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 .1ދުޢާ.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله .މަޖިލިސް
ފެށުނީ.

 .2ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މި ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  22ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 .3ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ އޖ.10/10/2102/

 .4ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .4ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .މިއަދު 9:3:ގައި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީ
އާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އޮންނާނެ11:11 .ގައި މިނިވަން މުއައްސާސަތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ސަރުކާރުގެ
މަސްއޫލިއްޔާތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަދި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އޮންނާނެ.

 .1ސުވާލު.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .1ގައި މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.

 .6މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .6މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.
 .6.1 - 6.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  111ވަނަ މާއްދާގެ (ދ)ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު
ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ
ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  171ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކުރުމާއި އެ
ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ.1 .
ހ.ކާނޭޝަންވިލާ ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ،ޗައިނާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސަފީރުކަމަށް .2 .ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު މ.ކަލީ ،އަލްފާޟިލް
ޙުސައިން ޝިހާބު ،ސްރީލަންކާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން
ފިލިޕީންސަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން-ރެސިޑެންޓު ސަފީރުކަމަށް .މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ،ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  111ވަނަ މާއްދާގެ (ދ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ
އިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބޭފުޅުން އެގޮތުގެ މަތިން ސަފީރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް
ގަސްތުކުރާތީ ،އެ ބޭފުޅުން ސަފީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާހޯއްދަވައިދެއްވައި
އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ .ހ.ކާނޭޝަންވިލާ ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ރަޝީދު ،ޗައިނާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް .ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު މ.ކަލީ ،އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޝިހާބު ،ސްރީލަންކާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައި
ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ އިތުރުން ފިލިޕިންސަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮން-ރެސިޑެންޓު
ސަފީރުކަމަށް .އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެން 11 .ޖުމާދަލްޢޫލާ  3 .1423އެޕްރީލް  .2112ޚާދިމްކުމް.
މުޙައްމަދު ވަޙީދު .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ .މި މައްސަލަ ކުރިން ކަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް
ފޮނުވުނީ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ކަނޑައަޅަން.

 .11ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،އަޅުގަނޑު މިހާރު މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .11ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.
 .11.1 - 11.1ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާ ބެހޭ
ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް .މި ބިލުގައި އެންމެ ފަހުން ބަހުސްކުރި ދުވަހު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން .އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ،ދާންދޫ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟަށް.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ
ފްލޯރ އަށް ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ހުށަހަޅައި އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިދާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް ބިލުގައި
މިއީ ،މި ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މި ބިލު މުހިއްމު ވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ
މި ރާއްޖޭގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުންނަ ތަންތަނަށް އެއްޗެހި ގަންނަމުން އައީ ވަރަށް ޚުދުމުޚްތާރު
ގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް .ޤާނޫނަކުން އަދި ގަވާއިދަކުން ،ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދަކުން ތަކެތި
ގަނެވޭ ގޮތް ނުވަތަ އެކަންކަން ބެލެނޭ މެކޭނިޒަމެއްގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް
ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .އާދެ ،މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ މަތިން އެންމެ ފަހުން ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގުނަމުން ގޮސް ވަކި ހިސާބަކުން ތިމަންނާމެންނަށް ކުރި ނުލިބުނުކަން އެނގުނީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނާ
ދެން ފެނިގެންދިޔައީ މާ ސިންގާ ބޮޑު ހުޅުގަނޑެއް .އެއީ ،އެފަދަ މުދާ ލާފައި ހުރި ތަން އަނދާ އަދި ބޭހާ އެކީގައި
އަޅި އަށް ވެގެންދިޔަ ތަން .އަދި އެ ދުވަހު އެ ތަނުގައި ހުރި ބައެއް ކެމެރާތަކުންނާއި ބައެއް ތަންތަނުން ފެންނަން
ހުރި މަންޒަރުތަކުން އެއީ ކޮންބަޔަކު ހިންގާފައި ހުރި ޖަރީމާ އެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަ އޮތް .އެހެންނަމަވެސް،

ހިތާމަ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ވެސް އެކަން ބަލަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުނުވެފައި އޮތްކަން .އާދެ،
އެކަންކަން ބަލަން ކުރި މަސައްކަތުގައި އެ ކަމުގައި އިންވޯލްވާ ބައެއްގެ ކަންތައްތައް ބަލަން ތިބި ބަޔަކާ ގުޅުން ހުރި
ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު .އެއާ ގުޅިގެން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ބޭސް ސަޕްލައިކުރުމުގައި އަދި އެހެނިހެން
މެޝަނަރީތައް ސަޕްލައިކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ،ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ދޮޅު އަހަރެއްހާ
ދުވަސް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގޫ ތަހައްމަލްކުރަންޖެހުނުކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް
އެނގުނު ކަމެއް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކެއް ހަދައިގެން
އިޢުލާންކުރެވޭއިރުގައި މީހާ އާއި ކުންފުނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑުގައި ރަޖިސްޓްރީނުކުރެވި ކުންފުނިތަކެއް ހަދައި
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މުދާ ގަނެވޭ ގޮތް ހަދައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިފައި ހުރި ތަންތަން .އާދެ ،އޮޑިޓު
ރިޕޯޓުތަކުންނާއި އެ ނޫން އެހެން ކަންތައްތަކުން ވެސް އެކަން އެ އޮތީ ފާހަގަކުރެވޭ .އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް
ސަޕްލައިކުރެވިފައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަކީ ޗައިނާގައި އުފައްދާފައި ހުރި ސްކޭން މެޝިންތަކެއް .އަދި އެއާ ގުޅިގެން އެ
ނޫން ވެސް ބޮޑެތި މެޝަނަރީތަކެއް ސަޕްލައިކުރެވުނު ކަމަށް ،އޭގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ތާރީޚުތަކެއް ޖަހާ ފައިސާ ނެގިފައި
ހުރިކަން މިއަދުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ .މިއީކީ
ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްފައި ނަގާފައި ހުރި ފައިސާތަކެއް
ކަމެއް ވެސް .އެހެންނަމަވެސް ،އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ އޭގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ތާރީޚުތަކެއް ޖަހާފައި ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި
މެޝަނަރީތައް ސަޕްލައިކުރެވިފައި ނުވަތަ މެޑިކަލް މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ އެހެނިހެން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްފައި ބިލުތައް
ހަދާފައި ހުރިކަން .ޖެހިގެން އައި ސަރުކާރުގައި ޖެހުނީ މި ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދޭން .އާދެ ،މި ސަބަބުތަކަށް
ޓަކައި ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއީ މުހިއްމު ބިލެކޭ .މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި ކަމުގައި
ވީނަމަވެސް ހަމަޔާއި އިންޞާފުން ނެއްޓި ،މި ކުރާ ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭނެ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެކެވެމުން މި ދާ ވާހަކަ އަކީ ވެއްޓި ދިޔަ ސަރުކާރާއި ބަޣާވާތަކުން މި ގެނައި ސަރުކާރު
ކުރީގައި2112 ،ގައި އިންތިޚާބަކަށްފަހު ގެނައި ސަރުކާރަށް ފަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު އިވެމުންދިޔައީ
ދަރަނީގެ ވާހަކަ .އާދެ ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައި ،އަދި
މީޑިއާ ގެންނަވައި ބޮޑެތި ފިލްމުތައް ކުޅުއްވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގާތުން ފެންނަމުން އެބަ ދޭ.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާކުރާ ނިޒާމު
ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅިފައި އޮތް ވާހަކަ .ނޭވާހޮޅި އަށް ނޭޅޭނެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއް ޖަހައި ،މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް
ސަރުކާރުން ފޮނުވި .އެއީ ،މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން .އެހެންނަމަވެސް ،ތިޔަ
ބޭފުޅުން މި ތާ ތްރީ ލައިން ވިޕް ނެރެގެން އެ ކަންތައްތައް ފެއިލްކޮށްލީ .އެއީ ،އާސަންދަ ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅޭނެ
އެންމެ ބޮޑުކަން .ވަޒީފާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ބޭރު މީހުންނާއި އަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ހެލްތު

އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ދަށުން އިންޝުއަރކުރެވޭނެ ގޮތަށް އޮތް އިޞްލާޙު ފާސްނުކުރި އެއް ސަބަބަކީ އެއީ .އެއީ
އާސަންދަ ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު .ހަމަގައިމުވެސް ،އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ
އަޑުއިވެމުން މި ދަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ބާޣާވަތަކުން ސަރުކާރު ގެނައުމަށްފަހު ޑިމޮކްރަސީގެ ސިފަޖައްސައި މިލިޓަރީ
ވެރިކަމެއް ކުރާ މި ޤައުމުގައި އެކަނިވެރިމައިންގެ ފައިސާކޮޅު ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅޭ ވާހަކަ .ކުދިންނަށް ދޫކުރަމުންދާ
ފޮތްފަންސުރުގެ ކަންތައްތައް ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅޭ ވާހަކަ .ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގެ ކަންތައްތައް ނޭވާހޮޅި އަށް
އެޅޭ ވާހަކަ .އެހެންނަމަވެސް ،ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ސިފައިންނަށް  2އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ
އެލަވަންސް ދީފި .މައްސަލަ އެއް ނެތް 311 .އެއްހާ މިލިއަން ރުފިޔާ ސައިޑުކޮށްފައި އެބަ ހުރި ،ސިފައިންނާއި
ފުލުހުންނަށް ޚަރަދުކުރަން .މައްސަލަ އެއް ނެތް .އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
އެބަ ކުރެވޭ .ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރުގައި 2112ގައި މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގަކީ  1ރުފިޔާ .އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމު 11
ރުފިޔާ ހަދައިދޭނަމޭ .ވެއްޓުނުއިރުގައި މަސް ކިލޯ އަކީ  22ރުފިޔާ .މިއަދު އިއްޔެ  3111ރުފިޔާ މަސްޓަނަކުން
ކުޑަކޮށްފި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ވާހަކަދައްކަނީ .ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު ތިޔަ
ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ ދުރުން ލައިގެން އައިސް ބިލުގެ ތެރެއިން މީގެ އަސްލަށް ސީދާ ރުޖޫޢަވިއްޔާ .އެއީ
އެންމެންނަކީ އެހާ ވިސްނުން ތޫނު ބައެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކުން އަޅުގަނޑު ބިލާ ގުޅޭ
ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ވާހަކަދައްކަނީ .މިއަދު މި ހިނގާފައި އޮތް ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ބަޣާވާތުން
ގެނެއްސަ އޮތް ސަރުކާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަނުދައްކައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިތުރު ވާހަކަ އެއް
ދެއްކިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ބުއްދި ޤަބޫލެއްނުކުރޭ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ
އެއް ކަމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަ ކުރެވޭކަން .ވެރިކަން ބަދަލުވިތާ ދޮޅު ހަފްތާ ނުވަނީސް  111އެތައް
ރިސޯޓެއްގެ މުއްދަތު  11އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި .އެއީ ދޮޅު މިލިއަން ޑޮލަރު 11 .އަހަރަށް ދޮޅު މިލިއަން ޑޮލަރު
ދޭންޖެހޭ ކަމެއް .އެ ދޮޅުމިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިގެން އާސަންދަ ނޭވާހޮޅި އަށް ނޭޅި ހިނގާނެކަން އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއް .އެހެންވީމާ ،ދޮޅު ހަފްތާއެއް ހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ރަށަކަށް ދޮޅު
މިލިއަށް ޑޮލަރު ނުދައްކައި  11އަހަރަށް ދަމާލައިގެން ތިމާމެން ބޭނުންވާ ކަންތަކެއްކޮށް މިއަދު މިކަން ކުރެވޭކަން އެއީ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް .އިއްޔެގައި ގއ .ވިލިނގިލީގައި މެންދުރުފަހު ސެޝަނުގެ 11ގެ ޓީޗަރުން
ނުނިކުމޭ .އަނެއް ސްކޫލެއްގައި މުސާރަނުދީގެން ނުނިކުމޭ .ތިން ރަށުގައި ކަރަންޓެއް ނެތް .ފައިސާ ނެތިގެން .
ކީއްކުރަން ފައިސާ ނެތީސް ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލީ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިންގޭތީއޭ ދަރަނި ފޮތަކާ އެކީގައި
2112ގެ ފަހުން މި ރާއްޖޭގައި  61ބަނދަރުހެދީ 31 .އަހަރުވީއިރުގައި ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ނުދީ އޮއްވާ
މި ރާއްޖޭގެ  3ލައްކަ އެތައް ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނީމޭ .ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް
ގާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި  7މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދިރާސާ އެއް ކޮށްފައި މައުމޫނު ބެހެއްޓީ .އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ދިރާސާ

އެއް ނަހަދާ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ،ވެރިކަން ވައްޓާލިއިރުގައި  1މިލިއަން މީހުން ދަތުރަށް އެރުވީމޭ ރައީސް .ތިމާމެންގެ
މި ވަރުގެ ގާބިލުކަމެއް ނެތީމާ ދެން ކުރާނީ ކީއްތޯ .މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ފުރަތަމަ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ އެކީގައި 2112ގެ ފަހުން ގެނައި ބަޖެޓުގައި  711އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް އޮތް ދަރަނި
ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ބޭންކުތަކަށް 311 .އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް އޮތް މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް ދޭން.
އެހެންނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ދަރަނި ފޮތަކާ އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓީ 2112ގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ
އުފަލާ އުއްމީދާ އެކީގަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިފަދަ ބިލެއް ނެތީސް ކުރިން
މަނިކުފާނު އެއްޗެހި ،މާކުރައްވާތި .ކުރިން އެއްޗެހި ސަރުކާރަށް ބައްލަވައިގަތް ގޮތަކަށެއް އެއްޗެހި އެގޮތަށް ގަނެ،
ފައިސާދެމުން ދިޔުމަކީ އެއީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މި ގެންގުޅެނީ ދިވެހި
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ފައިސާއާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ކުޅެވިގެންނުވާނެ .މިއަދު
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވީމަ .މައުމޫނަކީ ވެސް
އަނިޔާވެރި އެއް .އެކަމަކު މައުމޫނު ރައްޔިތުން ގައިގައި އެހާ ބޮޑަށް ތަޅަނީ ޖަލަށް ގެންގޮސް .ސީދާ މަގުމަތީގައި
ފެންނަ ތަނުގައި އެހާވަރަށް ތެޅިތަނެއް ،އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މި ކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އުޅުނު މީހެއް .އެކަމަކު
އެހާ ބޮޑަކަށް އަނިޔާއެއްނުކުރޭ .މަގުމަތީގައި ސީދާ ހަމަ މުގުރުން ތަޅައި އެފަދަ އަނިޔާކުރުން އެއީ ވަރަށް
ލާއިންސާނީ .އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކިއިރުގައި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ނޫނީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވަޙީދު ކައިރީގައި ވާހަކަދެއްކި
މީހަކު ނެތޭ .ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ނޫން އެހެން ހުރިހާ މީހުން ވެސް ބުނީ ތަޅައި ހުރިހާ މީހުން ދުއްވައިލާށޭ .އަންނި
ވެސް ޖަލަށް ލާށޭ .ރިޔާޟު ވެސް ކޯޓު އަމުރުނެރެފި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގަ .އެކަމަކު އެނގެންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ،
އެނގެންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ތިމަންނާމެންނަށް ވުރެ މަތީ ފަރާތެއް އެބަ އޮތްކަން .އަދި ކޯޓު
އަމުރަކުން ނަޙައްޤުން އަދަބުނުދެވޭނެކަން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮތްއިރުގައި ވެސް
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެބަ އޮތް .ތިމަންނާމެންނަށް އަޑުއެހުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަ ލިބެންޖެހޭ.
ތިޔައިން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން .ތިޔަ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި
ތަނުގައި ދައްކާ ވާހަކަ އެއީ ގަވާއިދުގެ ބޭރުން މައުޟޫޢިން ބޭރުން ދާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ލޯތްބާ އެކީގައި
އިންތިޚާބުކުރެއްވި މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް އެބަ އިންނަވާ .ވަކި ތިޔަ ބޭފުޅުންނެއް އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކަށް ވުރެ
ގާބިލެއްނުވާނެ .އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ އެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކިރަންވާނީ އިންޞާފުގެ
ހަމަތަކުން ،އިންޞާފުގެ ބިއްގަނޑުތަކުން .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެކައްޗަކީ މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ގުޅޭ
ގޮތުން މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ އޮތްކަން .އެހެންވީމާ ،ވަކި މިކަން ،މި ބިލު
ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެނގޭނެ ވަކި އެހެން ބޭފުޅަކު ނުހުންނާނެ .އެއީ މަނިކުފާނަށް
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި މިކަން ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތާއި މިކަން ކުރަމުން އައި ގޮތް .މި ކަމުގެ

އަސްލު ކަންތައްތައް އެނގިގެން މި މަޖިލީހަށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ .މި ކަމާ ގުޅޭ
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިންތިހާ އަށް ގިނަ .މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކިތަންމެހައި
ގިނަ .އެހެންވީމާ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލުތަކަށް ،މި ބިލަށް
ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ އިސްވެ އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކުގެ އަލީގަ .އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ އަނެއްކާވެސް މި ދަންނަވަނީ ކަންކަން ހިނގާ މަގުން އޮޅިގެންދާކަން.
އެކަންކަން ހިނގާ މަގުއޮޅިގެން ދިޔައިމާ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންބޮޑުވާނެ 2112 .އަށްފަހު
އަޅުގަނޑުމެން ހަމަހިމޭންކަމާ އެކީގައި ނިދާލެވުނު .އެއީ ހަމަހުއްޓާ ނުގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް .އެހެންނަމަވެސް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިހަށްދުވަހު އަޑު އިވިގެން ދިޔައީ އައްޑު އަތޮޅުގައި ވެސް ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު ފޯނުން
މުއްދަތުޖަހަމުން ދިޔަ އަޑު .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ ހިތާމަވެރިކަމެއް .ލ .އަތޮޅުގައި ވެސް ފޯނުން ފަނޑިޔާރު
މުއްދަތުޖަހަމުން ދިޔައީ .މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް .އެހެންވީމާ ،މިފަދަ ކަންތަކަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ވެސް އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތަކުން ވެސް
އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް .އާދެ ،މިފަދަ ކަންތަކާ ގުޅިގެން އެބަ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅަން.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ފައިސާ ނެތް ވާހަކަ ތިޔަ އެންމެހައި ލޮބުވެތި މެންބަރުން ގުޅޭ އަދި މިއަދު ބަޣާވާތަކުން
ސަރުކާރު ވައްޓާލާފައި ތިބި ބޭފުޅުން ދައްކާއިރުގައި މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް .މި ދައުލަތަށް ލިބުނު ލާރި އާއި މި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހެދިފައި އޮތް ގޮތް އެއީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް .އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ސަރުކާރާ
އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުވިއިރުގައި މި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި އޮތީ  4ނަރުދަމާއޭ  31އަހަރުން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވަފާނަން
ވާހަކަ އެއް .މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މި ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް ފުވައްމުލަކު
އެއަރޕޯޓު ހަދާ ވާހަކަ ދައްކާތާ ކިހާ ދުވަހެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމާ ސިޔާސީ އެއް ބޭފުޅަކު
ވިދާޅުވީ ޖިންނިން ލާފަހޭ ހަދަނީ .ކިހިނެއްހޭ  3މަސްދުވަހުން ،އެ އޮތީ ހަދާފަ .އެންމެ ފަހުން ތި ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން
ވެސް ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކުރެއްވީ ފުވައްމުލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއަރޕޯޓު ހަދާފައި އޮއްވާ .އައްޑު އަތޮޅުގައި
އަޅުގަނޑުމެން ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ސާކު ސަމިޓު ބާއްވައި ނިންމީ .މުޅި ދުނިޔެ ސިއްސުވާލީ .ކީކޭތޯ ތި ބޭފުޅުން
ވިދާޅުވީ .އެއީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އަޅުވާ އަނދުނެކޭ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެން އެކަން
ނިންމާފައި އެ އޮތީ އެކަން ކޮށް .އެހެންވީމާ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު
ތާއީދުކުރަމޭ .މި ބިލަށް ތާއީދުކުރުމާ އެކީގައި މި ހުރިހާ ކަންތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކުވެރިކަމާ އެކީގައި މި
ޤައުމު ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން .އެއީ މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އެކޭ .
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته .އާދެ ،ވަރަށް ކުރިން އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް

ވާހަކަދައްކަން އެދިފައި އޮތީ ވެސް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ކުއްލިއަކަށް ހިތަށްއެރީ ކުރިން ނޯޓުކުރެވިފައި ހުރި
ވާހަކަތައް ނޭނގުނު ނަމަވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ .ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު
ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އާލާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލު
ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ އާލާތްތައް އިންޞާފުވެރިކަމާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން
ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ .އާދެ ،އެކަންކަމުގެ ޤާނޫނީ
އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން .އާދެ ،އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ އިން އެބަ
ދައްކާ މިހާރު ކަންކަން ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅިފައި އޮތް ވާހަކަ .އެހެންނަމަވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ މި ވޭތުވެދިޔަ 3
އަހަރު ދުވަހު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ތަފާތު އެއްޗެހި ގަތުމަށް ޓަކައި މީހުންނަށް ބިޑުކޮށްފައި އެ ބިޑަށް ހޯދަންޖެހޭ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބި ،އެ ހުރިހާ ފައިސާ ހުރީ އެކަމަކު މީހުން ނަގާފަ .އެހެންވީމާ ،މިކަހަލަ ބިލެއްގެ މުހިއްމުކަން
ވަރަށް ބޮޑު .އަދި ކުރިން އެކައުންޓުތަކުގެ އެންމެ ލާރި އެއް ނެތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތައް އެހެރީ އެތައް މިލިއަން
ޑޮލަރަކުން މުއްސަނދިވެފަ .މިއީ ޙަޤީޤަތް .ދެން އަނެއްކޮޅުން ބަލާއިރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ވީ ގޮތް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން އެހެރީ އެނގެން .އެހެންވީމާ ،ބަޔަކު ވަކި މަޝްރޫޢެއް ނޭވާހޮޅި
އަށް އެޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ދައްކަން އުޅުނަސް ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅިގެންނެއް ނޫޅޭ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަހަލަ
ޤާނޫނުތައް ފާސްވެ ،ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މީހުންނަށް ތަކެތި ގަތުމަށް ޓަކައި ބިޑަށް ލެވި ،ޤާނޫނީ އުސޫލާ އެއް
ގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަކެތި ގެނައިމަ ނޫނީ ފައިސާ ނުދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުން
އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވާނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލާއިރުގައި މި
ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބިލާ ގުޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.
އެހެންނަމަވެސް ވަކި ޤާނޫނެއް ގޮތުން މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައި ކަމަށް ވިޔަސް އޭގެ ބޭނުންކުރެވޭނެތީވެ އަޅުގަނޑު މި
އުސޫލުތަކަށް ތަބަޢަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން .މި އުސޫލުތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން .އެހެންނަމަވެސް
ފަހުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ބެހޭ ބޮޑު ޤާނޫނެއް ހެދިގެންދާއިރުގައި ޞިއްޙީ އާލާތްތަކާ ބެހޭ ބާބެއް ވެސް އެ ޤާނޫނުގައި
ހިމެނިގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން މާ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ވާނެ ކަމަށް ދެކެން .އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ކޮންމެ ބަޔަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ޤާނޫނެއް ހަދަންވެއްޖެ ނަމަ ޤާނޫނުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ.
އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު ޤާނޫނެއް އައުމުގެ ކުރިން ވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހޯދުމުގައި
ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންޞާފާއި ހަމަހަމަކަމާ އެކުގައި އެފަދަ އާލާތްތައް ބަލަހައްޓައި ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތަކަށް
ހެދުމުގެ

