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ހގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު)
(ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ ު

 .1ދުޢާ
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

5

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

 .2ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ
10

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މި ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  11ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 .3ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
15

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 -3.1އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން .އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ.12/2/2111/
 -3.2ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން .ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  6/11/2111އިން  11/11/2111އަށް  5ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ.
ދވަނަ ދައުރުގެ  5ވަނަ ޖަލްސާ އިން  9ވަނަ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް .މި
އެއީ  2111ވަނަ އަހަރުގެ ެ

20

ހޅުއްވާފައިނުވާތީ،
ހށަ ަ
ހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސްލާޙެއް ު
ށފަ ު
ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަ ް
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް
ނިންމައިފިން.

 .1ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
1

25

ނތް.
ތން އަންގާން އެންގުން .މިއަދު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ެ
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  .1ރިޔާސަ ު

 .5ސުވާލު

30

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ،5ސުވާލު.
ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟު ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
 -5.1ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ި
ތއެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު
ޞ ު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލާ ކުރައްވާ ސުވާލު .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރު ަ
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .އާދެ! މިހާރު
ތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟަށް.
އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި ރައީސް .އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް

40

ސ
އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ތ .އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ  15އަހަރު ދުވަ ް
ށފައޭ .އެ މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުގައި ވެސް ނުނިމި ،އެންމެ އާބާދީ؛ ޒުވާނުން އެންމެ
ކުރިން ވަނީ ފެ ި
ފހު) އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ .އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މި
ކށް ަ
ގިނަ އެއް ރަށް ކަމުގައިވާ ކިނބިދޫ( ...ވަގުތުކޮޅަ ަ
ދެންނެވި ޒުވާނުންގެ؛ ކިނބިދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ތައްޔާރުކުރާ ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު
ކށްދެއްވުމަށް .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
ތރި މިނިސްޓަރު މިކަން ސާފު ޮ
ގޮއްސަވާ ހިސާބެއް؛ ޢިއްޒަތް ެ
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓުސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތހޫ .އާދެ!
ތތެރި މެންބަރުން .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާ ު
އސް ،ޢިއްޒަ ް
` .ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ރހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު
އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިފަ ދަ ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވީތީ މި މަޖިލީހުގެ ހު ި
ފތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތައް
ތ ާ
އ ަ
ޝުކުރުއަދާކުރަން .ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓްރީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ޓަކަ ި
ކރިއަށް ގެންދާކަން އަޅުގަނޑު
ށ އަޅުގަނޑުމެން ު
ތސްނާނުކޮ ް
ސ ި
ހިންގަމުން މި ދަނީ .އޭގެތެރޭގައި އެއްވެސް ރަށެއް އި ް
ގކުރަން .އެގޮތުން
ފާހަ ަ

ތތެރި މެންބަރު އެ
ރ މެންބަރު ،ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ތތެ ި
ދެންމެ ތ .އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަ ް

ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ތ .އަތޮޅު ކިނބިދޫގައި ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޮއްސަވާ
ކރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ތތެރި މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުމުގެ ު
ހިސާބެއް އަޅުގަނޑު ވާނީ އެ ޢިއްޒަ ް
2
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ކށްދެއްވާފަ.
ސފު ޮ
ރށް ރަނގަޅަށް ާ
ށ ގޮއްސަވާ ހިސާބެއް ވަ ަ
ކ ް
ފސީލު ޮ
ތ ް
މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަރަށް ަ
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ކށް ހުންނެވި
ށލަން ބޭނުންވޭ ،ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހަ ަ
އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ފާހަގަކޮ ް
ގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތ .ކިނބިދޫގެ މެންބަރު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީއާ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟު؛ މިހާރު ެ
ގުޅިގެން އޭރު ސީ.ޕީކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ،ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ވުރެ އިސްކަންދެއްވީ މާލޭގައި
ހފައިވާ ޒުވާނުންގެ
ރހައްދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން ހަމަޖެ ި
ފލެޓު ސަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން؛ މާލޭ ގަލޮޅު ް
ކރަނީ ،އެ މަރުކަޒު މިހާރު
ގ ު
ހގަކުރަން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު އުފަލާ އެކު މިއަދު ފާހަ ަ
ފ ަ
މަރުކަޒަށްކަން އަޅުގަނޑު ާ
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ށ
އތޮޅުގެ ވަރަ ް
ތށް އެ ކަންތައް ކުރެއްވީ ތަ .
ގތުގައި މަޖިލިސް މެންބަރު އެގޮ ަ
ވަނީ ނިމިފައޭ .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮ
މ އެހެންމެ؛ އެހެންނަމަވެސް
ވތީ .ހަ ަ
ކށް ާ
ގިނަ ޒުވާނުންތަކަކީ މާލެގައި ވެސް މިހާރުވެސް ދިރިއުޅުއްވާ ޒުވާނުންތަކަ ަ
ސއްކަތްކުރަމުން ،ތ .އަތޮޅު
ގތުން މަ ަ
ނތައް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ވަރަށް ާ
އެހެން ކަ ް
ކިނބިދޫގައި ޤާއިމުކުރާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް .އެގޮތުން  2113ވަނަ އަހަރު ވެސް އަދި  2111ވަނަ
ފހަގަކުރަން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ
ނދާކަން އަޅުގަނޑު ާ
ތން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެ ް
އަހަރު ވެސް ވަރަށް ގާ ު
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ހފައިވާކަން ސިޓީއަކުން އަޅުގަނޑު ވާނީ މި ދެންނެވި ތ.
ކމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހަމަޖެ ި
ފހަގަކުރަނީ ،އެ ަ
އުފަލާ އެކު ާ
ފހަރެއްގެ މަތީން އެ
ކށް ،އެކަމުގެ ސިޓީ ވެސް ފޮނުވާފަ .އެހެންނަމަވެސް ދެ ަ
އަތޮޅު ކިނބިދޫގެ ކައުންސިލަށް ފާހަގަ ޮ
ސިޓީ ފޮނުވައި 2113 ،ވަނަ އަހަރު ވެސް އަދި މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހާއި މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު
ހގަކުރަން.
ހތާމަޔާ އެކު ފާ ަ
ބފައިނުވާކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ި
ނށް ލި ި
ފޮނުވި ސިޓީގެ އެއްވެސް ޖަވާބެއް މިހާތަ ަ
ތ
ތށް ދެއްކީމަ ވާ ގޮތަކީ ކައުންސިލް ވެސް ބަދުނާމުވާ ގޮ ް
އަޅުގަނޑުމެން ޕަބްލިކު މިކަހަލަ ފޯރަމެއްގައި މި ވާހަކަ މިގޮ ަ
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ޤބަލުގައި ހަމަ މެންބަރު ވެސް ކައުންސިލާ ވެސް ވީހާވެސް
ތ ް
ވަނީ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ މުސް ަ
ފހަގަކުރަން .މި ދެންނެވި ޔޫތު ސެންޓަރު ޤާއިމުކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ާ
ކށް ،އަދި
ގ ނޑުމެންނަށް އޭގެ އަޕްޑޭޓުތައް ލިބުނުހާ އަވަހަ ަ
މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ކައުންސިލުން އަޅު ަ
ހ
ކށްދިން ާ
ތތައް އަޅުގަނޑަށް ފޯރު ޮ
ށފައިވާ ގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާ ު
ކ ް
އޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސް ޮ
އެގްރިމެންޓުގައި ވާ ގޮތަށް ަ
ރން .މީގެއިތުރުން ކިނބިދޫގެ
ފހަގަކު ަ
ނ ވެސް ާ
އަވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަޖެޓު ،ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރާނެކަ ް
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ފްޓުބޯޅަދަނޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ؛ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑު ބައެއް މަޢުލޫމާތު
ޖހުމުގެ ބަޖެޓު
ޓކައި .އެގޮތުން ވަށައި ފެންސް ެ
ޢލޫމާތަށް ަ
ށލަން ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހަ މަ މަ ު
ހިއްސާކޮ ް
ސ
ރފިޔާ މިހާރުވެ ް
އެޕްރޫވުކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އޭގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓު؛ އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ު
ފސީލީ ރިޕޯޓެއް އަދި މިއަދާ
އެކޮޅަށް ފޮނުވާފަ .އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ބަޖެޓު ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަ ް
ހަމައަށް ވެސް ލިބިފައިނުވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓްރީ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން ،ރައީސް ޔާމީން
ހގަކުރަން.
ރމުން އަންނަ މިނިސްޓްރީއެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާ ަ
ތކު ަ
ކ ް
ކށް މަސައް ަ
ހ ވަރަށް ބުރަ ޮ
ށފަ ު
ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަ ް
3
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އޖޭގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ފްޓުބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި މި އަހަރު
ނށް މުޅި ރާ ް
ހތަ ަ
އެގޮތުން މި އަދާ ހަމައަށް ،މި ާ
ށފައި އެއީ ވަރަށް
ފހަގަކުރަން .އޭ.އެފް.ސީ ޗެލެންޖު ކަޕް؛ އޭ.އެފް.ސީން ވެސް ފާހަގަކޮ ް
ބޭއްވިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ާ
ޅތެރޭގެ
ތ ު
ކށް ،އަ ޮ
ޅތަ ަ
ކާމިޔާބު މުބާރާތެއް ގޮތުގައި .ވަކިން ޚާ އްޞަ ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަތޮ ު
ހކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައްޑު އަތޮޅު ޒޯން ސްޓޭންޑިއަމް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް
ޞތު ފަ ި
ޒުވާނުންނަށް ފުރު ަ
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ތކުގައި
ފހަގަކުރަން .އަދި އޭގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅު ަ
އވުނުކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ާ
ތަރައްޤީކުރެވި ،މުބަރާތް ބޭ ް
ށ މި ގެންދަނީ .އޭގެއިތުރުން އަވައްޓެރި
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަ ް
އ
ކށްދީ ،ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ޓަކަ ި
ފހި ޮ
ޞތު ަ
ފރު ަ
ސްރީލަންކާގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ު
ތތެރޭގައި ،އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މަހު  15ވަނަ ދުވަހު ،ނޫނީ  11ވަނަ
ކރަނީ މި ހަފް ާ
ހގަ ު
އަޅުގަނޑު އުފަލާ އެކު ފާ ަ
ހޅުވާނެކަން ވެސް
ށފައިވާ ޔޫތު؛ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ު
ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމުކޮ ް
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ލ ދަނޑެއް
ފށީގައި ފުޓުސެ ް
ފތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ކުޅުދުއް ު
ހގަކުރަން .މީގެއިތުރުން މިދިޔަ ހަ ް
އަޅުގަނޑު ފާ ަ
ކށް އެ ދަނޑު ވެސް ހުޅުވާފަ .އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެސް.ޓީ.އޯ އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެހީތެރިކަމާ
ޤާއިމުކޮށް ،ރަސްމީ ޮ
ށފައިވާ ފުޓުސެލްދަނޑު އިރާދަކުރެވިއްޔާ މި މަހު  11ނޫނީ 11ގައި އަޅުގަނޑުމެން
އެއްކޮށް ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކޮ ް
ތންގެ މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި
ފހަގަކުރަނީ ،ރައްޔި ު
ހުޅުވާނަން .އަދި މީގެއިތުރުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާ އެކު ާ
ތތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވީ
ކ ް
ފތު މަސައް ަ
މސީލުކުރައްވާ ދާއިރާ އަށް ތަ ާ
ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުން ތަ ް
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އެންމެ އަވަސް މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރަން .އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަނީ،
ށ ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ސްވިމިންޕޫލެއް
ށ ޓަކައި މިއަދާ ހަމައަ ް
ނތެރިންނަ ް
ފތު ް
ެ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިވެހި
ތ
ޤާއިމުނުކުރެވި .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިހާރު ވަރަށް އިސްކަމެއްދީގެން ހުޅުމާލޭގައި ،ރައީސް ޔާމީންގެ ޔޫ ު
ށނަން.
ސިޓީގައި ސްވިމިންޕޫލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަ ާ
ކއި އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރާ ޔޫތު ސިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަ...
އޭގެއިތުރުން ޒުވާނުންނަށް ޓަ ަ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އަށް
އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ޞތުއަރުވަން.
ފުރު ަ
105

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)
މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

4

ށ ވަންޏާ ވަޑައިގެން ބަޔާނެއް ދެއްވޭނެ .މިހާރު
ނފުޅު ކަމަ ް
ހށް ބަޔާނެއް ދެއްވަން ބޭނު ް
ޖލީ ަ
ތރި މިނިސްޓަރު މަ ި
ޢިއްޒަތް ެ
ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ ވަގުތުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު އެ ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ .އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން މި ތިބީ
މ ލަސްވެފަ .އެހެންވީމާ ،މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު
އިތުރު ސުވާލުކުރަން ހަ ަ
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ދަންނަވައިލީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނތް .ވަޒީރު
ކށް ެ
ފހަގަކުރައްވާފައި ނެތީމަ ،އެއަށް އެއްޗެކޭ ދެންނެވޭ ަ
ކތާއެއް ާ
އާދެ! ކަނޑައެޅިގެން ނިޒާމާ ބެހޭ ނު ު
ކުރިއަށް ގެންދަވާ!
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި މެންބަރު ދެންމެ
ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ ް

ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަދި

ފތު ގިނަ
މާލެ އާއި މާލޭގެ ޒޯނަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ތަ ާ
ޢތައް ހިންގާ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި މަޢުލޫމާތު ހަމަ މެންބަރަށް ވެސް އަދި މެންބަރުގެ ދާއިރާ އަށް ވެސް
މަޝްރޫ ު
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މށް ޓަކައި މި ހިއްސާކޮށްލަނީ .އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅުގަނޑުމެން...
ކށްލު ަ
ހަމަ ހިއްސާ ޮ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ލށް
ރށް ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ .އާދެ! ދެން މި އޮތީ އިތުރުގަޑީގެ ސުވާލު .އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާ ަ
އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީ ަ
ޞތުއެރުވުމުގެ ކުރިން ދަންނަވައިލާނަން .އާދެ! ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން މި އޮންނަނީ ސުވާލު؛ ސުވާލުގެ
ފުރު ަ
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ފރުޞަތު؛ މިހާރު އަޅުގަނޑު
މައުޟޫޢާއި ދެއްވި ޖަވާބުގެ މައު ޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުން .މިހާރު އަޅުގަނޑު ު
މ އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ
ފހު) އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ި
ށ ަ
ކ ް
ހޅުވައިލަނީ( .ވަގުތުކޮޅަ ަ
ޞތު ު
މި ފުރު ަ
ޢބްދުﷲ ރިޔާޟަށް.
ތރި މެންބަރު ަ
ޢިއްޒަތް ެ

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ ރައީސް .އާދެ! އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މި ކަންބޮޑުވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ށތާ  15އަހަރު ވެއްޖެ .އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ.
އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ،މި ދެންނެވި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހަދަންފެ ި
ބށް  1މަސްދުވަސް އައިރުގައި ވެސް ބަޖެޓު ވެސް
އެހެންވީމާ ،އަދިވެސް އެކަން ނުނިމޭތީ ،މި އަހަރުގެ މިހާހިސާ ަ
ނސްޓަރ އަރިހުން
ތތެރި މި ި
ށފައެއް ވެސް ނެތް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަ ް
ފ ި
ތ ެ
ލިބިފައެއް ނެތް .އަދި މަސައްކަ ް
5
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އ ވިދާޅުވެދެއްވުން .މިއީ މި
ފށި އަދި ނިންމޭނެ ތާރީޚެ ް
ތ ެ
ކށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަތް ނިންމޭނީ ،ނުވަ ަ
ސާފު ޮ

135

ހށް.
ޖހޭ އަވަ ަ
ދެންނެވިހެން ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް މުހިއް މު މަރުކަޒެކޭ .މި މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެބަ ފެށެން ެ
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުން އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ޝުކުރިއްޔާ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަ ް
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ކށްލަން ބޭނުންވޭ .އަޅުގަނޑުމެން
ސފު ޮ
ާ
ރށް
ކށް މި ޕްރޮސީޖަރ އޮންނަ ގޮތް އަޅުގަނޑު ހަމަ މެންބަ ަ
ތފްޞީލު ޮ
ަ
ށ
ކމަ ް
ރއް ޤާއިމު ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު ވިސްނުމަކީ އެ ކައުންސިލަކުން އެދިފި ަ
ޅތެރޭގައި ޔޫތު ސެންޓަ ެ
އަތޮ ު
ށ،
ކށްދެނީ .އެގޮތުން ތ .އަތޮޅު ކިނބިދޫ ކައުންސިލަ ް
ވަންޏާ އެ ކައުންސިލަށް މި ބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯރު ޮ
ފސްޓޯގައި ،ރައީސް ޔާމީންގެ
މިދެންނެވިހެން އެ ބޭފުޅުން ރިކްއެސްޓުކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންގެ މެނިސް ެ
ތރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްކަންދެވޭނީ އާބާދީގެ ދެ
ޒުވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނީ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ެ

145

ށގައި ވެސް އެ ކަންތައްތައް
ރ ު
ރށް ަ
ށށޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ ނޑުމެން މި ދަނީ އާބާދީ ކުދި ަ
ރ ަ
ރށް ަ
ނ މަތީގެ ަ
ހާހު ް
ކުރަމުން .އެގޮތުން މިދެންނެވިހެން ތ .ކިނބިދޫގެ ބަޖެޓް އެޕްރޫވްކުރެވިފައި އޮތްކަން ކައުންސިލަށް ވާނީ އަންގާފަ.
ދފައެއް
ކށް ީ
އންސިލުން އެ ޕްރޮގްރާމު ގެންގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް އަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށް ފޯރު ޮ
ނށް ކަ ު
އެހެންނަމަވެސް މިހާތަ ަ
ނުވޭ .އިރާދަކުރެވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ ކައުންސިލުން އެކަން ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން
އަމިއްލަ އަށް އިންޓަވީންކޮށްގެން ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓު ވީހާއަވަހަކަށް ނިންމުން .އެގޮތުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ
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މ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި ދެންނެވި ޔޫތު ސެންޓަރު ވެސް ހުޅުވޭނެ އިންތިޒާމު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ ި
ހަމަޖެއްސުން.

