެހެންބުނާކަށްމީނަ ކަނޑައި

ޕީގެ .ޑީ.ދެންނެވި ކުދިންގެ ޢަމަލުތަކުގައި އެމް އަދި މި ،އެކު ކުރަމުން ގެންދެވުމާވާހަކަފުޅުތައް އެގޮތަށް ތަކުރާރު

ކުދިންނަށް ހިސާބުން  ބިރު ފަހަނައަޅާ ގޮސް އެއަނެކަކު ކިބައިން ހިތްވަރުލިބި،  ޕީގެ އެކަކު.ޑީ.ރޫހުގައި އެމް

ރު ފަހަނައަޅައި ބި ބިއެކަކު އަނެކަކު ކިބައިން ހިތްވަރުލި. ތަންތަން ތަޅާލަންވީއޭ ،އޭ ދެން ދާންވީއާންދޮގޭވިސްނެނީ 

މިގޮތަށް މި ކުދިންނަށް ވިސްނިފައި ގެޔަށް ވަޅިހަރާލައި، މީހުންގެ  ގޮސް ތަންތަން ތަޅާލައި، އަލިފާންރޯކޮށްލައި

ނުބައި ކަންތައްތައް  ،ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް ،އެހެނެއްނޫން އެކަކު އަނެކަކު ކިބައިން ހިތްވަރުލިބި. އޮންނަނީ

. އަޅުގަނޑު އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވާނަން. ވަންޏާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް ންކޮޅު ބުނާތަ ނަހީކުރާ އެ

 ކަމުގައި ކުރާ ވަންޏާ އެތަންތާނގައި ވަޒީފާތަކުގައި މިހެން ކަމަށް ކުރާ ދަންނަވަންތޯ މިއީ މިފަދަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް

 ކަމަށް ވާބައިބައި ،ލިގެންގޮސް ތަންތާނގައި ފިތުނަފަސާދަވެވަންޏާ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއް

ދެން އަޅުގަނޑު . ގޮތަކަށް ހަދަން ނޫން ތިބޭ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވާނެ އެކަން އެ ވަންޏާ އަމުރުމަޢުރޫފު ހިންގަން

ރިކަންކުރާ ސަރުކާރު، ވާތީވެ އެންމެން ގުޅިގެން ވެ އެއީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތަކަށް. ށްވަރަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން މި ސަރުކާރަ

ކަމުގައި  ޕީ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ހިނގާށޭ މި.ޑީ.އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް .ވާތީ ދައުލަތަކަށް

ގެ هللاބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ  ތި. އެކު ކުރިއަށްދާންވެރިވެގެން އެއްބައިވަންތަކަމާ ބައި



  

 ފުޅުންނާތިބީ ހަމަ ތިބޭ ހިތްވަރު ދެރަނުކުރައްވާށޭ އަޅުގަނޑުމެން މި. ރިކަން ލިބޭނޭއިރާދަފުޅުގައި ވަންޏާ ވެ

ދެން . އްނުކުރަމޭވާކަށް އަޅުގަނޑެއް ގަސްތެ ޔާ އެއް ލިބޭކަށް އަދި ދެރަގޮތެއްބޭފުޅުންނަށް އަނި ތި. އެއްގޮތަށޭ

އްޗެއް އެ 2ވެސް ދުނިޔޭގައި އަބަދު، އްޗަކީއެ 2. އެއްޗެއް 2ނާލަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސް

އެ هللا ފަސާދަވާނެ ވާހަކަ ، ނަމަ ވީހުންގެ ގޮތުގައި ވެސް ދެ އިލާހުއިލާ ۚ َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإَلا الَلـُه َلَفَسَدَتا. އޮންނާނެ

ގިނަ ޕާޓީތަކެއް އުފެދުނަސް ކިތަންމެ . އްޗެއްވެސް އޮންނާނީ ދެ އެއެހެންވެއްޖެއްޔާ ދުނިޔޭގައި އަބަދު. ކުރައްވަނީވަޙީ

ސުބުޙާނަހޫ هللا މިއީ . ފިކުރެއް އްޗެއްތޯ؟ މިއީ ދެއެ 2ން މިއީ ކޮ. މައިގަނޑު ދެ ޕާޓީ އިނގޭތޯ. އޮންނާނީ ދެ ޕާޓީ

މި ދޭތި ދުނިޔޭގައި ހަނގުރާމަކުރާނެ  .ލާގެ ދީނުގެ ފިކުރާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ފިކުރާއި ޝައިޠާނީ ފިކުރުވަތަޢާ

َأَلا ِإَن ِحْزَب الَلـِه ُهُم ގެ ދީނުގެ ޕާޓީގެ ވާހަކަ އޮންނާނެ هللا. ޑިތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އިނގޭތޯއަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނ

ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގެންވާ  އިކާމިޔާބާ މީހުންނަކީ ނަސީބާއި އެ ން ދަންނައޭޕާޓީގެ މީހު ގެهللاހަމަކަށަވަރުން  اْلُمْفِلُحوَن

މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި  ންނަނީ ނަމާދުކުރުމާއި ޒަކާތްދިނުމާއި ރޯދަހިފުމާއިއޮ އޭގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި މި. މީހުންނޭ

ޙައްޤުތައް އަދާކޮށްދިނުމާއި އިޙުސާންތެރިކަމާއި މީސްތަކުންގެ  ދުލުއިންޞާފުން ވެރިކަންކުރުމާއިނަމަ ޢަ ވެރިކަންކުރާ

 ...މީގެ. ކަމާއި އޯގާވެރިކަންމާންތެރިއީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި ހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަ އާދެ، މިހާ. ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝު

ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި ބިލަށް ފަހުބަސް  މިހާ. ނިމުނީ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި

 . ތެރި މެންބަރު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށްބުނުމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތް

 

 :ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ދާއިރާ ވައިސް ބިލަށް ވަރަށް ފުޅާހުށަހެޅި މި މެޑިކަލް ޑި

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންކަމުން އެ. ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައި ވަރަށް ބިނާކުރުވެނިވި ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅުކުރައްވައިފިއޭ

. ދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަންކު ޝުކުރުހިތުގެ އަޑިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އަޅުގަނޑުގެ

އާދެ، އަޅުގަނޑު ފަހުބަސް، ބަހެއް މި ބިލާ ބެހޭ . އިގެން ކުރިއަށްދާނަންފަހު އަޅުގަނޑު ބިލުގެ މަސައްކަތައެއަށް

ފްލޯގެ  އާދެ، އެކަންކަން ބިނާވެގެންވަނީ މި މަޖިލީހުގެ. ގޮތުން ބުނާއިރުގައި ބުނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި

 ރަން ބޭނުންވި ބައެއް ކަންކަމާއަދި ހަމަ އެހެންމެ ސާފުކު ރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކާއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރޭގައިތެ

 ގޮތުން އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ގުޅޭރައްވާފައިވާ ބައެއް ސުވާލުތަކާ ކުރިމަތިކު ގޮތުންނާ އަދި އަޅުގަނޑާ ގުޅޭ



  

އެއްގައި އަމިއްލަ  އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ. ކުރަނީ ނުން މިޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭ

އަށް  އްޙީ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެޞިދަނީ  ތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން މިފަރާތް

އްޙީ ޞިވަނީ  އައިސް މި ފަހަކަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި. ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެންވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެމުން

ތަނުން  އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެ ،ހޯދަން ދާ މީހުންތައް އިތުރުވެޚިދުމަތް، ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ވަރަށް ބާރުބޮޑުވެ

ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް  މިއީ. ޙާލަތަށް ގޮއްސަނުކުޅެދޭ ޚިދުމަތްދޭން 

ށް އެ ހޭދަވާ ހޯދުމަގިނައިރު ކުރީގައި ގޮސް ޚިދުމަތްޓަކައި  ދެންނެވީ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް މިހެން މި. ލުކުރާނެޤަބޫ

މަޑުކުރަންޖެހޭތީ ، ބަލާއިރުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތެއް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭތީވަގުތާއި މިހާރާ އަޅާ

 ލިބުމުގެންވާ ފަރުވާދިނުމާ އަދި ފަރުވާއަށް ބޭނު މީހާއޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި ބަލި ހެންއާދެ، މި. ޚިދުމަތްހޯދުމުގެ ކުރީގަ

ޓަކައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި މެޝިންތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓުތަކަކީ  އެއްޗެހި ހެދުމަށްކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަކާ  ކުރިން އެ

ޓަކައި މިފަދަ  ށީގެންވާ މެޝިންތޯ ބެލެހެއްޓުމަށްއެއީ އޭގެޒާތުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭ އަދި އެންމެ އެކަ

ޓަކައި ވަކި ނިޒާމެއް  ޓަކައި ނޫނީ ރެގިޔުލޭޓުކުރުމަށް ޓަކައި ނޫނިއްޔާ ސާރވިސްކުރުމަށް ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް

ށްފަހުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ވަގުތު އަޅުގަނޑު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ފަރުމާކުރުމަ

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ޚިޔާލުތަކަށް ނޫނީ ސާފުކުރަން ބޭނުންވި . ވަނީ ހުށަހަޅާފައި މި

 ސަރުކާރަށް ބަރުބޮޑުވެގެންދާނޭ ބައެއް ކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ދާއިރުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި

ވަންޏާ އެއީ  ކަމަށް އެ ބޯޑުތަކަށް މުސާރަދޭ އިބޯޑުތައް އުފައްދަ ،އެހެންމެ ިހަމަ އަދ ފައްދައިއެއް އު އިތުރު އޮތޯރިޓީ

އެއް އުފެއްދުން،  ދަންނަވާނީ އޮތޯރިޓީ. ރުގެ ޚަރަދަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނޭހަމަ ބަލައިގަންނަން ނޫނިއްޔާ އުފުލޭވަ

މިނިސްޓްރީ ދަށުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ، މިހާރު ހެލްތުކާރަށް ސަރު. ނުޖެހޭއެއް އުފައްދާކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އައު އޮތޯރިޓީ

އެހެންމެ މި  ހަމަ އަދި. މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާނެ. ކަމަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ތަނެއް ވެސް އެއީ އޮތޯރިޓީ ގާހިން

ކީ އެއީ ސް ބޯޑައުފެދޭ ބޯޑަކީ އެއީ ނޭޝަނަލް މެޑިކަލް ޑިވައި ވެގެން އަންނައިރުގައި ޤާނޫނަކަށް ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 އާއި އަދިހަމަ ވިޔަފާރިކުރުމުގަޔާމާކެޓުކުރުމުގަމެޝިންތައް ބަލަހައްޓާ އަދި  ދިނުމުގައިޚިދުމަތް ފަންނުވެރިން ނޫނިއްޔާ

މި ބޯޑަކީ އެއީ ހަމަ އެހެން . ބޯޑެއް މިއީ މިކަހަލަ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ އެކި ފަންނުވެރިންގެ މެދުގައި އެކުލެވޭ

މިއީ މިކަން . ނުކުރެވޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ރަދީ އުޖޫރަތަކެއް ދީގެން ހަދާ ބޯޑެއްއްހެން މުސާބޯޑުތަ

ތައް ބަލައި އަދި މިކަން ހިންގާ ފަރާޓަކައި އަދި މިކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ  ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށް

ގޮތުން ދިމާވާ  އެއީ ވަގުތީ. އްވޭ ޓާސްކުފޯހެ އެއްކޮށް އެބައަދިހަމައެކަނި މި ބޯޑާ . ބޯޑެއްޓަކައި ހެދޭ  ލަފާދިނުމަށް

 ގުޅުންހުރި މީހުންތަކުގެ، ފަންނުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަގުތީ ޓަކައި އެ ދާއިރާއާ އްލުކުރުމަށްހައެއް  މައްސަލަ

 ކަތެއް ނިމުނީމާ އެނިމުނީމާ ނޫނިއްޔާ އެ މަސައްގޮތަށް، އެ ޓާސްކު  ފޯހެއްއެހެންވީމާ، މިއީ ޓާސްކު. ބޯޑެއް އެއީ

އްޙީ ޞިދަންނަވާ ބޯޑުގައި އެކުލެވިގެންވާނެ ހަމަ  އާދެ، އަޅުގަނޑު މި. ކަހަލަ ބޯޑެއް އެއީ ހިސާބުން އުވިގެންދާ



  

ގުޅުންހުރި މާލީ ދާއިރާތަކުގެ ވެސް މުހިއްމު  އާއި އަދި މި ކަމާ ދާއިރާގެ އަދިހަމަ އެހެންމެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ދާއިރާގަ

ސް އަށް ވެ 11އިން އަދި  7ން، އި 1މި ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު . އިވާނެފަރާތެއް ހިމަނާފަ

ޢިއްޒަތްތެރި . ތަނުގައި އެއްބަސްވާކަށް ނެތިން އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވަކި އަދަދެއް ކޮންމެހެން މި. ލިމިޓުކުރެވިދާނެ

 ....މާޔައިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދި މިގޮތަކަށް  މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުފުޅުވާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، ޖަލްސާ ކުރިއަށްދަނިކޮށް ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކަށް ނިކުންނެވޭނީ

މިހާ  ހަމަނުވާތީ އަޅުގަނޑު ޖަލްސާމިނިޓު ބެލިއިރު ވެސް ކޯރަމް 1 ގޮތުގެ މަތިން ގެއްލުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ

 3ވަގުތު  މި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 14ވަގުތު މި ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ތިއްބެވީ  މި. ހިސާބުން މި މެދުކަނޑާލަނީ

 ކޮމިޓީތަކުގައި ފުރިހަމަ އަދަދަށް މެންބަރުން ތިއްބެވި ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާއިރު އެ 3. ދޭ އެއް ހިނގަމުން އެބަ ކޮމިޓީ

މެންބަރުން  41އެހެންކަމަށްވާނަމަ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި . ތާ ތިއްބަވާނީންމެންބަރު 33ވިޔަސް އެ  ކަމަށް

އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު . މެންބަރުން 14 ވަގުތު ތިއްބެވީ ތަނުގައި މި މިއެހެންނަމަވެސް . ތިއްބަވަންޖެހޭނެ

ނޫން ގޮތަކުން  ގެން ނަމަވެސް އަދި އެޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށް ފާހަގަކޮށް، މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހޯދުމަށް

ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ  ރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭނެކަންނަމަވެސް މިކަން ކު

 . ވާއިރު 11:31ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ . މެދުކަނޑާލަން

 

 ]އަށް 11:31އިން  11:23: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

ލަސްކުރީމަ ވެސް ޖަލްސާގެ ކޯރަމް . އާދެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ފެށުން އަޅުގަނޑު ލަސްކުރީ

 . ޖަހާއިރު 12:11ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މިހާރު މެދުކަނޑާލަނީ. ނުވޭ ހަމައެއް