މުހިއްމުކަން

ޞިއްޙީ

ދާއިރާގެ

ގިނަ

ދުވަހު

ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ

ބޭފުޅަކަށް

އިހުސާސްކުރެވިގެން

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކަށް ވާތީވެ އަޅުގަނޑު މި ބިލުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ކަންތައްތަކަށް ތާއީދުކުރާ
ވާހަކަ ދަންނަވަން .އަދި މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވެސް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ
ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވި ކަމަށް
ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .އެހެން
މި ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މި ފްލޯރގައި ވަރަށް މުހިއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ވަރަށް ގިނަ
ބިލުތަކެއް އޮއްވާ ރައްޔިތުންނޭ ކިޔާފައި މޭގައި އަތްޖަހާފައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަދައްކަމުންދާ ފަރާތްތައް މިފަދަ
ޖަލްސާތައް މުހިއްމު ބިލުތައް ހުއްޓާ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވައި ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަނުދީ މި ޢިއްޒަތްތެރި
މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން ފެންނަމުންދާ ދަނޑިވަޅުގައި މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއްގެ މަޝްވަރާކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔައީތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުއަދާކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .ޙަޤީޤަތުގައި
އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ވާހަކަތަކުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ
ވާހަކަ ދައްކާފައި އެއާއެއްކޮށް މި ބޭނުންވަނީ އަބަދުވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ވެރިކަމުން
އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއު ފާދެއްވި ވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް އަނެއް ދުވަހު ނުކުމެ ތިމަންނަ ގަދަކަމުން ބޭލީއޭ ބުނުމުން އެ
ޖަސްޓިފައިކޮށްދޭން ވެގެން މި ތާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ .މިއަދު
އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ބުނާކަށް ފަހަރެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަނީ އެކޭ .މިއަދު ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތުގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަން.
ވެރިކަމުން އަމިއްލަފުޅަށް ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވާ އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާދޭންޖެހުނީމާ އެކަން ފަހަރެއްގައި ވެސް
ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ އެއް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން .އާދެ ،މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިއްމު ކަމަކީ އިނގޭތޯ ،ކުރިން ވެސް
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިއްމު ކަމަކީ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުތަކެއް ހެދިގެން އެބަ
ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވުޒާރާތަކަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ތަކެތި ވެސް ބައްލަވައިގަންނަން.
އޭގެ އެއް ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިން މިދިޔަ  31އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ދެންމެ ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު
ވިދާޅުވެއްޖެ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ގަންނަން ވެގެން ،ތަފާތު އާލާތްތައް ގަންނަން ވެގެން ،ތަފާތު އިކުއިޕްމެންޓުތައް
ގަންނަން ވެގެން ބިޑުކުރުމަށްފަހު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު އެ އިކުއިޕްމަންޓުތައް އެ ތަނުން ފެންނަން
ނެތްކަން .ނުވަތަ އަރައިގަނެގެން ދާ އެއްޗެއް ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ގަންނަނީ ކެމިކަލެއްގެ ގޮތުގަ .އެހެންވީމާ،
މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން އުސޫލެއްގެ ދަށުން ،މި ކަންތައްތަކެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ކަންތައްތައް

ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެކޭ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ ފެނިގެން މި ދަނީ އެއް
ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތުގެ ވާހަކަ އެ ޖަސްޓިފައިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރާއިރު،
އަނެއްކޮޅުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަކީ ރަނގަޅު ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވަރަށް ތެދުވެ ބާރަށް
ހަޅޭއްލަވައި ،އިތުރަށް ވަޒީފާ އިތުރަށް ކަންތައްތައް ހަމަ މި ސަރުކާރު ތެރެއިން ވެސް ނާޖާއިޒު ފައިދާތައް ނެގޭތޯ
މަސައްކަތްކުރަމުން ބައެއް މީހުން ދާ މަންޒަރު .މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން
ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން އެއިރުގައި ވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް ކޮރަޕްޝަނަށްވީ ކަމެއް ،މީގެ ކުރިން ވެސް
ގޯސްކަމަށް ވީ ކަމެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ގޯސްކޮށް ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އެ ވާހަކަ
ދައްކަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ކަންތައްތަކާ އެބަ ވިސްނައި ފިކުރުކުރަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް
މެންބަރުން ތެދުވެ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ޓަކައި ނާޖާއިޒު ފައިދާނެގުމުގެ ގޮތުން މި ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރަން ވާހަކަތަކެއް
ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް .އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް ފައިދާހުރި ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން.
ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ބިލުތަކެއް މިތަނުން ފާސްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން .މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި
ނުރަނގަޅު ވާހަކަތައް އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެވެންޖެހޭ .މިސާލަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި ބިލުގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮތް ކޮމިޓީ
އެއް ހަދާ ވާހަކަ .މި ކޮމިޓީ އަށް ލާ ފަރާތްތަކަކީ ،މި ކޮމިޓީ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢައްޔަންކުރަން އުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ
ނުވަތަ ހުޅުވާލެވިގެން ކޮމިޓީ އަށް ގެންނަ ފަރާތްތަކަކީ މި ކަމަށް ޤާބިލު ،މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދަންނަ
ފަރާތްތަކެއްތޯ ވެސް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން މިދެންނެވިހެން ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެވެސް ތިމާގެ މީހެއް ވަޒީފާ އަކަށް ގެނައުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ވާހަކަ އެއް ދައްކާލައިގެން މި
ތަނަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކޮމިޓީ އެއް ހަދައިގެން މި ސަރުކާރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ އަމާޒަށް ،މީގެ ކުރިން
އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާދެއްވި ރައީސް ނަޝީދު ކަންތައް ކުރެއްވި ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވެ،
އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރުއްސުރެއް ވިސްނައި ،އެފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަންޖެހޭ
ދުވަސްތަކެކޭ ނުވަތަ ކުރިއަށް މި އޮތް ވަގުތުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި ،އެފަދަ
ކަންތައްތައް ކުރިއަށް މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެސް ދިޔަނުދިނުމަށް ބާރުއަޅަންޖެހޭ ދަނޑިވަޅުތަކެކޭ .އާދެ ،މިފަދަ
ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މިސާލަކަށް އިންޝުއަރެންސް ،އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއްގެ
ދަށުން މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ،މިފަދަ އާލާތްތައް މެޑިކަލަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް
ހުޅުވައިލެވިފަ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޑުއިވިގެން މި ދަނީ މިހާރު މި އޮތް މަދަނައިގެ
ކަންތައްތައް ހުއްޓެން އުޅޭ ވާހަކަ ނުވަތަ ހުއްޓުވަން ބަޔަކު ،އާސަންދަގެ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
ވާހަކަ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެ ސަރުކާރަކާ ގުޅިފައި އޮތް ސަރުކާރަކުން

ރައްޔިތުންނަށް

ފައިދާހުރި

ކަމެއް

ރައްޔިތުންނަށް

އޯގާތެރިކޮށް

ރަނގަޅަކަށް

ކުރަމުންދާ

ކަމެއް

ހުއްޓުނަކަ

އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުދޭނަމޭ .އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވާ ސަރުކާރަކަށް
ދީގެނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެތާ ތެރެއަކު ތިބޭކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑެއް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން .ވުމާ އެކު
ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ރަނގަޅު ކޮންމެ ކަމެއް ހުއްޓުވާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުވެރިކަން
ގެނައުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވެދާނެ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ކަމަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން .އާސަންދަ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދެމުން ދާނަން .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ
ބަލައިލަންޖެހޭ މީގެތެރެއިން ވެސް ނާޖާއިޒު ފައިދާ މީގެތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތައް
އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ ހުއްޓުވާލަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އާސަންދަ ފެށުމަށްފަހު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް
މި ފުރުޞަތުދިނުމާ އެއްކޮށް އަދި އިތުރު ހަމައެކަނި އެންމެ ކުލިނިކަކަށް މި އާސަންދަގެ ޚިދުމަތްދިނުން ރައްޔިތުނަށް
ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާ ތަން .މިއީ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ .އަޅުގަނޑުމެން އެބަ
ޖެހޭ މި ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ޕްރައިވެޓް އަމިއްލަ މެޑިކަލް ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ކުލިނިކަކަށް މި
އާސަންދަގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހުއްޓުވައި ސަސްޓެއިނަބަލް ގޮތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް
އެއްތާކުން މިސާލަކަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ނަމަވެސް ރަށެއްގެ ރަށަކަށް ބަލައިލިކަމުގައި ވީ ނަމަ ،އެއިންނަ ހެލްތު
ސެންޓަރަކުން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރކުރެވޭ ގޮތަކަށް މީގެތެރެއިން ނާޖާއިޒު
ފައިދާ މި ކަންތައްތައް ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތައް ނުނަގާނެ އުސޫލަކުން ގެންދެވޭނެ ގޮތްގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭން.
އެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ހޯދައިދެވޭނީ ،ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދެވޭނީ މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައި،
މި ބިލުތަކުގެ ދަށުން ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގަވާއިދުތަކެއް ހެދިގެން .ވުމާ އެކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދިވެހި
ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން މި

ވަގުތު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތެއް ދިވެހި

ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުއްޓުނަކަނުދޭނަމޭ .އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ރައްޔިތުންގެ
ފަހަތުގައި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރައްޔިތުންނޭ މި ތަނުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ތެދުވެވަޑައިގެންފައި އެކަމަކު
ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ބިލެއް މިތާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަނުދީ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވަމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ
އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކޭ .އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ ނަމަ ،މި ތަނުގައި މިފަދަ
މުހިއްމު ބިލުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތުދީ އިތުރަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ،މިއަށްވުރެ ތަނަވަސް ގޮތަކަށް
ރައްޔިތުންނަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ ކަމުގައި އުއްމީދުކުރަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން:

` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ކަމަށް
ޓަކައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑު
ޝުކުރުއަދާކުރަން .އާދެ ،މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުން މިހާރު މި ވަނީ މާ ބޮޑު ތަނުން ވެސް ލަސްވެފައި ކަމަށް
އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ .ޢަލިމަނިކަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނާތީޖާ އެއް ގޮތުން މި ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާ އެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު
ދެކެން .އާދެ ،ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާއާ އެއްކޮށް މި ބިލު ފަރުމާކޮށް ،އެހާ ރަނގަޅަށް
މިކަން ކުރެވިފައި މި ވަނީ .އާދެ ،ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެވޭނީ އެ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ،އެ ބަލި
ދެނެގަންނަ ގޮތާއި ބައްޔާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން .އެހެންވީމާ ،މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ބެހޭ ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު އެ
ބިލުގައި

ހިމަނުއްވާފައި އެބަ ހުރި ޞިއްޙީ ގޮތުން ފަރުވާދިނުމުގައި ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި

ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި މި ތަކެތީގެ ފެންވަރާ އެއްޗެހި ބެހެއްޓެންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް
ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ ހުރި .އާދެ ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު އާލާތްތަކެއް އެތެރެކޮށްގެން ކިތަންމެ
ރަނގަޅު ޤާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވީ ކަމުގައި ވިޔަސް ބަޣާވާތަކުން
ސަރުކާރެއް ބަދަލުކޮށްފައި ބަޣާވާތެއްގެ ބައިވެރިން ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބީމާ އިތުބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް
ކުޑަވެގެން އެބަ ދޭ .އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުބާރުލިބޭނީ އިތުބާރު ލިބޭ ގޮތަކަށް މިކަންކަން ރާވައި ހިންގާ
ފަރާތްތައް ވެސް ތިބެގެންކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ .އާދެ ،ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން މި ހުރިހާ ކަމެއް
ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުގައި މި ހިނގާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ،ނަރުދަމާއެޅުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް
ހަމަޖެއްސުމަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް .އާދެ ،ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކަކަށް ރައްޔިތުން
ހުށަހެޅިގެން އެބަ ދޭ ނުރައްކާތެރި ނުތާހިރު ފެން ބޯންޖެހުމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން
ފާހަގަކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރެއް އައިއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޙާލަތު އޮތީ ކިހިނެއްތޯ.
މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް .ދެން އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި
ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެތައް މަޝްރޫޢުތަކެއް ރާއްޖޭގެ
އެތައް ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްލީމާ އެކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމާ މެދު
އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން މި ވަނީ ސުވާލުއުފެދިފަ .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މި އަހަރުގެ މި ދެންނެވި
ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނ.އަތޮޅު ޅޮހީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަން ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފަ.
ބަޖެޓުކުރެވިފަ .ޕްރޮގްރާމުކުރެވިފަ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިއަދު ވަނީ އެ ޔަޤީންކަން ކުޑަވެފަ.
އެކަން ކުރެވޭނެކަމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތިފަ .ހަމަ އެހެންމެ މަގޫދޫގައި ފަޅުހެދުމާއި މިކަހަލަ ބައިވަރު

ކަންތައްތަކެއް ރޭވިފައި ވާއިރު މިކަންތައްތައް ވެދާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކުއުފެދިފައި މި ތިބީ .މާފަރުގެ ފަޅު ،ނަރުދަމާ
މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހިރީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަޖެޓުކުރެވިފަ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ
ވާހަކަ އަކީ މިކަހަލަ ފަސޭހަތައް މިސާލަކަށް ،ފަޅު ރަނގަޅުވެގެން ދިޔައިމާ ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން އެބަ ކަންތައްތައް
ރަނގަޅުވެގެންދޭ .މިހާރު ވެސް ނ .އަތޮޅުގެ އެތައް ބައިވަރު ރަށަކަށް އެތައް ބައިވަރު މަހެއް މަރުވެގެން ލައްގަމުން
ކުނިވަމުން އެ ދަނީ .މިއީ ޞިއްޙީ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިވާނެ ކަންތައްތައް.
އެހެންވީމާ ،މެޑިކަލް ޑިވައިސްގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ތެރޭގައި ހުންނަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުފެދިދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް
ވެސް .ބަލިމަޑުކަމަކުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭނީ އެއީ ކޮންކަހަލަ ބައްޔެއްތޯ ،އެއީ ކޮން
ޒާތެއްގެ ބައްޔެއްތޯ ތަހުލީލުކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިގެން .އެ ބޭނުންކުރާ މެޝިންތަކަކީ ވެސް
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައި ހުރި މެޝިންތަކަކަށް ހެދިގެން .އެހެންވީމާ ،ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ބިލުގައި މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކަށް މިހިރީ އަލިއަޅުވައިލާފަ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ
ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ފަރުވާ އެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް ވެސް ބިނާކުރަން .އަޅުގަނޑުމެން
ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހުރި އެއްޗިހިތޯ ވެސް
ޔަޤީންކުރަން .ހަމަ އެހެންމެ އެ މެޝިންތަކަކީ ނޫނީ އެ އާލާތްތަކަކީ ރަނގަޅަށް އިންސްޓޯލްކުރެވި ރަނގަޅު ތަނެއްގައި
ރަނގަޅު މާޙައުލެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ތަކެތިތޯ ވެސް ޔަޤީންކުރަން އެބަ ޖެހޭ .މި ބިލުގައި އެބަ ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެ
މެޝިންތައް ނުވަތަ އެ އާލާތްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަންތަނަކީ ވެސް ވަކި ގޮތްތަކަކަށް ،ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ،ވަކި
ހަމަތަކަކަށް ބިނާކުރެވި ހެދިފައިވާ ތަންތަން ކަމަށް ހެދުން މި ބިލުގައި އެބަ ލާޒިމްކުރޭ .ހަމަ އެހެންމެ އެތެރެކުރާ
މިފަދަ

އާލާތްތަކުގެ

ހުންނަންޖެހޭ

ފެންވަރާއި

އެތެރެކުރާ

މިފަދަ

އާލާތްތައް

ރަޖިސްޓްރީކުރަންވީ

ގޮތާއި

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށްފިއްޔާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އާލާތްތައް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށްފިއްޔާ ވާނެ ގޮތާއި ކުރާނެ
ކަންތައްތަކާ މި ކަމާ ގުޅިގެން ލިބޭނެ އަދަބުތައް ވެސް މި ބިލުގައި މި އޮތީ ފާހަގަކުރެވިފަ .ހަމަ އެހެންމެ މި ބިލުން
އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ،މި ބިލުގައި އެބަ ހުށަހަޅައިދޭ މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީއަކާއި ބޯޑެއް އުފައްދަން.
އޭގެތެރޭގައި ފަންނީ ބޭފުޅުން ހިމެނުއްވުމަށް މި ބިލު އެބަ ލާޒިމްކުރޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު
ފާސްވެ ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިއުމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން މި ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމުގެ އުސޫލުތައް
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުވެ ،މި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް .އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ
ކަންތައްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން މިހާ ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންތައް ކުރަން ވިސްނާއިރު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އާސަންދަ ނޭވާހޮޅި އަށް އެޅިފައިވާ ކަމުގެ
ސިގުނަލް ލިބެމުންދާކަން .މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ދިވެހި

ރައްޔިތެއްގެ އައި.ޑީކާޑަށް  1ލައްކަ ރުފިޔާ ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅައިދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތްއިރު މި އުސޫލު
ފުނޑާލައިފި ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ނިކަމެތިކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައި
ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް .އާދެ ،ބަޣާވާތަކުން ނަމަވެސް ،މިއަދު ސަރުކާރާ ހަވާލުވެހުންނެވި ޑޮކްޓަރ ވަޙީދަށް
އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ފުނޑާލިޔަނުދެއްވާށޭ .އެކަން
ނުކުރައްވާށޭ .އާދޭހޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ .ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮންމެ
އަހަރަކު ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަށް ޓަކައި  1ލައްކަ ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ޖަމާކޮށްދެއްވާށޭ .އާދެ ،މިހާރު
މި އޮތް ސަރުކާރަކީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ މަނިކުފާނާ ހަވާލުކުރި ސަރުކާރަކަށް ވާތީ އަޅުގަނޑަށް މިހާރު
ފެންނަމުން މި ދަނީ މިދެންނެވި ރައްޔިތުންނަށް ކުރީގައި ދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް ހަމައެކަނި ސިފައިންނާއި
ފުލުހުންނަށް ދެމުންދާ ތަން .މމިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް .މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި
ވެސް ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް .ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއްގައި ކޮން ވެރިކަމެއްތޯ އޮތީ .ކޮން ވެރިކަމުގެ
ޖާހެއްތޯ އޮތީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން.
ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ފިކުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ .މި ދެންނެވި އުސޫލުން ވިސްނާއިރު މެޑިކަލް ޑިވައިސްގެ
ބިލު ފާސްވެގެން ދިޔުމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ދޭންޖެހޭ ،އެ ބައްޔަކަށް އެންމެ
އެކަށީގެންވާ ފަރުވާދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް .ރަނގަޅު ޓެސްޓުތައް ހެދި އެ ރަނގަޅު
ނަތީޖާތަކެއްގެ ބިލުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން އެއީ ކޮން ބައްޔެއްކަން ޔަޤީންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް .އާދެ ،މި ދެންނެވި
އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ ބަޣާވާތަކުން ނަމަވެސް މިއަދު ސަރުކާރާ
ހަވާލުވެ ތިބި މީހުން ސަރުކާރާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރީގައި ދައްކަމުން އައީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން .ތިމަންނަމެންނަށް ސަރުކާރު
ލިބޭތާ  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެއަރޕޯޓު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނަމޭ .ތިމަންނަމެންނަށް ސަރުކާރު ލިބޭތާ 24
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގެ އިންޖީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާނަމޭ .ތިމަންނަމެންނަށް ސަރުކާރު ހިންގަން
ލިބޭތާ  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓައިލާނަމޭ .އެހެންވީމާ ،އަދިވެސް
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެއަރޕޯޓު ހިންގަނީ ޖީ.އެމް.އާރުންކަން .ހަމަ އެހެންމެ ރަށްރަށުގެ
ކަރަންޓުގެ ކަންތައް ވެސް ހަމަ ހިންގަނީ ޔުޓިލިޓީޒްކަން .އަދިވެސް ޓެކްސް ނަގާކަން .އެހެންވީމާ ،އެ މީހުން ހެދީ
ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއްކަން .މިއީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް .މިހާރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދެތިން ހަތަރު ދިމާލެއްގައި އިންތިޚާބެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނައިރު އެ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން
ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ވޯޓުދެއްވާށޭ .ތިމަރަފުށީ މުޞްޠަފާ އަށް ވޯޓުދެއްވާށޭ .ހަމަ އެހެންމެ
ދޮންބިލެތް އަޙްމަދު ޙަލީމަށް ވޯޓުދެއްވާށޭ .މިއީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި މިއަދު

ކުރަންވެއްޖެ ކަމެކޭ .ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޞިއްޙީ މި ދެންނެވި ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށް ޓަކައި ،ތި ބޭފުޅުންގެ އާސަންދަ
ވަރުގަދަކުރުމަށް ޓަކައި ،ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާ ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީ .ގަލޮޅު ދެކުނު
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު.