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:
މންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟު ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުގެ
ތތެރި ެ
ރ ރައީސް .ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި

155

ތެރެއިން ހަމަ އަޅުގަނޑު ސުވާލެއް ދަންނަވައިލެވޭތޯ މި ބަލަނީ .މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި؛ ކިނބިދޫގެ ވާހަކަ
ތވެދިޔަ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި މަނިކުފާނުގެ
ކށް ވޭ ު
ތ ަ
ވިދާޅުވެފައި ސުވާލުގައި މި އޮތީ .މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ބާކީ ރަށް ަ
ކހަލަ ދަނޑުތަކަކާ އެއްޗެހިތޯ އަޅުއްވާފައި ވަނީ؟
ށދެއްވާފައިވާނެތޯ؟ އަދި ކޮންކޮން ަ
ވުޒާރާ އިން ކިހާ މަސައްކަތެއް ކޮ ް
ކށްލަދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.
އެ ސާފު ޮ
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
6

ހގަކުރަން
ރއްޔާ މެންބަރު .އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ތ .އަތޮޅުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ފާ ަ
އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ި
އިނގޭތޯ .ތ .އަތޮޅަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދޭ އަތޮޅެއް .އެގޮތުން ތ .އަތޮޅުގައި ވެސް
ތން ތ .އަތޮޅު ތިމަރަފުއްޓާއި
ކތް ކުރިޔަށް .އެގޮ ު
އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ދެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމުކުރަމުގެ މަސައް ަ
ށއިގެން؛ މިހާރުވެސް
އަދި ވިލުފުށީގައި ވެސް މަސައްކަތް އިރާދާކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ލަސްތަކެއް ނުވެ ފަ ަ
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ށ
ރޔަށް އެބަ ދޭ .މީގެއިތުރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ތ .އަތޮޅަ ް
ފށީގައި މަސައްކަތް ކު ި
ތިމަރަ ު
ޅ ގުރައިދޫގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް އެ ދަނީ.
ށ ބައްލަވާ! ތ .އަތޮ ު
މސާލަކަ ް
އ؛ ި
ފތު ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަ ް
ތ ާ
ަ
ޓތައް އެ އަތޮޅުގައި ވެސް ހުޅުވަމުން އެ
ޓކައި ރިސޯ ު
ނމަށް ަ
ކށްދި ު
ފހި ޮ
ޞތު ަ
ވޒީފާގެ ފުރު ަ
ތ .އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ަ
ދަނީ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ހުރީ އަޅުގަނޑުމެން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލުގެ ތެރެއިންނާ އަދި
ޓތައް މި
މންފާ ލިބޭ ޕްރޮޖެކް ު
ތކާއި އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި ަ
ތ ަ
ތ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަ ު
ފ ު
ބިލުގެ ބޭރުން ވެސް ތަ ާ
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އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން .އަޅުގަނޑުމެން އިސްތިސްނާއެއް ނުކުރަން؛ ތ .އަތޮޅު އެކަންޏެއް ނޫން .ކައިރީގައި
ވސް އެ މަސައްކަތް އެބަ ދޭ .މިސާލަކަށް ދ .އަތޮޅުގައި ވެސް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ތކުގައި ެ
ހން އަތޮޅު ަ
ހުރި އެ ެ
ދަންނަވާނީ ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަދުވާނޭ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއްގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ
ޒުވާނަކަށް އެއިން މަންފާނުކުރާ އެއްވެސް ރަށެއް .ޝުކުރިއްޔާ.
175

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ ަ
ހއްދެވި ވާހަކަ .އެހެންވީމާ،
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ ،އައްޑޫ ޒޯން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ެ
ނއި އެއްޗެއްތޯ؟ ދެން ދެ ވަނަ
ތތޯ؟ ކުއްޔަށް ގެ ަ
އެތާ ހުރި ލައިޓު ނައްޓަވައިގެން ގެންދަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ބަޖެޓު ނެ ީ
ކށްދެއްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ 91111 .ވަޒީފާ މިހާރު ލިބުމުގައި
ޞތު ތަނަވަސް ޮ
ސުވާލަކީ ،ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރު ަ
ކހާހިސާބެއްގައިތޯ؟ އެ ވަޒީފާ ލިބޭނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައިތޯ؟ އައްޑު އަށް އޭގެތެރެއިން ލިބޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟
އޮތީ ި
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ އުފާވެއްޖެ ޝަރީފް
ތރި މެންބަރު .ހަމަ އައްޑޫ މެންބަރު ޝަރީފް؛ އަޅުގަނޑު ވަރަ ް
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ެ
ށފައި ވަނީ އައްޑު
ސުވާލެއް ކުރެއްވީމަ .އެއީ މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮ ް
ޅށްކަން އަޅުގަނޑު މިއަދު ފާހަގަކުރަން .އެގޮތުން އައްޑު އަތޮޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން އޭ.އެފް.ސީ ޗެލެންޖުކަޕް؛ މުޅި
އަތޮ ަ
ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އަދި މި ރީޖަންގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ނުވޭ މި ދެންނެވިހެން ދެ ސްޓޭޑިއަމެއްގައި
ފހަގަކުރަން .އެގޮތުން އައްޑޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ވެސް ވާނީ
ދ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފަ .އެކަން އަޅުގަނޑު ާ
އެއްފަހަރާ މިފަ ަ
ށފަ  .އޭގެއިތުރުން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް
ޤކޮ ް
މިހާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަރައް ީ
7
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ފެނިލައްވާނެ ފޭސްބުކާ އަދި އެހެނިހެން ދިމަދިމާލުން ވެސް އައްޑު އަތޮޅުގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރަމުންދާ
ތން ހިތަދޫގައި ވެސް މިހާރު ޤާއިމުވެގެންދޭ .މަރަދޫގައި ޤާއިމުވެގެންދާކަން އަޅުގަނޑު
ތކާ؛ އެގޮ ު
ފުޓްސެލް ދަނޑު ަ
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ގކުރަން .އަދި ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި މީދޫ އާއި ހުޅުދޫގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރާނަން .ފޭދޫގެ
ފާހަ ަ
ތ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.
ފ ާ
ފުޓްސެލް ދަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަ ް
ރ
ފހު ،މިހާ ު
މށް ަ
މީގެއިތުރުން ހަމަ ހެރަތެރޭގެ އޮޕަރޭޝަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ކުރިޔަށް ނުގޮސް އޮތު ަ
ރގެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކުރިޔަށް ގެނެސް ،ވަރަށް ރަނގަޅު ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތް
ވަނީ އައްޑު އަތޮޅު ހެރެތެ ޭ
ގ
ރތެރެ އިން ހަމަ ވަޒީފާ ެ
ކށް މިހާރުވެސް ހެ ެ
ފހަގަކުރަން .އެގޮތުން އައްޑު އަތޮޅުގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކަ ަ
ނ ާ
ފށާފައިކަ ް
ަ
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ކށްފައިވާ
ފހަގަ ޮ
ހގަކުރަން .މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީން ާ
ޞތު ލިބެމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާ ަ
ފުރު ަ
މ
ހ ަ
ވސް ަ
ޅށްކަން ެ
ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ އެންމެ ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބޭނީ އައްޑު އަތޮ ަ
ކށްލަން.
އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ! ދެންމެގައި އެ ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
ތޔަ ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުން
ޅ ކިނބިދޫގެ ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރައްވަމުން ި
ބޭނުންވަނީ ،ތ .އަތޮ ު
ނތޯ؟ މީ ސުވާލަކީ .އަދި މަޖިލީހަށް ހޮވުނު
އިސްނަންގަވައިގެންތޯ ނުވަތަ ދާއިރާގެ މެންބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކު ް
ޕޅުތަކުން މި
ނ ،މަސައްކަތް ު
ޅތަކުގެ ތެރެއި ް
ފަހުން ތ .އަތޮޅު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕު ު
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު...
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި
ނ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ފރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރި ް
އާދެ! ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ު
ޞތުއަރުވަން.
ށ ފުރު ަ
މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ ް
210

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާ ަ
ޅ ޒޯން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް
ތރި މިނިސްޓަރާ ކުރި ސުވާލަކީ ،އައްޑު އަތޮ ު
އާދެ! އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތް ެ
ކހިނެއްތޯ؟
ރކުރި ލައިޓަށް ވީ ި
ތ ހަ ު
ގެންދަވައިފިއޭ .ދެން ވެސް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ގެންދަވައިފީމޭ .އަޅުގަނޑު އެހީ އެ ާ
8
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ތތޯ؟ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުނުދެއްވާ މިނިސްޓަރު މުޅިން
ވ ީ
ލައިޓު ގެންދެވީ ބަޖެޓު ނެތިގެން ކުއްޔަށް ގެނައި ލައިޓުތަކަށް ާ
ފޅެއް ދެއްކެވީމަ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް މި އެދެނީ
އެހެން ވާހަކަ ު
ސދާ ޖަވާބުދިނުމަށް.
މިނިސްޓަރު އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލަށް ީ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނތް .ވަޒީރު ޖަވާބުދެއްވުމުގައި އެހެންނަމަވެސް ،ދެންމެ އެ
ެ
ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭކަށް
ޞތު ވެސް އަރުވަން .މިހާރު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ
ކތާއާ ގުޅިގެން ވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރު ަ
ހާމަކުރެވުނު ނު ު
ތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު.
ޢިއްޒަތް ެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ގ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ އައްޑު އަތޮޅު މެންބަރު
އާދެ! ހަމަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ެ
ކކޭ .މިތާނގައި ހަމަ ވަގުތު ނަގާލުމުގެ
ތތަ ެ
މ ު
ފށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،މީ ޕަބްލިކު ޑޮމެއިންގައި ހުރި މަޢުލޫ ާ
ޝަރީ ަ
ސޓޭޑިއަމް ފެށިއިރު ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން؛ ވަގުތީ،
ް
ރތަމަ
ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އެންމެ ފު ަ
ޓެމްޕަރަރީ

ލައިޓިން

ސޮލިއު ޝަނެކޭ

އައްޑު

ށ
އަތޮޅަ ް

އަޅުގަނޑުމެން

މި

ދެނީ.

އެހެންނަމަވެސް

ކައިރި

މުސްތަޤުބަލެއްގައި ،މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އައްޑު އަތޮޅު ޒޯނު ސްޓޭޑިއަމަށް ބޭނުންވާ ދާއިމީ
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ލައިޓިން ސޮލިއުޝަން އިޢުލާނުކޮށް ،އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރާނަމޭ.
ގކުރަން .އޭގެއިތުރުން ހަމަ
ތކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ ަ
ކށް ޕަބްލިކު ޑޮމެއިންގައި ހުރި މަޢުލޫމާ ު
ސފު ޮ
ާ
އެއީ ހަމަ ވަރަށް
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އެއީ ސަރުކާރުން
އތައް ކުރިއަށް
އކި މަރުޙަލާތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންގެ ކަންތަ ް
ފތު އެކި ެ
އިސްނަގައިގެން އަދި ކައުންސިލާ ތަ ާ
ލއި ،އެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެން
ކބައިތޯ ބަ ަ
ތކަކީ ޮ
ގެންދިއުމުގައި ޒުވާނުންގެ މަޝްވަރާ އާއި ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކަންތައް ަ
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ބތަކުގެ
ގންދަނީ .އެހެންވީމާ ،ތ .އަތޮޅުގެ ކިނބިދޫ އަދި ތ .އަތޮޅުގެ އެހެން ހިސާ ު
އތައް ކުރިއަށް މި ެ
ކަންތަ ް
ޒުވާނުންނާ ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިންނޭ އެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.

ފށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހޯރަ ު
ނ
ސރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭ ް
މނިސްޓަރު .ހޯރަފުށީގައި؛ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ި
ނ ފުޓުސެލް ދަނޑުގައި ވަނީ
ކގައި ،އޭގެތެރޭން މި ދޭތެރޭ ް
ޓސް އެރީނާގެ ކަންތަ ު
ހފައިވާ ސްޕޯ ް
ށ އަޅަން ހަމަޖެ ި
ފ ީ
ހޯރަ ު
ސޮއިކުރެވިފަ .އެހެންނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރާ އަޅުގަނޑު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ގުޅާލިއިރު ،ކޮންޓްރެކްޓަރ ބުނުއްވީ
9

240

ކތޯ
ބ ު
ކހާހިސާ ަ
ކންތައް އޮތީ ި
މިނިސްޓްރީގެ ބުނެލުމަކަށް މިހާރު ވަނީ މަޑުކުރައްވާފައި ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އެ ަ
ބަލައިލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ.
245

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވަޒީރު ،މިއަދުގެ ސުވާލާ ގުޅޭގޮތުން.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ލށް އަޅުގަނޑު
ތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ ަ
އާދެ ،މިއަދުގެ ސުވާލާ ނުގުޅުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހަމަ ޢިއްޒަ ް
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ރށެއްގައި
ނ ރާއްޖޭގެ ަ 31
ޝުކުރުއަދާކުރަން .އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސްޕޯޓްސް މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭ ް
ށއިގެން މި
ރތަމަ މަރުޙަލާ ފަ ަ
ޓސެލް ދަނޑު؛ އެއީ ފު ަ
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހިމެނޭ ފު ު
ށ އަޅުގަނޑު ގެންނަން
ހރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ ސަމާލުކަމަ ް
އުޅެނީ .އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ު
ށ ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު
ބޭނުންވާ އެއް ކަމެއް އެބަ އޮތް .އަޅުގަނޑުމެން މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަ ް
ށފަ .އަޅުގަނޑު މިހެން މި
ރކްޓަރުން ވަނީ ބަނގުރޫޓުކޮ ް
ދައްޗަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޮންޓް ެ
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ދެންނެވި ސަބަބަކީ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވި ،އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
އ ވަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީންގެ
ށ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެވޯޑުކޮށްފަ ި
ކ ް
ތ ަ
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތް ަ
ޢތުގައި
ހފައިވާ ކަމަކީ ،ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާ ަ
ފހު ،އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެ ި
ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައުމަށް ަ
ހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންދިނުން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކށް ދޭންޖެހޭ އެ ީ
ފނިތަ ަ
ހިމެ ނޭ ކުން ު
ރށް ލިބޭ
ގޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަ ަ
ކތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާ ު
ކށް މަސައް ަ
ތށް ގެނައި ބަދަލުގެ ތެރޭން؛ މިސާލަ ަ
ސިޔާސަ ަ

260

މހާރު ވަނީ އެކުލަވައިލާފަ .އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ސްޕޯޓްސް
ތތަކެއް ި
ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ސިޔާސަ ު
ނށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެސް
ރން ަ
އެރީނާ ޤާއިމުކުރުމުގެ ވެސް ބެލީ ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ކޮންޓްރެކްޓަ ު
ރއަށް ގެންގޮއްސަ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،މި
ތއް އެ އުސޫލުން ކު ި
އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓު ަ
ނ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރާ ސްޕޯޓްސް
ރ ް
ކތުގެ ތެ ޭ
ޓސް އެރީނާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައް ަ
 31ސްޕޯ ް
ތކެއް ނުވެ ފެށިގެންދާނޭ .އަދި މި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓު އެވޯޑްކުރިކަމުގައި
އެރީނާގެ މަސައްކަތް ލަސް ަ
ކޝްފްލޯގެ މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ .އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ބިލުތަކަށް މިއަދު ވެސް
ވީނަމަވެސް މައިގަނޑު ދައްޗަކީ ޭ
ތގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކަމުން .އެ ޚަލާޞްކުރަމުން .އަދިވެސް ނުނިމި ހުރީ.
އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ދައުލަ ު
އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދަރާފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަދަކީ ކޮބައިކަމެއް .އޭގެ
ކތާބު އަދިވެސް ނޭނގެ .އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށާއި
ހިސާބު ި
10
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ކށް
ހ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ޔަޤީންކަންއަރުވަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އަޅުގަނޑުމެން ހަމައަ ަ
ހުރި ާ
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އަޅުވާނަމޭ .ޑޮލަރުގެ އަގު ވަނީ މިހާރު ވެސް ތިރިކުރެވިފަ .މާލޭގެ އެއަރޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީކުރާނަން.
ނ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ލިބިފަ .ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު،
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު ބްރިޖުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެ ވަ ީ
ޅތެރޭގެ...
ފނިތަކުން .މީގެއިތުރުން ވެސް އަތޮ ު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި ކުން ު

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ރޔާޟު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ؛
މންބަރު ޢަބްދުﷲ ި
ތތެރި ެ
އސް .ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ތތެރި ރަ ީ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
އ
ޢތަކެ ް
ރތަމަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މަ ނިކުފާނު ވިދާޅުވި ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫ ު
ފު ަ
ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ
އތޯ؟ އަދި އެއީ މަނިކުފާނު ތި ކުރައްވަން އުޅުއްވާ
އަށް ވަޑައިގެން ،ވަނީ ބިންގަލެއް އަޅުއްވައިދެއްވާފަ .އެއީ ކޮންކަމެ ް
ކތޯ؟
ހތާ ު
ރއަށްގޮސް ނިމޭނީ ކި ާ
ތކުގައި ބަޖެޓަކީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ އަދި އެ ކަންތައްތައް ކު ި
ކަން ަ
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ އަށް ހޮވިވަޑައި ގަތީމަ އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި .އަދި
އާދެ ،ހަމަ ހިންވަރު ދާއި ާ
ޝކުރުއަދާކުރަން .އަޅުގަނޑުމެން ،ހިންނަވަރަކީ
ު
ވސް ހަމަ
ށ ހޮވިވަޑައިގެންނެވީތީ ެ
ހަމައެހެންމެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަ ް
ޕޓްސް
އޞަ އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ރަށެއް ޙަޤީޤަތުގައި .އަދި ޅ .އަތޮޅު ޤާއިމުކުރާ ސް ޯ
މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާ ް
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ނ
ހގަކުރަން .އެގޮތު ް
މށް އަޅުގަނޑު ފާ ަ
އެރީނާގައި ޅ .ނައިފަރުގެ އިތުރުން ހިންނަވަރަކީ ވެސް ހިމެނޭ ރަށެއް ކަ ަ
ރތަމަ މަރުޙަލާ؛ އެއީ
މނޭ ފު ަ
ހިންނަވަރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެޅި ބިންގަލަކީ ،އެ ރަށުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ހި ެ
ފހަގަކުރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ
ފުޓުސެލްދަނޑު ޢާއި މުކުރުން .އަޅުގަނޑު އުފަލާ އެކު ާ
ޒތްތެރި ރައީސް .އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި
ތއް ހަމަ މަރުކަޒުތަކެއް ޢިއް ަ
ތ ަ
މަރުކަޒުތައް؛ އޭރު ވަސީލަ ް
ރދުންނާ ހަވާލުކޮށްގެން މި
ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމުގެ ނަމުގައި މި ދެންނެވި ޔޫތު ސެންޓަރުތައް އެކިއެކި ޢާއްމު ފަ ު
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ތއް ގެއްލި ،އެ ތަން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ވަނީ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ
ސ ަ
ނތާނގައި ހުރި ރިސޯ ް
ތަ ް
މށް ޓަކައި.
ތތައް ހަމަކުރު ަ
ކށް ބޭނުންވާ ވަސީލަ ް
ނ މި ދަނީ ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަ ަ
ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމު ް
ތކެއްގައި ބޭނުންވާ ބިލިއާޑު މޭޒާއި
ހރިހާ ޔޫތު ސެންޓަރު ަ
އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީގައި ު
ގކުރަން .އެގޮތުން އޭގެ
އ ހަމަކުރާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ ަ
ތތަކެ ް
ލ ް
ގާލެންޑޯ ،ޗެސް ،ކެރަމް ،ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީ ަ
ރތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރޯދަމަހުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ބެލެވޭނެ ގޮތަށް އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ބެލޭނެ
ފު ަ
ދފަ.
ރޖެކްޓަރ ފޯރުކޮށް ީ
ޒވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ވާނީ ޕް ޮ
އިންތިޒާމުގެ ދަށުން ހުރިހާ ު
11
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ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި މެންބަރު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މިނިސްޓަރު ސުވާލުގެ ތެރޭން ދެއްވި ޖަވާބެއްގައި ވިދާޅުވި ،ޢިއްޒަ ް
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މި މާލޭގައި ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ކުޅިވަރު ،ޒުވާނުންގެ
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މަރުކަޒެއް ހެއްދެވި ވާހަކަ .އެއީ ކޮން އުސޫލަކުން ،ކިހާވަރެއްގެ ބަޖެޓެއްގެ ތެރޭން ކޮންތަނެއްގައި ހެއްދެވި ތަނެއްތޯއާ
ލދެއްވަފާނަންތޯ؟
ކށް ަ
ސފު ޮ
އަދި މިހާރު ކިނބިދޫގެ މި މަރުކަޒަށް ބަޖެޓުގައި ވަނީ ކިހާވަރެއްތޯ އެކުލެވިފައިާ ،