 

 ]އަށް 12:11އިން  11:36: އިލެއްވުންޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވަ[

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި . ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ` 

އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް، މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާ ބެހޭ ބިލުގެ ފަހުބަސް 

 . އިއްވުމަށް

 

 :އްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުންވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަ

މެޑިކަލް ޑިވައިސްގެ ފެންވަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، އަޅުގަނޑު މާ ގިނައިރުނުކޮށް ނިންމައިލާނަން

އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ . ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރާ ތަނެއްގައި ޤާބިލުކަން އުފައްދަންޖެހޭ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މި . ލިއްބައިދޭންޖެހޭ. ހުންނަންޖެހޭނެ ތަމުރީނުލިބިފައި

 ކަންތައް ކުރެވިގެން ހިނގައިދާނޭކަންތައްތައް މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާގެ ތެރެއިން ވެސް މި 

 ށް ހަލާކުވާ ތަކެތި ނައްތާލުމާނުންނުކުރެވޭ ވަރައާދެ، ރެގިއުލޭޓްރީ ފްރޭމްވޯރކެއްގެ ތެރެއިން ބޭ. ތަމްރީނުދިނުމަށްފަހުގަ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިތުރަށް މީގައި ގެނެވޭ މެޝިނަރީތައް ވެސް ގެންގުޅޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ގޮތެއް ނިންމަން 

ނަންސް އާދެ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެޝިނުގެ ފެންވަރުބަލައި އަދި ބޭނުން މާޙައުލަށް އާދެ، މެއިންޓަ. އެބަ ޖެހޭ

. އެހެންކަމުން، މި ޤާނޫނުގައި އެބައިތައް ތަފުސީލު ހިމެނިގެންވާނެ. ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެބަ ގޮތްތަކެއް ރާވަންޖެހޭ

އާދެ، މި ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައި އޮންނާނެ، މެޑިކަލް ޑިވައިސް ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަކި 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސްޕެސިފިކޭޝަނެއްގެ ވަކި ސްޓޭންޑަޑުތަކަކަށް މެޗުވާ . ނައުމެއް ނޫންބްރޭންޑެއްގެ ވަކި މެޝިނެއް ގެ

ހަމަ އަޅުގަނޑު، އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ . ވަކި ކޮމްޕެނީ އަކަށް ލިމިޓުވެގެންނުވޭ. މެޝިންތަކެއް ހޯދުން

ޖެއްޔާ އެއީ ޤަބޫލުކުރެވިގެންދާނެ އެއްޗެއް ބެލެވޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ ރަނގަޅު މެޝިނެއް ގެނެވިއް

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި . ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި . ސުވާލުއުފެދިފައިވާ ކަމެއް އެއީ މިހާރު މި ތަންތަނުން ޚިދުމަތްދެއޭ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގަ

އަޅުގަނޑު . އެ އެއްޗެއްސަން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ. ވަރަށް ގިނަ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނޭ

އެ . ދަންނަވާނީ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނޭ

އަދި ހަމަ  އޭގެން ޓެސްޓުތަކާ، ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތްތައް އަކުން ނޫނީ އެ އާލާތަކުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ވައިސްޑި

. ދަންދެން އެ މެޝިނެއް ނޫނީ އެ އާލާތެއް ދެމިގެންދާނޭހަމައަށް  ނުލިބުމާއެހެންމެ އެހެންވެސް ޚިދުމަތްތައް 

ސާފުކުރަން ، ޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެހެންކަމުން އަ

ދެން މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ . ބޭނުންވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ . މަޖިލީހުގެ ފްލޯގެ މާޙައުލު ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑު މާ ގިނަ ވަގުތު ނަގާކަށް ނެތިން

ރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑު ހިތުގެ ހަމަ އެންމެ އަޑިން ޝުކުރުދަންނަވަން މި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެ



  

ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑު މި މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ ބިލު . ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . އްވާށޭމަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުން ދެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެވިގެންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ބިލު ވެގެންދާނީ މުހިއްމު ބޭނުންތެރި އަދި ހަމަ އެހާމެ . ޚިދުމަތަކަށް ވެގެންދާނޭ

ތި . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްކާތެރިކަށް ގެނެސްދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ . މިހާ ހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ވަގުތުގައި މި ބިލު ބަލައިގަންނަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް. ށްއަ 11އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

އްޓުވުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީ އިން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ގެވެށި އަނިޔާ ހު 11.1ފުރަތަމަ  -11.1

އެންމެ ފަހުން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ބަހުސްގައި ވަގުތު ހަމަވިއިރުގައި . ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

އެހެންވީމާ، ވާހަކަފުޅު . މްވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ހުންނެވީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަ

 .ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

  

 :ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މިހާރުވެސް މާ ބޮޑަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑު މިދިޔަ ދައުރުގައި ވެސް ވަރަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި . ލަސްވެގެން ހިނގައްޖޭ

އަޅުގަނޑު . އެހެންނަމަވެސް ދިގުލައިގެން ގޮސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއްސަ މި އޮތީ. ބިލު ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް

ހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުގައި އަދިވެސް ހަމަ މީ ލާދީނީ ބިލެކޭ ކިޔައިގެން މި ހިތާމަކުރަން ހަމަ ބައެއް މެންބަރުން ވާ

މީ އަޅުގަނޑަށް . މި ބިލަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ދީނާ ޚިލާފުކަމެއް އޮތް ބިލެއް ނޫން. މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައި ވާތީވެ

މި ބިލުގެ މައިގަނޑު . ތްވަރުދޭ ދީނެއް ނޫންހަމަގައިމުވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ވިއްޔާ އިސްލާމުދީނަކީ އަނިޔާކުރުމަކަށް ހި



  

އެހެންވީމާ، އެ މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކުމަށް . މަޤުސަދަކީ ގެވެށި މާޙައުލެއްގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ދޭ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން

ބައެއް  ދެން މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ހުރި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިލްތިމާސްކުރަން

ވަނަ  4އެއީ ބިލުގެ . މާއްދާ އަކަށް އިޞްލާޙުހުށަހެޅިފައި އެބަ ވޭ 2އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި ބިލުގެ މަފްހޫމަށް 

މި މާއްދާގައި މިވަނީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާލިބިފައި ވަނީ . ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރަން 1ގެ (ހ)މާއްދާގެ 

ރިން މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއް ނެތި އަނބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކު

މީހެއްގެ . މީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީ ކޮންމެހެން އުނިކުރަންޖެހޭ މާއްދާ އެއް ނޫން. މާބަނޑުކުރުން

ސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެހެން ފުރާނަ އަށް ގެއްލުން ލިބޭ ހާލެއްގައި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް މަ

އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް މި މާއްދާ . ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

ޔުމަކީ ވެސް ހަމަ އެހެންވީމާ، އެކަން އެހެން ވެގެން ދި. އުނިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެނގިފައި ވަނީ

ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރަން ވެސް ހުށަހެޅިފައި  11ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ދެން ބިލުގެ . މިއަދު އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

އޭގައި މި އޮންނަނީ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނަ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން، ނުވަތަ އޭނަގެ އަމިއްލަ . އެބަ އޮތް

ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި . އަނެއް ތަނަށް އައިސް ގޮސް ނުހެދޭނެ ގޮތް ހެދުން އިޚުތިޔާރުގައި އެއް ތަނުން

ޙަޤީޤަތުގައި މި މާއްދާގެ ބޭނުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް . ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހިނގައިބިގާވެނޫޅެވޭނެ ގޮތް ހެދުން

އެހެންނަމަވެސް އަނިޔާ . ކުޑަކޮށްލުމެއް ނޫން އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިމީހާ އަށް އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް އޮންނަ ބާރެއް

ލިބެމުން މީހަކަށް ދާ ވަގުތެއްގައި އެ މީހާ ގެ އިން ނުކުމެގެން ދާން މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި ނުވަތަ ރަށަކުން ފުރަށް 

 މި މާއްދާ އަކީ. މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި އެ މީހަކު ހުއްޓުވުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން އޮތް މާއްދާ އެއް

އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ދެ މީހެއްގެ ދޭތެރެއަށް މައްސަލަތަކެއް އިތުރުކުރާކަށް ހުށަހެޅިފައި 

އެހެންނަމަވެސް މި މާއްދާއާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އެހެން ކަހަލަ ނަޒަރަކުން ބައެއް މެންބަރުން . އޮތް މާއްދާ އެއް ނޫން

. އެހެންކަމުން މި މާއްދާ ވެސް އުނިވެގެން ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. ހަގަކުރެވޭހަމަ ދެކެމުންދާކަން އަޅުގަނޑަށް ފާ

އެކަމަކު މިކަން މި ގޮތަށް ވާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މި މާއްދާގެ ކުރީގައި އޮންނަ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނަ 

މި މާއްދާ ފާސްވެގެން މި ގޮތަށް ގޮއްސި . އެ ބައި އުނިވެގެންދާތީވެ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން

އެއީ އެއްވެސް މީހަކު ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްގެން އުޅުމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އިސްލާމްދީނަކުން . ކަމަށް ވަންޏާ

ދާޅުވެ، އެހެންނަމަވެސް މި ވެސް ހަމަ ދީނީ ނަޒަރިއްޔާތަކުން ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ވި. ވެސް ހުއްދަކުރާނެ ކަމެއްހެނެއް

ހަމަ ބައެއް މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭގައި، މި ދެ މާއްދާއާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެން . ދެން މި ބިލު މިއަދު ފާސްވެގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. ފާހަގަކޮށްލަން

ކަމާ ދޭތެރޭގައި މި ދެ މާއްދާ މި ގޮތަށް އުނިވެގެން ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން ކޮމިޓީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނިން މި

. ގެންގޮސްގެން މާއްދާ ލިޔެވިފައި އޮތް ގޮތް ބަދަލުކޮށްގެން އަނބުރާ ގެނެސް މި ބިލު ފާސްކުރަން ވެސް



  

ރު، ސިޔާސީ މާޙައުލު މި އޮތް ގޮތަށް އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ބަލާއި

އަނބުރާ . ބަލާއިރުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ކޮމިޓީގައި ކިހާ ދުވަހެއް ކަމެއް ވާނީ

އެހެންވީމާ، މި ދެ މާއްދާ ނުލައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ތަޅުމަށް އަންނާނީ ކިހާ ދުވަހަކުން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ

އެހެންވީމާ، . މި ބިލު ފާސްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދެކެން މިއަދު

. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 .މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެއްކެވުންމަޑަ

މި ބިލުގައި . ލެއްއާދެ، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ބި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް` 

އޭގެތެރޭގައި ދެންމެ މި ބިލު . އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ . ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ނުކުތާތައް

އަޅުގަނޑު މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ . ތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން އެދެންބޭފުޅުން ވެސް މިކަން

އަޅުގަނޑުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އެބަ ހުރި އެ . ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރިން

މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި ހުރި އީމެއިލްތަކާ އަދި އެ ބޭފުޅުން

ގަންދީ ހުވައެއް ކޮށްގެން ހުރެ، މި ބިލުގައި هللا އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނުކެރޭނެ މާތް. އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ

ށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ހުރި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް ހުރެގެން އަޅުގަނޑަ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް އަދި އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަންދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު . އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވާނެ

އަދި ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްކާތެރިކަން . ނުހަނު ބޭނުންވާ ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާއިރުގައި ވަކި ކަހަލަ . ކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއްއޮތުމަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ  4. ކަންތައްތަކެއް އެއަށް ލާޒިމްކޮށްގެން، މިސާލަކަށް ދެންމެ އެ ވިދާޅުވީ ބިލުގެ އެ މާއްދާ

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ . ބޭންދުންބަލިހާލުގައި އިންނަ މީހަކު ބަލިވެ. ންގަސްތުގައި ބަލިވެބޭންދު. ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ

މީހުންގެ  އެއަދި ކެވި އެ ދެމަފިރިއްގެ ދޭތެރެގައި ވާހަކަދެއެއީ، . އްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައަޅުގަނޑުމެން ވިސް

 ދެވޭ ގޮތަކަށް ނުވަތައަކު ބަލިވެނީ މަފިރިއެއްވެސް ގޮތަކަށް ޤާނޫނަކުން ދެ. ގައި އޮންނަޖެހޭ މަޞްލަޙަތެއް އެއީތެރޭ

 ،ނުބޭންދުން މި ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަން ކޮށްފިއްޔާ އެއީބަލިވެ



  

ކަންތައްތަކަކީ  މި، އެހެންވީމާ. ށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭކަމަކަށް އަޅުގަނޑަ ޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ރަނގަޅުކަމެއްއަޅުގަނ

އަންހެނުންނަށް ހިމާޔަތްކަން  އިއަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާ. ސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްފުންކޮށް ވި

. ހުރި ކެވޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބައަނިޔާގެ ބިލެއް ލެވިގެން ވާހަކަދެދޭ ގޮތަށް ގެވެށި 

އަލިފާންނިންވާ ، ފޯސް ޖަހައިގެންހޯސްތައް ހިފައިގެން ގޮސް ފަޔަރ ކަނބަލުންނަށް ބޮޑެތިފަހުން އަންހެން  އެންމެ

ޖެހޭ މިކަހަލަ  ނުވާ ގޮތަށް ފެންޖެހިއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަތަންތަނުން އެ ކަނބަލުންގެ އައުރަނިވައި

 އަދި އެ. މެން ބަލަންޖެހޭއިރު އަޅުގަނޑުގެވެށި އަނިޔާގެ ބިލެއްގެ ވާހަކަދެކެވޭ .ލެއް ލައިގެން އުޅޭ ވަގުތެއްގަބި

އަދި ގެވެށިއަނިޔާގެ ގޮތުގައި ނޫނަސް އެހެން ބިލެއްގައި ނެތަސް . ނުވާނެށް ނުޙައްޤުން އަނިޔާކޮށްގެންކަނބަލުންނަ

އަދި ރަސޫލާގެ ހަދީޘުން ވެސް އޮތީ އެއްވެސް  .އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިނުވާށޭއަދި ވަނީ  އަންގަވާފައިهللا މާތް

ގޮތުގައި  ގެއަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން، ންވީމާއެހެ. ވެރިވުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްބަޔަކަށް އަނިޔާ

ފިރިހެނުންނަށް  އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑު އެބަ ވޭ. މެއް ނޫންވެސް ބޭނުންވާ ކައެއީ އެއްގޮތަކަށްތިބެގެން އަނިޔާވެރިވުމަކީ 