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާ ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި ކަމަށް
ޓަކައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން
ބޭނުން .މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް މިއަދު މި ޤައުމުގައި ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން .ސަބަބަކީ ،މި ކަމާ ހެދި މި ގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ އެކިއެކި ޓެސްޓުތަކުން އެކި މީހުންނަށް
ތަފާތު ނަތީޖާ އެއްޗިހި ލިބި ،އޭގެ ސަބަބުން އެ ނުކުންނަ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ކުރަންނުޖެހޭ ބޭސް ވެސް ކުރެވިފައި
ހުރި މީހެއް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަކީ .އެކަހަލަ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް ވަރަށް ކުޑައިރު ދިމާވެފައި ހުރީ.
އެހެންވީމާ ،މި ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް ހެދި މިކަންކަމުން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އެންމެހައި ދިވެހި
ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް .އަދި މިދުވަސްކޮޅާ ދިމާކޮށް މި ޑިވައިސަސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ އެއް
ސަބަބަކީ ،އިހަކަށް ދުވަހު އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަޑައިގެންނެވި ނަޝީދު ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ނޫންތޯ ،ހަމަހޭގައިތޯ ނޫންތޯ
ޓެސްޓުކޮށްލެވޭވަރުގެ ރަނގަޅު ކޮލިޓީ ޑިވައިސަސް ވެސް ،ހަމަ ޑިވައިސްތަކެއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެތެރެކޮށްގެން
ވެސް އެބަ ޖެހޭހެން ބަލަން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤަށް ހަމަ
ތި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަމޭ .ސަބަބަކީ ،އަޅުގަނޑުމެން އެ
ދުވަހު ވެސް ކަންބޮޑުވި .އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ހުންނާނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
މި ތަނަށް މަދަނަ ނޫންނަމަ އާސަންދަ ތަޢާރަފުކުރާއިރުގައި ތި ކުރަނީ ގޯސްކޮށޭ .ބައްލަވާ ރެކޯޑުތައް .ބައްލަވާ.
ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ބަޖެޓު ފޮތެއްގައި ފުރެންދެން ލިޔެގެން ގެނައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައި މިތާ ތިބެ ،އަޅުގަނޑުމެން
ބުނީމޭ މި އޮތީ އޮޅުވައިލާފައޭ .އެންމެ  6ނަރުދަމާއޭ އޮތީ ބަޖެޓުކުރެވިފަ .ދެން އޮތީ ޕްރިޕެއިޑު ޝިއުނާ އަށް ރަށެއް.
މެންބަރު ޢީސަ އަށް ރަށެއް .މިލަންދޫ ރިޟާ އަށް ރަށެއް .ޠާރިޤަށް ރަށެއް .މިހެން ރަށް ބަހާފައި ކޮންމެ މީހަކަށް
ރަށެއް ދީފައި އެ މީހާ ނަރުދަމާ އަޅާ ގޮތަށް ލިޔެފަ .މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ
އޮތް .އެއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ އޮތް .އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން

ޔަޤީންކޮށްދޭން

ބޭނުންވާ

ކަމަކީ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

އެންމެން

ގުޅިގެން

މަސައްކަތްކޮށްގެން

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޮލުގައި އަޅުވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކޮށްދޭނަން 61 .އަހަރުން
މަތީގެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  2111ރުފިޔާ ދިން ބަޔަކީ ނަޝީދެއް ނޫން .އެކަން ކޮށްދިން ބަޔަކީ މައުމޫނު
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރު އޮއްވާ މި މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމެއް އެއީ .އެކަން އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް
އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެ ބަޔަކަށް ހަމަގައިމުވެސް އެކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ .އެ އަދަދު  2311ރުފިޔާ އަށް ބަދަލުކޮށްދިން
ބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެން .އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކު ވޯޓެއް ނުދޭ .ރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ކާށިދޫ ދާއިރާގައި ބަހުސްގައި ދޮންބިލެތް
އަޙްމަދު އެބަ އޮތް ބުނެފައި ތިމަންނަ އަށް ވޯޓުދޭންވީ  61އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސް
ދޭންޖެހޭތީއޭ .އެކަނިވެރިމައިންގެ އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭތީއޭ .އާސަންދަ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭތީއޭ .އެކަން ކޮށްދޭން
މިއަދު ތިބީކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެއް ނޫން .މިއަދު މި ޤައުމުގައި ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މަނިކު .އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ލޯބިވާ ވެރި އެއް .ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވީއޭ .އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމޭ ޖީ.އެމް.އާރު
މިތަނުން  24ގަޑިއިރު ތެރޭ ބޭރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަމޭ .އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމޭ އެހެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރާނަމޭ.
އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން ކުރަން ބުނީ ކޮންއިރަކަށް 2113 .ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ނަޝީދުގެ ވެރިކަން
ބަދަލުކޮށްގެން .ކިހިނެއްތޯ ވީ .އެއްރެއަކު ނިދާފައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހޭލެވުނުއިރު ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި.
އެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރެއް ނުވަމޭ .މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ .ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު މި ތަނުގައި
މީހުންނަށް އަނިޔާކުރާ ވާހަކަދެއްކީމަ އައްސަވައިލައްވާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ތެރޭ މުގުރު ހިފައިގެން އެ ދުވަހު ކިތައް
ސިފައިންގެ މީހުންގެ ގައިގައި ޖެހިންތޯ .ކީކޭތޯ މި ކިޔެނީ .އަޅުގަނޑު ބިރު ވެސް ގަނޭ މި ތާ މި ވާހަކަދައްކަން.
އިއްޔެގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެބަ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު އިންޒާރެއް ދީފަ .އެ މެންބަރު އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް
ބޮޑަށް މި ކަމުގައި ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން .ސަބަބަކީ ،މަގުމަތިން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން މެންބަރަކަށް ހުރި
އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނޫންނަމަ މަޖިލިސް މެންބަރަށް ވެސް ވަޒީރަކަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ސީދާ
އެކަމުގެ ޒިންމާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އުފުލަންޖެހޭނެ .އެއީ ރޭގައި އަޅުގަނޑު މާލެ އައީ.
ހަމަ އައިސް ފައިބާފައި އަޅުގަނޑަށް ގެއާ ހަމައަށް ނުދެވޭ އަޅުގަނޑު ވަށާލައިފި ގުރޫޕެއް އައިސް ،އަޅުގަނޑަށް
ބިރުދައްކާ ހަދާފައި ދިޔައީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް މިކަން އެނގުނީ ވެސް މިއަދު މި ވާހަކަދައްކާފައި އޮތްކަން ވެސް
މިއަދު ހެނދުނު ޓީވީ ބެލިއިރު .އެހެންވީމާ ،މި މީހުން މިކަންކަން ރާވައިގެން މިކަން އެބަ ކުރާކަން އެނގޭ.
އަޅުގަނޑުމެން ކައިރި އަށް އެބަ އާދޭ ،މީހުން އައިސް އެބަ ބުނޭ ބުނެފިޔޭ ތިމަންނަ ކައިރީ މަޚްލޫފު ހޮސްޕިޓަލުގައި
ބާއްވާލަދޭށޭ ލާރި ދޭނަމޭ .މި ވަރަށް ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެއްވެސް ހާލެއްގައި ނުކުމެގެން ނޫން ނަޝީދު ވެއްޓުނީކީ .އަމިއްލަ އަށް .އަމިއްލަ އަށް އިސްތިއުފާދެއްވީ .މިއީ
ޙަޤީޤަތް .ރަށްތައް ގެންގުޅުނު އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އެހެނިހެން މީސްމީހުން ވެސް މިއަދު ވިސްނަންވީ

ކަމަކީ އެ މީހުން ދުވަންވީ ނަޝީދު ފަހަތުންކަން .އެ މީހުންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ މުސާރަ ގެއްލުވައިލީ ނަޝީދު .ޕާޓީގެ
އިސް ބަޔަކާ މަޝްވަރާ އެއް ނުކުރޭ .އެ ގަޑީގައި ވެސް މަޝްވަރާ ވެސް ކުރީ އިދިކޮޅުގައި ތިބި މީހުންނާ .ޕާޓީ
ތެރޭގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ،އެ ޕާޓީގައި އެބަ ހުރި އިލެކްޓެޑް ލީޑަރެއް .އޭނައަކާ ވާ ކަމެއް ވެސް ނޫން .އައްޑޫ މީހަކަށޯ
އެކަމަކު ރަނިންމޭޓުކަން ވެސް ދެއްވާނީ .އެކަމަކު އައްޑޫ މީހެއް މިހާރު ހުރީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސަކަށް .އޭނައަކަށް
އަޅައެއްނުލާ .އޭނަގެ ބޮލަށް އަޅި ވެސް ކަނޑަނީ .މިހާރު ރޭގައި މި ތަނަށް އައިއިރު އަޑުއިވިއްޖެ މިއަދު ހެނދުނު
އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތީ ހޯރަ އިއްބެ ހައްޔަރުކޮށްގެން އެބަ އުޅޭ ރޭ ދަންވަރު .އެހެންވީމާ ،މި މީސްމީހުންގެ
ވާހަކަދައްކަން ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެއްކިޔަސް އެ ވާހަކަ ހުހެއްނުވާނެ .އައްޑޫގައި
ސާކު ސަމިޓު ބާއްވައިގެން އެ ވާހަކަ ބޮޑުކޮށްފައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ދެއްކެވީމަ ސާކު ސަމިޓު
ބާއްވާފައި  2ވަނަ ދުވަހު ކިހިނެއްތޯ ހެދީ 211 .މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިނޭ .އޭގެ ފަހުން
އަނެއްކާ  211މީހުންގެ ފްލައިޓަކަށް އަރާވަޑައިގެން ނަޝީދު އައްޑޫ ހިތަދޫ ސްކޫލުގައި  411އެއްހާ މީހުންނާ އެކީ
ޖަލްސާ ބާއްވާފައި މި ވިދާޅުވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އަށް ތިމަންނަ އަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް
ކުރާނަމޭ .އެކަމަކު އޭގެ ހައެއްކަ ދުވަސް ކުރިން މުޅި އައްޑޫ އެއްކޮށް ރޯކޮށްލާފަ .އައްޑޫ އެއްކޮށް ،އައްޑޫ
ރައްޔިތުންގެ ދުވަސް އެއްކޮށް ދުއްވައިލާފަ .އެހެންވީމާ ،މި މީހުންގެ ވާހަކަ އަކީ ދައްކާދައްކާ ހުސްވާނެ ވާހަކަ އެއް
ނޫން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ .މީގެ ސަބަބުން
ރައްޔިތުންތަކަކަށް ފައިދާވެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް ،ވަރަށް ބައިވަރު ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ .އަދި ވަކިން
ޚާއްޞަކޮށް ،ޚާއްޞަ ޑިވައިސް އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަސް ނަޝީދާއި އޭނަ ކައިރީގައި މި ތިބަ މީސްމީހުންގެ
ވިސްނުން ނޫންނަމަ އެ މީހުންގެ އެ ތިބީ ހަމަހޭގައިތޯ ނޫންތޯ މި ކަންކަން ކޮންމެހެން ވެސް ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ
ވާހަކަ ދަންނަވާލަން .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަން އެދުނީ ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި އަޅުގަނޑު
ހަނދާންވާ ގޮތުގަ .ދެން މިހާރު އޭގެ ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިފި ދެއްތޯ .ވެރިކަން ވެސް
ބަދަލުވެއްޖެ .އެއް ބަޔަކު މި ބުނަނީ ބަޣާވާތެކޭ .އަނެއް ބަޔަކު މި ބުނަނީ ބަޣާވާތެއް ނޫނޭ .ދެން މިހެން އެއް ބަޔަކު
އަނެއް ބަޔަކާ ދިމާލަށް ކިޔަކިޔާ ތިބުމުން މި ޙާލަތަށް އަންނަނީ ކޮން ބަދަލެއްބާ؟ މި ކިޔަނީ އެހެން މިތާ ތިބެފައި ހަމަ
އަތްއުކައުކާފަ .ދެން އޭގެ ފަހުން އެހެން ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހިނގައިފި .އެހެންވީމާ ،ދެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަ އިން
ބައެއް ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ދެއްކޭނީ .އާދެ ،މި ބިލަކީ އާދެ ،ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކަންކަމަކީ ތަރައްޤީވަމުން ކުރިއަރުވަން
ބަދަލުގެންނަންޖެހިފައިވާ ކަންތައް ،އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންކަން .އެހެންވީމާ ،އެގޮތުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.

އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވުން ވެސް އެބަ އޮތް .އާދެ ،މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް
އިޙްތިރާމުކުރާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގާތް އަދި ގާތްކަމުގައި ދެމިހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅެއް.
އެހެންކަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން .އެހެންނަމަވެސް ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ
ވެސް ވާހަކަދެއްކީ ލާރީގެ ވާހަކަ .މިވެނި ކަމެއް ކުރަންވީމަ ލާރި ނެތޭ .އެވެނި ކަމެއް ކުރަންވީމަ ލާރި ނެތޭ.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ،ހަމައަކަށްއަޅުވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އޮތޯރިޓީއަކާއި ބޯޑަކާ
ހަދާފައި ދުރުގައި ބޭއްވީމަ މި ޖެހެނީ ކޮންތާކުތޯ؟ އެއް ބައި ބޭފުޅުން އެބަ ދައްކާ އާސަންދައިގެ ވާހަކަ ވެސް .މި
ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް އެނގި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައި މި ނިންމަނީ .ނިންމާފައި
ބަޔަކަށް ހަވާލުކޮށްފައި އަނެއްކާ ބަޖެޓު ވެސް ނިންމަނީ އަޅުގަނޑުމެން .ދެން ލާރި ވަކިވަރަކަށް ގޮސް ވަކި ހިސާބަކުން
ލާރި ތާށިވީމަ ،އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ލާރި ތާށިވާ ވާހަކަ .އެކަން ހަމަޖައްސާކަށް ގޮތެއް ނުހަދާ
އަޅުގަނޑުމެންނެއް .ހައްލުކުރާކަށް ނޫޅޭ .އަނެއްކާ ،އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑު މިކަންކަން
ރެގިޔުލޭޓުކުރުމަށް ،ބޭސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް ހޯދުމާއި ގަތުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ މި ކަންކަމަށް މި
ހުށަހެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ކޮންމެ
ކަމަކަށް ،ރާއްޖެ އަށް ދޫނި އެތެރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް އޮތޯރިޓީ އެއް ހަދާފައި ބޯޑެއް ހަދާފަ .އަދި
މިހެން ބޯޑެއް ހެދިއްޔާ އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މުސާރަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަ ބޮޑުކަމާ އެކީގަ.
އެހެންވީމާ ،މި ގޮތަށް މި ކަންކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރީ ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ މެޑިކަލް ޑިވައިސްގެ
ބޯޑާއި މެޑިކަލް ޑިވައިސްގެ އޮތޯރިޓީ އާއި ފަޅުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އޮތޯރިޓީ އާއި ރާއްޖެ އަށް ދޫނި
ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އޮތޯރިޓީ އާއި ބޯޑާ މި ކަންކަން މިހެން ހަދާފައި މުސާރަދީފައި އަނެއްކާ އާސަންދަ އަށް ލާރި
ނެތިގެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެފައި ދެން މި ކަންކަން ހޮސްޕިޓަލްތައް ރަނގަޅަށް ނުހިންގޭ ވާހަކަ ދައްކާފައި މިހެން
ހަދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ނިންމަނީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯއޭ؟ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއީ މި ބިލަށް ފާޑުކިޔަނީކީ
ނޫން .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ .ދެން އަދުގެ
ސިޔާސީ ޙަޤީޤަތްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަނީ އެހެން މި ދެންނެވިހެން .ހައްލު ،ޤައުމު އެބަ އޮތް،
ރައްޔިތުން އެބަ ތިބި .އަޅުގަނޑުމެން ދެ ފަރާތުގައި ތިބެގެން ހަމަ މި ކިޔަނީ އެއްގޮތަކަށް .އެއް ބަޔަކު ކިޔާ އެއްޗެއް
އަނެއް ބަޔަކު އަޑެއް ނާހާ .މިހެން ތިބެގެން މި ދަނީ ކުރިއަށް .މިއީ އަދުގެ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ .އެއް ބައި މީހުން ކިޔާ
ރިޔަލިޓީ ވެސް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި ،އާދެ ،މިހާރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް

ހަމަވެއްޖެ .އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް.

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ވަރަށް ދަހި އައިނެއްގައި މަސްބާނާ ދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑަށް މި އޮތީ ކުރު ދޮށިން
މަސްބާނަންޖެހިފަ .މިއަދު ކަނޑު ވެސް ނުލާހިކު މަޑު .ކަނޑު މަޑުވިއިރުގައި މިއަދު މޫސުން ވެސް އެހާ ރަނގަޅަށް
ދައްކަނީ .ވާރޭ ވެސް ނުވެހޭ .އޮޑިވެރިން ތިބީ ވަރަށް ހިތްމަތާއި ހިތްވަރާ އެކު .އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރަށް ފުރީ ވެސް
ވަރަށް އަމާން މަންޒިލަކަށް ދިއުމަށް ޓަކައި .ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން އެ މަންޒިލުގައި މި ތިބީ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
އަނިޔާވެރި ވެރިކަމަކުން މި ޤައުމުގެ ވެރިކަން މި ވަނީ ބަދަލުވެފަ .މިއީ ރިޔަލިޓީ އަކީ .އަޅުގަނޑު ވަރަށް
ދުވަސްވެއްޖެ އަޅުގަނޑުގެ ރަސްމީ ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ނުދައްކާތާ ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ .އެހެންނަމަވެސް ،މިއަދު
އަޅުގަނޑަށް މި ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މި ޤައުމުގައި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކުރަމުން އައިތާ އެތައް
ޒަމާނެއް ފަހުން  3އަހަރު ފަހުން މި ޤައުމުގައި މި އޮތީ އަމާން ބަނދަރަކަށް ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން އާދެވިފަ .އެންމެ
ފަހުން ނިމިގެންދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލިއިރުގައި ކެނެރީގޭ ނަމުގައި ވެސް ދެ ކުންފުންޏެއް ހަދައި ،އިންޑިއާ
އާއި ސިންގަޕޫރާ އެކި ޤައުމުތަކުން ވެސް ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން ފައިސާ ޖަމާކުރި ވާހަކަ އަޑުއަހައިފިން .މިއީ
ޙަޤީޤަތަކީ .ދެން އޮތީ ޝިއުނާގެ ވާހަކަ .ތި ވިދާޅުވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް ވާހަކަ .ޝިއުނާ އަށް  12މިލިއަން ރުފިޔާ
ދީފައި މިއަދު ވަނީ އެ  12މިލިއަން ރުފިޔާ ތި ވިދާޅުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް މިއަދު ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް
ލިބިފަ އެއް ނުވޭ .ތި ވިދާޅުވާ އެއްޗެހި ގަތުމަށް ޓަކައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް
ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ އާލާތްތައް ގަތުމަށް  12މިލިއަން ރުފިޔާ އެޑްވާންސް ގޮތުގައި ދީފައިވާއިރު
އަދިވެސް އެ ފައިސާ ލިބިފައި ،އެ ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަން ބޭނުން .ހަމައެއާއެކު ،އޭނަ އަށް
ދީފައިވޭ  2ފަޅުރަށް ވެސް...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެލިއްޖެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،މިހާރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް މި ވަނީ ހަމަވެފަ .ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެއް އެބަ އޮތް .އިއްޔެ ވެސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީމާ އަޅުގަނޑު ބެލީމު މި ކަންތައްތައް މި ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ .ބެލިއިރު
އިއްޔެގައި ވެސް މަޖިލީހަށް ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވައި ވަޑައިނުގަންވާ  6މެންބަރަކު ތިއްބެވި .ހާޒިރީގައި
ސޮއިނުކުރައްވައި ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން ވެސް ތިއްބެވި .ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ޖަލްސާގެ

މާލަމަށް ވަޑައިނުގަންވާ މެންބަރުން ވެސް ތިއްބެވި .އެހެންވީމާ ،މިހިރަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މިއަދު ވެސް ،މި
ވަގުތު ވެސް މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބެވި މެންބަރުން ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރައްވާފައި މަޖިލީހުގެ މާލަމަށް ވެދެވަޑައިނުގެން.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި މަޢުލޫމާތުތައް މިގޮތަށް މިދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި
ޕާޓީތަކުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި ވާތީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި މަޢުލޫމާތުތައް މަޖިލީހުގެ
ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ،އިއްޔެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާ ފަދައިން .ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ގެންދިއުމަށް.

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ދަހި އައިނެއްގައި މަސް ބާނާއިރު ޢާއްމުކޮށް ވަރަށް ޓަޗުގައި ދެވެންޖެހޭނެ
އިނގޭތޯ .މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް .ވަރަށް ހިތާމަ ވެސް ކުރަން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ
ޕްރީޕެއިޑް ޝިއުނާ އަށް  2ރަށް ދިނޭ ތި ވިދާޅުވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސް ގަތުމަށް ޓަކައި 2 .ފަޅުރަށް ދީފައި އޭގައި ހަމަ
އަޑުއިވިގެންދިޔައީ  2ލައްކަ ޑޮލަރޭ 2 .ލައްކަ ޑޮލަރަށް ވިއްކާލި ވާހަކަ  1ރަށް .މިއީ ރިއަލިޓީ އަކީ .ދެން މި ވާހަކަ
އެއް ނޯންނާނެ ބަދަލުކުރެވޭކަށް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ  11މިލިއަން ރުފިޔާ
ޑިޒާސްޓަރ އިން ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކަށް ދީފަ .އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި މިއަދު ވެސް ކޯޓުތަކުން
މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ .ކޯޓުތަކުން އެ ފައިސާ ނުދޭށޭ ބުނެފައި އޮއްވާ އެ ފައިސާ ވެސް ގެއްލިގެން މި ދިޔައީ .މި
ޙަޤީޤަތް ވެސް އޮޅުވައިނުލެވޭނެ .ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ .އަޅުގަނޑު އެ
ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ އިން ދަންނަވަން ވެސް ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ .ދަންނަވާލަން ހުޅުހެންވޭރު
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ވާހަކަ .އަޅުގަނޑު ފައްޓާނީ ބިސްމިކިޔާފަ .ފުރަތަމަ އޮތީ  21މިލިއަން
ޑޮލަރުގެ ތިލަފުށީ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ .ކޮބައިތޯ މީގެ ޙަޤީޤަތަކީ 21 .މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގުމަށްފަހު މިއަދު
ތިލަފުށީގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ބަލާއިރުގައި ހިއްކި ތަނެއް ވެސް ނެތް .އެ ވާހަކަ ދަންނަވާކަށް ނެތިން .ދެން އޮތީ
 13މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑިފަރެންސެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ވާހަކަ ،ދިން ވާހަކަ .މިއީ ވެސް ޙަޤީޤަތް .މިއީ ވެސް
ރިއަލިޓީ .ދެން އޮތީ ކައްދޫގައި ގެސްޓުހައުސް އެއް ހަދައި ،ގެސްޓުހައުސް ދިނުމަށްފަހުގައި އެ ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 2
އަހަރު ކުލި މޫސާ މަނިކު ވަނީ ނުދައްކަވާފަ .މި ވެސް ޙަޤީޤަތް .އަޅުގަނޑު މި އުޅެނީ ކުޑަކޮށް ،ކުރުކުރު ގޮތަކަށް މި
ލިސްޓު ދަންނަވައިލެވޭތޯ .ދެން އޮތީ ފިއުލް ސަޕްލައި އަށް ދައްކަންޖެހޭ  1މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮތްކަން ވެސް
ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .މިއީ ވެސް ޙަޤީޤަތް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަލަމުން ދަނީ .މިހާރު މި ވަނީ
މޫސާ މަނިކު އެންމެ ފަހުން މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ގޮތުގައި މޫސާ މަނިކަށް މި ވަނީ ލ.އަތޮޅުން
ފަޅުރަށެއް ވެސް ދީފަ .މި ވެސް ޙަޤީޤަތް .ދެން މި ވާހަކަ އަރައި މި ކަންތައް ދޮގުކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެއްކީމާ ކޮން

ވާހަކަ އެއްތޯ މި ދައްކަނީ .ކިއިހާ ޅެންތައް މި އުޅެނީ ފަރިއްސަށް ވެގެން .މިއީ ރިއަލިޓީ އަކީ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިއަދު ޤައުމު ބަނޑަށް ޖައްސާފައި އައިސް އާސަންދައޭ ބާސަންދައޭ ކިޔާ
ވާހަކަދެއްކީމާ މާ ރީއްޗެއް ނޫނޭ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ އެންމެ ފަހުން ތި ވިދާޅުވާ އާސަންދައިގެ
ވާހަކަ ނިކަން ރަނގަޅަށް ދައްކަފާނަން .އާސަންދައިގެ ވާހަކަ ނިކަން ރަނގަޅަށް ދައްކައިލާނަން .އާސަންދައިގައި ވެސް
މި ވާ ގޮތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެން މި ދިޔައީ ސޯރޭގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ކްލިނިކަށް
ފައިސާ ނުޙައްޤުން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ވާހަކަ .މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހި ވާހަކަ އެއް...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ.