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރހައްދުގައި
ތތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ އަކީ ،ފްލެޓު ސަ ަ
ޢއްޒަ ް
އާދެ ،ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ ި
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ތކާ ހުރެ ވަނީ ބަންދުކުރެވިފަ .އެހެންނަމަވެސް ސީ.ޕީ
ފއިވާ ޔޫތު ސެންޓަރު އެކިއެކި ސަބަބު ަ
އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކޮށް ަ
ލހާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ
ތތެރި މެންބަރު .އެހެންނަމަވެސް ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮ ި
ރިޔާޟު އޭރު؛ މިހާރުގެ ޢިއްޒަ ް
ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެމް.އޯ.ޔޫއަކަށް ވާނީ އައިއްސަ .އޭގެ ބޭނުމަކީ އޭރު ބަންދުކުރެވިފައި ހުރި ޒުވާނުންގެ
ގއި އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާނަން.
ތ ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭ ަ
މަރުކަޒު އަނބުރާ ވުޖޫދަށް ގެނައުން .އެގޮތުން ހަމަ ކުރިއަށް އޮ ް
ވތުއަރުވަން އޯޕަން
ރށް ވެސް އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަޢު ަ
ތތެރި މެންބަ ަ
ހަ މަ ޢިއްޒަ ް
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ހތަރު
ކށް ަ
ތގަނޑަ ަ
ކށް އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކޮށްފައި ގާ ް
އިންވިޓޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި .އަދި ކިނބިދޫ އަށް ގާތްގަނޑަ ަ
ޚރަދުވާނެ ކަމަށް ކިނބިދޫގައި މި ދެންނެވި ޒުވާނުންގެ
ހސް ރުފިޔާ ގެ ބަޖެޓެއް އެ ކަމަށް ަ
ޅސްވަރަކަށް ާ
ލައްކަ ފަސްދޮ ަ
ކއި .މާލޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ،އަލުން ހުޅުވާ އަޅުގަނޑުމެން ޔޫތު ސެންޓަރަށް
މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަ ަ
ށ އަޅުގަނޑަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ .އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤީ
ކ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާނެ ކަމަ ް
ގާތްގަނޑަކަށް ހައެއްކަ ލައް ަ
ކށްލަން.
ކއުންޓްސް އިން ޗެކު ޮ
ފިގަރ އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ އެ ަ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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320

ތތެރި މެންބަރު
ތރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ؛ އާދެ ،ޢިއްޒަ ް
ތ ެ
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ފހުން ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް .އެކަމަކު
ރިޔާޟު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ،މަޖިލިސް މެންބަރުކަމަށް ހޮވުނު ަ
އތަކެއް .އެހެންވީމާ ،އަސްލު ރާއްޖޭގެ
މިނިސްޓަރު އަލިއަޅުވައިލެއްވީ ކުރިން އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ ހުރި ކަންތަ ް
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ދން ނޫޅުއްވާކަމާ ،ކުރީގައި މާ
ކށް ޭ
އތައް ނުކޮށްދެވޭނެކަމާ ނުވަތަ ޮ
ކއި ދާއިރާ އަށް ކަންތަ ް
ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަ ަ
ވތީ...
ކށްދެއްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ފާހަގަކުރެ ޭ
އތައް ޮ
ބޮޑަށް ކަންތަ ް

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން
ތތެ ި
ޝުކުރިއްޔާ .އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަ ް
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ތ
ޞ ު
ރށް ރަނގަޅުވާނޭ .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  15މިނެޓުގެ ވަގުތު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން ވަ ަ
މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ އަށް.

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
މ
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު މިނިސްޓަރު ވަރަށް ފުރިހަ ަ
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ދ ނޑު ހުޅުވުމުގެ ތާރީޚެއް އަހަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ.
އަށް ދެއްވައިފި .އެއީ ފޭދޫގައި އޮތް ފުޓުސެލް ފުޓުބޯޅަ ަ
ކށް އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެދެއްވައިފި .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ސުވާލު ދޫކޮށްލައިފިން.
ފ ޮ
މިނިސްޓަރު ވަރަށް ސާ ު

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.
ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
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(ނިޒާމީ މައްސަލަ)
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު މި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ
ކށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ގެންދަވާތީވެ ،ޕޮލިސް
ތ ަ
ތރި މެންބަރު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަވާފައިވާ ކަހަލަ ގޮ ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ތކެއް ކުރެއްވުމަށް؛ މާލޭގައި ގިނަ ކިނބިދޫ
ނތައް ަ
ކޮމިޝަނަރަށް ހުންނަވައިގެން ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކަ ް
ތކެއް
ކއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް މާލޭގައި ތައްޔާރުކުރައްވަން މަސައްކަތް ަ
ވ އެކަމަށް ޓަ ަ
ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭތީ ެ
ކުރެއްވި ވާހަކަ...
13
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ
ޝުކުރިއްޔާ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޢިއްޒަތްތެރި ު
ކތާއެއް ނަގަނީ .ދެންމެ ނެންގެވީ ނިޒާމާ ބެހޭ
ދއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން ނިޒާމާ ބެހޭ ނު ު
ގަ ވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ހަވާލާ ެ
ތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ
ކށް ނެތް .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ެ
މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭ ަ
ށ
ށފަހު) އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަނޑަ ް
ކ ް
ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުއެރުވުމު ގެ ފުރުޞަތު ވަޒީރަށް އަރުވަން( .ވަގުތުކޮޅަ ަ
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މ އަރުވަނީ ،ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ
މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ސުވާލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ި
ތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.
ޢިއްޒަތް ެ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި ރައީސް .ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް

360

އޢުލާނުކުރެވިގެން
ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އަޑުއިވިގެންދިޔައީ ގާތްގަނޑަކަށް  11ވަރަކަށް ފުޓުސެލް ދަނޑު ސަރުކާރުން ި
ވފައި،
ކށް ެ
ރށަ ަ
ށށް .ދެން އެކަމަކު ތޮއްޑޫ އަކީ ޚާއްޞަކޮށް ފުޓުބޯޅައިގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ަ
ދިޔަތަން އެ ކި ރަށްރަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން ،ވަރަށް ބޮޑަށް ދާއިރާގެ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ފުޓުބޯޅަ އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރޭ .އެގޮތަށް ވަރަށް
ތތަކެއް ވެސް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ މި ދަނޑު
އުއްމީދުކުރަމުންދިޔަ ދަނޑުތަކެއް .އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރީގައި މަސައްކަ ް
ށ ގެނެވޭތޯ .އެހެން...
ތޮއްޑޫ އަށް ނުވަތަ ދާއިރާގެ ރަސްދޫ އަށް ވެސް ޚާއްޞަކޮ ް

365

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތރި މެންބަރު .މިއަދުގެ ސުވާލާ ނުގުޅޭ ސުވާލަކަށް ވާތީ
ތ ެ
އާދެ ،މިއަދުގެ ސުވާލު ،ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަ ް
ރ މެންބަރަކަށް މި މަޖިލިސް ނިންމާފަޔާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އަށް
އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެ ި
ކށްލަން.
ތށް ޓަކައި ހިއްސާ ޮ
ވަޑައިގަތީމަ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓު ހަމަ ދެވިދާނެ ވާހަކަ ހަމަ މަޢުލޫމާ ަ

370

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކށްފައި ހުންނަ ސްޓޭޑިއަމުތަކުގައި ވަށައިގެން
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ތައްޔާރު ޮ
ސިޑިބަރި ޖަހައި ،ކުޅިވަރު ބެލޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ .އައްޑޫ ދަނޑުގެ އެންމެ
ސިޑިބަރިއެއް ހުރެގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މެޗެއް އޭ.އެފް.ސީ މުބާރާތުގައި ވެސް އައްޑޫގައި ނުބޭއްވިފައި ވަނީ.
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ކ
އެހެންވީމާ ،ކޮންއިރަކުންތޯ ބާކީ ސިޑިބަރިތައް ހައްދަވަނީ؟ މިއަދުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ ތެރޭން މަނިކުފާނު މި ވާހަ ަ
ދައްކަވާފައި އޮތީމަ ،އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު މި ކުރީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފރުޞަތު ވަޒީރަށް އަރުވަން.
ގަޑިހަމަވާތީވެ 1 ،މިނެޓުގެ ު

380

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނބަރު .އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއް މެންބަރަކު ،އެންމެ ޝުކުރުވެރިކަން މި ސަރުކާރަށް އަދާކުރާ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މީދޫ
ކ
ކށްދެއްވާފަ .އަދި މީގެއިތުރުން އައްޑޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގެ މަސައްކަތަ ީ
ޒުވާނުންނަށް ވެސް ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޮ

385

ފހަގަކުރަން .އަދި ދިވެހި ޓީމު އައްޑު
ރގައި ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަން ާ
ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެ ޭ
ނ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ނޫން .އެއީ އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރެއްވިފައި އޮތް
އަތޮޅުގައި ކުޅެން ހަމަނުޖެހު ީ
ތ
ރ ް
ތކުގައި ވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުޓުބޯޅަ މުބާ ާ
ކންކޮޅު ަ
ރން .އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ަ
ހގަކު ަ
ގޮތްކަން އަޅުގަނޑު ފާ ަ
ކުރިއަށް ގެންދާ އުސޫލު .އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވިސްނަމުން މި ދަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ދެން އަންނަ ބޮޑެތި
ތތަކުގައި އައްޑު ޒޯނު ގައި ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި މެޗުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން
މުބާރާ ް
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.

މީގެއިތުރުން

އައްޑޫ

ޒޯނު

ސްޓޭޑިއަމަކީ

މި

ވަގުތަކަށް

އޭ.އެފް.ސީން

ވެސް

390

ޤަބޫލުކުރާ

ގކުރަން .ދެން އަދިވެސް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ދަނޑެއް .ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއްކަން ފާހަ ަ
ގކުރަން .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބަޖެޓު ލިބޭ މިންވަރަކުން
އތައް ހުންނާނެކަން ފާހަ ަ
އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަންތަ ް
އަޅުގަނޑު އެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަން އިނގޭތޯ.
395

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއް ޔާ .ވަޒީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން .މި ހިސާބުން
ފހު)
ށ ަ
ޅކަ ް
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  5.1އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީ( .ވަގުތުކޮ ަ

 .6މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
15

400

ހޅާ ކަންކަން.
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަ ަ
ލތުގެ
 -6.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެ ް
މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ
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ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ގ .މަނާމު ،ޑރ.
މަރިޔަމް ޝަކީލާގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް
ފޮނުއްވުމުގެ މައްސަލަ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް
ތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.
ދަންނަވަން .ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
410

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު
އސް .އަޅުގަނޑު ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި ވަގު ު
ތތެރި ރަ ީ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ސަމާލުކަމަށް

ފއި
ގެންނަންޖެހި ަ

އޮތް

ފަލަސްޠީނު

މައްސަލައިގައި

ވާނީ

މައްސަލައެއް

ޅފައި
ހުށަހަ ާ

މިއަދު.

ނފެންނާތީ އަޅުގަނޑު މި
އެހެންނަމަވެ ސް މިއަދު އެޖެންޑާނުކުރެވިދާތީ މިއަށްވުރެ މުހިއްމު އެހެން ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ު

415

ލދެއްވުމަށް
ތރި ރައީސުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑަށް މި ވީނުވީއެއް ސާފުކޮށް ަ
މައްސަލައިގައި ހަމަ ޢިއްޒަތް ެ
އެދި .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިގައި
ތ ެ
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް

420

ހޅުއްވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ؛ އާދެ ،ކުއްލި
ހށަ ެ
ށހެޅުއްވިއޭ .އެ ު
ހ ަ
ދަންނަވަންޖެހެނީ ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ު
ތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މައްސަލައެއް .މާފުކުރައްވާ! ކުއްލި މަ އްސަލައެއް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ހފައިވާ ގޮތުން އެ ބަލައިލިއިރު؛
ހޅުއްވުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެ ި
ށ ެ
ށހެޅުއްވިއޭ .އެ ހު ަ
ޙުސައިން ހު ަ
ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް އެބަ ހުރި .މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑަށް ލަފާދެއްވާފައި ވަނީ ،ކުއްލި
ތ އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ކުއްލި
ރހަމަނުވާ ީ
ފތައް ފު ި
މައްސަލައެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސި ަ
ރ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެޖެންޑާކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ .އަދި މި ވާހަކަ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވަނީ ޢިއްޒަތްތެ ި
ތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ދަންނަވާފައި ކަމަށް ވެސް
މެ ންބަރު ،އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ށ ޓަކައި އެކު ވެސް ދެންމެ
ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވޭ .އެހެންވީމާ ،މި ސަބަބަ ް
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425

ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ ،އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން .އިދާރީ
މޭޒުން ސިޓީފުޅު އިއްވަވައިދެއްވުމަށް.

430

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ށފަހު ދަންނަވަމެވެ1 .
ލ ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް .ވެދުން ސަލާމަ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟި ް
ޖުލައި  2111ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ގ .މަނާމު ،ޑރ .މަރިޔަމް ޝަކީލާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާމަށް
ރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ށފައިވާތީ ،ދިވެހި ާ
ޢައްޔަންކޮ ް

435

ށހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.
ހ ަ
އެ ކަމަނާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް ު
އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ 1 .ރަމަޟާން  6 .1135ޖުލައި  .2111ޚާދިމުކުމް .ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

440

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.
 -6.2ޕޮލިސް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ހިމެނޭ  3މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު  26ޖުލައި
އ ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2111
ބރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކަ ި
2111ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ ،އެ ކޮމިޝަނަށް  3މެން ަ
ރއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ވނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫ ި
ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ަ 22
ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ

445

ހށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
މައްސަލަ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީ ަ

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ފހު ދަންނަވަމެވެ.
ށ ަ
ލ ޢަބްދުﷲ މަޞީޙް މުޙައްމަދަށް .ވެދުން ސަލާމަ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟި ް
ށ
ލ ް
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ހިމެނޭ  3މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު  26ޖުލައި 2111ގެ ނިޔަ ަ

450

ހންގެ ޤާނޫނުގެ 22
ޓކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  5/2111ފުލު ު
މޝަނަށް  3މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ަ
ހަމަވާތީ އެ ކޮ ި
ށ
ފޅުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭ ު
ދމް /
ތޛް ޢަލީ ނަ ީ
ޅއި އެ ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރު މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެވެ -1 .އަލްއުސް ާ
ބފުޅެއްގެ ނަންފު ާ
ފެންނަ ޭ 3
ފތަރު ނަންބަރު ދރ -3 .1321އަލްފާޟިލް
ޝރީފް  /ދަ ް
ަ
ހ.ގްލޯރިއޯސާ .އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަރީރާ ޢަލީ
ތއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ޅ ަ
ފޅުންގެ ނަންފު ު
ސންކާރީގެ ،ސ.މީދޫ .ވީމާ ،މި  3ބޭ ު
މުޙައްމަދު ފަރުޙާދު  /ހަ ަ
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455

ހޅުއްވައިދެއްވައި
ހށަ ަ
ު

މަޖިލީހަށް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ގޮތެއްގެ

މަތީން

ނިންމަވައިދެއްވުން

އެދެމެވެ .އިޙްތިރާމް

ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ 1 .ރަމަޟާން  6 .1135ޖުލައި  .2111ޚާދިމްކުމް ،ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ ފޮނުވަން ނިންމަން.
ބހޭ ކޮމިޓީ އަ ް
އތަކާ ެ
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަ ް

460

 -6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައިވާ ގޮތުގެ
މށް ޓަކައި ޗައިނާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާ
މަ ތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅު ަ
މށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ގ .ދެކެނަންފަރުގޭ  /ޑރ .މުޙައްމަދު
ސަފީރުކަ ަ
ސކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ،މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ
ފައިޞަލްގެ ނަންފުޅު ދިރާ ާ
ހށް އިއްވަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
މައްސަލަ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީ ަ
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އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:
ފހު ދަންނަވަމެވެ.
ށ ަ
ލ ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް .ވެދުން ސަލާމަ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟި ް
ރ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭ ު
މށް ގ.
ކށް ރާއްޖެ އިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ޗައިނާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަ ަ
ޤައުމުތަ ަ

470

މށް
ތކުރާތީ އޭނާ ސަފީރުކަ ަ
ދެކެނަންފަރުގޭ  /ޑރ .މުޙައްމަދު ފައިޞަލް؛  A122965ޢައްޔަންކުރުމަށް ގަސް ު
ހަމަޖެއްސެވުމާ

މެދު ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިދެއްވައި،

އެ މަޖިލީހުން

ނިންމެވި ގޮތް

އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ .އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ 1 .ރަމަޟާން  6 .1135ޖުލައި  .2111ޚާދިމްކުމް،
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.
475

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

 .1މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު
480

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު .މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.
ފކު ަ
ތޢާރަ ް
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -1މަޖިލީހަށް ަ
18

 .1ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން
485

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ފދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަ ް
ކށެއް އިޞްލާޙުކުރުން .އެ ަ
ވފައިވާ ބިލެއްގެ ު
ރފްކުރެ ި
ތޢާ ަ
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -1ކުރިން ަ
ނެތް.