ޤަރާރެއް  ،އެއް ކުއްލި މައްސަލަ .މަޖިލީހުން ކަންބޮޑެއް ނުވޭ އިއްޔެގައި ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި. ކުރާ އަނިޔާ ވެސް

. ހަރައި މަރާލައިފިއިންސާނަކު ބުރަކައްޓަށް ވަޅި. ކަމާއުޅެނީ އެ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވެގެން މި. މިއަދަކު ނާދޭ

ށް ން ފުންކޮކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެ މި، އެހެންވީމާ. ހެނުންގެ ޙައްޤުތައްތޯއޭ ފިރިއިކޮބަ. ފިރިހެނެއް

 އަދި ރާއްޖޭގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅައިގެން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މީހުން މެރުމާ. ވިސްނަންޖެހޭ

. ހެދުންމީހުން ކުރިމަތީގައި މީހުން މަރާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ވަގުތު އެންމެ މުހިއްމީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރޯމާދުވާލު

 އެ، އެހެންވީމާ. ދިޔައީ މީހާ މަރާލީމާ އެއީ އިންސާނަކު ނެތިގެން އެ ތަންތަނަށް ވަޅިޖަހައި ޅިހަރައިބުރަކައްޓަން ވަ

ދެންނެވި ކަންތައްތައް ބިލުން  އާދެ، މި ބިލުގައި ހުރި މި. ކަންތައްތަކަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

މި ފްލޯރ އިން ފާސްވެ، އެހެންނަމަވެސް، މިކަން . ދޭނަންނަމަ އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވޯޓު ވަނީ އުނިވެއްޖެ ކަމަށް

ނުކެރެނޭ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑަށް މި ބިލަށް ވޯޓުދޭން، ނުވިއްޖެ ނަމައުނިކުރަން ހުރި މާއްދާތައް އުނިއަދި 

ކަމަނާ އަށް  އެއަދި . އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އަޚްތެއް، ށަހެޅުއްވިމި ބިލު ހު އެކީގައި ދަންނަވަމުން ރައީސް ހިތާމަޔާ

އެކީގައި  ނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމާމި ބިލަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓުދެވޭ ޙާލަތެއް އޮތިއްޔާ ވޯޓުދޭ އެކީގައި ތިރާމާވެސް އިޙް

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. ނިންމާލަން ވާހަކަކޮޅު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

އެހެންނަމަވެސް،  .ވާހަކަދައްކާކަށް ނޫން ހުރީކީ އާދެ، އަޅުގަނޑު ވެސް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް މާ ބޮޑަށް .`

ދެން، . ހުރި ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އެބަރެވޭ ބައެއް ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކު

މެންބަރު ނާޒިމު ވެސް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެންމެ،  ހީވަނީ އެ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑަށް



  

ދެން، އަނިޔާ އަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޤާނޫނެއް ފާސްކުރިޔަސް . ދައްކަވައިފިހެންވާހަކަފުޅު

ލުޖަނަވާރަކަށް ވިޔަސް ފިރިހެނަކަށް ވިޔަސް އަދި އެ ވަތަކަށް އެއީ އަންހެނަކަށް ވިޔަސް، ނުކުރިޔަސް އެއްވެސް ފަރާ

ތުފުޅަށް ވެސް އެކަނލާގެ އަމިއްލަ ޒާهللا ވަނީ މާތް އެކަން. އަނިޔާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތްނަށް އަޅުގަނޑުމެން

މިއަކީ ، އެހެންވީމާ. ރައްވާފަރާމްކުޙަވަނީ  އަދި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވެސް އެކަން. ޙަރާމްކުރައްވާފަ

ވީ ސް މީހަކު އަދި މިސާލަކަށް ދުނިޔައެއްވެ. އެއް ވެސް ނޫން ވާހަކަ ކަން ބޭނުންމާ ބޮޑަށް ދައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ދެން، . އް ނޫންއަކީ އެއްވެސް މީހަކު ޤަބޫލުކުރާނެ އެއްޗެ ށް އަނިޔާތިން ބެލިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަހަމަތަކުގެ މަ

ބަޣާވާތަށް މި ، އެހެންވީމާ. ތުގެ ވާހަކައި ބަޣާވާދުވަސްތަކުގަމި ދަނީ  ދެކެވިގެން މިއަޅުގަނޑުމެން ގިނައިން ބޮޑަށް 

އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން . އެއް މިވެސް އަންހެނުންނާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި މައްސަލަ. ވެސް އަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވައިލާނަން

ތުގައި މި އޮންނަނީ އަނިޔާވެރިންގެ ވަނަ އާޔަ 41ބަޣާވާތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު އައް ސޫރާ ސޫރަތުގެ 

މި އަށް . ތޯއޮތީ އިނގޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް މި. ނެތޭއެއް  ލިބިއްޖެ މީހުންގެ މައްޗަށް ފާފަ ފަހު ނަސްރުއަނިޔާއަށް

 .ބައްލަވައިލެއްވީމަ އެނގޭނެ! ބައްލަވައިލައްވާ. ރުޖަމާ އޮންނާނެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތަ ވިސްނާލީމާ އެނގޭނެ

ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އޮތީ ކަމަށް މިނެތްއެއް  މިއޮތީ ނަސްރު ލިބުނު މީހުންގެ މައްޗަކަށް ނުބަ

 އިއެކަމުގެ ފާފަޔާ !ވަނަ އާޔަތުގެ މާނަ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ 42ދެން، އޭގެ ފަހަތުން އަންނަ ހަމަ . އެނގޭނެ

ރި މީހުންނަށް ބަޣާވާތްކުރި އަދި ފަސާދަކުރިވާ އަދި ބިމުގައި ޙައްޤަކާނުލައި، ހައްޤަކާނުލައި މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާވެ

. އި ވަރަށް ސާފުކޮށް ޙައްޤަކާނުލައިމީގަ. އޮތީ ޙައްޤަކާނުލައި މި .ސަބަބަކާ ނުލައި. އޮތީ ހަލާކުހުރި ކަމަށް މި

ކުރީ  އެކަން އެހެން އެއްޗަކަށް ވިޔަސް އެ ކުރި ބަޔަކުލަންވީ އަދި ބަޣާވާތަކަށް ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެން ބަ، އެހެންވީމާ

އެއް  ޙައްޤަކާލައިގެން ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ، ބަޣާވާތުގައި އެއަކު މައްސަލަ. ތޯނީ ޙައްޤަނުލައިލައިގެންތޯ ނޫ ޙައްޤަކާ

ސަން މަނިކު ޙަމިހާރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  .ބާރަށް ބަދަލުކުރެވިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް އިނގޭތޯއެއީ، ހަމަ ބަރާ. ނޫން

މެދު ޝައްކެއް  ތިން އައިއްސަ އޮތް ސަރުކާރެއް ކަމާގެ މައަދި ދީނީ ހަމަތަކު އި ގަވާއިދާސަރުކާރަކީ ހަމަ ޤާނޫނާ

މި ނޫން ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ ފައި ބުނޭ މި ޤައުމުގައި ތިބި ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާ. ނެތް

އެއްވެސް  އެކަމަކު، ދީނީ. ކޮށްގެން ހުރި މީހެއް ވެސް ނޫންއަަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމު ހާސިލު .އައިސް ދައްކާކަން

ހިލާ ހަމަ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ހަމަ. ސްކުރަން އަންނަވީދަންނަބޭކަނލަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމައްޗަށް އައިއްސަ މިކަމާ ބަހު

މީތި . އަޅުގަނޑު މިހިރީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަން އެނގިގެން .ކަމަށް އަޅުގަނޑު ރައްދުދޭނަން މި

ކަމުގެ މައްޗަށް އޮތީ މި އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި. ދެއްކީމި ވާހަކަ ށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުދިރާސާކުރުމަ

. ބަޣާވާތެކޭ އެހެން އެއްޗެއްކޭ ކިޔުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް ޅުގަނޑުމެންނަކަށްލިބުމަށްފަހުގައި ދެން އައެ . ނަސްރުލިބިފަ

ންނަށް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެން، އަޅުގަނޑުމެ. ދާނަންއަޅުގަނޑު ދެން، އަޅުގަނޑުގެ ޙަޤީޤީ މައުޟޫޢަށް 



  

އަންހެނުންނަށް ހަމަ ކެތްނުވެވޭ ހިސާބަށް ވެސް ދާ ހިސާބަށް އެބަ އޮތް  އި އަޅުގަނޑުމެންލިއިރުގަބަލައި ވެސް ހަމަ

 ...މިއީ ނުރައްކާ ކަމެއް. އިނގޭތޯ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. އްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

 

 :ކެވުންވާހަކަދެއްއިން މުޙައްމަދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭތާ  ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު، މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. މި ވާހަކަތަކާ މެދު އެކި ގޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާތާ ވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ

ތާ އަދި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ކަމެއް އޮވެ، އެކަން އޮންނަކަން ޤަބޫލުނުކޮށް އޮންނަ

އަޅުގަނޑު . އެހެންވީމާ، މިހާރު ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އަކީ މިކަން ޤަބޫލުކުރުން. ވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި ހުރި ބައެއް . މިހާރުވެސް ތާއީދުކުރަން. އޮންނާނީ މި ބިލަށް ކުރިން ވެސް ތާއީދުކޮށްފަ

ބޮޑުވެވަޑައިގެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމާ މެދުގައި ދީނީ ނަޒަރުން ކަން

އާދެ، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ބައެއް . ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ސް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އަދި ބޭރުގެ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރިއަށް ގޮ. ޕޮއިންޓުތައް ފާހަގަކުރައްވައިފި

ކުރިއަރާފައިވާ ތަންތަނުގެ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ކުރި ކަމަށް ވިޔަސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި ކަންތައްތަކާއި 

 ވަކި ގޮތަކަށް އަންގަވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގައި ލިޔުމަކީ

ދެން މިއަދުގެ . އެއީ އެއް ވާހަކަ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން

އާދެ، މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް، މިތާނގެ . ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އެބަ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ

ން ވެސް، ގޭގޭގައި ތިބި މީހުން ވެސް މި ތިބީ އެންމެން މި ތިބީ ސްޓާފުން ވެސް، މަގުމަތީގައި ތިބި މީހު

މިއީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން . ސިޔާސީ ކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކާ ވިސްނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ސިޔާސީވެފަ

މާ މެދު ޚިޔާލުކޮށްލާނެ މިކަންކަ. ނުވަތަ އެހެނިހެން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް

އަބަދުވެސް އެ ޕާޓީ، މި ޕާޓީ، މި ބަޣާވަތް، ކުރީގެ ބަޣާވަތް މިހެން ކިޔަކިޔާ . ވަގުތެއް ވެސް މީހަކަށް ނުވޭ

އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާ ދޫކޮށްލާއިރުގައި އެކަންކަމާ މެދު . އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ

. ކަމުގައި ކުރިމަތިލާނެ އިޝޫތަކަށް ޚިޔާލުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ ވެސް މުޅިން ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫންނުވިސްނައި އެ ކަން

އެހެންވީމާ، ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ބައެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާކަން ޤަބޫލުނުކޮށް 



  

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ . ޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށޭއެހެންނަމަވެސް ހަ. ވެސް ދުވަސް ތަކެއް ހޭދަކޮށްފީމުއޭ

ސޮސައިޓީގައި މިކަން އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިއީ ހަމަ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ 

. ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު މިއީއެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް. ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން

އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވީ މިކަން ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ 

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ތަޢާރުޟުވުމެއް ނެތް . ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮސައިޓީގައި ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި

 .ޝުކުރިއްޔާ. ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ނިންމާލަން

 

 :ކެވުންކަދެއްވާހަހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ ގެވެށި . ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝު. `

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި . އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް

ނާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފުށުއަރާ މާއްދާ އެއް އޮތް ކަމަކަށް ބިލުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ އަދި އިސްލާމްދީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމެއްގައި ބަހަނާ އެއް . އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން

ންގެ ޢަޤީދާ، އެއީ ދިވެހި. ދައްކައި، ކަމެއް ނުކުރަން ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް މި އަޅުވަނީ އިސްލާމްދީނާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތާއި ރޫހުން އެކަން އެ ދީނެއް ޤަބޫލުކޮށްގެން . ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ގޮތް

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި އޮންނަނީ . ތިބި އިސްލާމްދީން

އެއީ ގެވެށި އަނިޔާ ވިޔަސް އަދި . އިސްލާމްދީނުގައި މަނާ ވަނީ އަނިޔާކުރުން. ބިނާކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް

ތިމާ، ތިމާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވުން . އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް އެއްވެސް ކަހަަލަ އަނިޔާ އަކީ މަނާކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. ވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ޙަރާމްކުރެވިގެން

ބިލަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގެ ވަކި ކަންތައްތަކާ ފުށުއަރާ ކަމަށް ބުނެ، މި ބާވަތުގެ 

އިއްޔެގައި މި ، ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ މިއަދު ދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ އެއް ނޫން

މި ވީ ގޮތަކީ ހުރިހާ . މި ވީ ކިހިނެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމުގައި ގޯސްވި ހުރިހާ ކަމެއް މިއަދުގައި ރަނގަޅު

. ވެރިކަން ލިބުނީމާ ދެން ހަމަ ނެތް ގޯސް އެއްވެސް ކަމެއް. ކަމެއް ވެސް ގޯސްވީ ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި . މެން ޓެކްސް ނަގައިގެން ފެށި، އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ވެސް މިއަދު ދެވޭކަށް ނެތްއިއްޔެގައި އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު މި ތިބީ އެކަން ކުރާކަށް . އެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ހުއްޓާލާކަށް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. ރައީސް، ދެވޭނެ

. ދެމުންގެންދާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ނެރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތު ވެސް ކުރާ. ފުރުޞަތުދޭކަށް ނޫން

ކާކު . ކާކު ބުނެގެންތޯ ހަވާލުވީ ދަރަންޏަށް. ވެރިކަމަށް އަރައި ކޮންމެހެނެއް ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމެއް ނެތް



  

ން ޤައުމުގެ ދެން ކޮންމެހެން ހަވާލުވެވަޑައިގެ. ކޮން ބަޔަކު ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެންތޯ އެ ކަމާ ހަވާލުވީ. ބުނެގެންތޯ

ވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރަން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ އެ ބާރުތައް . ދަރަނި ބޮޑޭ މިކަން ކުރެވޭކަށް ނެތޭ

އެކަންތަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަގައިގެން، ދައުލަތުގެ . ދަމަހައްޓަން ތިމާގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ޚަރަދުކުރަންޏާ ކުރެވޭނީ