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ލިސްޓު ދަންނަވަމުން ގެންދާނަން .ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ހަލާކުވެފައި
ހުރި މެޝިންތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ދިޔުން .މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ.
ދެން މި ވާހަކަ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެއްކިޔަސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް .މިއީ ޙަޤީޤަތް .ދެން އޮތީ ޢަބްދު ﷲ
ޔާމީނާއި ޤާސިމު އިބްރާހީމާއި ޢަބްދުﷲ ޤާޟީ ހައްޔަރުކުރި ވާހަކަ .ދެން މިއަދު މީހުން ހައްޔަރުކުރާ ވާހަކަދައްކާއިރު
އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ މި ވާހަކަ ދައްކާކަށް މާ ރީއްޗެއް ނޫނޭ .މި ވާހަކަދެއްކެވީމާ މާ ރީއްޗެއް ނުވާނެ .ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތުގައި
އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ ރަނގަޅު ސަރުކާރެއް އައިއްސަ .ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމުލިބިފައިވާ
ސަރުކާރެއް ލިބިފަ .ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހަލޭއްލަވާނެ .އެއީކީ މައްސަލަ އެއް
ނޫން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ.

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެއީ ދައުލަތް ދިރުވައިލާފަ .މިއީ ރިއަލިޓީ އަކީ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ހަޅޭއްލެވުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މައްސަލަ އެއް ނޫން 21 .މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިން ދެއްކީ .ދެން

އަޅުގަނޑު މި ދަނީ  13މިލިއަން ޑިފަރެންސެއްގެ ގޮތުގައި ދިން ވާހަކަ .ކައްދޫ ގެސްޓުހައުސް އަކަށް  2އަހަރު
ކުލިނުދައްކާ ވާހަކަ 1 .މިލިއަން ރުފިޔާ ފިއުލް ސަޕްލައި އަށް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ .ހަމައެއާއެކު ލ.އަތޮޅުން
ފަޅުރަށެއް ދިން ވާހަކަ .މިއީ ޙަޤީޤަތް .ދެން ކެރިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ހަމަ ހަޅޭއްލަވަން އަޅުގަނޑު ކައިރިއަށް ވެސް
އަންނަންވީ .މަޤާމު ވެސް ދޭނެ ބޭބޭފުޅުންނަށް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ މިއަދު
އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައިމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ވެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައިމަ
ވެސް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ މަޖިލިސް ފްލޯގައި އަޑުގަދަކުރަމުންދާ މަންޒަރު .މިއީ ހިތާމަ އަކީ.
ބަލަ ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ފައިސާތަކެއް ބޭނުންކޮށް ،ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ކަންތައް ކުރަމުން ގޮސް
މިއަދު އެ ނުލިބުނީމާ...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތުގައި އަސްލު ބޭނުންކުރަން ގަސްތުކުރަނީ ފަހު
ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގަ .ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާއި އަދި އުފެއްދި ،ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ
ބައެއް ކަންތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ގޮތުން .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީފައި
އަޅުގަނޑު ލިބޭ ފަހު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލަން.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .އާދެ ،މިއީ މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ..

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ .ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،ޖަލްސާގެ ކޯރަމް މިހާރު ލިބިއްޖެ .ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލުގައި އުފައްދަން ބުނެފައި އޮތް ބޯޑު އުފެއްދުމަކީ
އެހާ މުހިއްމުކަމެއް ނޫންހެން .އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް މުހިއްމީ މި ކަމުގައި ބޭފުޅުން ތަމްރީނުކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުތަކުގެ
ރަށްތަކުންނާއި އެ ނޫންވެސް ތަންތަނުން މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން .ދެން މި
މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ބެހޭ ބިލަށް ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް މިތަނަށް
އަންނަންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ .ބަލައިލާއިރު މި ވާ ގޮތަކީ ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ރާއްޖޭގައި
ކަންތައްތައް ހިނގައިގޮސްފައި ހުރި ގޮތުން އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ކޮންމެ ކަމަށް ވެސް ބިލެއް ހަދަން .އެއީ ޙަޤީގަތަކީ .އެއީ
އެއްވެސް އުސޫލެއް ހަމައެއް ނެތި ،މި ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައި މިހިރީ .ވަކި ދާއިރާ
އެއް ނެތް .ބަލައިލާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ
ނަގަމުން ގެންގޮސްފައި ހުރި މަންޒަރު .ކުރީގައި މިތާނގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު
ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި އަޑު އަޅުގަނޑު އެހިން .މިހާރު ގުޅީފަޅު ވިއްކާލިއްޔޭ .ދެން އިވޭނީ މިވެނި ފަޅެއް
ވިއްކާލާ ވާހަކަދައްކާ އަޑޭ .ބުނެފައި ސަރުކާރަށް އައިސްފައި ފަޅެއް އެކަންޏެއް ނޫން ،ކަނޑެއް އެކަންޏެއް ނޫން،
ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް އޮތަސް ވިއްކާލީ .ވިއްކާލިއިރު މީގެ ހުރިހާ ނޮހޮރުއްޕާނެއް މި ޖެހުނީ ހައްދުންމައްޗަށޭ އަދި.
އެހެންވީމާ ،މި ވާހަކަ މިއަދު ދައްކަން މި ޖެހެނީ .ހައްދުންމަތީ ގައްދޫގައި ހަދާފައި އޮތް އެއަރޕޯޓުގައި ހުރި
ވީ.އައި.ޕީ ރޫމުތަކާއި އެތާނގައި ހުރި އެ ނޫން އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަގައިގެން ،މި އޮތީ
އަޅުގަނޑު އަތުގައި އެގްރީމެންޓު .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މަނިކުފާނަށް ވެސް މި އެގްރީމެންޓު ފެނިވަޑައިގެންފައި
އޮންނާނީ .މި އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފަށް މިހާރު މި ތަނަށް މުވައްޒަފުން ލައްވައިގެން ނުވަތަ އެތަން ނަގައިގެން އެތާނގައި
ބޭނުންކުރަމުންދާއިރުގައި އެ ތަނަކަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުދައްކާ .ދެން އެކަމަކު ހަމަ މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން
ކުރީ އޯގާތެރި ވެރިކަމެކޭ .ތިމަންނަމެން ހަމަ ވެރިކަންކުރަމުން ހަމަ މި ގެންދަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފާ އެކީގައޭ.
ރައްޔިތުންނަށް މި ވަނީ ގާތުން ޚިދުމަތްދޭށޭ .މިހެން ވިދާޅުވާއިރު ސަރުކާރުގެ ވަކި ދާއިރާ އެއް ވަކި ތަނެއް ނެތޭ މި
ބޭފުޅުން އެ ތަނަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ދިގު އަތް ކޮށްޕާލައިގެން އެ ތަނަކުން ނެގެންހުރި ހުރިހާ މަންފާތަކެއް ނަގައިގެން
ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންނުކޮށެއް .މި ކަންކަން މިހެން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް މި ވީ ގޮތަކީ ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން
އެއް ރޭ ނިދާފައި އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ތެދުވިއިރު ވެރިކަން ބަދަލުވީ .ދެން ހަމަ ތެދުވެ ،ކޮންމެ މީހަކު މި ދައްކަނީ
ބަޣާވާތެއް ގެނައިއްޔޭ .ބަޣާވާތެއް ގެނައީކީ ނޫނޭ މި .ﷲ ގެ ޤުދުރަތްތެރިކަމުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް މިއީ .ޤައުމު
ސަލާމަތްކުރެއްވީ .ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވީ .މިއީ މި ދިމާވި ކަމަކީ .މިކަން ދިމާވިއިރު މި ވީ ގޮތަކީ މި މީހުން
ކުރިއަށް ރާވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ މަގު ބަންދުވީ .މި މުޅި ޤައުމު އޮތީ ވިއްކާލަން ނިންމާފަ .ވަކި ތަނެއް
ނޫން މުޅި ޤައުމު ވިއްކައިލާފައި މި މީހުން ރާވާފައި މި އޮތީ މި މީހުނަށް އެނގޭ 2113ގައި ތިމަންނަމެންނަށް
ވެރިކަމަކަށް ނާދެވޭނެކަން .އެނގޭތީވެ މުޅި މި ޤައުމު ވިއްކައިލާފައި ލިބޭ ލާރި ޖީބަށް ބައްކޮށްލައިގެން ފުރައިގެން

ދާން ރާވާފައި އޮއްވާ އެ ފުރުޞަތުނުލިބި ،ބަންދުވެގެން މި ދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ .އެހެންވީމާ،
މިކަހަލަ ބިލުތައް ހަދަން މި ޖެހެނީ .އެއީ މެޑިކަލް ޑިވައިސްއާ ބެހޭ ބިލެއް ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައިގެން މި އުޅޭ
އެއް ސަބަބަކީ .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ތިޔަ ވިދާޅުވާ އާސަންދައަކާއި މަދަނައަކާ ހައްދަވައިގެން ގަނެފައި ހުރި ގަނޑު.
މިއަދު އެހެރަ ފެންނަނީ ބިލިއަން ބިލިއަނުން ދަރާ .ކިހިނެއްތޯ މި ހަދަނީ .ބޭސްސިޓީ ވަކި ތަންތަނަކުން މި ލިބެނީ.
ބޭސްސިޓީ ޑޮކްޓަރު ލިޔެލާފައި ދިނީމަ ،އެ ހިފައިގެން ބޭސްފިހާރަ އަށް ދިޔައިމަ ފޮޓޯކޮޕީ ނަގާފައި އަސްލު
އެނތާނގައި ބާއްވާފައި ކޮޕީދެނީ އެ ދާ މީހާ އަށް .އެ މީހާއަކަށް ނޭނގޭ މިއީ ކޮޕީ ކަމެއް ވެސް .އެ ވަރަކަށް
ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ .އެވަގުތު ބޭސް ބޭނުންވެފައި ހުންނަވަރުން ދަނީ އެހެން ތަންތަނަކަށް .ޓައްކިޔާފައި ތައްގަނޑު
ތަޅައިލާފައި ބިލު ހަދައިލާފައި މި ފޮނުވައިލަނީ .މިހެންގޮސް އެބަ ހުއްޓޭ އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން  41މިލިއަނުން 11
މިލިއަނުން މިކަން ކޮށްފަ .ދެން ކިހިނެއްތޯ އާސަންދަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ .މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ވެގެން
ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް މިތާ ދައްކާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތް އެނގޭ .ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް
އެނގޭތީތާ  4ފެބްރުއަރީގައި މި ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން މި ދިޔައީ .މިއީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ގެނައި ބަޣާވާތެއް
ނޫނޭ .މި ޤައުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި މި ޤައުމު އުފެއްދި އަބްޠާލުންތަކެއް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ.
އެއީ ކީއްވެގެންތޯ .އެއީ އެ މީހުން ކޮށްފައިވާ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތާއި
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި  7ފެބްރުއަރީގައި އެ ވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީގެ ސަބަބުން .އެއީ ދިވެހި ޤައުމަށް
ތެދުވެރި ބޭފުޅުންނަކީ .އިޚްލާސްތެރި ބޭފުޅުންނަކީ .ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ބޭފުޅުންނަކީ .އެކަން ކުރީމަ ދެން އެ
ވިދާޅުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތްވަރެއް ނެތީ ނޫންތޯ .ކީއްކުރަންތޯ ރޭގަނޑު ނޫނީ ފަތިހު ގޮސް އެތާ ސިފައިން
ތެރެއަށް ނޫނީ ފުލުހުން ތެރެއަށް ވަދެ ،އެ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަންވީ .ގޭގައި އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާފައި އޮތް ނަމަ މާ
ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ .ކީއްކުރަންތޯ ރައީސް އޮފީހަށް ގޮސް ޕޯޑިއަމެއް ކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓި އިސްތިއުފާދެއްވަންވީ .
އެމަނިކުފާ ގޭގައި އަވަހާރަފުޅުލައްޕަވާފައި ސިފައިންނާއި ނޫނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ނަމަ އެ މަނިކުފާނު
އިސްތިއުފާދޭކަށްނުޖެހޭނެ .އެކަމަކު ،ކީއްތޯ ކުރާނީ .ﷲ މި ވަޙީކުރައްވަނީ ،كم فيكون އޭ .ދެން ނޯންނާނެ ކުރާނެ
ކަމެއް .ވާށޭ ހަމަ ވަޙީކުރެއްވީ ވީ .އެއީ މި ވީ ގޮތަކީ .އެއްކަލަ ނުލަފާ ނުބައި ކަނާތުން ކުރާނެ ކަމެއް ވާތުން ކުރާނެ
ކަމެއް ނޭނގޭނޭ ބުނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެދ ުވަހު ނޭނގުނޭ ދޮގެއް ހަދަން .މި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުމެން އެ ވިދާޅުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދޮގެއް ހަދާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގުނު .މިއީ
ޙަޤީޤަތަކީ .ދެން މި ބޭފުޅުންނަށް ކަންބޮޑުވާނެނޫންތޯ .މި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކުގައި އެއްވެސް ހަމަ އެއް ،ލަމަ އެއް،
އިންޞާފެއް ،ބިޑުކުރުމެއް އެހެން ކަމެއް ނެތި މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވަން ވިދާޅުވަމުން ކޮށްދެއްވަން
އުޅުއްވީ .ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އޮތީ ފުނޑައިލާފަ .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  12 ،17ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ފާސްކުރިއިރު ވެސް އެނގޭ ،ހުށަހެޅިއިރު ވެސް އެނގޭ މި ފައިސާ އެއް ދިވެހި ޤައުމަކަށް ނުލިބޭނެކަން .މިއީ
ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ވެގެން .ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށްދިނީ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ ނަމުގައި ބިލެއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި
ކަމަށް ޓަކައި ޢަލީ މުޙައްމަދަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން .އާދެ ،މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު
ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި ވާނީ މިދިޔަ ދައުރު ތެރޭގަ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ބިލާ މެދު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް
ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ .އާދެ ،މި ތަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ އެއް ކަމަކީ އާސަންދައިގެ ވާހަކަ މި
ދެކެވެނީ .ވަރަށް މޮޅަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އާސަންދަ އެއް ތަޢާރަފުކުރެވި ،ރައްޔިތުންނަށް އެއް
ލައްކަ ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސެއްގެ ވާހަކަ އެއް މި ދެކެވެނީ .މީގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި އާސަންދައިގެ
ދަށުން ޚިދުމަތްލިބެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ .މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ  3ލައްކަ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި
ވާއިރުގައި މި ޚިދުމަތް ހަމަ ހެޔޮގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ވޭތޯ .އަޅުގަނޑެއް
ޤަބޫލެއްނުކުރަން ހަމަގައިމުވެސް މި އާސަންދައިގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މާ ބޮޑު މަންފާތަކެއް ލިބޭ
ކަމަކަށް .މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެތެރޭގެ ކުދި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ،އެ
މީހުން މި އާސަންދަ ބޭނުން ވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ މި އަންނަންޖެހެނީ މާލެ އަށް .މާލޭގައި ހުންނަ ދެތިން ތަނަކުން
ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ޚިދުމަތްލިބޭކަށެއް .މާލެ އައުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރު ޚަރަދުކުރަން އެބަ
ޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެން މާލެ އައިސް ތިބޭތިބުމުގައި ހުންނަ ތަނަށް ކުލިދައްކަން އެބަ ޖެހޭ .އެ ދުވަސްތަކުގައި
ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންވާ ،ކެއިންބުއިމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،އާސަންދައިގެ ދަށުން
އަޅުގަނޑުމެން މި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާކުރާއިރުގައި ޑޮކްޓަރަކަށް އަމިއްލަ އަށް ލާރި
ދައްކައިގެން ބޭސްކޮޅު ނެގުމަށް ވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް އެބަ ދޭ އޭނަގެ ދަތުރާއި އޭނަގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު .މިއީ
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ މީހެއްގެ
ރަށަކުން އެ މީހަކު ހުރި ތަނަކުން އެ ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ލިބޭކަމުގައި ވާނަމަ .އެހެންނޫންކަމުގައި ވާނަމަ އާސަންދަ
އަކީ ކީއްކުރާ އެއްޗެއްތޯ .އެހެންވީމާ ،ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ގުޅި ،މާފުށި ،ގުރައިދޫގެ އެއްވެސް
ރަށެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނެތް އެ ރަށަކުންނެއް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަށެއް .ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މި ޖެހެނީ
ދަތުރުކޮށްފައި މާލެ އަންނަން 31 .ރުފިޔާ ،ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ މި  3ރަށުން އެބަ ނަގާ ފެރީ އަށް 31
ރުފިޔާ ކޮޅަކަށް .ހަމައެއާއެކުގައި އެ އައިސް ހުންނަ ހުރުމުގައި ކުލި ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ .ހެނދުނު އައިސްފައި،
ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭކަށެއް ނޯވޭ .މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ .މެންދުރުފަހު

ދައްކައިފިއްޔާ އެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޓެސްޓުތައް މި ލިބެނީ .އެހެންވީމާ ،ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިތާ އެއް ރޭ އެއް
ދުވާ މަޑުކޮށްފައި ނޫނީ ނެތް އޭނަ އަކަށް ދެއްކޭކަށެއް .އެހެންނޫންކަމުގައި ވާނަމަ އަނެއްކާ ހަމަ އެ ދުވަހު ފުރައިގެން
ދާންވީ .ގޮސްފައި އަނެއްކާ އަނެއް ދުވަހު އަންނަން މި ޖެހެނީ .އެހެންވީމާ ،މިއީ އެތައް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން
ޑޮކްޓަރަށް މި ދެއްކެނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އާސަންދަ އަކީ މިހާރު ކުރީގެ ސަރުކާރުން
ތަޢާރަފުކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ހިނގާކަމުގައި ވާނަމަ އެއީ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް
ފޯރުކޮށްދެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށް .އެހެނެއްނޫން އެ މީހެއްގެ ރަށަކުން ،އެ މީހާ ހުރި ތަނަކުން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަކަށް
އޮންނަ ނަމަ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތް .އާސަންދަ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ވެގެންދާނެ .އެހެންވީމާ،
އިއްޔެ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވެސް ވިދާޅުވި މި
ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅުން ،ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަމިއްލަ އަށް ތައްޔާރުކޮށްލި އެއްޗެއް
ކަމަށް .ޤާނޫނެއް ހެދިފައި އޮތްއިރު އެ ޤާނޫނުގެ ދަށަށް މި ފެތިގެން ނުދާ ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އެ މަނިކުފާނުގެ
ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެންދިޔަ އިއްޔެގައި މި ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބައެއް މީހުންގެ
ލޮލުގައި އަނދުންއެޅުވުމަށް ޓަކައި ކުރި ކަމެއްކަން މިއީ .އެހެންނަމަވެސް ،މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން
މި ޤާނޫނަށް ފައްތައިގެން ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަ ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްލިބިގެންދާނެ ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މީގެއިތުރުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ
މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ މި ބިލުގެ އަސްލު މަޤްޞަދަކަށް ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ނުވަތަ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުން .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ހަމަގައިމުވެސް އެކަށީގެންވާ
މިންވަރަކަށެއް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭ .ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ތެރޭގައި ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ
ރަށްރަށުގައި އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހަންޖެހުނަސް މި އަންނަންޖެހެނީ މާލެ އަށް .އޭގެ ކުރީގައި ހަމަގައިމުވެސް އެބަ ހުރޭ
ޑޮކްޓަރުން އެބަ ތިބޭ .ބޭސްފަރުވާކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރޭ ހަމަޖެހިފަ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ
އަލީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަނުގައި ނުހުރެއޭ ޞިއްޙީ
ފަރުވާދެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފަ އެއް ނެތޭ .އެހެންވީމާ ،މި ބިލުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއަށާއި އަދި
މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ފަރުވާ އެއް ލިބުމަކީ މިއީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ ކަމަކަށް
ވާތީ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް މި ބިލަށް،
ބިލު އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ބަލައިލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދަނީ މި ބިލު ތައްޔާރުކުރައްވާފައި މި އޮތީ މި

ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއްކަން .އެހެންކަމުން މިފަދަ ފައިދާހުރި
ބިލެއް ،މިހާ މުހިއްމު ބިލެއް ،ވަކި އުސޫލުތަކަކާއި ވަކި ގަވާއިދުތަކަކުން ވަކި ހަމަތަކަކުން ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ
ގޮތަށް ފަރުމާކުރައްވާފައި މިއޮތް ބިލު ތައްޔާރުކުރެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ،ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަން .އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިއްޖެ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތުގެ
ވާހަކަ .ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ފަށައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމެއް ކުރިއަށްދާނެ.
ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ފަށާ ކަންތައްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ .އަދި
އެއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ .އެކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރާވަންޖެހޭ ރޭވުންތައް
ރާވައި ޕްލޭންތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ .އެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރަންޖެހޭނެ .ހަމައެކަނި ވަކި
މީހަކު މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހަޅަން އުޅޭތީވެ އެ މީހާގެ ކުރި މަރާލުމަށް ޓަކައި މިކަން ކޮށްދިނީ ތިމަންނައޭ ބުނުމުގެ
ޝަރަފާއި އޭގެ މެޑަލް ހޯދަން ވެގެން އެކަން ކުރުމަކުންނެއް ޙަޤީޤީ މަންފާ އެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ވެސް އަދި އެއްވެސް
މީހަކަށް ވެސް ނުކުރާނެ .އާދެ ،ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ އެ
މީހަކު ކުރި މަސައްކަތަކާ ނުލައި...

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަނގަބީލުޖަހައި  1މިނިޓު ހަމަވިއިރުގައި
މިހާރު ވެސް ކޯރަމް ލިބިފައިނުވާތީ އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މި މެދުކަނޑާލަނީ .ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ  11ޖަހާއިރު.

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

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން މި ފަށަނީ .ޖަލްސާ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި
އަޅުގަނޑު

މެދުކަނޑާލަންޖެހުނުއިރު

ވާހަކަފުޅު

ދައްކަވަން

ހުންނެވި

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރަށް

އަޅުގަނޑު

ފުރުޞަތުއަރުވަން .މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު.