 .9އިބްތިދާޢީ ބަހުސް
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހސް.
އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -9އިބްތިދާޢީ ބަ ު
ށހަޅުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ
ރ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ހު ަ
 -9.1ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ތމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ  11ޖޫން  2111ގައި ބޭއްވުނު،
ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު .މި ބިލުގެ ފުރަ ަ

495

ހޅުއްވައިދެއްވާނީ ސަރުކާރުގެ
ށ ަ
ނ ދައުރުގެ  3ވަނަ ޖަލްސާގައި .މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު ަ
 2111ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަ ަ
ބދުﷲ ޚަލީލު.
ރތުން ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ް
ފަ ާ

އަޅުގަނޑު މިހާރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

ހޅުއްވުމުގައި މިހާރު ހުންނެވި މަޤާމުން ނޫނީ
ހށަ ެ
ވން .ބިލު ު
ރޞަތުއަރު ަ
ޢބްދުﷲ ޚަލީލަށް ފު ު
ތރި މެންބަރު ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ކ ވެސް ދަންނަވަން.
ޅއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަ ަ
ހ ު
ޕޯޑިޔަމުން ވެސް ބިލު ހުށަ ެ
500

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޢއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް
` .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ި
ޞތު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
ށހެޅުމުގެ ފުރު ަ
ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .އަދި ހަމައެއާއެކުގައި މި ބިލު ހު ަ
ތގައި ޝުކުރުދަންނަވަން .މިއަދު އަޅުގަނޑު
ވސް މި ފުރުޞަ ު
ރކާރަށް ެ
އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ސަ ު
ކ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު .ސަރުކާރުން މި
ށހަޅާ ބިލަ ީ
ރތުން މި ހު ަ
ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ށހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގޭނެ
ބިލު ހު ަ
ތތަކުގެ ދައުރާއި ޒިންމާތަކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި އިލެކްޝަން
ރ ް
ށހަޅާ ފަ ާ
ހ ަ
ތތަކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމަށް ު
ޙާލަ ް
ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ އު ސޫލުތަކާ ،އެނޫނަސް ވޯޓު ނެގުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި
19
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ނ
ބަޔާންކުރުން .މި ބިލުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ކަންކަ ް
ތއް ހިމެނޭ .ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ނަގާ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު
ހިމެނޭ .ޤައުމީ މުހިއްމު މައްސަލަ ަ

510

ތކަކީ،
ހިމެނޭ .ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ނަގާ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ނަގާއިރުގައި މި ހިމެނޭ ކަންތައް ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  2ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އަސާސީ ޙައްޤަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަށް ވާނަމަ
ށ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ށ ދާންޖެހޭނެ ކަމަ ް
ބ ް
ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކާ ހިސާ ަ
 19ވަނަ މާއްދާ؛ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމަށް ވާ ނަމަވެސް
ށފައިވާނެ .ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 111
ށ ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާޅު ހޯދުމަކަ ް

515

ވަނަ މާއްދާ؛ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ދިގުމިން ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އަށް ވެސް ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ،މި ބިލުގައި
މށް .ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  111ވަނަ މާއްދާ؛
އެބަ ބުނޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ދާންޖެހޭނެ ކަ ަ
ކށް ވެސް
ތތަކަށް ،ގޮތަކުން ކުރެ ގޮތަ ަ
ތއް ނުވަތަ ގޮ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ަ
ބަދަލެއް

ގެންނަ

ކަމަށް

ވާނަމަ

ރައްޔިތުންގެ

ޚިޔާލު

ހޯދުމުގެ

ވޯޓަކަށް

ޖހޭނެ
ދާން ެ

މށް
ކަ ަ

މި

ބިލުގައި

ރ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސކު ާ
ށފައިވާނެ .ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާ ް
ބަޔާން ކޮ ް
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އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވައިފި ޙާލަތެއްގައި އެ ބިލަކަށް ވެސް މި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގެންފި ކަމަށް ވާނަމަ ،ޢާއްމު ޚިޔާލު
ފއިވާނެ .ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިއްމު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި މި
ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް މި ބި ލުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އ ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ޢާއްމު ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް
ށފަ ި
ޤާނޫނުގައި ފާހަގަކޮ ް
ނ ކަންކަން.
ށ ފެން ަ
ކ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ކޮންމެހެންވެސް ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއްކަން މަޖިލީހަ ް
ނިންމުމުގެ ކުރިން ،އެ ކަމަ ީ
އޭގެއިތުރުން ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ފއި މި ބިލުގައި އެބަ ވޭ.
ށ ަ
ކށް ބަޔާންކޮ ް
ލ ޮ
ތފްސީ ު
ތއްގައި އެ ވޯޓެއް ނަގާނެ ގޮތްތައް ަ
ނަގަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ޙާލަ ެ
ނ ވެސް
ފސްކުރާ ޤަރާރަކުންކަ ް
ށ ކަނޑައަޅާނީ މަޖިލީހުން ާ
އެގޮތުން ،މަޖިލީހުން ނަގަން ބޭނުންވާ އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމަ ް
މށް
ޓށް އެހު ަ
ށފައިވާނެ .މިފަދަ ޤަރާރެއްގައި އެއް މައްސަލަ އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ އަށް ވޯ ަ
މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ށ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށް ،ބުނެފައިވާނެ .ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަށް
ވެސް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަ ް
ތން ކަނޑައަޅާނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ޤަރާރަކުން .ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެންނެވި
ރ ު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަ ާ
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މ އެ ފަދަ ޤަރާރެއްގައި އެއް
ރ ޤަރާރަކުން ހަމަ  .އަދި ހަ ަ
ފސްކު ާ
ނ ވެސް މަޖިލީހުން ާ
ރތު ް
ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ފަ ާ
ޓށް
މައްސަލަ އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ވެސް ކުރިން އަޅުގަނޑު ބަޔާންކުރި ފަދައިން ،ހަމަ ބަޔާންކުރެވިދާނެ ވޯ ަ
ނންވާ މައްސަލައިގެ ދެކޮޅު ބަޔާންކޮށް ،އޭގެ ޕޮޒިޓިވް އަދި
ކ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭ ު
ޓކައި .މިފަދަ ޤަރާރުތަކާ އެ ު
އެހުމަށް ަ
ށފައި
ތކަރުދާހެއް ވެސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ށފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
އޔާރުކޮ ް
ނެގެޓިވް ވެސް ބަޔާންކޮށް ތަ ް
ށ އެ މައްސަލައިގެ؛ އެއީ ކޮން މައްސަލައެއް
ސ ވީހާ ބޮޑަ ް
އެބަ ވޭ .މިފަދަ ކަރުދާހެއްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެ ް
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ރތުން ޚިޔާލުދިނުމުގައި
ނގެ ފަ ާ
ށ ކިޔައިދިނުން .އަދި ރައްޔިތު ް
ހސާބަ ް
ފށް ރައްޔިތުންނާ ި
ކަމާއި އެ މައްސަލައިގެ ދެ ު
ރގަޔާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ސކުރާ ޤާރާ ު
ކށްދިނުން .މަޖިލީހުން ފާ ް
ހ ޮ
ފސޭ ަ
ނނަށް ލުއި ަ
ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރައްޔިތު ް
ނެރުއްވާ ޤަރާރުގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މި ބިލުގައި އެކުލެވިގެންވާނެ .އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް
ށ އޮންނަންވާނެ .ހަމައެއާއެކު އެ
ކ ް
ސފު ޮ
ކށްފައި ާ
ރހަމަ އިބާރާތް ބަޔާން ޮ
ހޅާ މައްސަލައިގެ ނުވަތަ ސުވާލުގެ ފު ި
އެދި ހުށަ ަ
ޅ ސަބަބު ވެސް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި
ހ ާ
މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަ ަ
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ށފައިވާނެ .މި ދެންނެވި ފަދަ
ށހަޅާ މުއްދަތު ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ށފައިވާނެ .ވޯޓު ނެގުމަށް އެދި ހު ަ
ބަޔާންކޮ ް
ލތަކުގެ
ޤަރާރުތަކުގެ ދަށުން ނަގާ ވޯޓު ނަގާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫ ު
ރތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މފަދަ ޤަރާ ު
މށް ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ .މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ި
ތެރެއިން ކަ ަ
ށފައިވާނެ .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
ކ ް
ނެރުއްވާ މިފަދަ ޤަރާރުތައް އަނބުރާ ގެނެވޭނެ އުސޫލެއް ވެސް މި ބިލުގައި ފާހަގަ ޮ
ތކުގައި އެއަށްވުރެ ރަނ ގަޅު ހައްލެއް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ،ގެނެވޭނެ ،އަނބުރާ ނެގޭނެ
ފަދައިން ބައެއް ޙާލަތް ަ
ތތަކެއް
ޙާލަ ް

ނުވަތަ

ށފައިވާނެ.
ބަޔާންކޮ ް

ލތަކެއް
އުސޫ ު
އެގޮތުން

އޮންނަން

އިލެކްޝަން

ޖެހޭ.

އެބަ

ކޮމިޝަނުން

އެ

ޚިޔާލު

އުސޫލުތައް
ހޯދުމުގެ

މި

ބިލުގައި

ވޯޓުނެގުމަށް

ވަރަށް

ތާރީޚެއް
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ރަނގަޅަށް
ކަނޑައަޅައި

ނ މިފަދަ ވޯޓެއް ނެގުން ކެންސަލް ،މިދެންނެވި ފަދަ ވޯޓެއް ނެގުން
ހން ޤަރާރަކު ް
އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ،އެ ެ
ޢއްމު އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން
ށފައިވާނެ .ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ާ
ކ ް
މ ބިލުގައި ފާހަގަ ޮ
ކެންސަލްކުރެވިދާނެ ކަމަށް ި
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އެކުލަވައިލަންވާނެކަމާއި ކެމްޕޭންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި

550

ތތައް ވެސް މި ބިލުގައި
ވޯޓުކަރުދާސް އޮންނަންވީ ގޮތާއި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމުގައި އޮންނަންވީ ގޮ ް
ށފައިވާނެ .އެހެންވީމާ ،މި ޤާނޫނަކީ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަށް އައު ސިފައެއް ޖައްސުވާނެ ،އަދި އައު
ބަޔާންކޮ ް
ރއީސް.
ކށްލަން .ޢިއްޒަތްތެރި ަ
ފހަގަ ޮ
މަރުޙަލާއަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން ގެންދާނެ ބިލެއްކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ާ
ގންދިއުމާ އެކު ސަރުކާރުގެ
ފށިގެންދިޔައިރުގައި ،ފެށި ެ
ނ އެބަ ޖެހޭ ،އައު މަޖިލިސް ެ
އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަ ް
އ
ވތި އުސޫލުތަ ް
ށދެނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރި ެ
ހކޮ ް
ށހެޅުއްވިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދޭ ަ
ހ ަ
ދ ބިލެއް ު
ރތުން މިފަ ަ
ފަ ާ
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ރން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ
މށް ޓަކައި މި ސަރުކާ ު
ތކުގައި ބިންވަޅުނެގު ަ
ތ ަ
ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ހި ް
ތކެއް ހުރުން އެކަށީގެންވޭ.
ނ މި ބިލުގައި އުނި ކަންތައް ަ
ތތައް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު ް
މަސައްކަ ް
ހުންނާނެ .އެހެންވީމާ ،މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާ އަދި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މި މަޖިލީހަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ
ލ ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުން ،އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން ވަރަށް
އިޞްލާޙުތައް ގެނެވި ،ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބި ު
ހންވީމާ ،މިފަދަ ބިލެއްގެ
ކށްލަން ބޭނުންވޭ .އެ ެ
ކމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ
ބޮޑު މަންފާތަކެއް ކުރާނެ ަ
ށ
ކށް ޤާނޫނީ ސިފަ ޖެއްސުމަ ް
ވހާވެސް އަވަހަށް މި ބިލު ފާސް ޮ
ކށްދިނުމަށް ޓަކައި ީ
ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ޮ
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560

ށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި
އެދި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން .ވަރަ ް
ތށް.
ޞ ަ
ފުރު ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

565

ގތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން.
ޝުކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ! ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުނު ބިލަށް ވަ ު
ފއި މި ވަނީ .އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ގަޑި  21މިނެޓު
އާދެ! ޖުމްލަ  3ގަޑިއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ބިލަށް ކަނޑައެޅި ަ
ނތު .އެމް.ޑީ.އޭ
ޓ  32ސިކު ް
ސކުންތު .ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  21މިނެ ު
ނތު .އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  11މިނެޓު ި 12
 56ސިކު ް
ށ
ތތެރި މެންބަރަ ް
ސކުންތު .ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  5މިނެޓު .ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަ ް
އަށް  11މިނެޓު ި 35
ހސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
ހޅުވާލަނީ އިބްތިދާޢީ ބަ ު
ޞތު މި ު
 5މިނެޓު .އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރު ަ
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ތތެރި
އފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ތ މި އަރުވަނީ ކުޅުދު ް
ރޞަ ު
ތރި މެންބަރުންނަށް .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު ު
ޢިއްޒަތް ެ
މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް.

ފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކުޅުދުއް ު
ކނި ދެ ކަމެއް ދަންނަވާލަން
ރއީސް .އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ހަމައެ ަ
ތތެރި ަ
ޝުކުރިއްޔާ ،ޢިއްޒަ ް

575

ކށް އެދި ދަންނަވާލީ .މި ބިލު ބަލައިލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހީވޭ ޤާނޫނުއަސާސީ
ބޭނުންވެގެން ފުރުޞަތަ ަ
ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނަގާ ވޯޓު ނެގޭނީ ހަމައެކަނި ދެތިން ޙާލަތެއްގަ .އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  262ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ
ނތައްތަކެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވަނ ވާނީ
ރ ބިލެއް ވަކި ކަހަލަ ކަ ް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފާސްކު ާ
ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ،ރެފަރެންޑަމަކަށް ގޮސްގެން ރެފަރެންޑަމުގެ ނަތީޖާއާ އެއްގޮތަށް އަތުވެއްޖެ
ކަމަށް

ވާނަމަ

ކަ މަށް

ޤނޫނުއަސާސީގައި
ާ

ބުނޭ.

އެބަ

އޭގެތެރޭގައި

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

580

އުމްރާއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތާއި ރިޔާސީ ދައުރާއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބާބުގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކުގެ
އ
ތކުގަ ި
ލތް ަ
ހވޭ އެ ޙާ ަ
ނނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ،މި ބިލު ބަލައިލުމުން އެބަ ީ
ވާހަކަ އެބަ އޮތް .އެހެ ް
އެކަންޏޭ ރެފަރެންޑަމެއް ނެގޭނީ .އަދި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނެއް ،ބިލެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް
ކ އަކީ،
އެކަން ހިނގާފައޭ އޮންނަންވާނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވެގެން މި އުޅޭ ވާހަ ަ
ޞދީޤުކުރުމުގެ
ލފައި ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަ ް
ތކީ ،ރެފަރެންޑަމަކަށް ބަ ާ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ބުނާ  3ޙާލަ ަ
ފއިވާ ރެފަރެންޑަމެއްގެ
ކަންތައް ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ބުނާ ޙާލަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށް ަ
ކ
ކކޭ .އެހެންވީމާ ،އޭގެ މާނަ އަ ީ
ތތަ ެ
މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެކޭ .އެ މައްޗަށް ރެފަ ރެންޑަމެއް ނެގުން ލާޒިމްކުރާ ޙާލަ ް
22

585

ކޮންމެހެން އެ ނޫން ޙާލަތްތަކެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ
ވފައި އޮންނަން އެބަ
މަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވޯޓެއް ނުނެގޭނެ އެކޭ ނޫނޭ .އެކަން ބިލުގައި ވަރަށް ސާފު ެ

590

ޖެހޭ .ލާޒިމް ޙާލަތާއި އިޚްތިޔާރީ ޙާލަތް .އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ގޮތުން ހީވަނީ އެކަމުގައި އެކަންޏޭ ނަގަންވާނީ.
އށް ބޭނުންވާނެހެން .މި
ށ ދާއިރުގައި މިދެންނެވި ފައިންޓިއުނިން ަ
ށއެރީ ބިލު ކޮމިޓީއަކަ ް
ތ ް
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހި ަ
އިޝޫ،

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޤަބޫލުކުރެވިފައި

އޮންނަންވާނެހެން.

ދެން

އަޅުގަނޑު

ޤަބޫލުކުރާ

ގޮތުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ،ޤައުމީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ
ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ  115ވަނަ މާއްދާ ނިޔާކުރާ ގޮތުން .އަދި މަޖިލީހުން ބިލު ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާއިރު ،އެ ބިލު
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ހެދުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރެފަރެންޑަމަކަށް
ހއް ނުވަތަ އުނދަގޫތަކެއް މި ބިލުގައި ކުރިމަތިކުރެވިފައި
ދެވިދާނެ .އެހެންވީމާ ،އެކަމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަ ެ
ހުރެގެންވާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ވެސް .އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ފތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާޒިމްކުރާ ޙާލަތުގައި
އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ވެސް .ހަމައެކަނި މި ދެންނެވި ތަ ާ
ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް އެއީ އަންނާނެ އެއްޗެއް ،މި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮތަސް ،ނެތަސް .ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
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ރފެންޑަމެއްގައި ރައްޔިތުން އަހާނީ ސުވާލެއްތާ.
ހ ސުވާލުގެ ވާހަކަ .މީގައި އެބަ އޮވޭ ފެ ަ
ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަ ާ
ނކޭ ބުނެވޭނެ ސާފުސީދާ ސުވާލަކަށް ވާންޖެހޭ .އެހެންވީމާ،
އެ ސުވާލަކީ ރައްޔިތުންނަށް އާއެކޭ ބުނެވޭނެ ނު ވަތަ ނޫ ެ
ރައްޔިތުންނަށް

ހނީ
ށހަޅަންޖެ ެ
ހ ަ
ު

ކޮންމެހެން

ރެފަރެންޑަމަކަށް

ށހަޅާ
ހ ަ
ު

މައްސަލައެއް

ނޫން.

ރެފަރެންޑަމަކަށް

ތކާއި އޭގެ ޕޮޒިޓިވާއި ނެގެޓިވް އަންނަންޖެހޭނީ އަންނަންޖެހޭ
ލ ަ
ރައްޔިތުންގެ ދާންޖެހޭ ސުވާލު .މައްސަލައިގެ ތަފްސީ ު
ރ
ށފިން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގައި .ޢިއްޒަތްތެ ި
ތކުގައި .އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮ ް
ސ ަ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާ ް
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ތ އެއްޗެހި .އެހެންވީމާ،
ހތައް ތައްޔާރުވެގެންދިޔަ ގޮ ާ
ޅށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި އެއްޗެ ި
ރައީސަށް ވަރަށް ރަނގަ ަ
ހކަ އަކީ އެހާ ވޭގްކޮށް މިކަން އޮވެގެންނުވާނޭ .އެ ސުވާލު ބަލައިލީމަ ވޯޓުލާން
އަޅުގަނޑު ދަން ނަވަންވެގެން މި އުޅޭ ވާ ަ
ކށް އެނގެންވާނޭ އެ ސުވާލުގައި އަހާ އެއްޗަކާއި އަދި ހަމައެހެންމެ އޭނަ ޖަވާބުދޭން ބޭނުންވަނީ
ފ ޮ
ސ ު
ދާ މީހާ އަށް ާ
އކަނި މައްސަލައެއް ލިޔެލާފައި ދީގެން
ބނެވޭ ގޮތަށް .ހަމަ ެ
ސހައިން ު
އާނބަސް ނުވަތަ ނޫންބަސް އޭނަ އަށް ފަ ޭ
އޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ .އިޚްތިޔާރު
ކތާ ަ
ހަމައެކަނި ފުދިގެންނުވާނޭ .އެހެންވީމާ ،މި ދެ ނު ު
ފސީދާވެގެން އެނގެން އޮތުން.
ވ އޮތުން .އަދި ސުވާލު ސާ ު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިނު ެ
ޝުކުރިއްޔާ.