އަޅުގަނޑުމެން ގެ ކިޔައިގެންނުވާނެ . މި ވެސް ހިމެނޭނެ ގެވެށި އަނިޔާގަ. ކީ ވެސް އަނިޔާފައިސާ އިން ޚަރަދުކުރުމަ

މި . ތިމާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކީ ވެސް ގެ. އިންސާނާ ދިރިއުޅޭ ހަމައެކަނި ނިދަންވަންނަ ކޮޓަރި އަށް

މާއި އޮމާންކަމާއި ހިޔާވަހިކަމާ އެކު އުޅެވެންޖެހޭނެ ޤައުމުގެ ހުރިހާ ތަނަކީ ވެސް، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަ

ވަނަ ދުވަހު ދުށީމު، ފަހަތުން ތަޅަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި  2މަގުމަތީގައި އަޅުގަނޑު އިއްޔެގައި ދުށީމު، . ތަނެއް

ށް މުސާރަދީގެން، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ޔުނިފޯމް ދީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަޔަކަ

هللا އަދި އެ ފައިސާ އިން ޚަރަދުކޮށްގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރެވިގެން އަދި އެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މާތް

ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މި ޤައުމުގެ ޒަމާނުއްސުރެ އެތައް 

މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް . ކާބަފައިން ހާސިލުކޮށްފައި އޮތް އެތައް މަޤާމެކޭ އެއީ ދުވަހަކުންސުރެ

އޭގެ އަގުވައްޓާލައި ރައްޔިތުންގެ ފަހަތުން ކާށިބިންނަ ބީދައިން، ރައްޔިތުންގެ . ހާސިލުކޮށްފައި އޮތް ދަރަޖަ އެއީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ތަޅަމުންގެންދިޔަބޯތަކުގައި މުގުރުބުރިން ކާށީގައި ފަޅަން ތަޅާ ބީދައިން 

ހަމަ ގެވެށި އަނިޔާ އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން މިދާ މާލޭގެ . މީ ވެސް އަނިޔާ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތް

ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން އެ މީ ވެސް ބަޔަކު ނިކުމެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި . މަގުމަތީގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އަނިޔާ

. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދެކެވެންޖެހޭ. ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރި އަނިޔާ

ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުން . ރައިޓް އޯރ ރޯންގު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ސުވާލެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު . ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރުކުރަންވީ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ. ންވީ ނުބައި ގޮތްތޯއިޚްތިޔާރުކުރަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނިޔާވެރިކަން މިއަދު އޮތް މިންވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވުމުން 

ނޑު ހަނދާނަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ދީނާ އަޅުވައި ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަ

މިކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ދައްކައިގެން ސަލާމަތްވެވެން ނެތްކަން

ޔިތުންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ރައް. ހެއްކަކީ އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި ޕަބްލިކުސިޓީގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަނިޔާއަކަށް ނުވާނެ މީހެއްގެ ބޮލުގައި ލަކުނޑިބުރި އެއް . ޙައްޤަކުން އުނިވުން މިއީ އަނިޔާ

ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބޭ . މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިއެއް ހެރުން ހަމައެކަނި އެއީ ކަމަކަށް. ޖެހުން ހަމައެކަނި އެއީ ކަމަކަށް

ސްމާނީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން، އަދި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މުއްސަނދިން ތިބެގެން، އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ގެއްލުން، ޖި

ޢިއްޒަތްތެރި . ފަހަތުން ރައްޔިތުން ޖައްސުވައިގެން މި ކުޅޭ ސިޔާސީ ގޭމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ންގެ މަޖިލީހުން އަބަދުވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ލޮބުވެތި ރައްޔިތު. ރައީސް



  

އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި . ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ހިނގަންވީ މަގުދައްކަންވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ޤައުމު  އެހެންވީމާ، އެ ފިރުކުގެ މަތިން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި އޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރު

ސަބަބަކީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް . މިއަދު މި ދަނީ ރަނގަޅު މަގަކުންނޭ ދެންނެވޭކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނެތް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ . ގާތްގަނޑަކަށް ހިސޯރުވެފައި މި އޮތީ ދެތިން ހަތަރު މުއްސަނދިންގެ އަތް ދަށުގަ

ޔޮއެދިގެން ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅާ ވާހަކަދައްކަމުން ގޮސް އެތައްއެތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެ. ޙަޤީޤަތަކީ

ކަންތައްތަކެއް ކުރުވައި ނިންމާފައި އެތައް އެތައް އަނިޔާ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިގެން ދިޔައިމާ އޭގެ 

 ...ފަހަތުން ހަމަ މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުން ވެެސް ބައްލަވާ

 

  :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

. ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ވަގުތު މިހާރު ހަމަވީ.ޑީ.މި ބަހުސްގައި އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމު ޢަލީ

 

  :އްކެވުންވާހަކަދެޢަލީ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމު އުނގޫފާ

. ގެވެހި އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙު، ކީކޭތޯ ރައީސް. ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ. `

ގެވެށި އަނިޔާ އަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙުތަކާ އެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ އާދެ

ޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި، އެ ދެ ވާހަކަ އަކީ ހުށަހެ. ބޭނުން ވަރަށް މުހިއްމު ދެ ވާހަކަ އެއް އެބަ އޮތް

ވަނަ މާއްދާގެ،  4ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކީ ބިލުގެ . އިޞްލާޙަކަށް ދަންނަވާލާ ވާހަކަ އެއް 2އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ވާ 

ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރަން  1ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ބިލުގެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް އުނދަގޫވޭ އިނގޭތޯ

ން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮންނަ އިޞްލާޙަކީ ނުވަތަ ބިލުގައި މި އޮތް ގޮތަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ބައެއް ބޭފުޅު

ލަފާލިބިފައި ވަނީ އަނބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް 

އެއް  ޚިލާފު މާއްދާ އާއިސްލާމީ ޝަރީޢާނީ މި މާއްދާ އަކީ މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ. ބެލުމެއް ނެތި މާބަނޑުކުރުން

. އެއް މިއީ މި މާއްދާ އުނިކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކަ ،ބުނެ ކަމުގައި

އަދި ކީއްތޯ . ށް ނުވާނެކައަކީ މިއީ އިސްލާމި ޝަރީޢާއާ ޚިލާފު މާއްދާއަ މި މާއްދާ މިންވަރުންއަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި 

އާއި އިސްލާމީ  އަކީ މިއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ބުނާ ވާހަކަ ގޮތުން މި މާއްދާގައި މި ބައްޓަންވެފައި އޮތްމި މާއްދާގައި 

ސަބަބަކީ، އަންހެނަކު ރޯދަޔަށް ހުންނައިރު އޭނަ ރޯދަ އަށް ހުރުމުގެ . އެއް ހާ މުޅިން އެއްގޮތަށް އޮތް މާއްދާފިޤު

ނަމަ އޭނަގެ  ކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ވަނީތަކަށް އޭނަގެ ކެއިންބުއިން ބައްޓަންން ވަކި ގޮސަބަބު

 ދީފިކަމުގައިން އިތުބާރުހުރި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީ ފަތުވާހަށިގަނޑަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު



  

ފަހުން  އޭގެ ،ތަކީ އެ ރޯދަ ދޫކޮށްލާފައި ބަލި ރަނގަޅު ވީމަނަމަ އިސްލާމްދީނުގައި އޭނަ އަށް މަޖުބޫރު ގޮ ވަނީ

ނީ މިސާލަކަށް ކިޑުނީ މައްސަލަޖެހިފައި ހުންނަ މީހަކު ކިޑު. ންނަ ގޮތްމިއީ އޮ. ހިފުންދުވަހެއްގައި އެ ރޯދަ 

އޮންނަނީ  ކޮށްފައިގެ ތެރޭގައި ވަކި ވަރަކަށް ފެންބުއިން ލާޒިމްބަދަލުކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް ރެޔާއި ދުވާލެއް

އެތެރޭގައި ބަނޑުގެ . ގެ ފަޤީހުންނަކަށެއްކެއް ނޭނގޭނެ އިސްލާމީ ތަޢުލީމުބަނޑުގެ އެތެރޭގައިވާ ކަންތައްތަ. ޑޮކްޓަރުން

އެހެންވީމާ، ބަނޑާ . ޓަރުންއެއީ މެޑިކަލް ޑޮކް. އަހުލުވެރިންނަށް ހިނގާ ކަންތައްތައް އެނގޭނީ އެކަމުގެ ތަޚައްޞުޞް

ޖެހޭނީ އެކަމުގެ ދީނުގެ މީހުން ވެސް ވެސް ނަގަން ކުގެ ފަތުވާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭނީއްޙީ ކަންތައްތަބެހޭ، ޞި

ބޭނެ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން އިސްލާމީ މަޖުމަޢުތަކުގައި ތިއެހެންވީމާ، ފިޤުހު އެކަޑަމީތަކުގައި . އަހުލުވެރިިންގެ ކައިރިން

ތާނކަށް ގޮސްފައި، އަންހެނަކު ބޭނުން . މުގެ ވަހަކަދަތުރުފަތުރު ކުރުއޮންނަނީ  އަކަށް މި ވަނަ ވާހަކަދެ. ވެސް

ފާ އަށް ގޮައްސަ، ޙައްޖަށް ދާންވެއްޖެއްޔާ ޙައްޖަށް ގޮއްސައި، ވަޒީ މާނައަކީއޭގެ  ބޭނުން ތާނކަށް ގޮސް އައިއްސައި

 އްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ބޭނުން ވެއްޖެ މެޑިކަލް ޗެކަޕަކަށް ރާއްޖެ ކިޔަވަންދާންވެއްޖެއްޔާ ކިޔަވަން ގޮއްސައި،

އް ކަމަކަށް މަނަލެ އަކަށް އެ ފިރިމީހާ. އިން ބޭރަށް ގޮސް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން އޭނަ އަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދޭ

ކިޔަވަންދާ ކު ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި، އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި، ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުން މީހަ. ނުކުރެވޭނެ

ކަމެކޭ ކިޔާފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަލޭ ދީނީސަބަބަކާ ނުލައި،  ހަމަ އެއްވެސްމީހަކު  ވާބޭނުން

ދުވަހަށް ދަތުރުކުރަންޏާ  3ނެ އަންހެނަކު ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޡްފުޅެއްގައި އޮންނާ. އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެ

ގެ ވެސް ކީރިތި ރަަސޫލާ ނުގެ އާޔަތްތައްޤުރުއާ ،އެހެންނަމަވެސް، ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާތި. ޖެހޭނޭމަޙުރަމަކު ހުންނަން

ވައިލެއްވުނު ސަބަބު، އެ ހަދީޘްފުޅެއް ކުރުމުގައި ލާޒިމް ޝަރުތެއް އެއީ އެ އާޔަތެއް ބާއްޙަދީޘްފުޅުތައް ވެސް ތަރުޖަމާ

 ...ލަތު ދެނެޙާއޭރުގެ ސިޔާސީ  ،ލަތުޙާއޭރުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު،  ވާރިދުވި ސަބަބު، އޭރުގެ އިޖުތިމާޢީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މުއްޠަލިބު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ދެއްވީމާ އިޚްތިޔާރު ނީ ރޯދަ އަށް ހުރެފައި އަދި ޑޮކްޓަރުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

 މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ މައްސަލަފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވުމާ  ޓަކައި ރޯދަދޫކޮށްލުމާއި ލަތަށްޙާބަލި އޭނާ ނޫނީ 

ވެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ދަރިން ނުހޯދަން ބޭނުމިއްޔާ ދެމަފިރިން އެއްބަސް. ޙައްޤެއް އޮތްދަރިން ނުހޯދުމަކީ އެއީ . އެއް

ޤާނޫނެއް  ފަދަ ގޮތަކަށެއް ނުވެވޭއާ ގާތްނޫނޭ އަނބިމީހާ ޓަކައޭ ލަތަށްޙާއެހެންނަމަވެސް، ވަކި . އުސޫލުތަކެއް ހުންނާނެ

އެހެންވީމާ، އެކަން . މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެކަން ކޮށްގެން ނުވެސް ވާނެ. އެއް ނުކުރެވޭނެ ފަރުމާ



  

ވެސް  ޓަކައި ނުގޮސް އަންހެން ކުދިން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަދި ކިޔަވަން ދިއުމަށްސާލަކަށް ކިޔަވަންމިޖެހޭނީ ކުރެވެން

ދުވަހަށް  3ފުރައިގެން އަންހެނަކު  ،އޭނަގެ ބެލެނިވެރިޔަކު ނެތި. ހުންނާނެދީނީ ގޮތުން އެކަން ކުރެވޭނެ ހަމަތަކެއް 

ވޭނީ އްޖަށް ދެޙަވެސް  އެހެންވީމާ، ޙައްޖަށް ދާ މީހާ. ންނާނެއޮދީނުގައި ދިގު ދަތުރަކު ނުދާން ކަނޑައެޅިގެން ވުރެ 

 .ނުފޮނުވޭނެއް ނެތް ޙާލަތެއްގައި އޭނަ ރަމެށް ފިރިމީހާ ނުފޮނުވަންޏާ މަޙުއޭނަ ޙައްޖަ. އޭނަގެ މަޙުރަމަކާ އެކީގަ

ދީނުގެ ކުރަންވާނީ ބަޔާން އެހެންވީމާ، ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރައްވާއިރުގައި ދީނުގެ ޙުކުމްތައް. އޭނައަކަށް ނުދެވޭނެ

. ތިބި މީހުން ތިބި ތަނެއްގަޤާބިލުކަން ވެސް  އިއުލެއްގައި އެކަން ނަފީކުރެވޭ ވަރުގެ ޢިލްމާމީހުން ތިބި މާޙަ

އެހެންވީމާ، ވަކި މާއްދާ އެއް، ޤާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ އެއް ނަފީކުރުމަށް ޓަކައި ނޫނީ އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް ޓަކައި 

އި، ކަމުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގަ ޖެހޭނީ އެވާހަކަ ދައްކަން ދައްކާއިރުގައި އެތް އިޞްލާޙަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަހުށަހެޅިފައި އޮ

ގަނޑު ޤާނޫނުގައި އަޅު ކޮންމެއަކަސް މި. އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކުރަން، އެހެންވީމާ. އެކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް

ށް ބޭނުން އެއްޗަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް މި މުޖުތަމަޢަތު ވަގު މި ވެސް ތާއީދުކުރަން މި ޤާނޫނަކީ މި ޤާނޫނު

ދެ މާއްދާ  އުނިކުރަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް، އުވާލަންނޫނީ  ،ކުރަންހާރު އިޞްލާޙުއެހެންވުމާއެކީގައި މި. ވެދާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަދި  ،ޤާނޫނު މިވަގުތަށް ފާސްކޮށް ފަހުގައި މިހުގައި، އެ ދެ މާއްދާ އުވާލުމަށްފާސްކުރުމަށްފަ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ގެން ނޫނީ އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެގުޅި އަންނަ ބަދަލުތަކާމިއަށް 

އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ކުރެވެން ވާނީ އެންމެ . ޤާނޫނު ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން ގެންދެވޭ ގޮތަށް މި

ބޮޑެތި  ބުން އިޖުތިމާޢީއެހެންނޫނީ މީގެ ސަބަ. ދެ މާއްދާ އުނިކުރުމަށްފަހު ހާރު އުވާލަން ހުށަހެޅިފައި އޮތްމިކުޑަމިނުން 

هللا ންސާނުންނަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން އި. މައްސަލަތަކެއް ނިކުމެގެންދާނެ

. ނެތް ވެފަ އެއްމޮޅުތަކެއް މިހާ ތަނަކަށް  މާނެއް ހަދައިގެން ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ޤާނޫ ޢާލާގެސުބްޙާނަހޫ ވަތަ

ޅުއްވާފައި ހުރި ޢާލާ ކަނޑައަސުބްޙާނަހޫ ވަތަهللا އަކީ  ވެސް މައްސަލަތެރޭގައި ނިކުންނަހާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނަމުގައި  އަނިޔާގެ އި ނޫނީ އެހެން ގެވެށިޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގަ މޮޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް އިންތަކަށްވުރެ

ޤާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅުމުގެ  ވަޟުޢީނޫނީ އެހެންވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ ނަމުގައި 

 އިމަރުގެ މައްސަލައިގަ. އިތުރުވެގެން ދާނީއާއި އެހެން މައްސަލަތައް  ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ

މަރާ މީހުން  ތީޢާލާ އަންގަވާފައި އޮސުބްޙާނަހޫ ވަތަهللا ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފަށާ ހިސާބުން  ޑައެޅިގެން މަރަށްކަނ

އެހެންވީމާ، އެކަން . ފުމުގެ ގޮތުން މީހުން މަރައިލުމަކީހިއެއީ އިންސާނިއްޔަތަށް ވާ ދިރުމެކޭ ތިޔަ ބައި މީހުން ޤިޞާސް

ދު މުޖުތަމަޢު ނުތަކެއް ހަދައިގެން އުޅުމުގެ ނަތީޖާ މިއައެހެން އޮންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫ

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ދާދި އަވަހަށް މި މަޖިލީހުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަރަށް . ފަސާދަވެފައި މި އޮތީ

ރައްޔިތުންނަށް  އްވައިމަރުހިފުމުގެ ޤާނޫނު އަވަސް ކޮށްދެއްވައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަވަސްކޮށްދެއްވައި އޭތި ފާސްކޮށްދެ

 ...ހިތްހަމަޖެހުން އަދި މި ޤައުމަށް



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ މިނެޓު 31ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަ މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ލުގެ ބި މިއަދު މި. ވުމަށް ދަންނަވަންއިދެއްޖަލްސާ ފެށޭނެ ގޮތް ހައްދަވަ ޖަހާއިރު 1މިއަދު . ގުތުކޮޅެއް އަރުވަންހުސްވަ

 . ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަންމިނެޓު 31 އެހެންވީމާ،. މަސައްކަތް ނިންމާލުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

 

 ]އަށް 13:05އިން  12:33ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ން އަނިޔާގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ ގެވެށި. ށް ގެންދަން މި ފަށަނީރިއަޖަލްސާ ކުވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ހުސް

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ށް ގެންދިއުންބަހުސް ކުރިއަނިންމެވި ގޮތުގެ 

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ( ތުކޮޅަކަށްފަހުވަގު). އާދެ، ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ. މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް

 .ލޫފުމަދު މަޙްއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުޢި

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮ

ވާ ދިވެހި  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލޮބުވެތި އަންހެނުންނާ ގުޅުންހުރި ބިލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ންމެހައިއެ

ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ދީނާ ޚިލާފޭ  މެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމުއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން މަޑަވެލި ދާއިރާ. ބޭނުން

އަރަނީ އަޅުގަނޑު ހިތަށް. ކަދައްކަވާތީމަށް ޤަބޫލުކޮށް މި ބިލަށް ތާއީދުނުކޮށް ވާހަމައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަ އިކިޔާފައި މީގަ

 އެ އިމަނިކުފާނު ހުންނަވާއިރުގަ ޕީގެ ތެރޭގައި އެ.ޑީ.އަކީ ދީންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ބައެއް ބާއޭ؟ އެމް ޕީ.ޑީ.ހަމަ އެމް

ޅު ކަންތައްތައް ބާއޭ؟ މި ކަންކަމަށް ބެލުމެއް ނެތި ހިންގާ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ދީނީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގައެ ތަނުގައި 

ނުކުރުން ކަމަށް ކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުވަނީ އަނބިމީހާ ވަ ލިބިފައިމެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ އިތަނުގަ މި

ނަމަ އެއީ  ލުކޮށްފިޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަ ގެބުނެފައިވަނިކޮށް އަނބިމީހާ

އެއީ . ވެދާނެ ކަމަކަށްރަން ދީނާ ޚިލާފުނުކުވެސް ޤަބޫލެއްއޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް އިއަނިޔާއެއްގެ ގޮތަށް ލިޔެފަ

ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެހެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެއީ  އަޅުގަނޑު

 މި. އެއް ނޯންނާނެ ދީފަވެސް ހިތްވަރުއެއް ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހަމަގައިމު މީހަކަށް އަނިޔާވެސް އި ދީނުގަ

މިހާރު  އިއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުން އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގަ ޕީ.ޑީ.އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން އެމް އިތަނުގަ



  

ދައްކާ ވާހަކަ އިތަނުގަ އެއް ނުކުރާ ކަމަށް ހަދައިގެން މި ސް އަނިޔާއަހަރު އެއްވެ 3މިދިޔަ  އިކުރަނީއޭ ކިޔާފައަނިޔާ

 11އަޅުގަނޑަކީ . ހުރި މީހެއް އިތެރެއިން އަނިޔާ ލިބިފަވެސް އަޅުގަނޑަކީ އޭގެހަމަގައިމު. އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރާތީ

. އޮތް މީހެއް އިއި ބާއްވާފަސަ ދޫނިދޫ ކުޑަގޮޅީގައަހަރު ދުވަހު ގެންގޮއް 3ފަހަރު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެ ވީ 

. ހުރި ވެސް އެބަ އިލާފައަޅުގަނޑުމެންގެ ތަންތަން ކަފައި. ވެސް އެއްކޮށް ބޭއްވި އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައާއަޅުގަނޑާއި 

ކިތަންމެ ބައެއްގެ . ހުރި އެބަ އިލާފަގެ ދަތްތައް ޖެހިޖެހީނުން ވައްޓައިމީހުން އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަ

އަކަށް  ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އަނިޔާ ފެންޖެހީމަ އެ ،ދެން މި މީހުން ތަނަކަށް އެއްވީމަ. ހުރި އެބަ އިލާފަބޯފަޅައި

ކިތައް ރޭތޯ މި އިންނެވި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިކުރިއިރުގައަޅުގަނޑުމެން މުޒާހަރާ. އިގެންހަދަ

. ކިތައް އަންހެނުން ގަޔަށްތޯ އެ ދުވަހު ފެންދިޔައީ. ފެންޖެހީނިހާނުމެން ލޮރީއެއްގެ މަތީ ކޮޅަށް ހުންނަވަނިކޮށް 

 އެހެންވީމާ،. ގޯސް ކަމެއް ކަމަކަށްއޮތް ކަމަކީ އެއްވެސް  އިމީހުން ކޮށްފަ ދުވަހު އެ މީހުންނަކަށް ނުވޭ އެ މިއަދަކު އެ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހޯރަފުށީ ދާއި. ނުދައްކާށޭއްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކައެކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިތުރަށް ރަ

ކުޅިންނަށް ދޭ މަދު ރަޝީދުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ތިމަންނާމެން ހަމަ ހިލާ އާސަންދައާ އެހެނިހެން މުސްމެންބަރު އަޙް

ތިމަންނަމެން މަސައްކަތްކުރާނަމޭ ވިދާޅުވާއިރު އަޅުގަނޑު . ނުދޭއެހެނިހެން ކަންކަން ހުއްޓުވިޔަކަ ނާޔަތްތަކާ އަދިވެސްއި

ޕްރެޝަރެއް  ން އަޅުގަނޑުމެންނަށްޕީ.ޑީ.ކުރާއިރު ކޮންމެހެން އެމްންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްންނަވާލަން ބޭނުދަ

ދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެ އޮތް އިއްތިހާ މި އިއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު މިއަދު އުފެދިފަ. ކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނޭ

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފައިސާ ނެތިސް  އިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައޮޅުންބޮޅުން. އްޔާ ދޭނެކުރެއްވިދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އިރާދަ

ވިޔަސް  އޮތް ކަމުގައި އިކޮށްފަޅުވައިގެން އެ ކަންކަން ތަޢާރަފުއަނދުން އަ އިއެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގަ

އަނިޔާގެ ވާހަކަ . އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން ންކައެ ކަން އިއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލާފަ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް މި މީހުން  އިދައްކާއިރު ފުލުހުން އަނިޔާކުރަނީއޭ ބުނާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ ކުރިމަތީގަ

މީހުން  އެހަރާއިރު އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންތޯ؟ ސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ގޮއްސަ ވަޅިދީފަ ހުރި އަނިޔާ ކުޑައީތޯ؟ ފުލު

މި  ވެހި ފުލުހެއް ނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ،އެއީކީ ދި އިބޮޑެތި ޕޭމަންޓު ގާބުރި އެއްޗެހިން ޖަހާއިރުގަ ގައިގައި އެއް ފޫޓުގެ

 .. މީހުން ބޭނުން

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން މާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުވިލި

 އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ގެވެށި ދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިވާއާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހައި ދިރާސާކުރެއްވި

އާދެ، . ތަނުގަ ޖެހޭ މިވާހަކަ ދަންނަވަން އޮތް ބިލެއް ކަމުގެ އިވެފަދުވަސްމި ބިލަކީ ނުވިހައިގެން އުޅޭތާ ވަރަށް ގިނަ 

 އިންޞާފާ އިކަމާވެސް ހަމަހަމަ އަކީ އަޤްވާމީ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖެމިއީ ރާއްޖެ ބައިނަލް



  

ވެގެން ދިޔުމަކީ  އޮތް ޤައުމަކަށް އެކުގައި ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި

ގުޅިފައިވާ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން ދިޔަ މި ފަހުގެ މަރުޙަލާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި ހުޅުވިފައިވާ

އެހެން ވިދާޅުވާ ބޭބޭފުޅުން މި . ވެސް ގުޅިގެންނޭ ދުނިޔެއެއްގައޭ އަޅުގަނޑުމެން އުޅެން މި ޖެހެނީ އެހެން ޤައުމުތަކާ

ޒާތުގައި ވަރަށް  މުޅި ބިލަކީ އޭގެ. ވަމުން ގެންދަވާތީ ހިތާމަހުރި ކަމެއްބިލަށް މިއަދު އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދައްކަ

 އްލުކުރެވުމަށްހަވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކު ހިއްސާކުރެވެމުން ދިޔަ އަނިޔާތަކެއް  ،ޓަކައި ކުރުމަށްމުހިއްމު މަފްހޫމެއް ހާސިލު

މޯލްޑިވްސްގެ  ބަޔަރސް ވައިލެންސް އިން ދަ ޖެންޑަރ. ޖެހޭނޫނީ ބިލެއް ކަމުގައި ދަންނަވަންޓަކައި ހުށަހެޅިގެންދާ ޤާ

ނެޓުގައި އެ ރިޕޯޓު ރމިހާރު ވެސް އިންޓަ .ލައްވާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެއް ބައްލަވައިވަނަ އަހަރު ތައްޔާ 2114ނަމުގައި 

 ޕްރޫވްވެސް ބައިވެރިވެ މިހާރު މި މަޖިލީހުން އެކަން އެއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ ސީޑޯގަ. އޮތް ލިބެން އެބަ

ބައި  އަދި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އެއް. ވެސް ކޮށްފައި އޮތް ޤައުމެއް

 ލާއިރުކަންތައް ފެނިގެން ބަލައި ފަހުން އެ އެތައް ޒަމާނެއްގެ .ވަކި ހިސާބަކުން ބާއްވާ އި،ޤައުމުތަކުގައި ފޮރުވާފަ

ހުރި  ކަން އޭގެން އެނގެން އެބަހުރި އިކުރެވިފައޭގައި ލުންދެނިވި ކަންތައްތައް އިންސާނިއްޔަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއް

ފަދަ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރަސީގެ ޤައުމެއްގައި  ރާއްޖެއެހެންވީމާ،  .އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބެލީމަ

ޑިމޮކްރަސީ އަންނަންޖެހޭ  ،އުމެއްގައިއުޅޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ޤަ ކަމަކާ ހުރެ ނޭވާނުލެވިގެން މި އަޅުގަނޑުމެން އެ

ނުވެގެން އުޅޭ ޤައުމެއްގައި މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުން އެއީ ސަލާމާތްއެއާ ހުރެ  ،އޮންނަންޖެހޭ ޤައުމެއްގައި ،ޤައުމެއްގައި

ގަނޑު އަދި މި ފުރުޞަތުގައި އަޅު. ހެންގުތު ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުވާންޖެހޭ ފުރުޞަތެއްވަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި

އިނާ އާދަމަށް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަހަމަ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއި

ބާވާ އަދި މި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެން އައީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތަ. ޝުކުރުދަންނަވަން

އެ ޕާޓީގެ  .އުފެއްދެވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މައުމޫނު ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު

އިން  ފަހުން އެމެރިކާ ކައުންސިލުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅާ އަދި ދާދި

 .ޒިމާ ޝަކޫރުޢާ މަދު އަދި މިހާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުއަޙް ވަޑައިގެންނެވި އަނީސާހިތްވަރުގަދަ އަންހެނާގެ އެވޯޑު ލިބި

ހަމަކޮށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ފިލިކޯޅި ދެއްވާގެ އެންމެ އިސްކޮށް ޤާނޫނީ ލަފާއިތުރުން މިފަދަ ހުރިހާ ފަންނެއްއަދި އޭގެ

ދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ކުޅު ޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްހޫރު އުސްތާޒުކެވެލި ހަމަކުރަމުންދާ އަ

 ވާތީ އެި އއެހެން ކަމުގަ .ހިމެނޭ އިވެސް މީގަ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަތްޕުޅުޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢިއް