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އަޅުގަނޑުވާނެ މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި ރަނގަޅު ބިލެއް ކަމަށް
ކުރީގައި ވާހަކަދައްކަވަން ފެށިއިރުގައި އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމަށް ދަންނަވާފަ .ދެން ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ
ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ދާ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އެހާ ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ .މިކަހަލަ ބިލުތަކަށް މުހިއްމު ބިލުތަކަށް
ވާހަކަދައްކަވާއިރު ވަގުތުކޮޅުތައް އެ ބޭފުޅެއްގެ ވަގުތުކޮޅު ބޭނުންފުޅުކުރައްވަނީ އެހެން ކަންތައްތަކުގަ .ތެދެއް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެވެނި ކަމެއް ކުރާނަމޭ ،މިވެނި ކަމެއް ކުރާނަމޭ ވެރިކަން
ލިބޭތާ .އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވެރިކަން އެއީ 2113ގައި ލިބުނީމަ ކުރައްވާ ވާހަކަ .އެހެންނަމަވެސް
އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިކަން ނޭނގި ތިއްބާ މިކަން ނިމިގެންދިޔައީ .ދެން ތައްޔާރުވާން ވަގުތުތަކެއް
ނަގާނެ .ދެން  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކުރަން ބަލައިލާއިރުގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް
ވެސް އަދި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏަށް ވެސް އަދި އެހެން ތަންތަނަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅަށް ބަލައިލިއިރުގައި
ކުރިން ނަގާފައި ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކުދިންތޯ ބަލާފައި އެމް.ޑީ.ޕީ ކުއްޖަކަށް ނުވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ ފޯމު ފުރީމަ .މިއީ
ކަނޑައެޅިގެން ،މިއީ ޙަޤީޤަތް .އެހެންވީމާ ،މި ކުދިން ޓަސްލާފައި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކަނޑާލަންޖެހުނީމަ އެއީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކުން އައިސްތިބީމަ ،ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން އެއީ .އެހެންވީމާ ،އެ ކުދިންނަށް
އެފަދަ ދެރަ އެއް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާރެއް ލިބުނޭ ކިޔާފައި އޭނަ ކަނޑައިލާށޭ،
މީނަ ކަނޑައިލާށޭ ،މިވެނި މީހަކު ވައްދާށޭ އެހެންބުނާކަށް .އެހެންނަމަވެސް ،މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެ
ވާހަކަފުޅުތައް އެގޮތަށް ތަކުރާރުކުރަމުން ގެންދެވުމާ އެކު ،އަދި މި ދެންނެވި ކުދިންގެ ޢަމަލުތަކުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ
ރޫހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކަކު އަނެކަކު ކިބައިން ހިތްވަރުލިބި ،ބިރު ފަހަނައަޅާ ގޮސް އެ ހިސާބުން ކުދިންނަށް
ވިސްނެނީ އާންދޮގޭއޭ ދެން ދާންވީ ،ތަންތަން ތަޅާލަންވީއޭ .އެކަކު އަނެކަކު ކިބައިން ހިތްވަރުލިބި ބިރު ފަހަނައަޅައި
ގޮސް ތަންތަން ތަޅާލައި ،އަލިފާންރޯކޮށްލައި މީހުންގެ ގެޔަށް ވަޅިހަރާލައި ،މިގޮތަށް މި ކުދިންނަށް ވިސްނިފައި
އޮންނަނީ .އެހެނެއްނޫން އެކަކު އަނެކަކު ކިބައިން ހިތްވަރުލިބި ،ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް ،ނުބައި ކަންތައްތައް
ނަހީކުރާ އެ ތަންކޮޅު ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ފުރިހަމަ .އަޅުގަނޑު އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވާނަން.
ދަންނަވަންތޯ މިއީ މިފަދަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެތަންތާނގައި ވަޒީފާތަކުގައި މިހެން ކުރާ ކަމުގައި
ވަންޏާ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލިގެންގޮސް ތަންތާނގައި ފިތުނަފަސާދަވެ ،ބައިބައިވާ ކަމަށް
ވަންޏާ އަމުރުމަޢުރޫފު ހިންގަން ތިބޭ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވާނެ އެކަން އެ ނޫން ގޮތަކަށް ހަދަން .ދެން އަޅުގަނޑު
ވަރަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން މި ސަރުކާރަށް .އެއީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތަކަށް ވާތީވެ އެންމެން ގުޅިގެން ވެރިކަންކުރާ ސަރުކާރު،
ދައުލަތަކަށް ވާތީ .އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ހިނގާށޭ މި ކަމުގައި
ބައިވެރިވެގެން އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު ކުރިއަށްދާން .ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ﷲގެ

އިރާދަފުޅުގައި ވަންޏާ ވެރިކަން ލިބޭނޭ .ހިތްވަރު ދެރަނުކުރައްވާށޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ ތިބޭފުޅުންނާ
އެއްގޮތަށޭ .ތި ބޭފުޅުންނަށް އަނިޔާ އެއް ލިބޭކަށް އަދި ދެރަގޮތެއް ވާކަށް އަޅުގަނޑެއް ގަސްތެއްނުކުރަމޭ .ދެން
އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ  2އެއްޗެއް 2 .އެއްޗަކީ ،އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގައި  2އެއްޗެއް
އޮންނާނެ .لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَا اللَـهُ لَفَسَدَتَا ۚ އިލާހުންގެ ގޮތުގައި ވެސް ދެ އިލާހުވީ ނަމަ ،ފަސާދަވާނެ ވާހަކަ ﷲ އެ
ވަޙީކުރައްވަނީ .އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދުނިޔޭގައި އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ދެ އެއްޗެއް .ކިތަންމެ ގިނަ ޕާޓީތަކެއް އުފެދުނަސް
އޮންނާނީ ދެ ޕާޓީ .މައިގަނޑު ދެ ޕާޓީ އިނގޭތޯ .މިއީ ކޮން  2އެއްޗެއްތޯ؟ މިއީ ދެ ފިކުރެއް .މިއީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ
ވަތަޢާލާގެ ދީނުގެ ފިކުރާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ފިކުރާއި ޝައިޠާނީ ފިކުރު .މި ދޭތި ދުނިޔޭގައި ހަނގުރާމަކުރާނެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އިނގޭތޯ .ﷲގެ ދީނުގެ ޕާޓީގެ ވާހަކަ އޮންނާނެ أَلَا إِنَ حِزْبَ اللَـهِ هُ ُم

الْمُفْلِحُونَ ހަމަކަށަވަރުން ﷲގެ ޕާޓީގެ މީހުން ދަންނައޭ އެ މީހުންނަކީ ނަސީބާއި ކާމިޔާބާއި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގެންވާ
މީހުންނޭ .އޭގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި މި އޮންނަނީ ނަމާދުކުރުމާއި ޒަކާތްދިނުމާއި ރޯދަހިފުމާއި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި
ވެރިކަންކުރާ ނަމަ ޢަދުލުއިންޞާފުން ވެރިކަންކުރުމާއި މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް އަދާކޮށްދިނުމާއި އިޙުސާންތެރިކަމާއި
އީމާންތެރިކަމާއި އޯގާވެރިކަން .މީގެ...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ ،މިހާ ހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި އެންމެހައި
މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ .މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި ބިލަށް ފަހުބަސް
ބުނުމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު
ހުށަހެޅި މި މެޑިކަލް ޑިވައިސް ބިލަށް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައި ވަރަށް ބިނާކުރުވެނިވި ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅުކުރައްވައިފިއޭ .އެހެންކަމުން އެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އަޑިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ބިލުގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށްދާނަން .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ފަހުބަސް ،ބަހެއް މި ބިލާ ބެހޭ
ގޮތުން ބުނާއިރުގައި ބުނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި .އާދެ ،އެކަންކަން ބިނާވެގެންވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގެ
ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކާއި އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސާފުކުރަން ބޭނުންވި ބައެއް ކަންކަމާ
ގުޅޭ ގޮތުންނާ އަދި އަޅުގަނޑާ ކުރިމަތިކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ސުވާލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް

ޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ކުރަނީ .އާދެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގައި އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން މި ދަނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް
ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެންވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެމުން .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ފަހަކަށް އައިސް މި ވަނީ ޞިއްޙީ
ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ވަރަށް ބާރުބޮޑުވެ ،ޚިދުމަތްހޯދަން ދާ މީހުންތައް އިތުރުވެ ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެ ތަނުން
ޚިދުމަތްދޭން ނުކުޅެދޭ ޙާލަތަށް ގޮއްސަ .މިއީ ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް
ޤަބޫލުކުރާނެ .މިހެން މި ދެންނެވީ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ގިނައިރު ކުރީގައި ގޮސް ޚިދުމަތްހޯދުމަށް އެ ހޭދަވާ
ވަގުތާއި މިހާރާ އަޅާބަލާއިރުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތެއް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭތީ ،މަޑުކުރަންޖެހޭތީ
ޚިދުމަތްހޯދުމުގެ ކުރީގަ .އާދެ ،މިހެން އޮތް ދުވަސްވަރެއްގައި ބަލިމީހާ އަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާދިނުމާ އަދި ފަރުވާލިބުމުގެ
ކުރިން އެ ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަކާ އެއްޗެހި ހެދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި މެޝިންތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓުތަކަކީ
އެއީ އޭގެޒާތުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭ އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މެޝިންތޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މިފަދަ
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ނޫނިއްޔާ ސާރވިސްކުރުމަށް ޓަކައި ނޫނީ ރެގިޔުލޭޓުކުރުމަށް ޓަކައި ވަކި ނިޒާމެއް
ގާއިމުކުރަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ވަގުތު އަޅުގަނޑު މި ބިލު މަޖިލީހަށް ފަރުމާކުރުމަށްފަހުގައި
ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ .އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ޚިޔާލުތަކަށް ނޫނީ ސާފުކުރަން ބޭނުންވި
ބައެއް ކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ދާއިރުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވި ސަރުކާރަށް ބަރުބޮޑުވެގެންދާނޭ
އިތުރު އޮތޯރިޓީ އެއް އުފައްދައި އަދ ިހަމަ އެހެންމެ ،ބޯޑުތައް އުފައްދައި އެ ބޯޑުތަކަށް މުސާރަދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ
ހަމަ ބަލައިގަންނަން ނޫނިއްޔާ އުފުލޭވަރުގެ ޚަރަދަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނޭ .ދަންނަވާނީ އޮތޯރިޓީ އެއް އުފެއްދުން،
ޙަޤީޤަތުގައި އައު އޮތޯރިޓީ އެއް އުފައްދާކަށްނުޖެހޭ .ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ،މިހާރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ދަށުން
ހިންގާ ތަނެއް ވެސް އެއީ އޮތޯރިޓީ ކަމަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ .މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާނެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޤާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރުގައި އުފެދޭ ބޯޑަކީ އެއީ ނޭޝަނަލް މެޑިކަލް ޑިވައިސް ބޯޑަކީ އެއީ
ފަންނުވެރިން ނޫނިއްޔާ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މެޝިންތައް ބަލަހައްޓާ އަދި މާކެޓުކުރުމުގަޔާއި އަދިހަމަ ވިޔަފާރިކުރުމުގައާ
މިކަހަލަ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ އެކި ފަންނުވެރިންގެ މެދުގައި އެކުލެވޭ ބޯޑެއް މިއީ .މި ބޯޑަކީ އެއީ ހަމަ އެހެން
ބޯޑުތައްހެން މުސާރަދީ އުޖޫރަތަކެއް ދީގެން ހަދާ ބޯޑެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ .މިއީ މިކަން
ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށް ޓަކައި އަދި މިކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި އަދި މިކަން ހިންގާ ފަރާތައް
ލަފާދިނުމަށް ޓަކައި ހެދޭ ބޯޑެއް .އަދިހަމައެކަނި މި ބޯޑާ އެއްކޮށް އެބަ ވޭ ޓާސްކުފޯހެއް .އެއީ ވަގުތީ ގޮތުން ދިމާވާ
މައްސަލަ އެއް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މީހުންތަކުގެ ،ފަންނުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަގުތީ
ބޯޑެއް އެއީ .އެހެންވީމާ ،މިއީ ޓާސްކުފޯހެއް ގޮތަށް ،އެ ޓާސްކު ނިމުނީމާ ނޫނިއްޔާ އެ މަސައްކަތެއް ނިމުނީމާ އެ
ހިސާބުން އުވިގެންދާ ކަހަލަ ބޯޑެއް އެއީ .އާދެ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ބޯޑުގައި އެކުލެވިގެންވާނެ ހަމަ ޞިއްޙީ

ދާއިރާގެ އަދިހަމަ އެހެންމެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ދާއިރާގަ އާއި އަދި މި ކަމާ ގުޅުންހުރި މާލީ ދާއިރާތަކުގެ ވެސް މުހިއްމު
ފަރާތެއް ހިމަނާފައިވާނެ .މި ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  1އިން 7 ،އިން އަދި  11އަށް ވެސް
ލިމިޓުކުރެވިދާނެ .އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވަކި އަދަދެއް ކޮންމެހެން މި ތަނުގައި އެއްބަސްވާކަށް ނެތިން .ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުފުޅުވާ ގޮތަކަށް މި ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމާ....

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކަށް ނިކުންނެވޭނީ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،ޖަލްސާ ކުރިއަށްދަނިކޮށް ޖަލްސާގެ ކޯރަމް
ގެއްލުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  1މިނިޓު ބެލިއިރު ވެސް ކޯރަމްހަމަނުވާތީ އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މިހާ
ހިސާބުން މި މެދުކަނޑާލަނީ .މި ވަގުތު މި ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ތިއްބެވީ  14ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު .މި ވަގުތު 3
ކޮމިޓީ އެއް ހިނގަމުން އެބަ ދޭ 3 .ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާއިރު އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ފުރިހަމަ އަދަދަށް މެންބަރުން ތިއްބެވި
ކަމަށް ވިޔަސް އެ  33މެންބަރުންތާ ތިއްބަވާނީ .އެހެންކަމަށްވާނަމަ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި  41މެންބަރުން
ތިއްބަވަންޖެހޭނެ .އެހެންނަމަވެސް މި ތަނުގައި މި ވަގުތު ތިއްބެވީ  14މެންބަރުން .އެހެންވީމާ ،އެކަން އަޅުގަނޑު
ފާހަގަކޮށް ،މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހޯދުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް އަދި އެ ނޫން ގޮތަކުން
ނަމަވެސް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭނެކަން ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ
މެދުކަނޑާލަން .ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ  11:31ވާއިރު.

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

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ފެށުން އަޅުގަނޑު ލަސްކުރީ .ލަސްކުރީމަ ވެސް ޖަލްސާގެ ކޯރަމް
ހަމައެއް ނުވޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މިހާރު މެދުކަނޑާލަނީ .ދެން ޖަލްސާ ފަށާނީ  12:11ޖަހާއިރު.

]ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން 11:36 :އިން  12:11އަށް[

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

` ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ .އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި
އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ،މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާ ބެހޭ ބިލުގެ ފަހުބަސް
އިއްވުމަށް.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އާދެ ،އަޅުގަނޑު މާ ގިނައިރުނުކޮށް ނިންމައިލާނަން .މެޑިކަލް ޑިވައިސްގެ ފެންވަރު
ބެލެހެއްޓުމަށް

ހަވާލުކުރާ

ތަނެއްގައި

އުފައްދަންޖެހޭ.

ޤާބިލުކަން

ތަނުގެ

އެ

މުވައްޒަފުންނަށް

އެކަށީގެންވާ

ތަމުރީނުލިބިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ .ލިއްބައިދޭންޖެހޭ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މި
ކަންތައްތައް

މިހާރު

ހިނގަމުންދާ

މުއައްސަސާގެ

ތެރެއިން

ވެސް

މި

ކަންތައް

ކުރެވިގެން

ހިނގައިދާނޭ

ތަމްރީނުދިނުމަށްފަހުގަ .އާދެ ،ރެގިއުލޭޓްރީ ފްރޭމްވޯރކެއްގެ ތެރެއިން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވާ ތަކެތި ނައްތާލުމާ
އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިތުރަށް މީގައި ގެނެވޭ މެޝިނަރީތައް ވެސް ގެންގުޅޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ގޮތެއް ނިންމަން
އެބަ ޖެހޭ .އާދެ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެޝިނުގެ ފެންވަރުބަލައި އަދި ބޭނުން މާޙައުލަށް އާދެ ،މެއިންޓަނަންސް
ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެބަ ގޮތްތަކެއް ރާވަންޖެހޭ .އެހެންކަމުން ،މި ޤާނޫނުގައި އެބައިތައް ތަފުސީލު ހިމެނިގެންވާނެ.
އާދެ ،މި ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައި އޮންނާނެ ،މެޑިކަލް ޑިވައިސް ރެގިއުލޭޓުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ވަކި
ބްރޭންޑެއްގެ ވަކި މެޝިނެއް ގެނައުމެއް ނޫން .ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސްޕެސިފިކޭޝަނެއްގެ ވަކި ސްޓޭންޑަޑުތަކަކަށް މެޗުވާ
މެޝިންތަކެއް ހޯދުން .ވަކި ކޮމްޕެނީ އަކަށް ލިމިޓުވެގެންނުވޭ .ހަމަ އަޅުގަނޑު ،އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ
ބެލެވޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ ރަނގަޅު މެޝިނެއް ގެނެވިއްޖެއްޔާ އެއީ ޤަބޫލުކުރެވިގެންދާނެ އެއްޗެއް
ކަމަށް

އަޅުގަނޑު

ޤަބޫލުކުރަން.

އަދި

ހަމަ

އެހެންމެ

އަޅުގަނޑު

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންގެ

ހިތްޕުޅުގައި

ސުވާލުއުފެދިފައިވާ ކަމެއް އެއީ މިހާރު މި ތަންތަނުން ޚިދުމަތްދެއޭ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގަ .އެހެންކަމަށްވާއިރުގައި
ވަރަށް ގިނަ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާނޭ .އެ އެއްޗެއްސަން ވާނީ ކިހިނެއްތޯ .އަޅުގަނޑު
ދަންނަވާނީ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނޭ .އެ
ޑިވައިސް އަކުން ނޫނީ އެ އާލާތަކުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ،އޭގެން ޓެސްޓުތަކާ އަދި ހަމަ
އެހެންމެ އެހެންވެސް ޚިދުމަތްތައް ނުލިބުމާ ހަމައަށް ދަންދެން އެ މެޝިނެއް ނޫނީ އެ އާލާތެއް ދެމިގެންދާނޭ.
އެހެންކަމުން އަ ޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ،ސާފުކުރަން
ބޭނުންވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް .ދެން މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ
މަޖިލީހުގެ ފްލޯގެ މާޙައުލު ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑު މާ ގިނަ ވަގުތު ނަގާކަށް ނެތިން .ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ
މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑު ހިތުގެ ހަމަ އެންމެ އަޑިން ޝުކުރުދަންނަވަން މި

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން .ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑު މި މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްގެ ބިލު
މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވާށޭ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދެވިގެންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު
ޚިދުމަތަކަށް ވެގެންދާނޭ .ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ބިލު ވެގެންދާނީ މުހިއްމު ބޭނުންތެރި އަދި ހަމަ އެހާމެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްކާތެރިކަށް ގެނެސްދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައޭ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ތި
ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާ ހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުނީ .މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ
ވަގުތުގައި މި ބިލު ބަލައިގަންނަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ.

 .11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  11އަށް .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް.
 - 11.1ފުރަތަމަ  11.1ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީ އިން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ
ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން .އެންމެ ފަހުން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ބަހުސްގައި ވަގުތު ހަމަވިއިރުގައި
ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ހުންނެވީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .އެހެންވީމާ ،ވާހަކަފުޅު
ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މިހާރުވެސް މާ ބޮޑަށް
ލަސްވެގެން ހިނގައްޖޭ .އަޅުގަނޑު މިދިޔަ ދައުރުގައި ވެސް ވަރަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި
ބިލު ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް ދިގުލައިގެން ގޮސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއްސަ މި އޮތީ .އަޅުގަނޑު
ހިތާމަކުރަން ހަމަ ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުގައި އަދިވެސް ހަމަ މީ ލާދީނީ ބިލެކޭ ކިޔައިގެން މި
މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައި ވާތީވެ .މި ބިލަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ދީނާ ޚިލާފުކަމެއް އޮތް ބިލެއް ނޫން .މީ އަޅުގަނޑަށް
ހަމަގައިމުވެސް އެނގޭ ގޮތުގައި ވިއްޔާ އިސްލާމުދީނަކީ އަނިޔާކުރުމަކަށް ހިތްވަރުދޭ ދީނެއް ނޫން .މި ބިލުގެ މައިގަނޑު

މަޤުސަދަކީ ގެވެށި މާޙައުލެއްގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ދޭ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން .އެހެންވީމާ ،އެ މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކުމަށް
އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިލްތިމާސްކުރަން .ދެން މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައެއް
އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި ބިލުގެ މަފްހޫމަށް  2މާއްދާ އަކަށް އިޞްލާޙުހުށަހެޅިފައި އެބަ ވޭ .އެއީ ބިލުގެ  4ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރަން .މި މާއްދާގައި މިވަނީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާލިބިފައި ވަނީ
އަނބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއް ނެތި
މާބަނޑުކުރުން .މީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީ ކޮންމެހެން އުނިކުރަންޖެހޭ މާއްދާ އެއް ނޫން .މީހެއްގެ
ފުރާނަ އަށް ގެއްލުން ލިބޭ ހާލެއްގައި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެހެން
ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް ،މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް މި މާއްދާ
އުނިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެނގިފައި ވަނީ .އެހެންވީމާ ،އެކަން އެހެން ވެގެން ދިޔުމަކީ ވެސް ހަމަ
މިއަދު އެކަށީގެންވާ ކަމެއް .ދެން ބިލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  11ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރަން ވެސް ހުށަހެޅިފައި
އެބަ އޮތް .އޭގައި މި އޮންނަނީ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނަ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން ،ނުވަތަ އޭނަގެ އަމިއްލަ
އިޚުތިޔާރުގައި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އައިސް ގޮސް ނުހެދޭނެ ގޮތް ހެދުން .ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި
ދަތުރުފަތުރުކޮށް

ހިނގައިބިގާވެނޫޅެވޭނެ

ގޮތް

ހެދުން.

ޙަޤީޤަތުގައި

މި

މާއްދާގެ

ބޭނުމަކީ

އެއްގޮތަކަށްވެސް

އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިމީހާ އަށް އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް އޮންނަ ބާރެއް ކުޑަކޮށްލުމެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް އަނިޔާ
ލިބެމުން މީހަކަށް ދާ ވަގުތެއްގައި އެ މީހާ ގެ އިން ނުކުމެގެން ދާން މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި ނުވަތަ ރަށަކުން ފުރަށް
މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި އެ މީހަކު ހުއްޓުވުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން އޮތް މާއްދާ އެއް .މި މާއްދާ އަކީ
އެއްގޮތަކަށްވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ދެ މީހެއްގެ ދޭތެރެއަށް މައްސަލަތަކެއް އިތުރުކުރާކަށް ހުށަހެޅިފައި
އޮތް މާއްދާ އެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް މި މާއްދާއާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އެހެން ކަހަލަ ނަޒަރަކުން ބައެއް މެންބަރުން
ހަމަ ދެކެމުންދާކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ .އެހެންކަމުން މި މާއްދާ ވެސް އުނިވެގެން ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް.
އެކަމަކު މިކަން މި ގޮތަށް ވާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މި މާއްދާގެ ކުރީގައި އޮންނަ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނަ
ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން .އެ ބައި އުނިވެގެންދާތީވެ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން .މި މާއްދާ ފާސްވެގެން މި ގޮތަށް ގޮއްސި
ކަމަށް ވަންޏާ .އެއީ އެއްވެސް މީހަކު ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްގެން އުޅުމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އިސްލާމްދީނަކުން
ވެސް ހުއްދަކުރާނެ ކަމެއްހެނެއް .އެހެންނަމަވެސް މި ވެސް ހަމަ ދީނީ ނަޒަރިއްޔާތަކުން ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ވިދާޅުވެ،
ހަމަ ބައެއް މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭގައި ،މި ދެ މާއްދާއާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު
ފާހަގަކޮށްލަން .ދެން މި ބިލު މިއަދު ފާސްވެގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން
ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނިން މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި މި ދެ މާއްދާ މި ގޮތަށް އުނިވެގެން ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން ކޮމިޓީ އަށް
ގެންގޮސްގެން މާއްދާ ލިޔެވިފައި އޮތް ގޮތް ބަދަލުކޮށްގެން އަނބުރާ ގެނެސް މި ބިލު ފާސްކުރަން ވެސް .