ހކަދެއްކެވުން:
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާ ަ
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު .މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި
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އަޅުގަނޑުގެ ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ ހުރި .އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއް
ކތެއް ބާއޭ ނުވަތަ ޤާނޫނެއް ބާއޭ މީ .މި ޤާނޫނުން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ގޮތުގައި
ހާސިލުކުރަން ކުރާ މަސައް ަ
ކށް އެނގެން ،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ކޮންމެއިރަކު ،ކޮންމެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ބައިލީމަ އެބަ އޮވޭ ވަރަށް ސާފު ޮ
ކށް އެބަ އޮވޭ .އޮއްވާ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިތުރަށް
ފ ޮ
ކށް ވެސް ނެގިދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާ ު
ރތަ ަ
ފަ ާ
ތ
ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ،ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނުން ހަނިކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގައި ،މަޤްޞަދެއްގައި ލާފައި އޮ ް

620

ހކައެއް ނޫނީ ނުނެރެވޭ ،ނޫނީ
ބިލަކާ އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ވައްތަރުވެގެން މި އުޅެނީ .ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ވަކި ވާ ަ
ކށް އަޅުގަނޑު މި ބިލު ކިޔާލުމުން އަޅުގަނޑަށް އިހްސާސްވެގެންދަނީ.
ވަކި ސުވާލެއް ނޫނީ ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަ ަ
އެހެންވީމާ ،މީގައި މަޤްޞަދު؛ ޙަޤީޤަތުއި މީގައި ފޮރުވިފައި އެބަ އޮވޭ ވަރަށް ބޮޑު މަޤްޞަދެއް .އެއީ ކަނޑައެޅިގެން
ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަ އޮތް ލިބިފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް
ކށް ވެސް؛ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓެއް ނެގިދާނެ ކަމަށް .މިހެން
ތތަ ަ
ރ ް
ވެސް ،އަދި އެހެން ފަ ާ
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ރ
ހ ު
ތތޯ މި ާ
ނ ީ
ެ
ތކެއް ސަރުކާރުން
ތ ަ
އތޯ މިއަށްވުރެ މުހިއްމު މަސައްކަ ް
ކތެ ް
ނ މަސައް ަ
އޮއްވާ ދެން އިތުރަށް ކޮ ް
ގއި މިއަށްވުރެ މާ މުހިއްމު
ކށްދޭން .ނޫނީ ގެނެސްދޭން .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު ަ
ބށް ފޯރު ޮ
ރައްޔިތުންނާ ހިސާ ަ
ނ
ތކެއް އެބަ ހުރި ސަރުކާރުގެ ފަރާތު ް
މ ރަނގަޅު ކަންތައް ަ
މިއަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް އަސަރުކުރާނެ ާ
ފންނަނީ މިހާރަކަށް އައިސް
ނސްގެން ކުރަންޖެހޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް މި ެ
ރށްވެސް ގެ ެ
މިހާރުން މިހާ ަ
ޕކާ
ރ ބާރުވެރިކުރަން ނުވަތަ ޑިކްޓޭޓަރޝި ަ
ކށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާ ު
ނށް ކަމެއް ޮ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ަ

630

ހށަހަޅަމުންދާ
ތއް މަޖިލީހަށް ު
ނމެއްގައި ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަމުންދާ ތަން .ނުވަތަ ބިލު ަ
ދިމާލަށް ދެވޭނެ ކަހަލަ ވިސް ު
ތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ
މ ޔަޤީންނުން ވެސް ރައްޔި ު
ތަން މި ފެންނަނީ .އެހެންވީމާ ،މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހަ ަ
ހައިސިއްޔަތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް .ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތް ޙައްޤުތައް ހަނިކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި
ގ
ސތަކެއް ސަރުކާރު ެ
ދތީވެ މި ސަރުކާރުން .ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އަބަދުވެސް އިތުރު ފައި ާ
މަސައްކަތް ކުރަމުން ާ
ކށް ނެގޭނެ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން
ތތަ ަ
ރ އެހެން ފަރާ ް
ވަޒީރުންނަށް ،ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގައި ދެން މަސައްކަތްކު ާ
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ތގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުން.
ނކޮށްދެވޭނެ ގޮ ް
ބށް ފޯރު ު
ނެގޭނެ؛ އެ ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހިސާ ަ
ރކުން މަސައްކަތްކުރުން .އެހެންވީމާ،
ދތޯ ވީވާ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވާހަކަ ރައްޔިތުން ކައިރީ ނުދެއްކޭނެ ގޮތްތައް ހެ ޭ
ށ
ކ ް
ލތަކަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުގައި ތާއީދު ޮ
މިކަހަލަ ބި ު
ލތަކެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުނުކުރާތީވެ އަޅުގަ ނޑު ކަންބޮޑުވުން މި
ޤާނޫނެއްގެ ސިފަ ޖައްސަންވާނެ ކަހަލަ ބި ު
ކރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ޝ ު
ު
ފާޅުކުރީ .ވަރަށް ބޮޑަށް
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! މި ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް
ފހު) `.
ކށް ަ
ޅ ަ
ދޢުވަތުއަރުވަން( .ވަގުތުކޮ ަ
ތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ަ
ޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ހު ު
ފށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަ ު
ނބަރުން .އަޅުގަނޑު މިހާރު ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
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މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާނަށް.

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހ
ޢމަލުކުރަންޖެ ޭ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ަ
ށފައިވާ މުހިއްމު
ކ ް
ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކޮށް ،ކަށަވަރު ޮ
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މުއައްސަސާއަކަށް ވީހިނދު ،މި މުއައްސަސާ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި ހުރި ޤާނޫނެއް ހިފައިގެން މާދަމާ
އަޅުގަނޑުމެން

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގައި

ށ
ކ ް
ތަރުޖަމާކުރަންދާ ަ

ބޭނުމެއް

ނުވޭ.

އަޅުގަނޑުމެން

ކުރި

ގ
ސުވާލުތަކު ެ

ޖަވާބުހޯދުމަށް ޓަކައި ސު ޕްރީމް ކޯޓުގައި ދުވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހުރި
ނށް ބޭނުންވާ ގޮތް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވަން ހުރި
ތން ަ
ށ ،ރައްޔި ު
ކ ް
ށ ،ސަރީޙަ ޮ
ޙކޮ ް
ރށް ޞައް ަ
ޤާނޫނުތަކަކީ ވަ ަ
ށން އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ
ކށް ވާން .އެހެންވީމާ ،މިއަދު ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުގެ ދަ ު
ޤާނޫނުތަ ަ
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ކށް އަންގަން ބޭނުންވަނީ މިކަން އޮންނަންވާ ގޮތް.
ލ އޮޅުމެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ޮ
ޤާނޫނުތަކަކީ އެއްވެސް ކަހަ ަ
އެހެންވީމާ ،ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ޤާނޫނަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތައް
ނ ރައްޔިތުން މި ބުނެދެނީ.
ތން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަ ް
ގތް ރައްޔި ު
ނިމިގެންދާހިނދު ،ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮ
ގމަށް ވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ
އެހެންވީމާ ،މިކަހަލަ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިން ު
ކށް ވެގެންދާނެ.
ކ ަ
ށ ހެދިގެންދާ ޤާނޫނުތަ ަ
ނގެ ވިންދާ އެއްގޮތަ ް
ސތަކާއި ރައްޔިތު ް
ނގެ އިހްސާ ް
ކ ވެސް ރައްޔިތު ް
ޤާނޫނުތަކަ ީ
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ނ،
ށލެވޭ އެއް ކަމަކީ ،އަޅުގަނޑުމެން އާއެކޭ ނުވަތަ ނޫނެކޭ ބު ެ
މި ޤާނޫނަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮ ް
ށ
ތކެއް ރައްޔިތުންނަ ް
ކ އޭގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ަ
ކށްލާ ސުވާލަ ީ
ޕަބްލިކަށް ދޫ ޮ
ށ ވާން އެބަ ޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،މި ޤާނޫނުން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ލާޒިމްކުރުވަން،
ދފައިވާ މައުޟޫޢަކަ ް
ކށް ީ
ފޯރު ޮ
ކށްދޭން .ހަމައެކަނި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު
ކޮންމެވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެބަ ޖެހޭ މި މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ޮ
އ
އތަކާ ި
ތއްތައް ވެގެންދިޔައިމަ ،މީގައި ހުރި ނެގެޓިވް ކަންތަ ް
ށލާއިރުގައި މިގޮތަށް މި ކަން ަ
ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮ ް
ށ ރަނގަޅަށް ގެންދަވަން ޕަބްލިކަށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،އެއަށް ވަގުތު
ޕޮޒިޓިވް ކަންތައްތައް ވަރަ ް
ބޭނުންވާނެ .އަދި އެކަމަށް ޓަކައި މުއައްސަސާއެއް އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކުރަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،މިއީ
ށހެޅުއްވި
ކށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ .އަދި މި ބިލު ސަރުކާރުން ހު ަ
ފހަގަ ޮ
ތން ާ
ށ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮ ު
ކ ް
އަޅުގަނޑު ކުރު ގޮތަ ަ
25
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ށ ޝުކުރުވެރިވަން .އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި
ށ ބޮޑަ ް
ޓކައި ވަރަ ް
ކަމަށް ަ
ހރުދަނާކަމެއް
ތރަށް ަ
ތން ލިބިގެންގޮސް ،އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ނިޒާމަށް އި ު
ޚިޔާލުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ފަރާ ު

670

ތރި ރައީސް.
ވެގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ެ

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ފެންނަމުން މި ދަނީ
ށ ،ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައިމަ
ކ ް
ހތިޖާޖު ޮ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެގެން އެކަމާ ނިކުމެ އި ު
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އެކަމުގެ ވާހަކަ މަޖިލީހުގައި ދައްކާލަން އަވަސް މައްސަލައެއްހެން؛ މިސާލަކަށް މިއަދު ހެނދުނު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ
ށހެޅި ޣައްޒާ ގައި އިޒްރޭލްގެ ފަރާތުން އެ ހިނގަމުން ގެންދާ ޖަރީމާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކައެއް ދައްކާލަން
ހ ަ
ރތުން ު
ފަ ާ
ކދިކުދި ކަންކަން ނަގައިގެން؛
ށ ު
ތ ް
ރތައް ދައްކައިގެން ،އެކި ގޮތްގޮ ަ
ސ އެކިއެކި އިދާރީ ޢުޒު ު
ށހެޅީމަ ވެ ް
ހ ަ
ހށް ު
މި މަޖިލީ ަ
ކތައް
ށ ނުވައްދައި ،އެ ވާހަ ަ
ހ ް
ހޅީ ކޮން މައްސަލައެއްތޯ ވެސް ނޭނގޭނޭ ގޮތަކަށް މަޖިލީ ަ
ށ ެ
އެންމެ ކުޑަވެގެން ހު ަ
ނުދެއްކޭނެ ފަދަ ނިޒާމުތަކެއް އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި ކައުސެލް ޖެނެރަލްގެ ނަންފުޅުގައި މަޖިލީހުގައި މި
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ޅފައި ވަނީ އެމް.އެމް.ޑީ.އެފްގެ ފައުޖުތަކާއި އެންމެން ވެސް
ހށަހަ ާ
ކަންކަން ބޭރުކުރަމުން ގެންދާތަން .އަޅުގަނޑުމެން ު
ގޮސް މިހާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން އެ މީހުން ވަކިވެގެންގޮސް ސީރިޔާ ތަންތާނގައި ހަނގުރާމަކުރާ ތަން ފެންނައިރު ،އެ
ސ
ނތާނގައި ގޮ ް
ކ ،އެ ތަ ް
ކށް ވިޔަސް ޔޫ.އެން.ގެ ފައުޖުތަ ާ
ކށް ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަ ަ
ނޫން ގޮތަ ަ
ށ
ތތެރިވެވި ،މުސްލިމު ރައްޔިތުންނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންނާ ،ވަކި ބަޔަކު ނޭނގޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަ ް
ކ ް
ހަރަ ާ
ކވެމުންދިޔަ ވާހަކަ .އެކަމަކު
ދެމުންދާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި އެކަން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ދެ ެ

685

ދީނަށް ޓަކައި ،ޤައުމަށް ޓަކައި ކަމަށް ބުނެ ،ގެނައި ސަރުކާރުން މިއަދު އަވަސް މައްސަލައެއްހެން ރައްޔިތުން އެކަމާ
އެހާ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭއިރު ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ދައްކުވާލަން ވެސް ،އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން
ކންބޮޑުވާ ކަންކަން މިއަދު މި
މ ފެންނަނީ .ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ރައްޔިތުން ަ
ހުއްޓާލަމުން ގެންދިޔަ ތަން ި
ތށް އިޖުރާއަތުތައް ހަމަޖައްސައިގެން ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ
މަޖިލީހުގައި ވާހަކަނުދެއްކޭނެ ގޮ ަ
ކކީ
ވޯޓުތައް ވެސް ހަނިކުރަމުންގެންދާ ތަނޭ މިއަދު މި ފެންނަނީ .ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަ ަ
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ސކުރުވައިގެން،
މަޖިލީހުގައި އެ ވާހަކަ ނުދައްކައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ކަންތައް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާ ް
ޓކައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ
ބސް ބުނުން ހުއްޓުވާލުމަށް ަ
ބށް ރައްޔިތުންގެ ަ
ނ ހިސާ ަ
އެކި ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުން ާ
ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މިދިޔަ އަހަރު ޢާއްމު ވޯޓު؛ ރިޔާސީ
ރތަމައިނުން ވޯޓުނެގީމާ އެކި ހުއްޖަތްތައް ދައްކައިގެން ކޯޓަށް ގޮސްގެން އެންމެ
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުނީމަ ވެސް ފު ަ
ނގި ވޯޓު ވެސް ބާޠިލުކުރީ .ދެން އައި ވޯޓު ނެގީމަ އަދި
ރތަމަ ރައްޔިތުން އެތައް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ެ
ފު ަ
26
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އެއަށްވުރެ ގިނައިން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ،ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ވޯޓު .އެހެންވިޔަސް އެ މީހުން ބޭނުންވާ
ނ
ނަތީޖާއެއް ލިބެންދެން ރައްޔިތުން ލައްވާ ވޯޓު ނަންގަވައި ،ނަންގަވައި ،އެ ކަމެއް އެގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަ ް
ފެންނަނީ .އަދި ރިޔާސީ ނިޒާމު ވެސް ދައްމާލައި ،މުޅި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ގަޑުބަޑުކޮށްގެން އައިސް ތިބި
ރސީއޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ޚިޔާލު ހޯދަނީއޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު
ސަރުކާރަކުން މިހާރު ޑިމޮކް ަ
ޚިޔާލު ހޯދަން ދާއިރު ވެސް އެ ނަގާ ވޯޓަކީ ވީހާވެސް ހަނި ދާއިރާއެއްގައި އަދި މިތާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން
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މށް ޓަކައި
ފހިކުރު ަ
ށ ޓަކައި ަ
ދއި ،މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމަ ް
ކޮންމެއިރެއްގައި ވެސް ކެންސަލްކޮށްގެން ނުނެގޭނެ ގޮތް ހަ ަ
އގެން މިކަން މިގޮތަށް ގެންދަވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ .މުލަކު ދާއިރާގެ
ޅ ި
ށހަ ަ
މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހު ަ
ދންނެވި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ނިޒާމު ގަޑުބަޑުކުރައްވައިގެން
މެންބަރެއްހެން މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މި ެ
ވަޑައިގެން ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީން .ރައީސް ޔާމީން މި ތާނގައި އިންނެވިއިރުގައި ވަޑައިގަތީ މަޖިލީހުން މީހުން
ހޯދައި ،އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންގުޅޭ ޗެކްސް އެންޑް ބެލަންސަސްއޭ ބުނާ އެގްޒެކްޓިވް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

705

ށ ،މަޖިލީހުން މީހުން ގެނެސްގެން މިތާނގައި ބަހުސްކުރުވައިގެން
ބާރުތައް ކަނޑުވައި ،މަޖިލީހުން މީހުން އިޢުލާންކޮ ް
މަޖިލީހުން ކަންކަން ނިންމާ ގޮތް ކުރިއަރުވަމުން .މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވަޑައިގެންފައި އެ ވިދާޅުވަނީ
ތނުން ޢާއްމު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމިކަމުގައި ވިޔަސް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ މި ަ
ފހިކުރައްވައިގެން އެހެން
ނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންކަން ަ
އަންގައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތީ ް
ގެންދަވާ ގޮތަށް .އެހެންވިޔަސް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމުވެސް ވިސްނާފައި އެހެރީކީ

710

ކށް ނޫން .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢާއްމު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިލެކްޝަން
އެގޮތަ ަ
ނފައި ވަނީ .އެކަމަކު މި
ތށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސް ާ
ކޮމިޝަނަ ށް އަންގައިގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮ ަ
ވސް އަދި
ދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި ،ރައްޔިތުން ބުނާ ބަސް އަޑުނާހައި ،ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ެ
ގތުން ކަނޑުވަމުންދާއިރު،
ށ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން އެކި ގޮތް ޮ
ބ ް
ށގެން މިހާހިސާ ަ
އެހެންވެސް ނިޒާމު ބޭނުންކޮ ް
އކަމުގެ
ތކަށް އަނިޔާވާތީ ެ
ނ ަ
އަދި މިދެންނެވިހެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންވެސް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެގެން މުސްލިމު ރައްޔިތު ް
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ކތައް ދައްކާލަން އެދުނީމަ ވެސް ކައުންސެލް
މށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަ ަ
ކަންތައް ވެސް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކުރު ަ
ތށް މިކަން އަނެއްކާވެސް ޢާއްމު
ޖެނެރަލާއި އެކި އިޖުރާއަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް ކަނޑުވަމުންދާއިރު މިގޮ ަ
ރތީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާތީ ،އަޅުގަނޑަށް
ވޯޓެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނުން ވެސް ހުއްޓުވާލަން މަސައްކަތްކު ާ
މިގޮތަށް މި މައްސަލަ އޮވެގެން ތާއީދުނުކުރެވޭ...
720

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

27

ތތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ،މިއީ
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ހންނަ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން
ހޅި ވަރަށް ރަނގަޅު ބިލެކޭ .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލަތު މިހާރު ު
ހށަ ެ
ސަރުކާރުން ު
ތ ވެސް ނޫނިއްޔާ ވެހިކަލް ދުއްވަންވާ ގޮތް ވެސް ނޫނިއްޔާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ފާޚާނާ
މަގުމަތީގައި ހިނގަންޖެހޭ ގޮ ް
އަށް ދާންވާ ގޮތް ވެސް އެބަ ޤާނޫނަކުން ނޫނީ ގަވާއިދަކުން އެބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ .އެހެންނޫނިއްޔާ އެކި މީހުން އެކި
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ކށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުންދަނީ .އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ
ތށް އޭތި ތަރުޖަމާ ޮ
ގޮތްގޮ ަ
ހލަ ބިލަކުން ނޫނިއްޔާ ވޯޓުތައް ނެގޭނެ ގޮތެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އިލެކްޝަންސް
ކ ަ
ކށްލަން ،މި ަ
ބޭނުން ފާހަގަ ޮ
ފދަ ގޮތެއް ވެސް ހަދައިފާނެ .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި
ކޮމިޝަނުން މީ ތި ކޮންމެ ަ
ކމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއާ އަދި
ކކުން ވާހަކަދެއްކި އަޑު .އޭރު އިލެކްޝަންސް ޮ
ލތަ ަ
ފޯނުކޯ ު
ގތަށް އެ އެއްޗެހިތައް
ގ އަޑު އަޅުގަނޑުމެން އެހީމު .އާދެ! އެ ގޮތް ޮ
ކތަކު ެ
ދތެރޭގައި ދެކެވުނު ވާހަ ަ
ޅކާ ޭ
އެހެން ބޭފު ަ
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ލތަކެއް ނޯންނާނެތީވެ .ޢާއްމު ޤާނޫނުތައް ނޯންނާތީވެ.
ބަދަލުވެގެންދާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމު އުސޫ ު
ނކަމުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ނަގަންވާ ގޮތާއި ހަދަންވާ ގޮތާއި ކަން ކުރަންވާ
އެހެ ް
ސފުވެގެންދާނެ .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާމު  39މާއްދާގެ މައްޗަށް
ާ
ށ
ށ ރަނގަޅަ ް
ގޮތް ވަރަ ް
ކށް އައިސް މުހިއްމު ބިލެއް .އެ ބިލު ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމު
ހިމެނިގެންދާ މި ބިލަކީ ކޮންމެހެންވެސް މިހާރަ ަ
ތށް ،އެކިއެކި ކަންތައްތައް ގަޑުބަޑުކުރެވިދާނެ .އާދެ! މި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ،އެކި ގޮތްގޮ ަ
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ކތަކަކީ އަޅުގަނޑު
ކށް އަނބުރާލުމުގެ ގޮތުން އެ ދައްކާ ވާހަ ަ
ނގެ ޚިޔާލު އެހެން ގޮތަ ަ
ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތު ް
ކތަކެއް .އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީން ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުނަގަން އެބަ
ހ ަ
ކހަލަ ވާ ަ
އހެން ަ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވިއްޔާ ވަރަށް ެ
ކށް .އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ
ތތަ ަ
ލާޒިމުކުރޭ އެކިއެކި ފަރާ ް
އތައް މި ޤާނޫނަކުން ހަންޏެއް ނުކުރެވޭ .މިއީ އެ
ކަމެއް .އެހެންކަމުން ،މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ކަންތަ ް
ށފައިވާ ޤާނޫނެއްކަން އަޅުގަނޑު
ކ ް
ކރަންވާ ގޮތް ފާހަގަ ޮ
ބށް ދާއިރު ކަން ު
ޚިޔާލުތައް ހޯދަން ރައްޔިތުންނާ ހިސާ ަ
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ށ
ހޅުއްވި މި ބިލަ ް
ހށަ ެ
ގކުރަން .އެހެންކަމުން ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ު
ފާހަ ަ
އ
ށ ޓަކަ ި
ތ ް
ހކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން .ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
ތ އީދުކުރާ ވާ ާ
ށ ާ
ރހަމަ އަ ް
އަޅުގަނޑަށް ފު ި
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ކދެއްކެވުން:
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަ ަ
ރ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު
ތތެ ި
އސް .އާދެ! އަޅުގަނޑުވެސް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ރ
ފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
މ އަށް ތާއީދުކުރަން .އަދި ހަމަ މީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއް ު
ރހަ ަ
ހޅުއްވި މި ބިލަށް ފު ި
ހށަ ެ
ު
މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޚިޔާލުފުޅަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން
28
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ށ ތާއީދުކުރައްވައި މިފަދަ ބިލެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން
ބފުޅުން މި ބިލަ ް
މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަ ޭ
ކށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.
ތ ަ
ދެއްކި ވާހަކަ ަ