ން ނިންމި ނިންމުމުގައި ބިލާ މެދު ކޮމިޓީއާދެ، މީގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި . ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

އެންޑް ފެމިލީ، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  އިއޭ އާ.ޕީ.އެފް.އެން.ޔޫ

ލޯޔަރސް ކަލެކްޓިވް ވިމަންސް ދަ އަދި  ރވިސް، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކު ނެޓްވާރކުއޮފީސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ން ކޮމިޓީ ވައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ހޯއްދެވުމުގައި މަސައްކަތްރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް މި ޖަމާޢަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައް



  

އާދެ، ބިލުގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ހިމެނެނީ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ . ކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ވާތީ އެ ކުރައްވާފައި

އަދި މިފަދަ  .ނޑައެޅިފަތުތަކެއް ކައަތެރެއިން އިޖުރާއަދި އޭގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ

ލެވިފައި މުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިލު އަކުލަވާކުރެވިދާނެ ޤާނޫނީ މަފްހޫ ޓަކައި ކަންތައްތައް މި ޤައުމުގައި ހުއްޓުވުމަށް

ޚިޔާލު ޙަޤީޤަތުގައި  ގޮތުގައި މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބަޔަކު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އޮތުމުން

އެ  މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ. ވީ ބިލެއް ނޫންވާންތަފާތު

ކަމަށް  ވިދާޅުވި ފަދައިން ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައި އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު ނެތް

ސިކުނޑީގައި ހުރި ވިސްނުމުގެ ކޮށިކަމަކުން ނުވަތަ  އީގޮތުގައި އެޤަބޫލު އެ ކުރެއްވުނީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ވާނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަތަކުން ވިސްނައިފިކަމުގައި. ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ތަފާތުވެގެން އެ ދިޔައީ

ދަ ދީނަކީ ހިޔާވަހިކަން ގެނެސްދިން އެންމެ ވަރުގަ އިއަމާންކަމާ ،ރައްކާތެރިކަން އިއިންސާނުންނަށް ސަލާމަތާ

 ...މުޅި ދުނިޔޭގެ އިންސާނިއްޔަތަށް. އިސްލާމްދީން

 

 :މަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުންނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ތުލުސްދޫ ދާއި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި ބިލު . މުހިއްމު ބިލެއްވަގުތަށް ވަރަށް  މި ބިލަކީ މި. ދަންނަވަންއާދަމަށް ވަރަށް ޝުކުރު އިނާމެންބަރު ރޮޒަ

މި ބިލު ދިރާސާކުރެވުނު ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުގެ ޚިޔާލުތައް . ވެސް ހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުކުރި ދިރާސާ

ގެވެށި . ތައް މި ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވޭއަދި އެ ދާއިރާތަކުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު. އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާފައިވޭ

ކުރެއްވި ޓަކައި ތައްޔާރު އަންހެނުންނަށް އަނިޔާގެ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ބައެއް ބޭފުޅުން ވިސްނާ ގޮތުގައި މިއީ ހަމަ އެކަނި

ގެވެށި އަނިޔާގައި  ވަނީ މި ހިމެނިފައިމި ބިލުގައި . އެހެންނެއްނޫން. ށް ހީފުޅުކުރެވޭންނަބިލެއް ކަމުގައި ބައެއް ބޭފުޅު

ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް  އި ފިރިހެނުންނާއި މުސްކުޅިންނާހިމެނޭ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ

އާދެ، . ކުރެވުނު ބިލެއް ނޫންޓަކައި ތައްޔާރު އަންހެނުންނަށް މިއީ ހަމައެކަނި. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ

. އެކޭ ނުވަތަ އަޅެކޭ އަކީ ތިމަންނާގެ ޖާރިޔާ ށް ހީފުޅުވާ ކަހަލަ އަންހެނުންނަކީ ނުވަތަ އަނބިމީހާބައެއް ބޭފުޅުންނަ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  މީހުންނަކީ އެ އެހެންވީމާ،. ރު މާޒީވެ ހިނގައްޖެއެގޮތަށް ހީކުރުމުގެ ދުވަސް މިހާ

 ންނެކޭ މުސްކުޅިންނެކޭ ޒުވާނުންނެކޭ މި އެންމެންނަކީނެކޭ ކުޑަކުދިވާތީ އަންހެނުންނެކޭ ފިރިހެނުން ކަމަށް އިންސާނުން

ވެސް މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅުއްވަނީ. ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް

 ކުރެވިފައިންބިލު ބައްޓަ މި އެހެންވީމާ،. ޓަކައި އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާ ނުލިބޭ ކަހަލަ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް

އަށް ގެންނަ ކުޑަކުދިންނަށް އަދި ގޭގޭގައި އުޅޭ އަންހެނުންނަށް  ގޭގެ. ނާކޮށްގެންވެސް އެގޮތުގެ މައްޗަށް ބި ވަނީ

ވެސް ރަނގަޅަށް  ގެއްލުންތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް އިއެކިއެކި ފަރާތް ފަރާތުން ލިބޭ ގޯނާ އާ



  

 ހެދިފައި މި ،ކުރެވިމި ބިލު މިގޮތަށް ބައްޓަން އެހެނެއްނޫން،. ނެ ކަންތައްތައްވާ ވިފައިކުރެވަޒަންސާސްކުރެވޭ އިހު

ޓަކައި  އަންހެނުންނަށް ހަމައެކަނި އީމި. ޓަކައި ކުރުމަށްރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވަނީ މިކަންކަމުން 

. ކާތެރިކަން ހޯދައިދޭލުން އެބަ ރައްވެސް މި ބި ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މީހުންނަށް. ކުރެއްވި ބިލެއް ނޫންތައްޔާރު

 ...ވާތީ މި ބިލު ކަމެއް ކަމަށްއްމުވަގުތަށް މުހި މި ބިލު ފާސްވެ ޤާނޫނަކަށް ވުމަކީ އެއީ މި އެހެންވީމާ،

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު . ހަމަވީއޮތް ވަގުތު އަށް ކަނޑައެޅިފައި  ޕީ.އާރު.މިހާ ހިސާބުން ޑީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު 

ވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  އިއާދެ، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ. `

މި . އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މި ބިލަށް އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެއް. ވާހަކަދައްކާފައިވާ ބިލެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ މައިންނާ. ވެސް ވެއްޖެ ބޮޑަށް ލަސް ވެސް މާ ބިލު ފާސްކުރުން މިހާރު

އަންހެން ކޮއްކޮމެންނާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނބިން އެހާ އޯގާތެރި  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮއްކޮމެންނާ އިނާދައްތައިން

 އެހެންވީމާ،. ނުވިސްނޭތީއޭ އެއީ. ބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ހަމަ އަނިޔާވެރިންނޭ

ދިނުމާ އަދި އެ ކަންކަން މަނާކުރެވޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް ހުންނަށް އަދަބުމީހުންނަށް ނުޙައްޤުން އަނިޔާދޭ މީ އެކަން އެ

މީހުން ސަލާމަތުން ތިބެގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ސަލާމަތަކުންނެއް  އެއީ އެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ

މީހުންނަށް އުފަލެއް  އެ. ބޭނެމީހުންނަށް އުފަލެއް ލިބިގެނެއް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އުފަލެއް ނުލި އެ. ނުތިބެވޭނެ

ނަމަ  ވަނީ އުފާތަކެއް ހޯދާ ބައެއް ކަމަށް ނުލިބޭ ހާލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފާތަކެއް ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން އޮފީސްތަކަށް އަންނައިރު . އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަޔަކަށެއް ނުވާނެ

އަރުވައިދީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ގަމީހު ގޮށްތަކާ އެއްޗެހި އަޅުވައިދީ އެހާ  ދީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އިސްޓާކީނަށްށްތައްޔާރުކޮ

ރަށް ނުވިސްނޭ ވަދަންނަވާނީ އެއީ ހަމަ ތަންދޮރު ބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވާނީ އަޅުގަނޑު ރިކޮށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭއޯގާތެ

. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކާނެ ވަގުތުތަކެއް އޮތް ކަމަކަށް މި ބިލަށް އެހެންވީމާ،. ޖާހިލު މީހުންނޭ

 އިނާ އާދަމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަތުލުސްދޫ ދާއި ،އިނާ އާދަމްއެހެންވީމާ، ރޮޒަ

އޮތް ކަމުގައި  ބިލަށްމި ފުރިހަމަ ތާއީދު  އަދާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ޓަކައި އެކަމަނާ

 .ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  މިހާރު މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަނަ  71ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ އާދެ، އެހެންވީމާ، . ވަނީ ހަމަވެފަ ޕީގެ ވަގުތު.ޑީ.އެމް. އަރުވައި ނިމުނީފުރުޞަތު

 ބިލުގެ މަތިން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ވާ ގޮތުގެ ގައި(ށ)މާއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ  3ގެ (ހ)މާއްދާގެ 

 . ކިޔުން އިއްވަންވަނަ  3

ކުރުމުގެ ބިލުގެ އެއީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ. އަށް 11.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަނީ -11.2

ދެއްވާނީ ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިއެ ރި .ހެޅުންކުރެވުމަށް ހުށަމަޖިލީހަށް ރިޢާޔަތް ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި

 .ޤާސިމު އިބްރާހީމު ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މާމި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމުގިލީ ދާއިނމާމި

ން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީކުއާދެ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ. `

 2ނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަ 2111އޮގަސްޓު  11މި ބިލަކީ . އާދެ ތަޢާރަފު. ނޑު ދަންނަވާލަންއަޅުގަ

ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާޓްރީވަނަ ޖަލްސާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސް 27ވަނަ ދައުރުގެ 

 ތުގެވާ ގޮ ގައި(ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 72ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  އަށް ފޮނުއްވުމާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

އްވާ ބިލުގެ މަސައްކަތް ން އެޖެންޑާގައި ހިމަނުއްވައި ދިރާސާކުރައެ ބިލު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީމަތިން 

ދޫ ދާއިރާގެ ންކުރުމުގެ ބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިލަވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ. ގެ ރިޕޯޓުކުރައްވާފައިވާ ގޮތުފުރިހަމަ

އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އާދެ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ. އިވާ ބިލެއްހުށަހަޅުއްވާފަ ރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާޢިއްޒަތްތެ

ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ މެނޭ ހިކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދާއިރާގައި  ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ

ތަކާ ގުޅޭ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ އެފަދަ ބިލުތަކުގައި އަދި މައްސަލަ އި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރައްވައިބިލުތަކާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  114އާއި  ވަނަ މާއްދާ 113މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އަދި އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ކޮމިޓީ ވާހަވާލުކުރެވިފައި

ރާގެ ރަޝީދު، ވިލިމާފަންނު ދާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ، هللاއީވާ ޢަބްދު މެންބަރު

މަނިކު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު،  ޙުސައިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު

 އަދި، ޒަމީރުސާ ޢަލީ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫ މުސާމަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވި

މުޙައްމަދު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ  އަޙްމަދު ސިޔާމުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، އަޅުގަނޑު ޤާސިމު އިބްރާހީމު

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ފާ، އާދެ، އޭރުގެ މެންބަރު، މަރަދޫ ދާއިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަޢިއް

. އާދެ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ އެއީ. ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމުހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ، ޢާދިލު



  

އަށް  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ. ލާނަންށް ގެންދެވުނު ގޮތް ދަންނަވައިވީމަ މަސައްކަތް ކުރިއަ. ޤައްރިރުއަޅުގަނޑަކީ ނައިބު މު

 21ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ ވަނަ ދުވަހު 2111 އޮގަސްޓު 16ން ގުޅިގެ ކުރުމުގެ ބިލު ފޮނުވުމާޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީވި

މި . ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު ތަކާ ގުޅޭވާ ބިލުއަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީ

ށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 122އިދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ

ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ  ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ބިލާ ގުޅ2111ޭނޮވެމްބަރ  31އަކީ  ގެންދާނެ ސުންގަޑި

ސް މްބަރ އޮފް ކޮމާޗެއެ ފަރާތްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް އާދެ، . ދުމަށް ލިޔުމުން ކޮމެންޓު ހޯދުނުފަރާތްތަކުން ކޮމެންޓު ހޯ

ތޯރިޓީ، އާދެ، ސައިރިކްސް ކޮލެޖު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އޮ ޒް، ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓުއެންޑް އިންޑަސްޓްރީ

ލްޑިވްސް މޯ، ޒްމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ، އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ގޮތުން  ބިލާ ގުޅޭ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ، ޒްޑަސްޓްރީރިޒަމް އިންއެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫ

. ންނަލާޓު ފޮނުއްވި ފަރާތްތައް ދަންނަވައިލިޔުމުން ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން ކޮމެން

ތުގެ މި ދެންނެވި ދެ ފަރާ. އޮތޯރިޓީ ޓުކެޕިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަން، އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު މިނިސްޓްރީއާދެ، 

ބިލާ . އަކުން ފޮނުއްވާފައިވޭ ގޮތުން އެ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓު ސިޓީ ގެ ފަރާތުން މި ބިލާ ގުޅޭއިތުރުން ސައިރިކްސް ކޮލެޖު

ގެނައުމަށް އަށް އިޞްލާޙު މި ބިލުގެ ދެލި ކޮޕީ ތްތަކުން ފޮނުއްވި ކޮމެންޓުތަކަށާއިކަމާ ބެހޭ ފަރާގޮތުން  ގުޅޭ

ށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީގައި ހު

މަތިން މި ބިލުގެ މާއްދާތައް ވަކިވަކިން  ވާ ގޮތުގެ ގޮތް ޔާލުފުޅުތަކާ އެއްހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޚި

ގައި މި ކޮމިޓީ. ނަ ދުވަހުވަ 2111 ނޮވެމްބަރ 29ވުނީ ލެންމައިކަތް ނިއިޞްލާޙުކުރަމުން ގެންގޮސް ބިލުގެ މަސައް

ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންކަން  ވާނީ އެ އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައި ބިލަށް ގެނެވުނު އެންމެހައި

މި . ލުވުމެއް ބޭއްވުނުބައްދަ 1މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ . ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން

އަދި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު . މިނެޓުއިރު ހޭދަކުރެވުނު 24ގަޑިއިރާއި  4ބައްދަލުވުންތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 

ހާޒިރީ ތަފްޞީލު ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ  1މި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ 

ލާނީ އެ ޖަދުވަލަށް އަޅުގަނޑު ކީގައި އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިއެއާދެ، މިއާ. ވާނެ އި ހިމަނާފައިގ1ަޖަދުވަލު 

ކުރުމުގައި އާދެ، ކޮމިޓީގެ އަދި ލު މިގޮތަށް ފާސްކޮށް މަސައްކަތްދެން އެހެންނަމަވެސް މި ބި. ދާކަށެއް ނެތީމޭ

 ލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލާއަމިއްރޝިޕް ބިލާއި ޓްނަޕާކުރުމުގެ ބިލުގައި ން މި ބިލު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީދަންނަވަ

ފުރިހަމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ  ތް ވެސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައިބިލުގެ މަސައްކަ 2އެކު އެ ބިލާ  ވާތީވެ މި ހަވާލާދީފައި

ވީމާ، . މުންނިން މިޓީކޮ -4. ޓަކައި ދަންނަވަން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާނޭ ވާހަކަ ވެސް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

ގޮތުގެ މައްޗަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  ދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައިބިލު އިޤުތިޞާ ކުރުމުގެ މިވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ

ދެއްވުން ންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިންމަވައިމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަރިޢާޔަތްކުރައްވައި މި ބިލާ 



  

އެކު ރުލެއްވުމަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ ނޭވާގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާ އަދި ހަމަ މި. ންއެދި ހުށަހަޅަ

ޝުކުރުދަންނަވަމުން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް 

 . ލައިކުމްމްޢަވައްސަލާ. ލާނަންގަނޑު ނިންމައިން އަޅުމުޝުކުރުދަންނަވާލަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު ، ހެންވީމާއެ. ނުވޭ އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަ އެއްއާދެ، މި ބިލަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޑިއިރުގެ ގަ 1 އީމި. އަށް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާދަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ރިޕޯޓު ށް މިއަޅުގަނޑު ކުރިއަ

. އްވުން އެދެންފުކުރެއާދެ، މާ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ..އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ބަހުސްގެ ވަގުތެއް

އާދެ، ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ . ދެންނެވުނީ އެހެންއެރުވި މަޢުލޫމާތުތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް މޭޒުން  އަޅުގަނޑު އިދާރީ

ގެ ދަށުން (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  23ފުރަތަމަ . އަރުވަނީ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު މިއިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ 

ތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 1ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ

 . ލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުމުއްޠައިބްރާހީމު 

 

 :ލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންމުއްޠައިބްރާހީމު މެންބަރު  އިރާގެފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 6. ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 1ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ބިލުގެ . ސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. `

ށް ޓީ ދާއިރާ ފަދަ ފަންނީ ޚިދުމަތަކަ.ދާއިރާ އައި އެކައުންޓިން އްޙީ ދާއިރާ އާއިޞިޤާނޫނީ ދާއިރާ އާއި  -1ގެ (ހ)

 .ޝުކުރިއްޔާ. ވުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ ދާއި. އަރުވަންމެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދު

 . ރަޝީދު ރިޔާޟު

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

 . ކުރަންމުއްޠަލިބުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ގެ ޑާ ދާއިރާމާތޮއަޅުގަނޑު ފަރެސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

ފަރެސްމާތޮޑާ . ކުރުމަށްއިޞްލާޙު 2ގެ ( ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 6 .ވަނަ އިޞްލާޙު 2. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުއްޠަމު މުރު އިބްރާހީދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 :ލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންމުއްޠަޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ފަރެސްމާތޮ

. 2-(ހ)-6. ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 2ގެ ( ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 6. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ޓަކައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ޑިޕޮޒިޓު ންކުރާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްބަޔާ ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ިއަކުރުގެ  މ

 އެއީ ސެންޓްރަލް. އޮތް ލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސެންޓްރަލް، އަޅުގަނޑަށް އަސްލުގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް އެބަ 2ގޮތުގައި 

ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ވިއްޔާ . ނޭބަހައްޓަންވާ ން އަންގާ ފަރާތެއްގައިންކު ނުވަތަ ސެންޓްރަލް ބޭންކުބޭ

އުޅޭ  ވެސް އެއް ހިސާބަކުން އެބައިޞްލާޙުކަމެއް ކޮންމެ ކޮޅުގައި އޮތް ވެސް އަޅުގަނޑު ފޮނުވި އިޞްލާޙުކަމެއް މިކޮންމެ

 ންރަލް ބޭންކުސެންޓް. ސެންޓްރަލް ބޭންކޭ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ. އެ ތަންކޮޅު ބާރާތުގެއި. ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު

 .ދެއްވިއްޔާބާރާތް އެގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށްއި އެ. ބަހައްޓަންވާނޭ އަންގާ ފަރާތެއްގައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ . އަރުވަންމެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކުރައްވާ ތާއީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

 . ރަޝީދު މެންބަރު ރިޔާޟު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

އެ  ކުރުމަށްފަހުގައި އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށްއިމްލާ ކުށް ރަނގަޅުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ 

 . ކުރަންއިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  2ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ޞްލާޙަކީ އި ވަނަ 3އާދެ، 

މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮއްޑޫ . އަރުވަންއަށް ފުރުޞަތު ޑައިގަންނަވާ ޕާޓީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވެވަ

 .ދުޢަލީ ވަޙީ

 

 :ލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ



  

 .އެ އިޞްލާޙު އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައިފިން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، އެހެންވީމާ. ހަށް އިއްވަންޖެހޭނެމަޖިލީ ބާރާތް މިއިލާޙުގެ އާދެ، އިޞް

 .ވާލަދެއްވުން އެދެންވަބާރާތް އިއްއިއިޞްލާޙުގެ 

 

 :ލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުންމެންބަރު ޢަ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެ އެހީގައި ކޮށްދިން ވަސީލަތްތަކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ފޯރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ ނަންބަރުގައި  1އަކުރުގެ  މި. 2ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 2ގެ (ހ)

ރެ ވު މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް 1އެއް ނަމަ އެ ވިޔަފާރީގެ ރައުސްމާލު  ނުވާ ވިޔަފާރި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް

 ތަނެއްގައި މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ 1ގެ ގޮތުގައި އިތުރުވުމާ އެކު ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓު

 . ފުލުސްޓޮޕް. ބެހެއްޓުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރާގެ ކޮމަންޑޫ ދާއި. ރުވަންއަރުޞަތުތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަނަ މާއްދާގެ  6. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .އިން ވަޙީދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

  .ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުކުރުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާއިޞްލާޙު( ށ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ންބަރު ރިޔާޟުފުށީ ދާއިރާގެ މެވިލު

އަޅުގަނޑަށް ، އެހެންވީމާ. ޙު ފެންނާކަށެއް ނެތްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ސިސްޓަމުން އެ އިޞްލާ

 . ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވާ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 . އަރުވަންރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއިފުށީ ދާލުއާދެ، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވި

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވިލު

އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ( ހ)މާއްދާގެ  މި( ށ. )ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު( ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 6

ދެމެދު ވެވޭ  ރިވެފައިނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒަންވެދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަ

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެ މުއްދަތު ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިދޭސީ ފަރާތަކުން 

އެއް ކަމުގައި  ޓަކައި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ގެއައިސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މި ޤާނޫނުއަށް ދިވެހިރާއްޖެ 

އްދެއްގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމުން ތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައަދި މިފަދަ މަސައްކަ. އެވެ ނުބެލެވޭނެ

 . ވެއެ ނުވާނެއެއް ކަމުގައި ވެގެން އަންނަ ކުދި އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން 

މެންބަރަކަށް ކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދު. ރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަންކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަތާއީދު

 .هللاޢަބްދު ރަޙީމުއްފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. އަރުވަންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ޢަބްދުމު ރަޙީއްފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. ކުރަންވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުވިލިފުށީ ދާއި

 .ޝުކުރިއްޔާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރުމަށް ވައިކަރަދޫއިޞްލާޙު( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ފަރާތުން  މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޢާރިފުޢަލީ 

 . ލިބުމުއްޠަ ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ. އަރުވަންމެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު

 

 : ލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންމުއްޠަމެންބަރު އިބްރާހީމު ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ

 އާ(ހ)މާއްދާގެ  މި. ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު( ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 6. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ންވެރިނުވާ ބިދޭސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަ އެއްނުވާ ވިޔަފާރި ރަޟުތަޢާ



  

 ވަކި، ކުރުމަކީން އެ މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިގެ ފަރާތަކާ

 . އެވެ އް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރެވިދާނެމަސައްކަތެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވިލުފުށީ . އަރުވަންމެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ކުތާއީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 . ރަޝީދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުދާއި

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

 . ކުރަންއީދުވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދަށުން ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  23ދަނީ ގަވާއިދުގެ  މިހާރު އަޅުގަނޑު މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ . އުނިކުރުމަށް 3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6މަ އިޞްލާޙު ފުރަތަ. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް

 . ލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުމުއްޠަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ޢިއްޒަ

 

 :ލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންމުއްޠަ އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 . އުނިކުރަން 3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ ދާއި. ރުވަންންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެތާއީދު

 . ރަޝީދު ރިޔާޟު

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

 . ކުރަންހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު އެ

 

 :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް



  

އުނިކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ  4ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6 .ވަނަ އިޞްލާޙު 2. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުމުއްޠަ އިބްރާހީމުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 :ލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންމުއްޠަ ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

 .އުނިކުރުން 4ވަނަ މާއްދާގެ  6އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ ދާއި. އަރުވަންމެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދު

 .ރަޝީދު ރިޔާޟު

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ވިލުފުށީ

 . ކުރަން އަޅުގަނޑުއެ އިޞްލާޙަށް ވެސް ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުދާއިރާގެ އުނިކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ  1ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. އިޞްލާޙު ވަނަ 3

 .ވާ އިޞްލާޙުލިބު ހުށަހަޅުއްމުއްޠަ

 

 :ލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންމުއްޠަ އިބްރާހީމު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . އުނިކުރުމަށް 1ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6އިޞްލާޙަކީ  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވިލުފުށީ . އަރުވަންމެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ތާއީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 .ރަޝީދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުދާއި

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

 . ކުރަން އެ އިޞްލާޙަށްއަޅުގަނޑު ތާއީދު

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހުށަހަޅުއްވާ މުއްޠަލިބު  އިބްރާހީމުއުނިކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ( ށ)އްދާގެ ވަނަ މާ 4

 .އިޞްލާޙު

 

 :އްކެވުންވާހަކަދެމުއްޠަލިބު އިބްރާހީމު ރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަ

 . އުނިކުރުމަށް( ށ)އްދާގެ ވަނަ މާ 6އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރާގެ ވިލުފުށީ ދާއި. އަރުވަންޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުކުރައްވާ ޢިއްތާއީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 .ރަޝީދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު

 

 :ކެވުންރަޝީދު ވާހަކަދެއް ރިޔާޟު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

 . ކުރަން އެ އިޞްލާޙަށް ވެސްއަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޢާރިފުއުނިކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. ވަނަ އިޞްލާޙު 1

ން ވޯޓު ނެގުމުގެ ވަގުތު އާދެ، މިހާ ހިސާބު، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ. ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

އާދެ، . ށް ދިއުމަށްއިގެން ކުރިއައަ 12ންޑާ ނަންބަރު މެދުކަނޑާލަނީ އެޖެމަސައްކަތް  އެކު އަޅުގަނޑު މިޖެހުމާ 

 . ކޮށްލެއްވުން އެދެންތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޗެކުޢިއްޒަ

 

 .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 12

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތްތެރި އާދެ، ޢިއްޒަ. ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. އަށް 12އަޅުގަނޑު މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ންބަރުން ކާޑުކޮޅު އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ކޮށްލަދެއްވުން އެދެންމެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޗެކު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  މިއަދު އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި. ށްލަދެއްވުން އެދެންކޮޗެކު



  

އިގަންނަވާ މެދު ފެނިވަޑަ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ އާމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްޢަލީ މުޙައް

 . ޓުދެއްވުމަށްރި މެންބަރުން ވޯގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 . މަދުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްވެލި  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 

 12 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 46 :ވޯޓު ދެއްވީ

 11      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

އެހެންކަމުން، މި ބިލު . 12ޖުމްލަ . 24ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 47ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު  އަށް ފޮނުވުނީ ގޮތަށް ފާސްވުމުން މި ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ މި. ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ

ދަނީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހުށެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް  މިހާރު އަޅުގަނޑު މިއާދެ، . ކަނޑައަޅައިފިން

ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  23ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ވޯޓަށް އެހުމަށް

ހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ށް ނޭއިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަ 3ރެއިން ގެ ތެމި އިޞްލާޙުތަކު. ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް

 ވާ ޕެރެގެރާފުގެ ފެށުމުގައި(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  2އެ ތިން އިޞްލާޙަކީ ބިލުގެ . ލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވޭކައުންސެ

ދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަދު ރަޝީމެންބަރު އަޙް ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިއެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު، ހޯރަފުށީ ދާއި

ކަމުން ރައްޔިތުންގެ  ފުށުއަރާ އިޞްލާޙެއް އާ(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ނެ ސަބަބަކީ މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ނޭހޭ. އިޞްލާޙު

( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  12ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ދެވަނަ އިޞްލާޙަކީ . ގެ ދަށުން(ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  21ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ 

އެ މާއްދާ އަށް . މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްށް ހޯރަފުށީގެ ދާއިއަ

އިދިކޮޅު އިޞްލާޙެއްކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ  ދިމާ ބިލުގައިވާ ވާހަކަތަކާއިޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭނެ ސަބަބަކީ 

 ބިލުގައިވާ ވާހަކަތަކާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު  އްދާވަނަ މާ 14. ގެ ދަށުން(ރ)ދާގެ ވަނަ މާއް 21ގަވާއިދުގެ 



  

އާދެ، މިހާރު . ގެ ދަށުން(ރ)މާއްދާގެ  21ހުގެ ގަވާއިދުގެ ކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ އިދިކޮޅު އިޞްލާޙެއް ދިމާ

ވުމަށް އަޅުގަނޑު އްވާލަދެވައަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު އިއް( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު  ،އެހެންވީމާ

 .މަށް ދަންނަވަންއަމީންޢާއް

 

 

  :ވުންއިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

މަދު ބަރު މުޙައްތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

މިއީ، . ނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންއަން( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1މުޞްޠަފާ ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު، ބިލުގެ 

ގެވެށި  ރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި މަނާކު

 އެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާމެދު ފިޔަވަޅު އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ

ގޮތުން އޮތް ދައުލަތުގެ  ގުޅޭ ކަމާ ނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއިމީހާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިވެދި

އެއް މުއައްސަސާ އަނެއް މުއައްސަސާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް  ސަސާތަކުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅުމާއިމުއައް

 .ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ

 

 

  :ހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

 . އާދެ، މި އިޞްލާޙަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 މަދު މުޞްޠަފާގެ މެންބަރު މުޙައްމަރަފުށީ ދާއިރާތި :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 11 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 42 :ވޯޓު ދެއްވީ