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ސިޔާސީ މާޙައުލު މި އޮތް ގޮތަށް
ބަލާއިރުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ކޮމިޓީގައި ކިހާ ދުވަހެއް ކަމެއް ވާނީ .އަނބުރާ
ތަޅުމަށް އަންނާނީ ކިހާ ދުވަހަކުން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ .އެހެންވީމާ ،މި ދެ މާއްދާ ނުލައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
މިއަދު މި ބިލު ފާސްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދެކެން .އެހެންވީމާ،
ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު.

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ބިލެއް .މި ބިލުގައި
އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .އޭގެތެރޭގައި ދެންމެ މި ބިލު
ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ނުކުތާތައް .މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ
ބޭފުޅުން ވެސް މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން އެދެން .އަޅުގަނޑު މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ
ދަންނަ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރިން .އަޅުގަނޑުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އެބަ ހުރި އެ
ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި ހުރި އީމެއިލްތަކާ އަދި އެ ބޭފުޅުން މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް
އެ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަކަށް ނުކެރޭނެ މާތްﷲ ގަންދީ ހުވައެއް ކޮށްގެން ހުރެ ،މި ބިލުގައި
ހުރި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް ހުރެގެން އަޅުގަނޑަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުމަކީ
އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވާނެ .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް އަދި އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަންދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު
ނުހަނު ބޭނުންވާ ކަމެއް .އަދި ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްކާތެރިކަން
އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް .އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާއިރުގައި ވަކި ކަހަލަ
ކަންތައްތަކެއް އެއަށް ލާޒިމްކޮށްގެން ،މިސާލަކަށް ދެންމެ އެ ވިދާޅުވީ ބިލުގެ އެ މާއްދާ 4 .ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ
ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ .ގަސްތުގައި ބަލިވެބޭންދުން .ބަލިހާލުގައި އިންނަ މީހަކު ބަލިވެބޭންދުން .މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ
އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައް .އެއީ ،އެ ދެމަފިރިއްގެ ދޭތެރެގައި ވާހަކަދެކެވި އަދި އެ މީހުންގެ
ތެރޭގައި އޮންނަޖެހޭ މަޞްލަޙަތެއް އެއީ .އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޤާނޫނަކުން ދެމަފިރި އަކު ބަލިވެނީދެވޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ
ބަލިވެ ނުބޭންދުން

މި

ބަސްތައް

ބޭނުންކުރުމަކީ

އަޅުގަނޑުމެން

ޤާނޫނީ

ގޮތުން

އެކަން

ކޮށްފިއްޔާ

އެއީ،

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ .އެހެންވީމާ ،މި ކަންތައްތަކަކީ
ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އަންހެނުންނަށް ހިމާޔަތްކަން
ދޭ ގޮތަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ބިލެއް ލެވިގެން ވާހަކަދެކެވޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި.
އެންމެ ފަހުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ބޮޑެތި ހޯސްތައް ހިފައިގެން ގޮސް ފަޔަރފޯސް ޖަހައިގެން ،އަލިފާންނިންވާ
ތަންތަނުން އެ ކަނބަލުންގެ އައުރަނިވައިނުވާ ގޮތަށް ފެންޖެހިއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ
ބިލެއް ލައިގެން އުޅޭ ވަގުތެއްގަ .ގެވެށި އަނިޔާގެ ބިލެއްގެ ވާހަކަދެކެވޭއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ .އަދި އެ
ކަނބަލުންނަށް ނުޙައްޤުން އަނިޔާކޮށްގެންނުވާނެ .އަދި ގެވެށިއަނިޔާގެ ގޮތުގައި ނޫނަސް އެހެން ބިލެއްގައި ނެތަސް
މާތްﷲ އަންގަވާފައި ވަނީ އަދި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިނުވާށޭ .އަދި ރަސޫލާގެ ހަދީޘުން ވެސް އޮތީ އެއްވެސް
ބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި
ތިބެގެން އަނިޔާވެރިވުމަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން .އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑު އެބަ ވޭ ފިރިހެނުންނަށް
ކުރާ އަނިޔާ ވެސް .އިއްޔެގައި ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަންބޮޑެއް ނުވޭ .ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ،ޤަރާރެއް
މިއަދަކު ނާދޭ .އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވެގެން މި އުޅެނީ އެކަމާ .އިންސާނަކު ބުރަކައްޓަށް ވަޅިހަރައި މަރާލައިފި.
ފިރިހެނެއް.

ކޮބައިތޯއޭ

ފިރިހެނުންގެ

ޙައްޤުތައް.

އެހެންވީމާ،

މި

ކަންތައްތަކުގައި

އަޅުގަނޑުމެން

ފުންކޮށް

ވިސްނަންޖެހޭ .މީހުން މެރުމާ އަދި ރާއްޖޭގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅައިގެން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި
ވަގުތު އެންމެ މުހިއްމީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރޯމާދުވާލު މީހުން ކުރިމަތީގައި މީހުން މަރާ މީހުންނަށް ޤާނޫނުހެދުން.
ބުރަކައްޓަން ވަޅިހަރައި ތަންތަނަށް ވަޅިޖަހައި އެ މީހާ މަރާލީމާ އެއީ އިންސާނަކު ނެތިގެން ދިޔައީ .އެހެންވީމާ ،އެ
ކަންތައްތަކަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް .އާދެ ،މި ބިލުގައި ހުރި މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް ބިލުން
އުނިވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވޯޓުދޭނަން .އެހެންނަމަވެސް ،މިކަން މި ފްލޯރ އިން ފާސްވެ،
އަދި އުނިކުރަން ހުރި މާއްދާތައް އުނިނުވިއްޖެ ނަމަ ،އަޅުގަނޑަށް މި ބިލަށް ވޯޓުދޭންނުކެރެނޭ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސް ހިތާމަޔާ އެކީގައި ދަންނަވަމުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ،އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އަޚްތެއް .އަދި އެ ކަމަނާ އަށް
ވެސް އިޙްތިރާމާ އެކީގައި މި ބިލަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓުދެވޭ ޙާލަތެއް އޮތިއްޔާ ވޯޓުދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމާ އެކީގައި
ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހޫ.

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ވެސް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް މާ ބޮޑަށް ވާހަކަދައްކާކަށް ނޫން ހުރީކީ .އެހެންނަމަވެސް،
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އެބަ ހުރި .ދެން،
އަޅުގަނޑަށް

ހީވަނީ އެ

މައްސަލައިގައި

ދެންމެ،

މަޑަވެލި

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ނާޒިމު

ވެސް

ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފިހެން .ދެން ،އަނިޔާ އަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޤާނޫނެއް ފާސްކުރިޔަސް
ނުކުރިޔަސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއީ އަންހެނަކަށް ވިޔަސް ،ފިރިހެނަކަށް ވިޔަސް އަދި އެ ވަލުޖަނަވާރަކަށް ވިޔަސް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް .އެކަން ވަނީ މާތްﷲ އެކަނލާގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅަށް ވެސް
ޙަރާމްކުރައްވާފަ.

އަދި

މީސްތަކުންގެ

މައްޗަށް

ވެސް

އެކަން

ވަނީ

ޙަރާމްކުރައްވާފަ.

އެހެންވީމާ،

މިއަކީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ ބޮޑަށް ދައްކަން ބޭނުން ވާހަކަ އެއް ވެސް ނޫން .އެއްވެސް މީހަކު އަދި މިސާލަކަށް ދުނިޔަވީ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ބެލިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިޔާ އަކީ އެއްވެސް މީހަކު ޤަބޫލުކުރާނެ އެއްޗެއް ނޫން .ދެން،
އަޅުގަނޑުމެން ގިނައިން ބޮޑަށް ދެކެވިގެން މި ދަނީ މި ދުވަސްތަކުގައި ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،މި ބަޣާވާތަށް
ވެސް އަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވައިލާނަން .މިވެސް އަންހެނުންނާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި މައްސަލަ އެއް .އެއީ ،އަޅުގަނޑުމެން
ބަޣާވާތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު އައް ސޫރާ ސޫރަތުގެ  41ވަނަ އާޔަތުގައި މި އޮންނަނީ އަނިޔާވެރިންގެ
އަނިޔާއަށްފަހު ނަސްރު ލިބިއްޖެ މީހުންގެ މައްޗަށް ފާފަ އެއް ނެތޭ .ވަރަށް ސާފުކޮށް މި އޮތީ އިނގޭތޯ .މި އަށް
ވިސްނާލީމާ އެނގޭނެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތަރުޖަމާ އޮންނާނެ .ބައްލަވައިލައްވާ! ބައްލަވައިލެއްވީމަ އެނގޭނެ.
މިއޮތީ ނަސްރު ލިބުނު މީހުންގެ މައްޗަކަށް ނުބަ އެއް ނެތްކަމަށް މި އޮތީ .ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެނގޭނެ .ދެން ،އޭގެ ފަހަތުން އަންނަ ހަމަ  42ވަނަ އާޔަތުގެ މާނަ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ! އެކަމުގެ ފާފަޔާއި
މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ އަދި ބިމުގައި ޙައްޤަކާނުލައި ،ހައްޤަކާނުލައި ބަޣާވާތްކުރި އަދި ފަސާދަކުރި މީހުންނަށް
ހަލާކުހުރި ކަމަށް މި އޮތީ .ސަބަބަކާ ނުލައި .މި އޮތީ ޙައްޤަކާނުލައި .މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ޙައްޤަކާނުލައި.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ އަދި ބަޣާވާތަކަށް ވިޔަސް ،އެހެން އެއްޗަކަށް ވިޔަސް އެ ކުރި ބަޔަކު އެކަން ކުރީ
ޙައްޤަކާ ލައިގެންތޯ ނޫނީ ޙައްޤަނުލައިތޯ .ޙައްޤަކާލައިގެން ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ،ބަޣާވާތުގައި އެއަކު މައްސަލަ އެއް
ނޫން .އެއީ ،ހަމަ ބަރާބާރަށް ބަދަލުކުރެވިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް އިނގޭތޯ .މިހާރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު
ސަރުކާރަކީ ހަމަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އަދި ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އައިއްސަ އޮތް ސަރުކާރެއް ކަމާ މެދު ޝައްކެއް
ނެތް .މި ޤައުމުގައި ތިބި ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާފައި ބުނޭ މި ނޫން ގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ
އައިސް ދައްކާކަން .އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމު ހާސިލުކޮށްގެން ހުރި މީހެއް ވެސް ނޫން .އެކަމަކު ،ދީނީ އެއްވެސް
ދަންނަބޭކަނލަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމައްޗަށް އައިއްސަ މިކަމާ ބަހުސްކުރަން އަންނަވީ .ހަމަ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ހަމަހިލާ
މި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ރައްދުދޭނަން .އަޅުގަނޑު މިހިރީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަން އެނގިގެން .މީތި
ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަދެއްކީ .އެއީ ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އޮތީ މިކަމުގެ މައްޗަށް
ނަސްރުލިބިފަ .އެ ލިބުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބަޣާވާތެކޭ އެހެން އެއްޗެއްކޭ ކިޔުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް.
ދެން ،އަޅުގަނޑުގެ ޙަޤީޤީ މައުޟޫޢަށް އަޅުގަނޑު ދާނަން .ދެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު

ވެސް ހަމަ ބަލައިލިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަންހެނުންނަށް ހަމަ ކެތްނުވެވޭ ހިސާބަށް ވެސް ދާ ހިސާބަށް އެބަ އޮތް
އިނގޭތޯ .މިއީ ނުރައްކާ ކަމެއް...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ.
މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ،މި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވޭތާ
ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ .މި ވާހަކަތަކާ މެދު އެކި ގޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާތާ ވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ.
އަދި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ކަމެއް އޮވެ ،އެކަން އޮންނަކަން ޤަބޫލުނުކޮށް އޮންނަތާ
ވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމެއް .އެހެންވީމާ ،މިހާރު ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އަކީ މިކަން ޤަބޫލުކުރުން .އަޅުގަނޑު
އޮންނާނީ މި ބިލަށް ކުރިން ވެސް ތާއީދުކޮށްފަ .މިހާރުވެސް ތާއީދުކުރަން .އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި ހުރި ބައެއް
ކަންކަމާ މެދުގައި ދީނީ ނަޒަރުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން
ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް .އާދެ ،މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ބައެއް
ޕޮއިންޓުތައް ފާހަގަކުރައްވައިފި .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރިއަށް ގޮސް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،އަދި ބޭރުގެ
ކުރިއަރާފައިވާ ތަންތަނުގެ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ކަންކަން ކުރި ކަމަށް ވިޔަސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި ކަންތައްތަކާއި
ވަކި

ގޮތަކަށް

އަންގަވާފައި

ހުރި

ކަންތައްތަކާ

ތަޢާރުޟުވާ

ގޮތަކަށް

ކަނޑައެޅިގެން

ޤާނޫނެއްގައި

ލިޔުމަކީ

އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން .އެއީ އެއް ވާހަކަ .ދެން މިއަދުގެ
ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އެބަ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ .އާދެ ،މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ،މިތާނގެ
ސްޓާފުން ވެސް ،މަގުމަތީގައި ތިބި މީހު ން ވެސް ،ގޭގޭގައި ތިބި މީހުން ވެސް މި ތިބީ އެންމެން މި ތިބީ
ސިޔާސީވެފަ .ސިޔާސީ ކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކާ ވިސްނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ .މިއީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުން
ނުވަތަ އެހެނިހެން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް .މިކަންކަމާ މެދު ޚިޔާލުކޮށްލާނެ
ވަގުތެއް ވެސް މީހަކަށް ނުވޭ .އަބަދުވެސް އެ ޕާޓީ ،މި ޕާޓީ ،މި ބަޣާވަތް ،ކުރީގެ ބަޣާވަތް މިހެން ކިޔަކިޔާ
އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ .އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާ ދޫކޮށްލާއިރުގައި އެކަންކަމާ މެދު
ނުވިސްނައި އެ ކަން ކަމުގައި ކުރިމަތިލާނެ އިޝޫތަކަށް ޚިޔާލުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ ވެސް މުޅިން ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.
އެހެންވީމާ ،ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ބައެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާކަން ޤަބޫލުނުކޮށް

ވެސް ދުވަސް ތަކެއް ހޭދަކޮށްފީމުއޭ .އެހެންނަމަވެސް ހަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ސޮސައިޓީގައި މިކަން އޮތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިއީ ހަމަ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ
ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން .އެހެންވީމާ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު މިއީ.
އެހެންނަމަވެސް ،އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވީ މިކަން ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ
ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން .އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް ތަޢާރުޟުވުމެއް ނެތް
ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮސައިޓީގައި ރަނގަޅު އާދަތަކާއި ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ނިންމާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ ގެވެށި
އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި
ބިލުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ އަދި އިސްލާމްދީނާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފުށުއަރާ މާއްދާ އެއް އޮތް ކަމަކަށް
އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމެއްގައި ބަހަނާ އެއް
ދައްކައި ،ކަމެއް ނުކުރަން ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް މި އަޅުވަނީ އިސްލާމްދީނާ .އެއީ ދިވެހިންގެ ޢަޤީދާ،
ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ގޮތް .އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތާއި ރޫހުން އެކަން އެ ދީނެއް ޤަބޫލުކޮށްގެން
ތިބި އިސްލާމްދީން .އެހެންވީމާ ،ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މި އޮންނަނީ
އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް .އިސްލާމްދީނުގައި މަނާ ވަނީ އަނިޔާކުރުން .އެއީ ގެވެށި އަނިޔާ ވިޔަސް އަދި
އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާ އަކީ މަނާކަމެއް .ތިމާ ،ތިމާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވުން
ވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ޙަރާމްކުރެވިގެން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ މި
ބިލަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގެ ވަކި ކަންތައްތަކާ ފުށުއަރާ ކަމަށް ބުނެ ،މި ބާވަތުގެ
ވާހަކަ މިއަދު ދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ އެއް ނޫން .ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އިއްޔެގައި މި
ޤައުމުގައި ގޯސްވި ހުރިހާ ކަމެއް މިއަދުގައި ރަނގަޅު .މި ވީ ކިހިނެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މި ވީ ގޮތަކީ ހުރިހާ
ކަމެއް ވެސް ގޯސްވީ ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ .ވެރިކަން ލިބުނީމާ ދެން ހަމަ ނެތް ގޯސް އެއްވެސް ކަމެއް.
އިއްޔެގައި އަޅުގަނޑު މެން ޓެކްސް ނަގައިގެން ފެށި ،އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ވެސް މިއަދު ދެވޭކަށް ނެތް .ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސް ،ދެވޭނެ .ހުއްޓާލާކަށް ވެސް ނުކުރެވޭނެ .އެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ .އަޅުގަނޑު މި ތިބީ އެކަން ކުރާކަށް
ފުރުޞަތުދޭކަށް ނޫން .ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތު ވެސް ކުރާނެ .ދެމުންގެންދާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.
ވެރިކަމަށް އަރައި ކޮންމެހެނެއް ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމެއް ނެތް .ކާކު ބުނެގެންތޯ ހަވާލުވީ ދަރަންޏަށް .ކާކު

ބުނެގެންތޯ .ކޮން ބަޔަކު ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެންތޯ އެ ކަމާ ހަވާލުވީ .ދެން ކޮންމެހެން ހަވާލުވެވަޑައިގެން ޤައުމުގެ
ދަރަނި ބޮޑޭ މިކަން ކުރެވޭކަށް ނެތޭ .ވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރަން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ އެ ބާރުތައް
ދަމަހައްޓަން ތިމާގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ޚަރަދުކުރަންޏާ ކުރެވޭނީ .އެކަންތަކަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ،ދައުލަތުގެ
ފައިސާ އިން ޚަރަދުކުރުމަކީ ވެސް އަނިޔާ .މި ވެސް ހިމެނޭނެ ގެވެށި އަނިޔާގަ .އަޅުގަނޑުމެން ގެ ކިޔައިގެންނުވާނެ
އިންސާނާ ދިރިއުޅޭ ހަމައެކަނި ނިދަންވަންނަ ކޮޓަރި އަށް .ތިމާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކީ ވެސް ގެ .މި
ޤައުމުގެ ހުރިހާ ތަނަކީ ވެސް ،މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއި ހިޔާވަހިކަމާ އެކު އުޅެވެންޖެހޭނެ
ތަނެއް .މަގުމަތީގައި އަޅުގަނޑު އިއްޔެގައި ދުށީމު 2 ،ވަނަ ދުވަހު ދުށީމު ،ފަހަތުން ތަޅަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ޔުނިފޯމް ދީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަޔަކަށް މުސާރަދީގެން،
އަދި އެ ފައިސާ އިން ޚަރަދުކޮށްގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރެވިގެން އަދި އެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މާތް ﷲ
ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މި ޤައުމުގެ ޒަމާނުއްސުރެ އެތައް
ދުވަހަކުންސުރެ ކާބަފައިން ހާސިލުކޮށްފައި އޮތް އެތައް މަޤާމެކޭ އެއީ .މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް
ހާސިލުކޮށްފައި އޮތް ދަރަޖަ އެއީ .އޭގެ އަގުވައްޓާލައި ރައްޔިތުންގެ ފަހަތުން ކާށިބިންނަ ބީދައިން ،ރައްޔިތުންގެ
ބޯތަކުގައި މުގުރުބުރިން ކާށީގައި ފަޅަން ތަޅާ ބީދައިން ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ތަޅަމުންގެންދިޔަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތް .މީ ވެސް އަނިޔާ .ހަމަ ގެވެށި އަނިޔާ އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން މިދާ މާލޭގެ
މަގުމަތީގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އަނިޔާ .މީ ވެސް ބަޔަކު ނިކުމެ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން އެ
ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރި އަނިޔާ .އެހެންވީމާ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މި ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދެކެވެންޖެހޭ.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ސުވާލެއް .ރައިޓް އޯރ ރޯންގު .ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުން
އިޚްތިޔާރުކުރަންވީ ނުބައި ގޮތްތޯ .ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރުކުރަންވީ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިއަދު
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނިޔާވެރިކަން މިއަދު އޮތް މިންވަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވުމުން
ދީނާ އަޅުވައި ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަ ނޑު ހަނދާނަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިއަދު
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ދައްކައިގެން ސަލާމަތްވެވެން ނެތްކަން .މިކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ
ހެއްކަކީ އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި ޕަބްލިކުސިޓީގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު .ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ
ޙައްޤަކުން އުނިވުން މިއީ އަނިޔާ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަނިޔާއަކަށް ނުވާނެ މީހެއްގެ ބޮލުގައި ލަކުނޑިބުރި އެއް
ޖެހުން ހަމައެކަނި އެއީ ކަމަކަށް .މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިއެއް ހެރުން ހަމައެކަނި އެއީ ކަމަކަށް .ނަފްސާނީ ގޮތުން ލިބޭ
ގެއްލުން ،ޖި ސްމާނީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން ،އަދި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މުއްސަނދިން ތިބެގެން ،އެ ބޭބޭފުޅުންގެ
ފަހަތުން ރައްޔިތުން ޖައްސުވައިގެން މި ކުޅޭ ސިޔާސީ ގޭމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ .ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސް .އެހެންވީމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަބަދުވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު

ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ހިނގަންވީ މަގުދައްކަންވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ .އެހެންވީމާ ،މި މަޖިލީހުގައި
ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި އޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރު .އެހެންވީމާ ،އެ ފިރުކުގެ މަތިން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ޤައުމު
މިއަދު މި ދަނީ ރަނގަޅު މަގަކުންނޭ ދެންނެވޭކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނެތް .ސަބަބަކީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ގާތްގަނޑަކަށް ހިސޯރުވެފައި މި އޮތީ ދެތިން ހަތަރު މުއްސަނދިންގެ އަތް ދަށުގަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިއީ
ޙަޤީޤަތަކީ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅާ ވާހަކަދައްކަމުން ގޮސް އެތައްއެތައް
ކަންތައްތަކެއް ކުރުވައި ނިންމާފައި އެތައް އެތައް އަނިޔާ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިގެން ދިޔައިމާ އޭގެ
ފަހަތުން ހަމަ މީޑިޔާގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަވާ...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މި ބަހުސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ވަގުތު މިހާރު ހަމަވީ.
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމު ޢަލީ.