ގކުރައްވައިފި ،އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅުގައި މި
ފހަ ަ
ބައެއް ބޭފުޅުން ާ
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ދިމާވާ ކޮން މެ ކަމަކަށް އެބަ ޖެހެއޭ ޤާނޫނެއް އޮންނަން .ކޮންމެ ކަމަކަށް އެބަ ޖެހެއޭ ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ނުވަތަ
ނ
މިއިން ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނެއް ހެދިފައި އޮންނަން އެބަ ޖެހެއޭ .އާދެ! އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަ ީ
ގ
ރައްޔިތުންގެ ބަސް ކަންކަމުގައި ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރުގައި ކީއްވެބާއޭ ދާއިރާތަކު ެ
މީހުންނަށް އެސެޓު އެއްޗެހި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އެ އިރެއްގައި ސަރުކާރުގައި ތިއްބަވާ ބަޔަކު ،އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ
ބހެއް ނުހޯދަނީ .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިފަދަ ޤާނޫނެއް
ކށްދެމުން އަންނައައުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ަ
ރ ޮ
ދިމާލަކަށް ފޯ ު
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އެކުލަވައިލަމުން އަންނައިރުގައި މި ކަންކަމަކީ ވެސް ހިމަނާލުން މުހިއްމު ކަންކަންހެން .އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާއެއްގައި
ކ
ށ ހާޒިރުކުރެވޭ މިނިސްޓަރަ ާ
ހުންނަ މައިގަނޑު އެސެޓަކީ ވަރަށް މަދު އެއްޗެހި .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަ ް
އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަ މުންދާއިރު ވެސް މުޅިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން މި ދަނީ ،މުޅިން ވެސް
ނމެން ސްޕޯޓުސް އެރީނާތައް
ނ ަ
ނ މަތީގެ އާބާދީތަކަށް ތިމަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން މި ދަނީ ދެ ހާހު ް
ކށް އެބަ ބުނޭ ،ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކީ
ސފު ޮ
ާ
އަޅައިދެމުންދާ ވާހަކަ .ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް
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ތތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް
ޞ ު
ށ އެއް ފުރު ަ
ހ ރައްޔިތުންނަ ް
ކންމަތީގައި ހުރި ާ
މހަމަ ަ
ނތި ،ހަ ަ
ފތުކުރުމެއް ެ
ތ ާ
ަ
ރކުން ވެސް
ސރުކާ ަ
ަ
ރކުން ވެސް ،ހުރިހާ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަންނަނީ ސަރުކާރަކުން ކޮންމެ ސަރުކާ ަ
އ
ވތަ ތަންކޮޅެ ް
ކށް ނު ަ
ނށް .އާބާދީ ދަށް ޮ
ތ ަ
ރމުން އަންނަ އުސޫލުގައި މި އޮންނަނީ ބަދުވެސް އާބާދީ ބޮޑެތި ތަން ަ
ޢަމަ ލުކު ަ
މަދު އާބާދީއެއް އޮންނަ ތަނެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅައިނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައި މި ތިބެނީ .ރާއްޖޭގެ
ށ ބޮޑަށް
ރހާ ކަންކަމަކުން ވަރަ ް
ތއް .އެހެންވީމާ ،މި ހު ި
އރާ ަ
ބތްވާ ދާ ި
ތކަށް ނިސް ަ
ބދީ ަ
ރށް ކުދި އާ ާ
ނިސްބަތުން ވަ ަ
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ވފައި ތިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި .މިއން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް ވެފައި މި އޮންނަނީ ބޮޑެތި
މަހުރޫމު ެ
ނ
އތައް ކޮށްދިނުން .ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އުއްމީދުކުރަމުން އަން ަ
ކށް ކަންތަ ް
އާބާދީތަ ަ
އތަކެއް .އެހެންވީމާ ،މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިގެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކަންތަ ް
ތކެއްގައި ވެސް މި ހުންނަ އެސެޓުތައް
ރހާ ދާއިރާ ަ
ދާއިރާތަކުގައި؛ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއެއް ނޫން .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު ި
ނެގިގެ ން އަންނަންވާނީ .އެއީ ފަޅެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ރަށެއްގެ ބައެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ ދާއިރާގެ
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ރައްޔިތުން ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކާ އެކު މެނުވީ މިފަދަ
އތައް ހިމެނިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން .ހަމަ މިފަދަ ބިލުތަކެއް ހެދިގެން އަންނައިރުގައި އެ
ކަންތަ ް
ށ
ތށް އެދުނީ .ވަރަށް ބޮޑަ ް
ކަންކަން ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ މި ފުރުޞަ ަ
ށ ޓަކައި.
ތ ް
ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
775
29

ކވުން:
ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއް ެ
ހޅައި ،އަދި
ށ ަ
ރ ރައީސް .އާދެ ،މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ހު ަ
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ށ
ތ އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން .ހަމަ އެއާއެކީގައި މިތާނގައި މި ބިލަ ް
ށހެޅީ ީ
މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހު ަ
ކތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން
ހލާ ގައި ބައެއް މެންބަރުން ބިލުގެ ބަހުސް އިން ބޭރުގައި އެ ދައްކަވާ ވާހަ ަ
ބަހުސްކުރުމުގެ މަރު ަ
ށ
ކތައް؛ ފަލަސްޠީން ރައްޔިތުންނަ ް
ހ ަ
ނށް ތާއީދުކޮށް އެ ވާ ަ
މި ވަގުތުގައި ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަތަކެއް .ފަލަސްޠީން ރައްޔިތުން ަ
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އމް.ޑީ.ޕީން ބޮޑެތި ރޭވުންތައް
ލކުރުމަށް ޓަކައި ެ
ތކެއް ހާސި ު
ރމުގެ ނަމުގައި ވަކި މަގުސަދު ަ
ޙަމްދަރުދީގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކު ު
ތތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ .އެކަމަށް ޓަކައި ،އަޅުގަނޑުމެން
ރާވައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާ ު
ވހިރާއްޖޭގެ
ހޅުއްވާފައި މި އޮތް ބިލަކީ ދި ެ
ހށަ ަ
ތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ު
ކަންބޮޑުވަން .ހަމައެއާއެކީގައި ޢިއްޒަ ް
ށ މުހިއްމު ފުރުޞަތެއްކަން
ހމަ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަން ލިބޭ ވަރަ ް
އތުރު ފުރި ަ
ރައްޔިތުންނަށް ި
ގކުރަން .އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި އެހެނިހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަނާ
ފާހަ ަ
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ރށް ވަރުގަދަވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޑިމޮކްރެޓިކް ސިސްޓަމު މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކަމާ
އުސޫލުތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތު ަ
ހގަކުރަން .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ
ފހިވަމުންކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާ ަ
އެކީގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މި އަންނަނީ ަ
ލތައް ގެނެވެމުން
ކށް އަންނަށްޖެހޭ ބަދަ ު
ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިލުތައް ފަރުމާކުރެވިގެން ޤާނޫނުތަ ަ
އަންނަކަން ވެސް ފާހަގަކުރަން .މި ބިލުގެ އަސާސީ ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ޢާއްމު ވޯޓެއް
ތކުގެ ދައުރާއި ޒިންމާތަކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމުގައި އިލެކްޝަންސް
ތ ަ
ރ ް
ށހަޅާ ފަ ާ
ހ ަ
ތކާއި އެ ވޯޓު ނެގުމަށް ު
ނެގޭ ޙާލަތް ަ
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ކށްފަ.
ޅށް ކަނޑައަޅައި ފާހަގަ ޮ
ވރަށް ރީއްޗަށް ،ވަރަށް ރަނގަ ަ
ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ވެސް އެބަ އޮތް ަ
ތތަކާ އަދި ވޯޓުނެގޭނެ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި
ހަމަ އެއާއެކީގައި ވޮޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ މުއްދަ ު
ރކަން
ށފައި ހު ި
ށ ބަޔާންކޮ ް
ގޅަ ް
ރށް ރަނ ަ
ށ ވޯޓު ނެގޭނެ ގޮތްތައް ވަ ަ
ރހަމަ އަ ް
ށފައިވާތީ ،މި ބިލުގައި ވަރަށް ފު ި
ބަޔާންކޮ ް
ހގަކުރަން .ހަމަ
އަޅުގަނޑު ފާ ަ

ނތައްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމުގަޔާ
ހއްމު ކަ ް
އެއާއެކީގައި މިފަދަ މު ި

ވހި؛
އެކީގައި އެފަދަ ބޮޑެތި ނިންމުންތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ރަޢުޔެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ދި ެ
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ތކެއް ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމެވުމަށް
ތ ަ
ނށް މިފަދަ ފުރުޞަ ު
ކރައްވައި ރައްޔިތުން ަ
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ފާހަގަ ު
ޞތުގައި ސަރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން .،އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް
ހުޅުވާލަދެއްވީތީ އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
ފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކައާ ،އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި ކުޅުދުއް ު
ކށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ތ ަ
ށހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅު ަ
ހ ަ
މި ބިލަށް ު
800

ތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތ ެ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް

30

ފހަގަކުރެވެނީ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލަށް ބަލައިލާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ާ
ވޯޓުނަގަންވާ ކަންކަން ކަމަށް  2މާއްދާގެ (ހ) ގައި މި އޮންނަ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިއްމު ކަންކަމުގައޭ ބުނެފައި
ދމުގެ ޢާއްމު ބާރު ތެރެއިން
ށ ލިބިގެންވާ ޤާނޫނުހެ ު
މިކަމާ ގުޅިގެން މި ބިލުގައި މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ށ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަށް ކަމެއްގައި އެހޭނީ .މީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ
ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަ ް
ކަމެއް.

އެއީ

މުއައްސަސާތައް

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގައި

ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ

ވެސް

ޤާނޫނުހެދުމުގެ
ރައްޔިތުންގެ

އިތުރުން،
މަޖިލީހުގެ

ސަރުކާރު
ވާޖިބެއް

ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި
ކަމަށް،

ޒިންމާއެއް
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މިނިވަން
ކަމަށް

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް އެބަ އޮވޭ .އެހެން އޮންނަ ހިނދު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ
އ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނުމުގައި
ނ ދާއިރާއަކުން ކަމަށް ބުނުމަކީ އެ ީ
ޚިޔާލުހޯދޭނީ ވަރަށް ހަ ި
ށ
ކށް ވެގެންހިނގައިދާނެ ކަމެކޭ .ދެން އަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަ ް
ރހަ ަ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ހު ަ
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މީގައި މި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު
ގތު ،ދެން
އޮންނައިރު ،ޖުޑިޝަރީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކައްޗަކަށް ވެގެންދާ ވަ ު
ށ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދު މުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން މީގައި ނޭނގި އޮތީމަ .މިސާލަކަ ް
ކށް ކަންކަން ނިމިގެންދާ
ދަންނަވަންޏާ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު އޮތް ގޮތުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތަ ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް މި އޮތީ .މި ޙާލަތުގައި އޮވެފައި ޖުޑިޝަރީގެ މައްސަލައެއް މި ތަނަށް އައިމަ މިހާރުވެސް
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ކށް ވެސް ނުގޮސް ބޭރުވެގެންދާ ތަން .އެ ޙާލަތުގައި އޮއްވާ
ސ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެ ކަންކަން ބަހު ަ
އޮޕޮޒިޝަންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ކަންކަމުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ .މިހާރު މި ބިލުގައި އޮތް
ސކުރުމުންނޭ ބުނީމަ ،ރަނގަޅު .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ލހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާ ް
ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
އަޣްލަބިއްޔަތުން ޢާއްމު ގޮތެއްގަ އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ނިމިގެންދާންޖެހޭނީ .އެކަމަކު ޤާނޫނުއަސާސީން
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ތންނޭ ހުރިހާ ބާރެއް އަންނަނީ .މާނަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ވެސް އައިއްސަ
އެބަ ބުނޭ ރައްޔިތުންގެ ފަރާ ު
ރއްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދަން އުޅޭ
މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންނޭ .އެހެންވީމާ ،ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަކަށް ދާންަ ،
ނތައް ހުއްޓުވުމާއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު
ލކަށް އެ ކަ ް
ކަމެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް؛ މިސާ ަ
ގތުން
އތް ޮ
މހާރު މި ޮ
ތ ި
ލކުރެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޙާލަ ު
އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް .އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫ ު
ޞތެއް ނެތް .މި ވަގުތު ޖުޑިޝަރީ ވެސް މި އޮތީ ސަރުކާރުގެ އަތްމަތީގައި .ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ
އޮޕޮޒިޝަނަކަށް ފުރު ަ
ބާރު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ .ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މހާރު މި ބިލުގައިވާ ގޮތުން މި އޮތީ.
ޞތު ި
ހދުމުގެ ފުރު ަ
ރށް އެކަނި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ޯ
ތެރެއިންވެސް ސަރުކާ ަ
ނ
ކގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދޭނޭ ގޮތެއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ެ
ތތަ ު
އެހެންވީމާ ،މިކަހަލަ ޙާލަ ް
31

825

ށ ދަންނަވަންޏާ މެޖޯ ރިޓީ އޮޕޮޒިޝަންގައި މަޖިލީހުގައި އޮންނަ
ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ .މިސާލަކަ ް
ތށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރައްޔިތުންގެ
ޞތު އެބަ ލިބޭ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާ ަ
ޙާލަތެއްގައި ވެސް މި ބިލުން ފުރު ަ
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ބސް މި ބުނަނީ .އެކަމަކު
ފހު ަ
މއްގައި ވެސް ފޮނުވުމަށް .އެހެންވީމަ ،ރައްޔިތުން ަ
ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮންމެ ކަ ެ
އޮޕޮޒިޝަންގެ މައިނޯރިޓީއެއް އޮންނަ މަޖިލީހެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް ހޯދަން އޮޕޮޒިޝަނުން ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި
ށ
ށ ބޮޑު ގޯހެކޭ .މިސާލަކަ ް
އެކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މި ބިލުން އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރަ ް
ދަންނަވަންޏާ މިހާރު ޖުޑިޝަރީގައި މި ހިނގަމުންދާ ކަންތަކުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި ތަނުގައި މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން
ޕީ.ޕީ.އެމުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވިޔަސް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ
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ތ އަހާ ކިތައް ރައްޔިތުންތޯ
ތކާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ އަށް ތިމަންނަމެންނަށް ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދާނެ ޯ
ކަން ަ
ނތޯ ބޭނުންވަނީ
ތއް ރައްޔިތު ް
ތިބީ؟ އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ ބަލަން ބޭނުން ،ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކި ަ
ޤތުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު
ހރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނަން .މިހާރު ޙަޤީ ަ
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މި ާ
ށ
ނ ް
އތް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ަ
ނތައް ގޮއްސަ މި ވަނީ .އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ޮ
ބށް މި ކަ ް
ހސާ ަ
ހޯދާ ި
އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭއިރުގައި ކިހިނެއްތޯ މިހާރު މި އޮތް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފާސްކޮށްގެން
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ކށްވެސް ނުވިސްނޭ .އެހެންވީމާ،
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް މިކަމުގައި ހޯދާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަ ަ
ށ ވިސްނާފައި
ރން ދާއިރުގައި މި ޙާލަތަ ް
އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކު ަ
މކަން ގެންދަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ
ކށް ި
ށ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދޭނެ ގޮތަ ަ
ރށާ ދެ ބަޔަ ް
އޮޕޮޒިޝަނާށާއި ،ސަރުކާ ަ
ފެނޭ .މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވިސްނުން އެދެން ،މި ވަގުތު
ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަ މާދަމާ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން އަންނައިރުގައި ހަމަ އޮޕޮޒިޝަންގެ
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މ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް .އެހެންވީމާ ،ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި
މެޖޯރިޓީ ރަ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮތުމަކީ ވެސް ހަ ަ
ށ
ކ ް
ތތަ ަ
އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ސަރުކާރަށް ވެސް ބަސް ބުނެވޭ ގޮތަށް ،އަދި އިދިކޮޅު ފަރާ ް
ވެސް ބަސް ބުނެވޭ ގޮތަށް މި ބިލު ބައްޓަންވެގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ހ ބޭފުޅުން .السالم عليكم
` ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން .އަދި އައްސަވަމުންގެންދަވާ ހުރި ާ
ورحمة هللا وبركاته  .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެންމެން އަޑުއަހަމުން ،އަދި މި ބިލަކާ މެދުގައި ބަހުސްކުރަމުން މި
ށ
ބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
މހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި ވާތީވެ ،ސަރުކާރުން މި ި
ށ ވަރަށް ު
ދާ ބިލަކީ ރައްޔިތުންނަ ް
ލންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު މި
ލ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހަށް ނި ަ
ހޅުއްވައިދެއްވީތީ ،މި ބި ު
ހށަ ަ
ު
ވސް ޝުކުރުދަންނަވަން .އާދެ!
ނވަން .އަދި ސަރުކާރަށް ެ
ނށް ޝުކުރުދަން ަ
ހޅުއްވީތީ އެ މަނިކުފާ ަ
ހށަ ެ
މަޖިލީހަށް ު
32
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ޅއި ،މިފަދަ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި
ށހަ ަ
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލުތަކެއް ހު ަ
ތކެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ .ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި
މސައްކަތް ަ
ށ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ަ
މ ް
ކތްކުރު ަ
ކުރަންޖެހޭ މަސައް ަ
ނށް
ދގެން ކަމަށް ބުނެ ،ބައެއް މީހުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު އަދި އެ މީހުން ަ
ށ ހެޔޮ ގޮތް އެ ި
ރައްޔިތުންނަ ް
ކށް އެ މީހުންނަށް ބަސްކިޔުމުގެ ޖާގަ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި،
ނާއިންސާފު އަ ދިޔާ ލިބިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތްތަ ަ
ކދައްކަވަމުންގެންދާ
ތތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީސް ތެރެއިން ވާހަ ަ
މަސައްކަ ް
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ތތެރި ރައީސް.
މކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން .އަދި ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން .ޢިއްޒަ ް
ހތާ ަ
ކތަކުން އަޑުއިވެމުންދާތީ ި
ވާހަ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  1ވަނަ މާއްދާގައި
ށފައި އެބަ އޮތް ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަކީ .ވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މިފަދަ ހުރިހާ ބާރުވެރިކަމެއް މި
ބަޔާންކޮ ް
ކށް ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބަ އޮތް .އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީގެ  1ވަނަ
ފ ޮ
ސ ު
ާ
ނކަން ވަރަށް
ރތަކު ް
އޮންނަނީ ކޮންކޮން ފަ ާ
ށފައި އެބަ އޮތް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް؛ އެއީ ވަކި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް
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ތށް މި އަންނަނީ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ކ ށް ނޫން .މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހަމަ ހިމެނޭ ގޮ ަ
އިސްތިސްނާވާ ގޮތަ ަ
މެންބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މި އަންނަނީ .ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެއްމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ
ކިބައިންނޭ .އަދި މި ބާރުތައް ދެމިއޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައޭ .އެހެންވެއްޖެކަމުގަވަނީ ނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ހައިސިއްޔަތުން

މިއަދުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢަބްދުﷲ

ޔާމީން

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުގައި ހުންނަވައިގެން ނުވަތަ އަދި އެ ނޫން ރައީސެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް
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ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ވޯޓުތަކެއް ކަމަށް
ފއިވާ ،ރައްޔިތުންނަށް
ހނިކޮށް ަ
އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ .އާދެ! ރައްޔިތުން މިއަދު އުފާކުރާނެ ،ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ަ
މށް ޓަކައި މި މަޖިލީސްތެރޭގައި ބާރުއަޅަމުންގެންދާ މީހުންނާ
ށފައިވާ އަދި ހަނިކުރު ަ
ނކޮ ް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަ ި
ކށް ،ރައްޔިތުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ޓަކައި
ވނީ އެ ހަނި ޮ
އދު ރައްޔިތުން .ސަބަބަކަށް ަ
ރތުކުރާނެ މި ަ
ދޭތެރޭގައި ނަފް ަ
ކތަކެއް ދެއްކުމަކީ އެއީ
ރ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރަން ނިންމަން ނުވަތަ އެފަދަ ވާހަ ަ
މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކު ާ
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ޖހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ .ކޮންމެ ވާހަކައެއް
ށލަން ެ
ހތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ އަޅައިނުލާ ދޫކޮ ް
ި
ވދާނެ .އެހެން ނަމަވެސް އެއީކީ އޭގެ
ދައްކާފައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި މަތިޖެހުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ ި
ށ
ނށް ޓަކައި ރައްޔިތުންނަ ް
ރއްޔިތުން ަ
ތކޮށްަ ،
ށ ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާ ު
ގޮތެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެންނަ ް
ކށްދޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ .އެހެންވީމާ،
ތކާއި އަމަންއަމާންކަމާ އެކީގައި ދިރިއުޅުމުގެ މަގު ފަހި ޮ
ލުއި ފަސޭހަ ަ
ށ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި
ތ ް
ފސާދަ އުފެދޭ ގޮ ަ
ތނަ ަ
މށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފި ު
މިކަން ކުރުން ހުއްޓާލު ަ
ހކަދައްކައިގެން މި ވޯޓުތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް
މަޖިލިސް ތެރޭގައި މަދު ބަޔަކު ނަމަވެސް ވާ ަ
ކރުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން .ހަމައެކަނި އޮތީކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކަންޏެއް
ތ ު
ނިގުޅައިގަތުމަށް މަސައްކަ ް
33
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ހ ބާރެއް ލިބެންވީ.
ރ ާ
ހށް ހު ި
އވާއިރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ަ
ނޫން .ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ގޮތުގައި ބާރުތަކެއް ބެހިފަ ި
ރއް ލިބެންވީ .ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ލިބެންވީ .މީކީ މިކަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ބާ ެ
ފށް ބައެއް މެންބަރުންނަށް މި ތަނުގައި
ވެގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާ ަ
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ކ ނޑައެޅިގެން ނޭނގޭ ހާލުގައި
ފށް ކަމެއް ަ
ވާހަކަދެކެވިގެންދާއިރުގައި ތިމާ އަށް މި ދެކެވެނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާ ަ
ތިބެ ވާހަކަދައްކާ ދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު؛ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑު މިތާ އިނދެގެން އަޑުއަހަން އިނދެފައި
މހުންގެ މައްޗަށް ޤަޛްފުގެ ޙައްދު އަންނާނެ ނުވަތަ
ތކެއް ނޫން އެއީކީ .އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ީ
ކ ަ
ދޫކޮށްލާނެ ވާހަ ަ
ކ އާއި ނުވަތަ މީހުންގެ އަބުރު
ނވާ ހާލުގައި ޒިނޭކުރި ވާހަ ަ
ބތު ު
ފކުރުމުގެ މާނައިގައި މީހުން ޒިނޭކުރި ވާހަކަ ،ސާ ި
ޤަޛް ު
ތމާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ރައްކާކުރަން އެދޭ ފަދައިން
ގންވާނެ ކަންތަކެއް ނޫން މީ .ތިމާި ،
ތކަކީ ކުރެވި ެ
ކ ަ
ކަތިލުމުގެ ވާހަ ަ
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ށ
އަނެއްމީހާ ވެސް އަނެއް މީހާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް ރައްކާކުރަން އެދޭނެ .ތިމާ އެވަރު ދަންނަންޖެހޭނެ .އަންހެނަކަ ް
ފތެއް ނާންނާނެ .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނަން
ނ ވުމަކުން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތަ ާ
ވުމަކުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކަ ް
އަބަދުވެސް .އެހެންވީމާ ،ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތަކުގައ ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ
ކށްގެންނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެން
ރށް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުގެ ބޭނުން ޮ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރަށް ވުރެ އިތު ަ
ވެސް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވާތީވެ ،އެ ވާހަކަ ދެންނެވުމާ
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އެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ނީ މި ބިލަކީ މީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމަށް .ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ
ށ
މހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި .ރައްޔިތުންގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމަ ް
މިދިޔަ ޙައްޤާއި ބާރުގެ މައްޗަށް މި ބިލަކީ ވަރަށް ު
ށ ވާތީ ،މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު
ކ ް
ހޅުވައިލެވިގެންދިޔަދިއުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމަ ަ
ޞތު ު
ޓަކައި ފުރު ަ
ށ ޝުކުރިއްޔާ.
ތ ް
ޞ ަ
ހކަ ދަންނަވަން .والسالم عليكم  .ދެއްވި ފުރު ަ
އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާނެ ވާ ަ
900

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ
އސް .އަޅުގަނޑުމެ ން ރައްޔި ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ލތަކެއް
ފސީ ު
ކހަލަ ތަ ު
ލތައް ކަނޑައެޅުމާ ،މި ަ
ތ ގޮތުން އުސޫ ު
ވފައި އޮ ް
މި ތަނުގައި ދައްކަމުންދާއިރު މި ބިލު ފަރުމާކުރެ ި
ލތުގައި އައިއިރު
ހށް މި ޙާ ަ
ބަޔާންވެފައި މި ވަނީ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީ ަ
ތތެރި ރައީސް .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ
އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ވޯޓެއް ނެގިދާނެ ޢިއްޒަ ް
ތހަމަނުޖެހުން ،ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މީގެން އެއްވެސް ބިލަކުން އަދި
ހ ް
ވޯޓަކާ ގުޅިގެން ފާޅުކުރާ ި
ހައްލެއް ހޯދިފައެއް ނުވޭ .މި ބިލުން ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ހައްލެއް ފެންނާކަށް ނެތް .ދެން އިލެކްޝަންސް
މ
ށ ގެންދިއުމުގެ ވާހަކަދައްކަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ި
ކޮމިޝަނުން މިފަދަ ވޯޓުތައް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަ ް
ތކެއް ހުރި ތަން .ހަމަ
ސ ގޮންޖެހުން ަ
ށ އަދާކުރުމަށް ވެ ް
މޝަންގެ ޒިންމާ އެންމެ ރަނގަޅަ ް
ފެންނަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
34
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ތކެއް މި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިގެން އެބަ ދޭތޯ އެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން
އެއާއެއްކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބު ަ
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ނ
ވހަކަދައްކާއިރު އެ ކަންކަމަށް ޖަވާބު ހޯދި ،އެ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދިގެ ް
އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއް .މިފަދަ ބިލަކަށް ާ
ގ
ނޫނީ މި ކަންކަން ރަނގަޅު މަގަކަށް ހިނގަމުންނުދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ .އެގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ެ
ވސް މި ވަނީ ހައްލު ނުހޯދިފަ.
ކށް މިއަދާ ހަމައަށް ެ
ތެރޭގައި ކުރިމަތިވެގެން އައި މައްސަލަތަކާއި އެ ކަންބޮޑުވުންތަ ަ
އެހެން ވީމާ ،މި ވަގުތު ދެން މި ކަންކަން؛ މި ބިލު ،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް އަދި މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދިޔަ ނަމަވެސް އާޚިރު ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
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ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ހުޅުވާލެވި ،މިފަދަ ވޯޓަކާ ހަމަ އަށްދާއިރު އަނެއްކާވެސް އެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެގެން އެބަ
ކޝަން ކޮމިޝަންގެ އަމިއްލަ
މފަދަ ކޮންމެ ވޯޓެއް ،އަދި އިލެ ް
އާދޭ .ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ި
އށް
ޒތައް އޭގެތެރެ ަ
އިޚްތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ނޫނިއްޔާ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ނިމިގެންނުދާ ތަން .ހަމައެއާއެކު އެކިއެކި ނުފޫ ު
ޚބެއް
ފވެރިކަމާ އެއްކޮށް އިންތި ާ
ކށް ،މިނިވަންކަމާއި އިންސާ ު
ވަންނަމުން .އެހެންވީމާ ،އެ ނުފޫޒުތައް ނުވަންނާނެ ގޮތަ ަ
ކށްލަންޖެހޭ މިފަދަ
ބޭއްވޭނެ މާޙައުލެއް މި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ .ހަމައެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ
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ރން އިސްކަންދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު
ށ އެހެން ކަންކަމަށް ސަރުކާ ު
ބިލުތައް ވެއްދުމަށް ވުރެ ބޮޑަ ް
ށ
ޖހޭ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ބިލަ ް
ގކޮށްލަން ެ
ވެސް ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން .ހަމައެއާއެއްކޮށް ފާހަ ަ
ތއްތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ވާހަކަދެއްކުމުގެ އިތުރަށް ވެސް ހަ މަ ކުރަން ރަނގަޅު ކަން ަ
ދ ތަން .އަޅުގަނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި
ފތެއް ޭ
މށް އަޅުގަނޑުމެން ބީރުކަން ަ
މި ފެންނަނީ އެ ކަންކަ ަ
ޣައްޒާ

އަށް

ދެމުންގެންދާ ޢުދުވާނީ

ތކުގެ
ހަމަލާ ަ

ކ
ވާހަ ަ

ނުދައްކަންވީ؟

އަޅުގަނޑުމެން

ކީއްވެގެންތޯ

އެކަމާ
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ކށްވެރިކޮށް ،އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް ހަރުއަޑުން ބަހެއް
ޖެހިލުންވެގެން މި އުޅެނީ .އަޅުގަނޑުމެން ކީއްވެގެންތޯ މި ކަންކަން ު
ބުނަން ނުކުރިގެން މި އުޅެނީ .މީވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް .އެހެންވީމާ ،މި ވާހަކަތައް ވެސް މި މަޖިލީހުގައި
ރން ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ
ށވެރިކު ަ
ހތާމަކުރަން އަދި ކު ް
ތރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ހަމަ ި
ދެކެވެން އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަތް ެ
ށ ދާއިރާގެ
ފ ީ
ފރާތުން ،އަލި ު
ށ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަ
ކ ް
ށ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ޮ
ކޅަ ް
ދ ޮ
ލތަކާ ެ
ޢުދުވާންތަކާއި ހަމަ ާ
ށ ނައީތީވެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ
ލ މައްސަލަ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަ ް
ށހެޅުއްވި ކުއް ި
މެންބަރު ހު ަ
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ކަންކަމާ ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ ވާހަކަ .އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ
ކރަމުންދާއިރު
ކން އެގޮތަށް ު
ރކޮށްދިނުމުގެ ވާހަކަ .އެކަން ަ
ހދައި އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަ ު
ކށް ޙައްޤު ޯ
އެކަކު އަނެކަ ަ
ހކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުންނުވާއިރު ،އެ
ނނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ވާ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތު ް
ތ ދައްކަން އޮތީ؟ އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި
އރު ،ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮން ވާހަކައެއް ޯ
ކތައް ދައްކަން ފަސްޖެހޭ ި
ވާހަ ަ
ށލަމުން
ފހަގަކޮ ް
ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ ހުރި .އެހެންވީމާ ،އެ ކަންކަން ާ
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ކ
ފޞީލުވެގެން ކިޔައިލީމާ އަޅުގަނޑަށް އެހާބޮޑަށް މި ބިލަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަ ަ
ތ ް
އަޅުގަނޑަށް މި ބިލު ަ
ދަންނަވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ކވުން:
ހކަދެއް ެ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާ ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު
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ހކަ ދަންނަވަން .އާދެ! މި ބިލަކީ
ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާ ަ
ނންމުމުގެ
ި
ށ އެ މީހުންގެ ކަންކަން
ށ ބޮޑަށް ބާރުވެރިކުރުވާނެ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ް
ނ ވަރަ ް
ދިވެހި ރައްޔިތު ް
ށލަން .ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ ދައުރުގެ
ތތަކެއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ބިލެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ ް
ޞ ު
ފުރު ަ
ވާހަކަ މީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އެބަ ވޭ .އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  2ވަނަ ބާބުގައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި
މިނިވަންކަމުގެ ބާބަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ރައްޔިތުން ނިންމާ ،ރައްޔިތުންގެ
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ކރަން .އަދި ހަމައެއާއެކު މި
ގ ު
ޚިޔާލާއި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާ އެކު ނިމިގެ ންދާ ނިންމުމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ ަ
ތކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް
ކކީ މި ދެންނެވި އުސޫލުތަކާއި އިން ަ
އތަ ަ
ނތަ ް
ބިލުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަ ް
ވސްނަވައި ،މި ބިލު ވީހާ އަވަހަކަށް ބަލައިގަނެ،
މޖިލީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ި
ވީހިނދު ،މި ޢިއްޒަތްތެރި ަ
ތނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ކށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް .އާދެ! މި ަ
ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުވައި މި ބިލު ފާސް ޮ
ހކަ ދައްކަން އެންމެ
މައުޟޫޢުގެ ބޭރުން ވާހަތައް ދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތައްއަރަނީ ،މިއަދު އެ ވާ ަ
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އަޢުލާކަންބޮޑު މީ ހުން ބާވައޭ އެ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ .ޔުނެސްކޯގެ ދާއިމީ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނު
މށް ޓަކައި ވޯޓުލާންޖެހުނު ދުވަހު ފިލަންއުޅުނު ބަޔަކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެތިބެ ،ތިމަންނަމެން
ބަލައިގަތު ަ
ނށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮއެދެމޭ ،ޣައްޒާގައި ތިބި ޔަތީމުންނާއި މިސްކީނުންނާއި އެ ތަނުގައި ތިބި އަނިޔާ
ފަލަސްޠީ ަ
އތޯ އެ ދުވަހު،
މދަރުދީވަމޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދައްކާއިރު ،ކޮބަ ި
ތމަންނަމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަ ް
ލިބެމުންދާ މުސްލިމުންނަށް ި
އސް ވާހަކަދައްކާއިރު އަސްލު
ތތެރި ރަ ީ
ނކުރުނޭ .އެހެންވީމާ ،އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަ ް
މިދެންނެވި ވޯޓުލާންވީމަ ވޯޓުލާކަށް ު
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އ ބިލަށް
ނނަށް ވެސް އެނގެން .އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީ ،މި ތަނުގަ ި
ކ ކޮބައިކަން ރައްޔިތު ް
ޙަޤީޤަތަ ީ
އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް ރައްޔިތުންގެ
މހިއްމު އޭރިއާތަކެއް
ކށް ު
ހގަކުރެވޭ ހަމަ ގިނަ އޭރިއާތަކެއް ،ޚާއްޞަ ޮ
ޢާއްމު ވޯޓުލުމަށް ޓަ ކައި އަޅުގަނޑަށް ފާ ަ
ހކަ މި ދެންނެވީ .އެއާއެކު
އޭގެތެރޭގައި ޝާމިލުވެގެންދާ ބިލެކޭ .އެހެންވުމުން ،އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާ ަ
ތމާމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުންގެ އެފަދަ ވީޑިއޯތަކާއި
ތށްއަރަނީ ި
ޖުޑީޝަރީގެ ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ހި ަ
އޯޑިއޯތަކާއި އެފަދަ މަންޒަރުތައް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެންދިޔައިރު އެ މީސްމީހުންނާ
މމެންގެ ކުރީ ސަފުން އެ މީސްމީހުންނަށް ޖާގަދީގެން އުޅުނު ބަޔަކު ،މިއަދު އެހެން
ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުނޭޅި ،ތި ާ
36
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އ
މށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަންކަމާ ދޭތެރޭގަ ި
މީހުންގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާހަކަދައްކާ ކަ ަ
ރ
ވިސްނާލަން .އާދެ! ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓުނެގުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކު ާ
ތތެރި ރައީސަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވާލަން .ޝުކުރިއްޔާ.
ތށް ޓަކައި ޢިއްޒަ ް
ވާހަކަދަންނަވާލަމުން ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ޞތުއަރުވަންު ،
ފރު ަ
އކަށް ު
ނބަރު .އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ ަ
ތތެރި މެ ް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވީ.
970

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ ރައީސް .އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ށ ހަމަލާދެމުން...
ނށް ނުވަތަ ޣައްޒާ އަ ް
ހށަހެޅިގެންދިޔަ ،އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީ ަ
އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ު
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އ
ތރި މެންބަރު ،އިށީންދެވަޑައިގަންނަވާ! ތި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް އަރުވާކަށް ގަސްތެ ް
ޢިއްޒަތް ެ
ށ ނިންމަވާފައިވާ ކަމެއް .މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ކ ް
ނުކުރަން .ތި ކަމަކީ މިއަދު ރިޔާސަތުން ވަކި ގޮތަ ަ
ވތޯ މި ބަލަނީ .އެހެންނަމަވެސް ބައެއް
ޞތުދީގެން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރެ ޭ
ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރު ަ
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ފޅުދައްކަވާކަން އެބަ
ތރި މެންބަރުން އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް ހޫނުކުރުމުގެ ރޫޙުގައި ވާހަކަ ު
ޢިއްޒަތް ެ
ތށް އެކަން ކުރައްވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނެ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު މެދުކަނޑާލަން.
ގކުރެވޭ .މީގެ ފަހުން އެގޮ ަ
ފާހަ ަ
ތ ހުއްޓުވާލަން .އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން .ވަރަށް އޮމާންކަމާއެކީގައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި
އެހެންނޫނިއްޔާ ފުރުޞަ ު
ށ
ތކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ދެ ބައި ،ދެ ބަޔަ ް
ތނުގައި ވަކާލާ ު
ކޮ ންމެ ބަޔަކަށް ވެސް މި ަ
ށ އަޅުގަނޑު
މ ް
ޒުވާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ،ރޫޙެއް މި ތަނުގައި އާލާކުރުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު މަސައްކަތްނުކުރު ަ
ފނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ
ޞތެރިކަމާ އެކީ ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ ު
ވަރަށް އިޚްލާ ް
ސަލީމަށް.
ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:
37
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ތކަށް ނޭދެނަމޭ ހިތާ މި އިނީ މިއަދު މި ބިލުގެ
ޞ ަ
ތތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ފުރު ަ
` .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
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ކފުޅުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިކަން
ކަންތައް ނިންމާލަން .އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަ ަ
ހދަންނުޖެހޭނެކަމުގެ މޭރުމުން
ށފައި އޮތުމުން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނެއް މިއަށް ،އެއަށް ހަވާލާދީ ަ
ބަޔާންކޮ ް
ރގައި ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް
ތ ޭ
ބފައި އޮތް ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގެ ެ
ތށްއެރީ ލި ި
ކފުޅުދެއްކެވީމާ އަޅުގަނޑު ހި ަ
ވާހަ ަ
ކރެއްވި ،މި ވާހަކަދައްކަން ކީއްކުރަންހޭ ވަގުތު ނަގާލަންވީ.
ފޅުގައި ފާހަގަ ު
ހކަ ު
ދަންނަވައިލާނަމޭ .ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާ ަ
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެން މި ތަނަށް އައިސް ،ޤާނޫނުހަދާ
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ސއެއް ،ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން އައިސް އަޅުގަނޑުމެން ތިބިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން
މަޖިލީހެއްގައި އެތައް ފައި ާ
ވިސްނާލަންޖެހޭނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި ފޮނިމީރުކަން ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި މިނިވަންކަން ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ހުރި ބާރުތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ހެދުމެއް
ރ މެންބަރުންނަށް ކުރަން ބޭނުން.
ނޫންތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަކީ .މި ސުވާލު އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެ ި
ވހިނދުގައި
ނކަމަށް ާ
އެހެ ް

ރ
ޢިއްޒަތްތެ ި

ރައީސް،

ނިކަން

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ!