 11      :ވޯޓު ނުދެއްވާ



  

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، މި . 11ޖުމްލަ . 22އަދަދު ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ . 42ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . ދެއްވުން އެދެންލަވާވަނަ އިޞްލާޙު އިއްވަ 2. ވެއްޖެއިޞްލާޙު ފާސް

 

 

 :ވުންއިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

 މަދު މުޞްޠަފާމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްތި މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި،އަޙް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ ނަންބަރު 17ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ބިލުގެ  .އިވާ އިޞްލާޙުތާއީދުކުރައްވާފަ

ގައި ތުގައި ނުވަތަ ގަސްތުދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުން. އިޞްލާޙުކުރުން

އް ފެންނާނެ ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެ. ނޫނަސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން

 .ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދިޔުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން

 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުހޯރަފު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 މަދު މުޞްޠަފާމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްތި :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 11 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 19 :ވޯޓު ދެއްވީ



  

 29      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އެހެންކަމުން، މި . 11ޖުމްލަ . 21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 42ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . ވާލަދެއްވުން އެދެންވައާދެ، ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއް. އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 

 

 :ވުންއިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

މަދު މުޞްޠަފާ މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްތި ޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި،މަދު ރަހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

. ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 1ގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ޙު، ބިލުގެ ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާ

 . އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި  (ވަގުތުކޮޅޮކަށްފަހު. )ން އެދެންންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުޢިއްޒަތްތެރި މެ

ޢިއްޒަތްތެރި  (ވަގުތުކޮޅޮކަށްފަހު). ގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައި. ގަންނަވާމެންބަރު އިށީނދެވަޑައި

 ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ންންބަރުޢިއްޒަތްތެރި މެ. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ންމެންބަރު

 .  އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 މަދު މުޞްޠަފާމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްތި :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 



  

 12 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 31 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި ، އެހެންކަމުން. 12ޖުމްލަ . 17ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 32ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެނބުރި . ށަށްމޭޒު ދޮ ނުގެންނެވޭނެ އިދާރީލްސާ ހިނގަމުންދާއިރު ވަޑައެއްނޫން، ނޫން، ޖަ. ވަޑައިގެން

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައި. ގަންނަވާވަޑައި

ޢިއްޒަތްތެރި . ދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެންއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ތި  ބޭފުޅުން އާދެ، ތި. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް ނަންގަވާ މައްސަލަ އަކީ މި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި

 ތި ،ރެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެގެ މެންބަމަޖިލީހު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަކީވާތީ، މިހާރު  ޠަފާ ކަމަށްމުޙައްމަދު މުޞް

ލް މަލުކުރަންޖެހޭނީ ކައުންސެޢަނޑު ގަނޑު މި ގޮނޑީގައި އިނދެގެން އަޅުގައަޅު. ބޭފުޅުން ތި އަޑު އުފުއްލަވަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ގައި މި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ލަފަޔަކީމިހާރު މި މައްސަލައި. ގެ މައްޗަށްޤާނޫނީ ލަފާ ގެޖެނެރަލް

ކަން ނިމުމަކަށް އައީ އެ ވަނީ މެންބަރު އިޠަފާގެ މެންބަރުކަން ނިމުމަކަށް ގެނައި ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަމުޙައްމަދު މުޞް

އެ ތާރީޚުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޞައްޙަ . ތާރީޚު ފެށިގެން ކަމަށް

ކަމަށް އްޙައެ ތާއީދު ޞަ، އެހެންވީމާ. ދަކީމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ކުރައްވާފައި އޮތް ތާއީދެއް އެ ތާއީ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު، ،އެހެންވީމާ. އަޅުގަނޑު އެ ބަލަންޖެހޭ

ވޯޓަށް އެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތެއް . އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ. ގެންދަނީ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާތޮއްޑޫ ދާއިރާ. ނޭރުވޭނެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެ. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

. ތަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްގަވާ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ



  

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑައިގަންނަވާނމާމި

އާދެ، ދެން، . އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 .ލާޙު މަޖިލީހަށް އިއްވެވުމަށް، ދެން، އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާއޮތް އިޞް

 

 

 :ވުންއިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

 ... އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ރުހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަ

 

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( ކޮޅަކަށްފަހުވަގުތު. )އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ތިއްބެވި ހުރިހާ  ށްކޮޅަ. ވާއިށީނދެވަޑައިގަންނަ. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ށްކޮޅަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ގައި އިތުރަށް އަޅުގަނޑު އާދެ، މި މައްސަލައި އާދެ، މި މައްސަލައިގައި،( ފަހުކޮޅަކަށްވަގުތު. )އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 . ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަންއިރަށް މިނެޓު 11ންވާތީ އަޅުގަނޑު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނު

 

 ]އަށް 14:12އިން  13:11 :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަކީ ގެވެށި އަނިޔާ  ސަބަބަކީ މިއަދު މި ދިމާވި މައްސަލަ. ދެކެނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި އެއް ނެތް މައްސަލަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް ދުކުރައްވާފައިޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީބިލަށް ހުށަހަ ހުއްޓުވުމުގެ

ގެ ވަނީ މަޖިލީހު ޠަފާގުޅިގެން މުޙައްމަދު މުޞް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކާ އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރިމް. ޠަފާމުޙައްމަދު މުޞް

އުފެދޭ ހިސާބަކީ މި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އިޞްލާޙު އަނބުރާ ރު މި ސުވާލުމިހާ، އެހެންވީމާ. ބަރުކަމުން ވަކިވެފަމެން

މިއަދު މި ޖަލްސާގައި ، އެހެންވީމާ. އްވި މެންބަރަށާ އޮވެއޭދުކުރެތާއީ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށާއި



  

މުގެ ފުރުޞަތު އެ ދު އަނބުރާ ގެންދިޔުއެ ތާއީ ،މަޠަފާ ނެތީޙައްމަދު މުޞްމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިމަރަފުށީ

ވާތީވެ  ށްކަކަމަ ނެތް ންކުރެވިފައިގަވާއިދުގައި ބަޔާ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ. ހޭމެންބަރަކަށް ނެތެއްނޫން

އެ . ކަމަށް ން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއްމި ހުންނަނީ އެ ޕާޓީ އިބޫލުކުރަނީ މި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކޮށްފައަޅުގަނޑު ޤަ

ޠަފާ ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޒަތްތެއަޅުގަނޑު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން

ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .ޑީ.ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމް

 . ދު ދަމަހައްޓަވަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާއީއެ އި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީހިންނަ

 ކުރައްވާފައިދުޠަފާ އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީމުޞް. ނޫން އެއް މާ ބޮޑު މައްސަލަ އީގޮތުގައި މި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން  .ޕީގެ ފަރާތުން.ޑީ.އަދި އެމް ހުންނަވައިގެން ވަނީ އެއީ މެންބަރަކަށް

އަދި މި ފުރުޞަތުގައި މިކަހަލަ . ގޮތަށް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ހަމަ އެ އިޞްލާޙުތައް އެ އޮތް

 .ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން ޓަކައި ވާތީ އެކަމަށްމައްސަލަތަކުގައި ރިޔާސަތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ހައްލު ހޯއްދަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

.  އުމަށްއިގެން ކުރިއަށް ދިބުން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ ވޯޓައާދެ، މިހާ ހިސާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ކޮށްލައްވާކާޑުކޮޅު ޗެކު. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ވަނަ  1އަޅުގަނޑު މިހާރު . ކޮށްލައްވާކާޑުކޮޅު ޗެކު .ދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނ މިހާރު،އާދެ، 

ށް ވަނަ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަ 1، އެހެންވީމާ. އުޅެނީ ވަނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން މި 1އިޞްލާޙަށް، 

 . ށް ދަންނަވަންއްވަވާލަދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމައި

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

މު މުޙައްމަދު ވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީހިންނަ މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ގޮތަށް  ވިވަނަ ނަންބަރު އަންނަނި 11ގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ ބިލު. ތާޢީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޞާލިޙު

 . ގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްމަލެއް ހިންޢަގެވެށި އަނިޔާގެ . އިޞްލާޙުކުރުން

 

 



  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ގެ ނަތީޖާވޯޓު

 .މަދު ރަޝީދުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 .ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ރުހިންނަވަ :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 41 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 43 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ކިވަ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 41ޖުމްލަ . 22ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 43ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

  .އެދެން އަށް އިއްވަވާލަދެއްވުން ވަނަ އިޞްލާޙު ޖަލްސާ 6. އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ

 

 

 :އިއްވެވުން މޭޒުން އިދާރީ

ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ވަހިންނަ މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ގޮތަށް  ވިވަނަ ނަންބަރު އަންނަނި 2ގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  16ބިލުގެ . ދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތާއީ ޞާލިޙު

އަމަލުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ހިމެނޭކަން ނުވަތަ  ގެވެށި އަނިޔާގެ. އިޞްލާޙުކުރުން

 . ލުކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ތަފްޞީ ނަމަ އެ ނޫންކަން ހިމެނޭ

 

 



  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  މަދު ރަޝީދު އިރާގެ މެންބަރު އަޙްހޯރަފުށީ ދާ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުހިންނަވަ :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 45 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 41 :ވޯޓު ދެއްވީ

 00      :ނުދެއްވާ ވޯޓު

 00     :ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 45ޖުމްލަ . 21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . ވާލަދެއްވުން އެދެންވަދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއް. އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

މުޙައްމަދު  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުހިންނަވަ، މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިރު އަޙްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަ

ގޮތަށް  އަންނަނިވި ނަ މާއްދާގެ ފެށުމުގައިވާ ޕެރެގެރާފުވަ 22ބިލުގެ . ޞާލިޙު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު

ނަމަ އެ  ންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭއަ. އިޞްލާޙުކުރުން

މި ނުވަތަ  ރާތެއްހަވާލުވެހުރި ފަނުވަތަ އޭނާ ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ އަކު  އަމުރަށް އެދޭނީ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރި

 .ށްފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެގައި ބަޔާންކޮ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ޤާނޫނުގެ 

 

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުރު ދާއިރާގެ މެންބަހިންނަވަ :މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވި

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 19 :ވޯޓު ދެއްވީ

 23      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 46ޖުމްލަ . 22ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 42ންގެ އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރު

 . އާދެ، ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން. އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުންއިދާރީ

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުހިންނަވަ ށަހަޅުއްވައި،މަދު ރަޝީދު ހުރު އަޙްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ގެ ފެށުމުގައިވާ ޕެރެގެރާފު(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  24ބިލުގެ . މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ތާއީދުކޮށްފައިވާފައިވާ އިޞްލާޙު

ރު ނެރުމުގެ ބާރު އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓަށް ބުރަވެވޭނެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމު. ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން އަންނަނިވި

 .އެވެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  އަޙްމަދު ރަޝީދުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު   :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުރު ދާއިރާގެ މެންބަހިންނަވަ :ކުރެއްވި މެންބަރުތާއީދު

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 12 :ވޯޓު ދެއްވީ

 26      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 46ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 44މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

ފަހަރު  އަދި އެއް (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން. އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ

 . ލާނަންދަންނަވައި

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މަދު ރަޝީދުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ރު ދާއިރާގެ މެންބަރުހިންނަވަ :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 



  

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 12 :ވޯޓު ދެއްވީ

 26      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 46ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 44ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . ވާލަދެއްވާވައާދެ، ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއް. އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

މުޙައްމަދު ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ހިންނަވަ، ދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިމަހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ލާމަރުކަޒީ ބައެއް . ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 11ބިލުގެ . ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙުޞާލިޙު 

ކުގެ އުންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލުތައަތޮޅު ކަ ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި -(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11. ސޫލުތައްއު

ހިނގާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ކައުންސިލުތަކުން އުފުލުމަށް  އިޚްތިޞާޞް

އެ ކައުންސިލެއް ކަމަށް ޤާނޫނީ ބާރުލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭގެތެރެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލެއް އެއީ  އެ ،މަގުފަހިކޮށްދީ

އްދަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އޭޖެންޓުކަމުގައި މި ޓަކައި އެ ސަރަހަ ތަންފީޛުކުރުމަށް އްދުގައި މި ޤާނޫނުނިސްބަތްވާ ސަރަހަ

ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ޤާނޫނު . އެވެ ން ވަޒީރަށް ކަނޑައެޅިދާނެޤާނޫނުގެ ދަށު

ކަމުގައި  ދަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އޭޖެންޓަކީ އެ ސަރަހައްދަށް ޚިދުމަތްދޭ ޤައުމީ އިދާރާޓަކައި އެ ސަރަހައް ތަންފީޛުކުރުމަށް

ގެ ދަށުން އެއްވެސް ބާރެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ މި (ހ)މި މާއްދާގެ  -(ށ. )އެވެ ވަޒީރަށް ކަނޑައެޅިދާނެ

ންސިލާ ނުވަތަ ނުވަތަ ސިޓީ ކައު ޅު ކައުންސިލާނުވަތަ އަތޮ ގެ ޒިންމާ އެއް ރަށު ކައުންސިލާޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމު

 ލަތްތައް އެރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީއް ތަންފީޛުކުވަޒީރު ހަވާލުކުރަންވާނީ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބާރެ ޤައުމީ އިދާރާއަކާ

ވުމާ ގުޅޭ ނިޒާމެއް އެކު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުއަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާ

ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު  -(ނ. )އެވެ އެކުގަ އަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއެ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާ 

ޤައުމީ އިދާރާތްތަކުގެ ފެންވަރުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ  ކައުންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި

ދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަ



  

ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި  -(ރ. )އެވެ ދަށުން ހިނގާނެ ރު މި ޤާނޫނުގެމައްޗަށް ވަޒީރުގެ އިރުޝާދާއި ބާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ރަށު ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ 

 ނީ އެވާ ކުރަން ވާނަމަ އެކަން ކަމަށް ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާގެ ފެންވަރުގައި ހަވާލުކުރެވޭ

 . ގޮތަށް ލިޔުމަކުންނެވެ ބާރުތައް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މަދު ރަޝީދުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުރު ދާއިރާގެ މެހިންނަވަ :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 46 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 13 :ވޯޓު ދެއްވީ

 29      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ޓުނުދެއްވާގޮތަކަށް ވޯ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 46ޖުމްލަ . 22ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 42ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 

 .ނިންމުން



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުރަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ގުތު ހަމަވުމާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ގަސްތުއާދެ، މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ވަ

 . ގައ9:11ިވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2112އޭޕްރީލް  9ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ . ނިންމާލަން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد
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