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ގެވެހި އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙު ،ކީކޭތޯ ރައީސް.
ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ އާދެ .ގެވެށި އަނިޔާ އަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙުތަކާ އެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
ބޭނުން ވަރަށް މުހިއްމު ދެ ވާހަކަ އެއް އެބަ އޮތް .އެ ދެ ވާހަކަ އަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި،
އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ވާ  2އިޞްލާޙަކަށް ދަންނަވާލާ ވާހަކަ އެއް .ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކީ ބިލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ،
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ވަރަށް އުނދަގޫވޭ އިނގޭތޯ .ބިލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރަން
ބައެއް ބޭފުޅު ން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮންނަ އިޞްލާޙަކީ ނުވަތަ ބިލުގައި މި އޮތް ގޮތަކީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ
ލަފާލިބިފައި ވަނީ އަނބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް
ބެލުމެއް ނެތި މާބަނޑުކުރުން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި މާއްދާ އަކީ މިއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާއާ ޚިލާފު މާއްދާ އެއް
ކަމުގައި ބުނެ ،މި މާއްދާ އުނިކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކަ އެއް މިއީ.
އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި މިންވަރުން މި މާއްދާ އަކީ މިއީ އިސްލާމި ޝަރީޢާއާ ޚިލާފު މާއްދާއަކަށް ނުވާނެ .އަދި ކީއްތޯ
މި މާއްދާގައި ބައްޓަންވެފައި އޮތް ގޮތުން މި މާއްދާގައި މި ބުނާ ވާހަކަ އަކީ މިއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އާއި އިސްލާމީ
ފިޤުހާ މުޅިން އެއްގޮތަށް އޮތް މާއްދާ އެއް .ސަބަބަކީ ،އަންހެނަކު ރޯދަޔަށް ހުންނައިރު އޭނަ ރޯދަ އަށް ހުރުމުގެ
ސަބަބުން ވަކި ގޮތަކަށް އޭނަގެ ކެއިންބުއިން ބައްޓަންކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އޭނަގެ
ހަށިގަނޑަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން އިތުބާރުހުރި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީ ފަތުވާދީފިކަމުގައި

ވަނީ ނަމަ އިސްލާމްދީނުގައި އޭނަ އަށް މަޖުބޫރު ގޮތަކީ އެ ރޯދަ ދޫކޮށްލާފައި ބަލި ރަނގަޅު ވީމަ ،އޭގެ ފަހުން
ދުވަހެއްގައި އެ ރޯދަ ހިފުން .މިއީ އޮންނަ ގޮތް .މިސާލަކަށް ކިޑުނީ މައްސަލަޖެހިފައި ހުންނަ މީހަކު ކިޑުނީ
ބަދަލުކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް ރެޔާއި ދުވާލެއްގެ ތެރޭގައި ވަކި ވަރަކަށް ފެންބުއިން ލާޒިމްކޮށްފައި އޮންނަނީ
ޑޮކްޓަރުން .ބަނޑުގެ އެތެރޭގައިވާ ކަންތައްތަކެއް ނޭނގޭނެ އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ ފަޤީހުންނަކަށެއް .ބަނޑުގެ އެތެރޭގައި
ހިނގާ ކަންތައްތައް އެނގޭނީ އެކަމުގެ ތަޚައްޞުޞް އަހުލުވެރިންނަށް .އެއީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން .އެހެންވީމާ ،ބަނޑާ
ބެހޭ ،ޞިއްޙީ ކަންތައްތަކުގެ ފަތުވާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭނީ ދީނުގެ މީހުން ވެސް ވެސް ނަގަންޖެހޭނީ އެކަމުގެ
އަހުލުވެރިންގެ ކައިރިން .އެހެންވީމާ ،ފިޤުހު އެކަޑަމީތަކުގައި އިސްލާމީ މަޖުމަޢުތަކުގައި ތިބޭނެ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން
ވެސް .ދެވަނަ ވާހަކަ އަކަށް މި އޮންނަނީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ވަހަކަ .އަންހެނަކު ބޭނުން ތާނކަށް ގޮސްފައި،
ބޭނުން ތާނކަށް ގޮސް އައިއްސައި އޭގެ މާނައަކީ ވަޒީފާ އަށް ގޮައްސަ ،ޙައްޖަށް ދާންވެއްޖެއްޔާ ޙައްޖަށް ގޮއްސައި،
ކިޔަވަންދާންވެއްޖެއްޔާ ކިޔަވަން ގޮއްސައި ،މެޑިކަލް ޗެކަޕަކަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދާން ބޭނުން ވެއްޖެއްޔާ ރާއްޖެ
އިން ބޭރަށް ގޮސް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން އޭނަ އަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދޭ .ފިރިމީހާ އަކަށް އެ ކަމަކަށް މަނަލެއް
ނުކުރެވޭނެ .ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުން މީހަކު ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ،އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ،ކިޔަވަންދާ
ބޭނުންވާ މީހަކު ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ނުލައި ،ކަލޭ ދީނީ ގޮތުން ތިކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކޭ ކިޔާފައި ކުރުމުގެ
އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެ .ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޡްފުޅެއްގައި އޮންނާނެ އަންހެނަކު  3ދުވަހަށް ދަތުރުކުރަންޏާ
މަޙުރަމަކު ހުންނަންޖެހޭނޭ .އެހެންނަމަވެސް ،ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާތި ،ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ވެސް ކީރިތި ރަސޫލާގެ
ޙަދީޘްފުޅުތައް ވެސް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ލާޒިމް ޝަރުތެއް އެއީ އެ އާޔަތެއް ބާއްވައިލެއްވުނު ސަބަބު ،އެ ހަދީޘްފުޅެއް
ވާރިދުވި ސަބަބު ،އޭރުގެ އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު ،އޭރުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ،އޭރުގެ ސިޔާސީ ޙާލަތު ދެނެ...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރޯދަ އަށް ހުރެފައި އަދި ޑޮކްޓަރު އިޚްތިޔާރުދެއްވީމާ
ނޫނީ އޭނާ ބަލި ޙާލަތަށް ޓަކައި ރޯދަދޫކޮށްލުމާއި ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވުމާ މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ މައްސަލަ
އެއް .ދަރިން ނުހޯދުމަކީ އެއީ އޮތް ޙައްޤެއް .ދަރިން ނުހޯދަން ބޭނުމިއްޔާ ދެމަފިރިން އެއްބަސްވެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ
އުސޫލުތަކެއް ހުންނާނެ .އެހެންނަމަވެސް ،ވަކި ޙާލަތަށް ޓަކައޭ ނޫނޭ އަނބިމީހާއާ ގާތްނުވެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެއް ޤާނޫނެއް
ފަރުމާ އެއް ނުކުރެވޭނެ .އެކަން ކޮށްގެން ނުވެސް ވާނެ .މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން .އެހެންވީމާ ،އެކަން

ކުރެވެންޖެހޭނީ މިސާލަކަށް ކިޔަވަންދިއުމަށް ޓަކައި އަދި ކިޔަވަންނުގޮސް އަންހެން ކުދިން ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވެސް
ދީނީ ގޮތުން އެކަން ކުރެވޭނެ ހަމަތަކެއް ހުންނާނެ .އޭނަގެ ބެލެނިވެރިޔަކު ނެތި ،އަންހެނަކު ފުރައިގެން  3ދުވަހަށް
ވުރެ ދިގު ދަތުރަކު ނުދާން ކަނޑައެޅިގެން ދީނުގައި އޮންނާނެ .އެހެންވީމާ ،ޙައްޖަށް ދާ މީހާ ވެސް ޙައްޖަށް ދެވޭނީ
އޭނަގެ މަޙުރަމަކާ އެކީގަ .އޭނަ ޙައްޖަށް ފިރިމީހާ ނުފޮނުވަންޏާ މަޙުރަމެއް ނެތް ޙާލަތެއްގައި އޭނަ ނުފޮނުވޭނެ.
އޭނައަކަށް ނުދެވޭނެ .އެހެންވީމާ ،ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރައްވާއިރުގައި ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރަންވާނީ ދީނުގެ
މީހުން ތިބި މާޙައުލެއްގައި އެކަން ނަފީކުރެވޭ ވަރުގެ ޢިލްމާއި ޤާބިލުކަން ވެސް ތިބި މީހުން ތިބި ތަނެއްގަ .
އެހެންވީމާ ،ވަކި މާއްދާ އެއް ،ޤާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ އެއް ނަފީކުރުމަށް ޓަކައި ނޫނީ އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް ޓަކައި
ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ އެ ކަމުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި،
އެކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކުރަން .ކޮންމެއަކަސް މި ޤާނޫނުގައި އަޅުގަނޑު
ވެސް ތާއީދުކުރަން މި ޤާނޫނަކީ މި ޤާނޫނު މި ވަގުތު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް މި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުން އެއްޗަކަށް
ވެދާނެ .އެހެންވުމާއެކީގައި މިހާރު އިޞްލާޙުކުރަން ،ނޫނީ އުވާލަން ،އުނިކުރަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ދެ މާއްދާ
ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި ،އެ ދެ މާއްދާ އުވާލުމަށްފަހުގައި މި ޤާނޫނު މިވަގުތަށް ފާސްކޮށް ،އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި
މިއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ނޫނީ އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދެވޭ ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން .އެހެންނަމަވެސް ،މިކަން ކުރެވެން ވާނީ އެންމެ
ކުޑަމިނުން މިހާރު އުވާލަން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ މާއްދާ އުނިކުރުމަށްފަހު .އެހެންނޫނީ މީގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި
މައްސަލަތަކެއް ނިކުމެގެންދާނެ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަކަށް ﷲ
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން މާ މޮޅުތަކެއް މިހާ ތަނަކަށް ވެފަ އެއް ނެތް.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނިކުންނަހާވެސް މައްސަލަ އަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުރި
އިންތަކަށްވުރެ މޮޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި ނޫނީ އެހެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ނަމުގައި
ނޫނީ އެހެންވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ ނަމުގައި ވަޟުޢީ ޤާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅުމުގެ
ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ އާއި އެހެން މައްސަލަތައް އިތުރުވެގެން ދާނީ .މަރުގެ މައްސަލައިގައި
ކަނޑައެޅިގެން މަރަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފަށާ ހިސާބުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަންގަވާފައި އޮތީ މަރާ މީހުން
އެއީ އިންސާނިއްޔަތަށް ވާ ދިރުމެކޭ ތިޔަ ބައި މީހުން ޤިޞާސްހިފުމުގެ ގޮތުން މީހުން މަރައިލުމަކީ .އެހެންވީމާ ،އެކަން
އެހެން އޮންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނުތަކެއް ހަދައިގެން އުޅުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު މުޖުތަމަޢު
ފަސާދަވެފައި މި އޮތީ .އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ދާދި އަވަހަށް މި މަޖިލީހުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަރަށް
މަރުހިފުމުގެ ޤާނޫނު އަވަސް ކޮށްދެއްވައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަވަސްކޮށްދެއްވައި އޭތި ފާސްކޮށްދެއްވައި ރައްޔިތުންނަށް
އަދި މި ޤައުމަށް ހިތްހަމަޖެހުން...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު.

މިހާ

ހިސާބުން އަޅުގަނޑު

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށް 31

މިނެޓުގެ

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން .މިއަދު  1ޖަހާއިރު ޖަލްސާ ފެށޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ދަންނަވަން .މިއަދު މި ބިލުގެ
މަސައްކަތް ނިންމާލުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް .އެހެންވީމާ 31 ،މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން.

]ހުސްވަގުތުކޮޅު  12:33އިން  13:05އަށް[

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ .ގެވެށި އަނިޔާގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން
ނިންމެވި ގޮތުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން .އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް .އާދެ ،ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު މަޙްލޫފު.

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ދިވެހި
އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަންހެނުންނާ ގުޅުންހުރި ބިލު އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން
ބޭނުން .އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ދީނާ ޚިލާފޭ
ކިޔާފައި މީގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް މި ބިލަށް ތާއީދުނުކޮށް ވާހަކަދައްކަވާތީ .އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ
ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ދީންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ބައެއް ބާއޭ؟ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު ހުންނަވާއިރުގައި އެ
ތަނުގައި އެ ހިންގާ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ދީނީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ބާއޭ؟ މި ކަންކަމަށް ބެލުމެއް ނެތި
މި ތަނުގައި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާލިބިފައި ވަނީ އަނބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުނުކުރުން ކަމަށް
ބުނެފައިވަނިކޮށް އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފި ނަމަ އެއީ
އަނިޔާއެއްގެ ގޮތަށް ލިޔެފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަން ދީނާ ޚިލާފުވެދާނެ ކަމަކަށް .އެއީ
އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެހެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިހެން އެއީ
ދީނުގައި ވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ އެއް ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހަމަގައިމުވެސް ހިތްވަރުދީފަ އެއް ނޯންނާނެ .މި
ތަނުގައި އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުން އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި މިހާރު

އަނިޔާކުރަނީއޭ ކިޔާފައި މިދިޔަ  3އަހަރު އެއްވެސް އަނިޔާ އެއް ނުކުރާ ކަމަށް ހަދައިގެން މި ތަނުގައި ވާހަކަދައްކާ
އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރާތީ .ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަކީ އޭގެތެރެއިން އަނިޔާ ލިބިފައި ހުރި މީހެއް .އަޅުގަނޑަކީ 11
ފަހަރު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެ ވީ  3އަހަރު ދުވަހު ގެންގޮއްސަ ދޫނިދޫ ކުޑަގޮޅީގައި ބާއްވާފައި އޮތް މީހެއް.
އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައާ ވެސް އެއްކޮށް ބޭއްވި .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަންތަން ކަފައިލާފައި ވެސް އެބަ ހުރި.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މީހުންގެ ދަތްތައް ޖެހިޖެހީނުން ވައްޓައިލާފައި އެބަ ހުރި .ކިތަންމެ ބައެއްގެ
ބޯފަޅައިލާފައި އެބަ ހުރި .ދެން މި މީހުން ތަނަކަށް އެއްވީމަ ،ފެންޖެހީމަ އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އަނިޔާ އަކަށް
ހަދައިގެން .އަޅުގަނޑުމެން މުޒާހަރާކުރިއިރުގައި ކިތައް ރޭތޯ މި އިންނެވި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ނިހާނުމެން ލޮރީއެއްގެ މަތީ ކޮޅަށް ހުންނަވަނިކޮށް ފެންޖެހީ .ކިތައް އަންހެނުން ގަޔަށްތޯ އެ ދުވަހު ފެންދިޔައީ.
މިއަދަކު އެ މީހުންނަކަށް ނުވޭ އެ ދުވަހު އެ މީހުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމަކީ އެއްވެސް ގޯސް ކަމެއް ކަމަކަށް .އެހެންވީމާ،
އެކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަނުދައްކާށޭ .ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު އަޙް މަދު ރަޝީދުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ތިމަންނާމެން ހަމަ ހިލާ އާސަންދައާ އެހެނިހެން މުސްކުޅިންނަށް ދޭ
އިނާޔަތްތަކާ އަދިވެސް އެހެނިހެން ކަންކަން ހުއްޓުވިޔަކަނުދޭ .ތިމަންނަމެން މަސައްކަތްކުރާނަމޭ ވިދާޅުވާއިރު އަޅުގަނޑު
ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާއިރު ކޮންމެހެން އެމް.ޑީ.ޕީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރެޝަރެއް
ކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނޭ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު މިއަދު އުފެދިފައި މި އޮތް އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެ
ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދޭނެ .އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފައިސާ ނެތިސް
އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވައިގެން އެ ކަންކަން ތަޢާރަފުކޮށްފައި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލާފައި އެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން .އަނިޔާގެ ވާހަކަ
ދައްކާއިރު ފުލުހުން އަނިޔާކުރަނީއޭ ބުނާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް މި މީހުން
ދީފަ ހުރި އަނިޔާ ކުޑައީތޯ؟ ފުލުސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ގޮއްސަ ވަޅިހަރާއިރު އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންތޯ؟ އެ މީހުން
ގައިގައި އެއް ފޫޓުގެ ބޮޑެތި ޕޭމަންޓު ގާބުރި އެއްޗެހިން ޖަހާއިރުގައި އެއީކީ ދިވެހި ފުލުހެއް ނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ ،މި
މީހުން ބޭނުން..

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިވާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު
ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.
މި ބިލަކީ ނުވިހައިގެން އުޅޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައި އޮތް ބިލެއް ކަމުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަންޖެހޭ މި ތަނުގަ .އާދެ،
މިއީ ރާއްޖެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފާ

އެކުގައި ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތް ޤައުމަކަށް ވެގެން ދިޔުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން ދިޔަ މި ފަހުގެ މަރުޙަލާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި ހުޅުވިފައިވާ ،ގުޅިފައިވާ
ދުނިޔެއެއްގައޭ އަޅުގަނޑުމެން އުޅެން މި ޖެހެނީ އެހެން ޤައުމުތަކާ ވެސް ގުޅިގެންނޭ .އެހެން ވިދާޅުވާ ބޭބޭފުޅުން މި
ބިލަށް މިއަދު އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް .މުޅި ބިލަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް
މުހިއްމު މަފްހޫމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ،ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކު ހިއްސާކުރެވެމުން ދިޔަ އަނިޔާތަކެއް ހައްލުކުރެވުމަށް
ޓަކައި ހުށަހެޅިގެންދާ ޤާނޫނީ ބިލެއް ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ .ޖެންޑަރ ބަޔަރސް ވައިލެންސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސްގެ
ނަމުގައި  2114ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެއް ބައްލަވައިލައްވާ .މިހާރު ވެސް އިންޓަރނެޓުގައި އެ ރިޕޯޓު
ލިބެން އެބަ އޮތް .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ ސީޑޯގައި ވެސް ބައިވެރިވެ މިހާރު މި މަޖިލީހުން އެކަން އެޕްރޫވް
ވެސް ކޮށްފައި އޮތް ޤައުމެއް .އަދި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އެއް ބައި
ޤައުމުތަކުގައި ފޮރުވާފައި ،ވަކި ހިސާބަކުން ބާއްވާ .އެތައް ޒަމާނެއްގެ ފަހުން އެ ކަންތައް ފެނިގެން ބަލައިލާއިރު
އިންސާނިއްޔަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންދެނިވި ކަންތައްތައް އޭގައި ކުރެވިފައި ހުރިކަން އޭގެން އެނގެން އެބަ ހުރި
އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބެލީމަ .އެހެންވީމާ ،ރާއްޖެ ފަދަ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރަސީގެ ޤައުމެއްގައި
އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަމަކާ ހުރެ ނޭވާނުލެވިގެން މި އުޅޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ޤައުމެއްގައި ،ޑިމޮކްރަސީ އަންނަންޖެހޭ
ޤައުމެއްގައި ،އޮންނަންޖެހޭ ޤައުމެއްގައި ،އެއާ ހުރެ ސަލާމާތްނުވެގެން އުޅޭ ޤައުމެއްގައި މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުން އެއީ
އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ވަގުތު ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުވާންޖެހޭ ފުރުޞަތެއްހެން .އަދި މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު
ހަމަ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި މި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެން އައީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތަބާވާ
ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އުފެއްދެވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން .އެ ޕާޓީގެ
ކައުންސިލުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅާ އަދި ދާދި ފަހުން އެމެރިކާ އިން
ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނާގެ އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނީސާ އަޙްމަދު އަދި މިހާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު.
އަދި އޭގެއިތުރުން މިފަދަ ހުރިހާ ފަންނެއްގެ އެންމެ އިސްކޮށް ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ފިލިކޯޅިހަމަކޮށް
ކެވެލި ހަމަކުރަމުންދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްހޫރު އުސްތާޒު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަތްޕުޅު ވެސް މީގައި ހިމެނޭ .އެހެން ކަމުގައ ިވާތީ އެ
ވާހަކަ ދަންނަވާލަން .އާދެ ،މީގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި ބިލާ މެދު ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމުގައި
ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ ،ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީސް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކު ނެޓްވާރކު އަދި ދަ ލޯޔަރސް ކަލެކްޓިވް ވިމަންސް
ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް މި ޖަމާޢަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ހޯއްދެވުމުގައި މަސައްކަތް ކޮމިޓީން

ކުރައްވާފައި ވާތީ އެ ކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .އާދެ ،ބިލުގެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ހިމެނެނީ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ އަދި އޭގެތެރެއިން އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ .އަދި މިފަދަ
ކަންތައްތައް މި ޤައުމުގައި ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ ޤާނޫނީ މަފްހޫމުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިލު އަކުލަވާލެވިފައި
އޮތުމުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބަޔަކު ޚިޔާލު ޙަޤީޤަތުގައި
ތަފާތުވާންވީ ބިލެއް ނޫން .ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު އެ
ވިދާޅުވި ފަދައިން ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ފަހަރުގައި އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު ނެތް ކަމަށް
ޤަބޫލު އެ ކުރެއްވުނީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ސިކުނޑީގައި ހުރި ވިސްނުމުގެ ކޮށިކަމަކުން ނުވަތަ
ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް

ތަފާތުވެގެން އެ

ދިޔައީ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަތަކުން

ވިސްނައިފިކަމުގައި

ވާނަމަ

އިންސާނުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ،އަމާންކަމާއި ހިޔާވަހިކަން ގެނެސްދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ދީނަކީ
އިސްލާމްދީން .މުޅި ދުނިޔޭގެ އިންސާނިއްޔަތަށް...

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން .މި ބިލަކީ މި ވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް .މި ބިލު
ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހިމެނޭ .މި ބިލު ދިރާސާކުރެވުނު ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުގެ ޚިޔާލުތައް
އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާފައިވޭ .އަދި އެ ދާއިރާތަކުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް މި ބިލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވޭ .ގެވެށި
އަނިޔާގެ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ބައެއް ބޭފުޅުން ވިސްނާ ގޮތުގައި މިއީ ހަމަ އެކަނި އަންހެނުންނަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކުރެއްވި
ބިލެއް ކަމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުކުރެވޭ .އެހެންނެއްނޫން .މި ބިލުގައި ހިމެނިފައި މި ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގައި
ހިމެނޭ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ފިރިހެނުންނާއި މުސްކުޅިންނާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ .މިއީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް ޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވުނު ބިލެއް ނޫން .އާދެ،
ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވާ ކަހަލަ އަންހެނުންނަކީ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އަކީ ތިމަންނާގެ ޖާރިޔާ އެކޭ ނުވަތަ އަޅެކޭ.
އެގޮތަށް ހީކުރުމުގެ ދުވަސް މިހާރު މާޒީވެ ހިނގައްޖެ .އެހެންވީމާ ،އެ މީހުންނަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ
އިންސާނުން ކަމަށް ވާތީ އަންހެނުންނެކޭ ފިރިހެނުންނެކޭ ކުޑަކުދިންނެކޭ މުސްކުޅިންނެކޭ ޒުވާނުންނެކޭ މި އެންމެންނަކީ
ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް .އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅުއްވަނީ ވެސް މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާ ނުލިބޭ ކަހަލަ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި .އެހެންވީމާ ،މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިފައި
ވަނީ ވެސް އެގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން .ގޭގެ އަށް ގެންނަ ކުޑަކުދިންނަށް އަދި ގޭގޭގައި އުޅޭ އަންހެނުންނަށް
އެކިއެކި ފަރާތް ފަރާތުން ލިބޭ ގޯނާ އާއި ގެއްލުންތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް ރަނގަޅަށް

އިހުސާސްކުރެވޭ ވަޒަންކުރެވިފައި ވާނެ ކަންތައްތައް .އެހެނެއްނޫން ،މި ބިލު މިގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވި ،ހެދިފައި މި
ވަނީ

މިކަންކަމުން

ރާއްޖޭގެ

ރައްޔިތުން

ސަލާމަތްކުރުމަށް

ޓަކައި.

މިއީ ހަމައެކަނި

އަންހެނުންނަށް

ޓަކައި

ތައްޔާރުކުރެއްވި ބިލެއް ނޫން .ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް މި ބިލުން އެބަ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭ.
އެހެންވީމާ ،މި ބިލު ފާސްވެ ޤާނޫނަކަށް ވުމަކީ އެއީ މި ވަގުތަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ވާތީ މި ބިލު...

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާ ހިސާބުން ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ވަގުތު ހަމަވީ .މިހާރު
އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު.

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ވާހަކަދައްކާފައިވާ ބިލެއް .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މި ބިލަށް އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެއް .މި
ބިލު ފާސްކުރުން މިހާރު ވެސް މާ ބޮޑަށް ލަސް ވެސް ވެއްޖެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ދައްތައިންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮއްކޮމެންނާއި އަންހެން ކޮއްކޮމެންނާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނބިން އެހާ އޯގާތެރި
ބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ހަމަ އަނިޔާވެރިންނޭ .ނުވިސްނޭތީއޭ އެއީ .އެހެންވީމާ،
އެކަން އެ މީހުންނަށް ނުޙައްޤުން އަނިޔާދޭ މީހުންނަށް އަދަބުދިނުމާ އަދި އެ ކަންކަން މަނާކުރެވޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް
އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ .އެއީ އެ މީހުން ސަލާމަތުން ތިބެގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ސަލާމަތަކުންނެއް
ނުތިބެވޭނެ .އެ މީހުންނަށް އުފަލެއް ލިބިގެނެއް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އުފަލެއް ނުލިބޭނެ .އެ މީހުންނަށް އުފަލެއް
ނުލިބޭ ހާލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފާތަކެއް ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އުފާތަކެއް ހޯދާ ބައެއް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަޔަކަށެއް ނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެން އޮފީސްތަކަށް އަންނައިރު
ތައްޔާރުކޮށްދީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އިސްޓާކީނަށް އަރުވައިދީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ގަމީހު ގޮށްތަކާ އެއްޗެހި އަޅުވައިދީ އެހާ
އޯގާތެރިކޮށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވާނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ހަމަ ތަންދޮރުނުވިސްނޭ ވަރަށް
ޖާހިލު މީހުންނޭ .އެހެންވީމާ ،މި ބިލަށް އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދައްކާނެ ވަގުތުތަކެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން.
އެހެންވީމާ ،ރޮޒައިނާ އާދަމް ،ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް
ޓަކައި އެކަމަނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު މި ބިލަށް އޮތް ކަމުގައި
ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާރު މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް
ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ .އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ .އާދެ ،އެހެންވީމާ ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  71ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ
 3ވަނަ ކިޔުން އިއްވަން.
 - 11.2އާދެ ،މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  11.2އަށް .އެއީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލުގެ
ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި ،މަޖިލީހަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުމަށް ހުށަހެޅުން .އެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު.

މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .އާދެ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން .އާދެ ތަޢާރަފު .މި ބިލަކީ  11އޮގަސްޓު  2111ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2
ވަނަ ދައުރުގެ  27ވަނަ ޖަލްސާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  72ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ވާ ގޮތުގެ
މަތިން

އެ

ބިލު

ދިރާސާކުރި

ކޮމިޓީން

އެޖެންޑާގައި

ހިމަނުއްވައި

ދިރާސާކުރައްވާ

ބިލުގެ

މަސައްކަތް

ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު .ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް .އާދެ ،އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ
ބިލުތަކާއި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރައްވައި އެފަދަ ބިލުތަކުގައި އަދި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  113ވަނަ މާއްދާ އާއި  114ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީ .އަދި އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ ،މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު ،ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު،
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ ،ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު ،އަދި
އަޅުގަނޑު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ،މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު ،ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ،އާދެ ،އޭރުގެ މެންބަރު ،މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން
ޢާދިލު ،ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމު .އާދެ ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ އެއީ.

އަޅުގަނޑަކީ ނައިބު މުޤައްރިރު .ވީމަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން .އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން  16އޮގަސްޓު  2111ވަނަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ 21
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު .މި
ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  122ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދާނެ ސުންގަޑި އަކީ  31ނޮވެމްބަރ 2111ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ
ފަރާތްތަކުން ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް ލިޔުމުން ކޮމެންޓު ހޯދުނު .އާދެ ،އެ ފަރާތްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާސް
އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒް ،ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީ ،އާދެ ،ސައިރިކްސް ކޮލެޖު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ،މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް ،މޯލްޑިވްސް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީޒް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ .ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން
ލިޔުމުން ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް ދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމުން ކޮމެންޓު ފޮނުއްވި ފަރާތްތައް ދަންނަވައިލާނަން.
އާދެ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ،ކެޕިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިޓީ .މި ދެންނެވި ދެ ފަރާތުގެ
އިތުރުން ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ފަރާތުގެ ކޮމެންޓު ސިޓީ އަކުން ފޮނުއްވާފައިވޭ .ބިލާ
ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވި ކޮމެންޓުތަކަށާއި މި ބިލުގެ ދެލި ކޮޕީ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް
ހު ށަހެޅުމަށް

މަޖިލީހުގެ

ތަޅުމުގައި

ފާޅުކުރައްވާފައިވާ

ޚިޔާލުތަކަށް

ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު

ކޮމިޓީގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ބިލުގެ މާއްދާތައް ވަކިވަކިން
އިޞްލާޙުކުރަމުން ގެންގޮސް ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިލެވުނީ  29ނޮވެމްބަރ  2111ވަނަ ދުވަހު .ކޮމިޓީގައި މި
ބިލަށް ގެނެވުނު އެންމެހައި އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައި ވާނީ އެ ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންކަން
ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން .މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ  1ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު .މި
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  4ގަޑިއިރާއި  24މިނެޓުއިރު ހޭދަކުރެވުނު .އަދި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު
މި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ  1ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ހާޒިރީ ތަފްޞީލު
ޖަދުވަލު 1ގައި ހިމަނާފައި ވާނެ .އާދެ ،މިއާއެކީގައި އާދެ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ އެ ޖަދުވަލަށް އަޅުގަނޑު
ދާކަށެއް ނެތީމޭ .ދެން އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު މިގޮތަށް ފާސްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އާދެ ،ކޮމިޓީގެ އަދި
ދަންނަވަން މި ބިލު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލުގައި ޕާޓްނަރޝިޕް ބިލާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލާ
ހަވާލާދީފައި ވާތީވެ މި ބިލާ އެކު އެ  2ބިލުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ފުރިހަމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާނޭ ވާހަކަ ވެސް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން -4 .ކޮމިޓީ ނިންމުން .ވީމާ،
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މި ބިލު އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް
ރިޢާޔަތްކުރައްވައި މި ބިލާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން

އެދި ހުށަހަޅަން .އަދި ހަމަ މި ނޭވާގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު
ޝުކުރުދަންނަވަމުން

ކޮމިޓީގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ހުރިހާ

މެންބަރުން

ދެއްވި

އެއްބާރުލެއްވުމަށް

ޝުކުރުދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމައިލާނަން .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ ،މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަ އެއް ނުވޭ .އެހެންވީމާ ،މިހާރު
އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މި ދަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ އަށް .މިއީ  1ގަޑިއިރުގެ
ބަހުސްގެ ވަގުތެއް .އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ( ..ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،މާފުކުރެއްވުން އެދެން.
އަޅުގަނޑު އިދާރީ މޭޒުން އެރުވި މަޢުލޫމާތުތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް އެހެން ދެންނެވުނީ .އާދެ ،ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އަރުވަނީ .ފުރަތަމަ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން
ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ބިލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން6 .
(ހ)ގެ  -1ޤާނޫނީ ދާއިރާ އާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި އެކައުންޓިން ދާއިރާ އައި.ޓީ ދާއިރާ ފަދަ ފަންނީ ޚިދުމަތަކަށް
ވުން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ރިޔާޟު ރަޝީދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2 .ވަނަ އިޞްލާޙު 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2އިޞްލާޙުކުރުމަށް .ފަރެސްމާތޮޑާ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން(-6 .ހ).2-
މ ިއަކުރުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ޑިޕޮޒިޓުގެ
ގޮތުގައި  2ލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސެންޓްރަލް ،އަޅުގަނޑަށް އަސްލުގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް އެބަ އޮތް .އެއީ ސެންޓްރަލް
ބޭންކު ނުވަތަ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން އަންގާ ފަރާތެއްގައި ބަހައްޓަންވާނޭ .ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ވިއްޔާ
ކޮންމެވެސް އަޅުގަނޑު ފޮނުވި އިޞްލާޙުކަމެއް މި ކޮޅުގައި އޮތް އިޞްލާޙުކަމެއް ކޮންމެވެސް އެއް ހިސާބަކުން އެބަ އުޅޭ
ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު .އިބާރާތުގެ އެ ތަންކޮޅު .ސެންޓްރަލް ބޭންކޭ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ .ސެންޓްރަލް ބޭންކުން
އަންގާ ފަރާތެއްގައި ބަހައްޓަންވާނޭ .އެ އިބާރާތް އެގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ އިމްލާ ކުށް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހުގައި އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެ
އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ 3 ،ވަނަ އިޞްލާޙަކީ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  2އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙު .މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން .ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޢަލީ ވަޙީދު.

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެ އިޞްލާޙު އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައިފިން.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،އިޞްލާޙުގެ އިބާރާތް މި މަޖިލީހަށް އިއްވަންޖެހޭނެ .އެހެންވީމާ ،ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އިޞްލާޙުގެ އިބާރާތް އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން.

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތި ފޯރުކޮށްދިން ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)ގެ  2އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  .2މި އަކުރުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ނުވާ ވިޔަފާރި އެއް ނަމަ އެ ވިޔަފާރީގެ ރައުސްމާލު  1މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ
އިތުރުވުމާ އެކު ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި  1މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި
ބެހެއްޓުން .ފުލުސްޓޮޕް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން .ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 6 .ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުގެ ސިސްޓަމުން އެ އިޞްލާޙު ފެންނާކަށެއް ނެތް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް
ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވާ.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ ،އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
 6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( .ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ވެވޭ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެ މުއްދަތު ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިދޭސީ ފަރާތަކުން
ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ވިޔަފާރި އެއް ކަމުގައި
ނުބެލެވޭނެ އެވެ .އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމުން
އަންނަ ކުދި އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އެއް ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެ އެވެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް
އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުﷲ.

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުﷲ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޢަލީ ޢާރިފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު .މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން
މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން .ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން .މި މާއްދާގެ (ހ)އާ
ތަޢާރަޟުނުވާ ވިޔަފާރި އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިނުވާ ބިދޭސީ

ފަރާތަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިގެން އެ މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ،ވަކި
މަސައްކަތެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ވިލުފުށީ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ދަށުން
ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް .ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3އުނިކުރުމަށް .ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3އުނިކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ރިޔާޟު ރަޝީދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 2 .ވަނަ އިޞްލާޙު 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  4އުނިކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  6ވަނަ މާއްދާގެ  4އުނިކުރުން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ރިޔާޟު ރަޝީދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެ އިޞްލާޙަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
 3ވަނަ އިޞްލާޙު 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1އުނިކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު
މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1އުނިކުރުމަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން .ވިލުފުށީ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެ އިޞްލާޙަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
 4ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކުރުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވާ
އިޞްލާޙު.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކުރުމަށް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެ އިޞްލާޙަށް ވެސް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
 1ވަނަ އިޞްލާޙު 6 .ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު
ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު .މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ،އާދެ ،މިހާ ހިސާބުން ވޯޓު ނެގުމުގެ ވަގުތު
ޖެހުމާ އެކު އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  12އައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް .އާދެ،
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޗެކުކޮށްލެއްވުން އެދެން.

 .12ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  12އަށް .ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް .އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޗެކުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު
ޗެކުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން .މިއަދު އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
ގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު.

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

12

ވޯޓު ދެއްވީ:

46

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

11

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

12

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .47ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .24ޖުމްލަ  .12އެހެންކަމުން ،މި ބިލު
ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ .މި ގޮތަށް ފާސްވުމުން މި ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުނީ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު
ކަނޑައަޅައިފިން .އާދެ ،މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހުށެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް
ވޯޓަށް އެހުމަށް .ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ
ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް .މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން  3އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ
ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައިވޭ .އެ ތިން އިޞްލާޙަކީ ބިލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ފެށުމުގައިވާ ޕެރެގެރާފު
އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
އިޞްލާޙު .މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ސަބަބަކީ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ފުށުއަރާ އިޞްލާޙެއް ކަމުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުން .ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ދެވަނަ އިޞްލާޙަކީ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
އަށް ހޯރަފުށީގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު .އެ މާއްދާ އަށް
އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭނެ ސަބަބަކީ ބިލުގައިވާ ވާހަކަތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅު އިޞްލާޙެއްކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ
ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުން 14 .ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ބިލުގައިވާ ވާހަކަތަކާ

ދިމާ އިދިކޮޅު އިޞްލާޙެއް ކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  21މާއްދާގެ (ރ)ގެ ދަށުން .އާދެ ،މިހާރު
އެހެންވީމާ ،ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު
އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު
މުޞްޠަފާ ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ބިލުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން .މިއީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގެވެށި
އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ
މީހާ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތް ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅުމާއި އެއް މުއައްސަސާ އަނެއް މުއައްސަސާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް
ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،މި އިޞްލާޙަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

ވޯޓު ދެއްވީ:

42

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

11

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

12

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .42ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .22ޖުމްލަ  .11އެހެންކަމުން ،މި
އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ 2 .ވަނަ އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު .ބިލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  17ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް
އިޞްލާޙުކުރުން .ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްތުގައި ނުވަތަ ގަސްތުގައި
ނޫނަސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން .ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ފެންނާނެ ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް
ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދިޔުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

ވޯޓު ދެއްވީ:

19

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

29

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

11

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .42ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .21ޖުމްލަ  .11އެހެންކަމުން ،މި
އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި .އާދެ ،ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ބިލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން( .ވަގުތުކޮޅޮކަށްފަހު) ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( .ވަގުތުކޮޅޮކަށްފަހު) ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުން

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

12

ވޯޓު ދެއްވީ:

31

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

12

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

11

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .32ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .17ޖުމްލަ  .12އެހެންކަމުން ،މި
އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.
ވަޑައިގެން.

ނޫން،

ނޫން،

ޖަލްސާ

ހިނގަމުންދާއިރު

ވަޑައެއްނުގެންނެވޭނެ

އިދާރީ

މޭޒު

ދޮށަށް.

އެނބުރި

ވަޑައިގަންނަވާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.
އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެން .ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .އާދެ ،ތި ބޭފުޅުން ތި
ނަންގަވާ މައްސަލަ އަކީ މި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަނީ ،ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ކަމަށް ވާތީ ،މިހާރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ،ތި
ބޭފުޅުން ތި އަޑު އުފުއްލަވަނީ .އަޅުގަނޑު މި ގޮނޑީގައި އިނދެގެން އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ކައުންސެލް
ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާގެ މައްޗަށް .މިހާރު މި މައްސަލައިގައި މި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ލަފަޔަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ މެންބަރުކަން ނިމުމަކަށް ގެނައި ހުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މެންބަރުކަން ނިމުމަކަށް އައީ އެ
ތާރީޚު ފެށިގެން ކަމަށް .އެ ތާރީޚުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޞައްޙަ
މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ކުރައްވާފައި އޮތް ތާއީދެއް އެ ތާއީދަކީ .އެހެންވީމާ ،އެ ތާއީދު ޞައްޙަކަމަށް
އަޅުގަނޑު އެ ބަލަންޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ،އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް
ގެންދަނީ .އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ .ވޯޓަށް އެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތެއް
ނޭރުވޭނެ .ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ.

މާމިނގިލީ

ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

ވަޑައިގަންނަވާ.

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .އާދެ ،ދެން،
އޮތް އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އިއްވެވުމަށް ،ދެން ،އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާ.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި...

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ކޮޅަށް ތިއްބެވި ހުރިހާ
ޢިއްޒަތްތެރި

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ.

މެންބަރުން

ކޮޅަށް

ތިއްބެވި

ހުރިހާ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން

އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،މި މައްސަލައިގައި ،އާދެ ،މި މައްސަލައިގައި އިތުރަށް އަޅުގަނޑު
މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑު  11މިނެޓުއިރަށް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން.

]ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން 13:11 :އިން  14:12އަށް[

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނެތް މައްސަލަ އެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ .ސަބަބަކީ މިއަދު މި ދިމާވި މައްސަލަ އަކީ ގެވެށި އަނިޔާ
ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .އެހެންނަމަވެސް ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ
މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފަ .އެހެންވީމާ ،މިހާރު މި ސުވާލުއުފެދޭ ހިސާބަކީ މި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އިޞްލާޙު އަނބުރާ
ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށާއި ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރަށާ އޮވެއޭ .އެހެންވީމާ ،މިއަދު މި ޖަލްސާގައި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ނެތީމަ ،އެ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އެ
މެންބަރަކަށް ނެތެއްނޫންހޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތް ކަމަކަށް ވާތީވެ
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކޮށްފައި މި ހުންނަނީ އެ ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް ކަމަށް .އެ
ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމް.ޑީ .ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ
އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތާއީދު ދަމަހައްޓަވަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ މާ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ނޫން .މުޞްޠަފާ އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި
ވަނީ އެއީ މެންބަރަކަށް ހުންނަވައިގެން އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން .އެހެންކަމުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން
ހަމަ އެ އިޞްލާޙުތައް އެ އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން .އަދި މި ފުރުޞަތުގައި މިކަހަލަ
މައްސަލަތަކުގައި ރިޔާސަތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ހައްލު ހޯއްދަވާތީ އެކަމަށް ޓަކައި ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ ،މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ ވޯޓައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ކާޑުކޮޅު ޗެކުކޮށްލައްވާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
އާދެ ،މިހާރު ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .ކާޑުކޮޅު ޗެކުކޮށްލައްވާ .އަޅުގަނޑު މިހާރު  1ވަނަ
އިޞްލާޙަށް 1 ،ވަނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން މި އުޅެނީ .އެހެންވީމާ 1 ،ވަނަ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް
އިއްވަވާލަދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު
ޞާލިޙު ތާޢީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު .ބިލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  11ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް
އިޞްލާޙުކުރުން .ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު.

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

41

ވޯޓު ދެއްވީ:

43

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

-

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

-

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .43ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .22ޖުމްލަ  .41އެހެންކަމުން މި
އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ 6 .ވަނަ އިޞްލާޙު ޖަލްސާ އަށް އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު
ޞާލިޙު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު .ބިލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  2ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް
އިޞްލާޙުކުރުން .ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ހިމެނޭކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން ހިމެނޭ ނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ތަފްޞީލު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

45

ވޯޓު ދެއްވީ:

41

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

00

ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

00

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .41ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .21ޖުމްލަ  .45އެހެންކަމުން މި
އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ .ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު
ޞާލިޙު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު .ބިލުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ފެށުމުގައިވާ ޕެރެގެރާފު އަންނަނިވި ގޮތަށް
އިޞްލާޙުކުރުން .އަ ންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭ ނަމަ އެ
އަމުރަށް އެދޭނީ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރި އަކު ނުވަތަ އޭނާ ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ މި
ޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

46

ވޯޓު ދެއްވީ:

19

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

23

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

11

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .42ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .22ޖުމްލަ  .46އެހެންކަމުން މި
އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި .އާދެ ،ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު
މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ތާއީދުކޮށްފައިވާފައިވާ އިޞްލާޙު .ބިލުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ފެށުމުގައިވާ ޕެރެގެރާފު
އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން .އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓަށް ބުރަވެވޭނެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

46

ވޯޓު ދެއްވީ:

12

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

26

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

11

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .44ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .23ޖުމްލަ  .46އެހެންކަމުން މި
އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ .ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަދި އެއް ފަހަރު
ދަންނަވައިލާނަން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

46

ވޯޓު ދެއްވީ:

12

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

26

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

-

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .44ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .23ޖުމްލަ  .46އެހެންކަމުން މި
އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި .އާދެ ،ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވާ.

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު
ޞާލިޙު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު .ބިލުގެ  11ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން .ލާމަރުކަޒީ ބައެއް
އުސޫލުތައް 11 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) -ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ކައުންސިލުތަކުން އުފުލުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދީ ،އެ ކަމަށް ޤާނޫނީ ބާރުލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭގެތެރެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލެއް އެއީ އެ ކައުންސިލެއް
ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުގައި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ސަރަހައްދަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އޭޖެންޓުކަމުގައި މި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީރަށް ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ .ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ސަރަހައް ދަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ އޭޖެންޓަކީ އެ ސަރަހައްދަށް ޚިދުމަތްދޭ ޤައުމީ އިދާރާ ކަމުގައި
ވަޒީރަށް ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ( .ށ) -މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން އެއްވެސް ބާރެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ މި
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއް ރަށު ކައުންސިލާ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލާ ނުވަތަ
ޤައުމީ އިދާރާއަކާ ވަޒީރު ހަވާލުކުރަންވާނީ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބާރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެ
ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާ އަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ އެކު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ނިޒާމެއް
އެ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާ އަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާ އެކުގަ އެވެ( .ނ) -ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު
ކައުންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޤައުމީ އިދާރާތްތަކުގެ ފެންވަރުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަ ދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
މައްޗަށް ވަޒީރުގެ އިރުޝާދާއި ބާރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިނގާނެ އެވެ( .ރ) -މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ރަށު ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ
ކައުންސިލުގެ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާގެ ފެންވަރުގައި ހަވާލުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން ކުރަން ވާނީ އެ
ބާރުތައް ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔުމަކުންނެވެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.

]ވޯޓުދެއްވުން[

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

46

ވޯޓު ދެއްވީ:

13

ވޯޓު ނުދެއްވާ:

29

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ:

11

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  .42ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .22ޖުމްލަ  .46އެހެންކަމުން މި
އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

ނިންމުން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވުމާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ
ނިންމާލަން .ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ  9އޭޕްރީލް  2112ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:11ގައި.

والحمد هلل رب العالمين .މަޖިލިސް ނިމުނީ.
_________________