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ނ
ވތަކު ް
ފޮޅު ަ

1000

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މިކަން ކުރެވިދާނޭ ކިޔާފައި ބާރެއްދީފައި އޮވެ ،އެ ބާރު ބޭނުންކުރުންތޯ ފުޅާވެގެންދާނީ؟
ތކެއްގެ
ރވޭނެ މަގު ވަކި ހަމަ ަ
ކށް މިކަން ކު ެ
ރން ތިބި ބަޔަ ަ
ނޫނިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ނޫނިއްޔާ މިކަން ކު ަ
އގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުހަދައިގެން ދިނުންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާބޮޑުވާނީ؟ މިއީ ވެސް
ތެރެއިން ،ވަކި އުސޫލުތަކެ ް
ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުން

ކުރަންޖެހޭނެ

ސވާލެއް.
ު

އެހެންވީމާ،

ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް،

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހެން ހުރި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިވާ ،ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ
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އާއި ތަހުޒީބައިގެން އަދި ޑިމޮކްރަސީ އައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގުދައްކައިދޭން ހުރި މުހިއްމު ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް
ރންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ .އަޅުގަނޑުމެން
މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހެދުމަށް ވަގުތު ހޭދަކު ަ
ތރި ރައީސް .އެހެންވީމާ،
ތ ެ
ގތެއް ނޫނޭ .ޢިއްޒަ ް
އ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން .މިއީ ބޭކާރު ވަ ު
މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހެ ޭ
މ ބިލެއް .ޤާނޫނުއަސާސީގައި
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން މިއަދު ފޮނުއްވާފައި މި އޮތް ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއް ު
މހިއްމު މާއްދާއެއް؛ އާދެ! ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގެ މައްސަލަ .މިކަން
ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް އޮތް ވަރަށް ު
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ކރުން ދީލަތިކަމާއެކުގައި ،މިނިވަންކަމާ އެކު ގެނެސްދިނުމަށް
ނ ހަމައަށް މިއަދު އޮތް ސަރު ާ
މުސްތަޤުބަލުގައި ރައްޔިތުން ާ
ރ ރައީސް.
ޓަކައި މަގުދައްކައިދޭ މަގުޗާޓެއްގެ ގޮތުގައި މި ޤާނޫނު ވެގެންދާނީ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ދއްކެވުން:
ވހަކަ ެ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު ާ
ނތިން .ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.
ހކައެއް ދައްކާކަށް ެ
ތރި ރައީސް .ވަގުތުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެން އިތުރު ވާ ަ
ޢިއްޒަތް ެ

38
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މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން .އަދި
ރއީސް .އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރިހަމައަށް މި ބިލަށް ތާއީ ު
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަ
ތ
ހޅިފައިވާ ގޮތުން ފުރުޞަ ު
ށ ެ
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބިލަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހު ަ
މ
ށ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން .އާދެ! އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ވެސް މި ބިލަށް ފުރިހަ ަ
ހަނި ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަކަ ް
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ކއި ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.
ޓ ަ
ތށް ަ
ކ ދަންނަވަން .ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
ހ ަ
އަށް ތާއީދުކުރާ ވާ ަ

ވން:
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްކެ ު
ދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ރތުން ،ނިލަންދޫ ާ
ރ ރައީސް .އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ހޅުއްވާފައި މި ވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް
ހށަ ަ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ު

1025

ތއީދުކޮށް ،މި
ޑށް ާ
ހ ނުގުޅޭ ބިލެއް ކަމަށް ދެންނެވިޔަސް އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ބޮ ަ
ތރި މެންބަރު މަޖިލީ ާ
ޢިއްޒަތް ެ
ކށްލަން .މި ބިލުގައި ވޯޓު ނަގަންޖެހޭނެ
ވރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ
ވަގުތަށް ،މި ދުވަސްވަރަށް ަ
ތއްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު
ކށް ބަލައިލާއިރު ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިއްމު ކަން ަ
ތ ަ
ރ ކަން ަ
އތަކުގެ ގޮތުގައި މިހި ަ
ކަންތަ ް
ވޯޓަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް .އޭގެއިތުރުން ޤައުމީ ބޮޑެތި މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގައި އަދި މީގެއިތުރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ނފައި މި
ނޖެހޭނެ ކަމަށް ބު ެ
ގންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ،ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ވޯޓަކަށް ދާ ް
ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ެ
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ކށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހިރީ
އޮންނަނީ .އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިލާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާއްދާތަ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  19ވަނަ މާއްދާ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ،ވަރަށް މުހިއްމު މާއްދާއެއް.
ވނަ
ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  111ވަނަ މާއްދާ؛ ރިޔާސަތުގެ ދައުރު .ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަ 111
ވމާ ،މިއީ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ،ރާއްޖެ
ނ ީ
މާއްދާ؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބުކުރާ ގޮތް .އެހެ ް
ސ
ހރި ވަރަށް މުހިއްމު މާއްދާތަކެއް .މި މާއްދާތަކަށް އެއްވެ ް
ތކާ ގުޅޭ ގޮތުން ު
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމު ކަންތައް ަ
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ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ރެފަރެންޑަމަކަށް ގޮސްގެން ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި
އޕަވަން ބޭނުންވާކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު
ރކާރުން ހި ް
އށް ސަ ު
ގ ބޭނުން އިންތިހާ ަ
އޮތުމަކީ ރައްޔިތުން ެ
ތން ،މިދެންނެވި ބައިތައް
ނތައްތައް މިހާރު މި ހުރި ގޮ ު
ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،ރާއްޖޭގެ ކަ ް
ނޫން އެހެން ބައެއް ކަންތައްތައް ވެސް ގަވާއިދުތައް ހަދައިގެން ،ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން މިހާރު
ތކުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު އެބަ ވޭ .ބައެއް މުހިއްމު ބޮޑެތި މުއައްސަސާ ަ
ށ އަންނަ ހިންގުމުގެ ބަދަލަކާ
ގ ގަވާއިދެއް ،ހިންގާނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ތަނަ ް
ވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ހިން ާ
ގުޅިގެން ކުރިން ކުރަމުން އައި ގޮތް ބަދަލުވެ ،ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންބޮޅުންތައް އަރަމުން އެބަ ދޭ .އެހެންވީމާ،
ހ ކަންތައްތައް  115ވަނަ މާއްދާ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ވޯޓެއް ނެގުމާ ބެ ޭ
39
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ށ
ތއް ކުރަންވާނެ ގޮތް ވަރަ ް
އ ަ
އަށް އަދި ބައެއް މާއްދާތަކުން އެހެން ކަންތައް ވިދާޅުވެފައި އޮތަސް ،މި ކަންތަ ް
ށ
ކށް ބިލެއްގެ ސިފައިގައި ،ޤާނޫނެއްގެ ސިފައިގައި ވުޖޫދަށް އައުމަކީ އެކަން ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ވަރަ ް
ތފްޞީލު ޮ
ަ
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ށ
ކރުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަން ކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަ ް
ބޮޑަށް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް .އަދި އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް ކަންތައް ު
މހިއްމު ބިލެކޭ .އެހެންވީމާ،
ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެ އް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީ މި ވަގުތަށް ވަރަށް ު
ހހިސާބުން ނިންމައިލާނަން.
ޅ ވެސް ހަމަވުމާ އެކު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު މި ާ
އ އޮތް ވަގުތުކޮ ު
އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަ ި
ކރިއްޔާ .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.
ތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ު
ދެއްވި ފުރުޞަ ަ
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ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޞތުގެ ބޭނުން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .` .އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ފުރު ަ
ދަންނަވާލުމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑާ އަދި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މިހާރު ފަލަސްޠީނުގައި
ފލަސްޠީނުގެ
ރގެ ފަރާތުންަ ،
ކށްވެރިކުރަން .އާދެ! އިޒްރޭލުގެ ސަރުކާ ު
އެ ހިނގާ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން ު
އތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން....
ތ ކަންތަ ް
ދ ި
ތކުރަމުންގެންދާ ނިކަމެތިކަމާއި ހިތް ަ
ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަ ި
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުންއެދެން .މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާއިރުގައި މަޖިލީހުގައި އިންނަވައިގެން
ޢިއްޒަތް ެ
ފޯނުކުރައްވައި ފޯނުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން.
އެހެންވީމާ ،މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަ މަށް ޓަކައި އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން .އަދި ފޯނު ގެންގުޅުއްވާ
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ކަމުގައި ވާނަމަ ،ރިންގު އޮފްކުރައްވައިގެން ގެންގުޅުއްވުމަށް ވެސް ދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ކފުޅައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް.
ވާހަ ަ

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކށްވެރިކުރާ
އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ފެށުމުގެ ކުރިން މި ދެންނެވި ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ު
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ލށް ވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު
ހޅިފައި އޮތް ބި ަ
ށ ެ
ހ ަ
ފހުގައި މި ު
ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަމޭ .އެއަށް ަ
ޅފައި އޮތް ބިލެއް މި ބިލަކީ .ސަބަބަކީ
ށހެ ި
ހ ަ
ކށް ު
ދ ގޮތަ ަ
ފ ަ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަ
ކއް
އ އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެކުލަވައިލާފަ ި
ތށް މިހާރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ.
އ އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ގޮ ަ
ނތަކެ ް
މށް ޓަކައި ޤާނޫ ު
މސައްކަތްކުރު ަ
މށް ޓަކައިަ ،
ހކުރު ަ
ފަ ި
ނކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލަން އެބަ ޖެހޭ.
މި ޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކަ ް
40
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އތަކެއްގައި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް
ނތަ ް
އެހެންވީމާ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ކަ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ކުރަން ބޭނުންވި ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި
ކަމުގައި

ވިޔަސް

ވެސް

ކުރެވޭނީ

އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާނީ

މިފަދަ

ޤާނޫނީ

އޮނިގަނޑެއް

ށ
ނ ް
އަޅުގަނޑުމެން ަ

ކށް ބަލާއިރުގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ
ޅފައި ހުރި އުސޫލުތަ ަ
އެކުލަވައިލެ ވިގެންނޭ .ބިލުގައި މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑައެ ި
މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި މުހިއްމު މައްސަލަތައް އެބަ ހިމެނޭ .އޭގެއިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ޚިޔާލު
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ރ މައްސަލަތައް އެބަ ހިމެނޭ .އެހެންނަމަވެސް ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން
ށފައި ހު ި
ށ ބަޔާ ންކޮ ް
ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނެގޭނެ ކަމަ ް
ނ
ކށް ހަމައެކަ ި
ގތަ ަ
ހނި ޮ
ވ ގޮތުގައި މި ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ަ
ރ ޭ
ފހަގަކުރި ފަދައިން ،އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކު ެ
ވެސް ާ
ފއި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ފަހަރެއްގައި ދަތިކަމަށް ވެދާނެ.
ށ ަ
ކ ް
ތކޭ އެހެން ބަޔާން ޮ
މި ކަންތައް ަ
އެހެންވީމާ ،ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި ޢާއްމުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު
ސ
ނ އެހެން ކަންކަމުގައި ވެ ް
އތައް ނޫ ް
އތަކުގައި ވެސް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި މިހިރަ ކަންތަ ް
އެހެން ކަންތަ ް

1080

ހޅުވާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވާލަން.
ރޞަތު ު
އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ގޮތަށް ފު ު
ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑައިލާނަން .ދެން އަޅުގަ ނޑުމެންގެ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .އަޅުގަނޑުމެން ު

1085

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ 1011ގައި .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ށ[
ނ  13:11އަ ް
ތކޮޅު 12:11 :އި ް
]ހުސްވަގު ު
(ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު)
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށފަހު
ޅ ް
ތކޮ ަ
ހުސްވަގު ު

ފހު
މެދުކަނޑާލުމަށް ަ

މަޖިލީހުގެ

މަސައްކަތައިގެން

ކުރިއަށް

ދާނަން.

ށ
ޅ ް
ހުސްވަގުތުކޮ ަ

ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ
ފރާތުން ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ި
މެދުކަނޑާލިއިރުގައި އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -9.1ސަރުކާރުގެ ަ
ށހަޅުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިޔައީ.
ޚަލީލު ހު ަ
ތށް އެދިވަޑައިގެންފައެއް އެ
ޅށް މެދުކަ ނޑާލިއިރުގައި މަޖިލީހުގައި އިތުރު އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަ ަ
ތކޮ ަ
ހުސްވަގު ު
ތށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް
ޞ ަ
ތތެރި މެންބަރު ފުރު ަ
ނތް .އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތު އަދި އެއް ޢިއްޒަ ް
ވަގުތަކު ެ
41
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އިދާރީ މޭޒުން އެބަ ވިދާޅުވޭ .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
އަނާރާ ނަޢީމަށް.
1100

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ! މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު
ކށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހުގައި
ވޯޓުނެގުމުގެ ބިލު؛ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ޮ
ރ މެންބަރުން .އެހެންވީމާ،
ތތެ ި
މި ތިއްބަވަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރައްވައިގެން ވަޑައިގެންނަވާފައި ތިބި ޢިއްޒަ ް
އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ބިލުގެ ކަންތައްތައް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެންދަވާއިރު ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
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މެންބަރުންނަށް އެންމެ ބޮޑަކަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންދިއުން .އަދި
އަޅުގަނޑުމެން

އަބަދުވެސް

މެންބަރުންގެ

ތން
ހައިސިއްޔަ ު

ހަނދާންބަހައްޓަންޖެހޭ

ކަމެއް

ވެސް

އަޅުގަނޑު

ކށްލާނަން މި ދަނޑިވަޅުގައި .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ކަންކަމުގައި ބަހުސްކުރުމުގެ ބާރު
ގ ޮ
ފާހަ ަ
ހދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން މެންބަރެއްގެ
މަޖިލީހުގައި ލިބިފައި އޮތަސް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ަ
ނ
މހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވޭ ހިސާބުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ބަންދުވެގެންދާނެކަ ް
ނުވަތަ އެހެން ީ
އަބަދުވެސް

ހަނދާންބަހައްޓަންޖެހޭ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

މިނިވަންކަން

ވެސް
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އޮންނަންވާނީ

އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި .ދެން އަޅުގަނޑު މި ބިލުގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ގިނަ
ކށް އަލި އަޅުވައިލާފަ .ދެން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް
ތ ަ
ފއި ޚިޔާލު ހޯދިދާނެ ބައެއް ކަންތައް ަ
ފހަގަކުރައްވާ ަ
އތަކެއް ާ
ކަންތަ ް
ތކެއްގައި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކަށް ދެވިދާނޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު
ސހަވެގެންދާނެ ކަމެއް .މިވެނި ޙާލަތް ަ
ހަމަ ފަ ޭ
ފހަގަކުރި ފަދައިން ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު މި ބިލުގައި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އޮތުން މިއީ
ކުރިން މި ާ
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ހޅުމުގެ
ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުށަ ެ
ށލަން ،އަދި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ފހަގަކޮ ް
ފރުޞަތުގައި ާ
ޞތު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް .ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ު
ފުރު ަ
މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުން އަދި ޣައްޒާ އާއި އެހެނިހެން މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އުޅޭ އަޚުންނާއި
ޞތުގައި .އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި
ރކަން ދެއްވުން އެދި އަޅުގަނޑު ދުޢާކުރަން މި ފުރު ަ
އުޚުތުންނަށް އަމާންކަމާއި ރައްކާތެ ި
ޝކުރުއަދާކުރަން.
ު
ތށް ވަރަށް ބޮޑަށް
ޞ ަ
ފުރު ަ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ
ތ ް
ޞ ަ
ށ ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރު ަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާހިސާބުން ބިލަ ް
މށް
ހބަސް ވިދާޅުވު ަ
އރުވައި ނިމުނީ .އަޅުގަނޑު ބިލަށް ފަ ު
ޞތު ަ
ތރި މެންބަރުންނަށް ފުރު ަ
ތ ެ
ރހާ ޢިއްޒަ ް
ނށް ހު ި
ބޭފުޅުން ަ
42

ރ
ރޞަތުއަރުވަން .ޢިއްޒަތްތެ ި
ތރި މެންބަރު ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލަށް ފު ު
ޢިއްޒަތް ެ
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ފހުގައި
ހބަސް ވިދާޅުވެ ނިންމުމަށް ަ
ކތުގެ ފަ ު
މެންބަރުން .މިއަދުގެ މަސައްކަތުން މި ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައް ަ
ސ
ނންމުމަށް ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ވެ ް
ކށް ި
ގތަ ަ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވޯޓުން ޮ
ދަންނަވަން.

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ތށް .އާދެ! މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ބިލުން
ޞ ަ
ށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރު ަ
ރ ް
ތރި ރައީސް ވަ ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ތކުގައި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ
ތ ަ
އަލިއަޅުވައިލާފައި މި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހޭ ވޯޓުގެ ޙާލަ ް
އ މި ވަނީ .އަދި އޭގެއިތުރުން
ހކަ މި ބިލުގައި މައިގަނޑު ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްދީފަ ި
އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވައިލުމުގެ ވާ ަ
ތ އަދި
ޝނުގެ ދައުރަކީ ކޮބައި ޯ
ލކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމި ަ
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ ،މިސާ ަ
އތޯ މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައި ވާނެ .އެހެންވީމާ ،މަޖިލީހުގެ
ތކުގެ ދައުރަކީ ކޮބަ ި
އެނޫންވެސް އެހެން މުއައްސަސާ ަ
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ތންތަނުގައި ނޫނިއްޔާ
ތފްސީލު ދޭންޖެހޭ ަ
ތކާ އެއްގޮތަށް ަ
ތަޅުމުގައި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅު ަ
ފހުގައި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުން ،އެއީ
ށދިނުމަށް ަ
ލތައް ދީ ،ކަންކަން ބަޔާންކޮ ް
އތުރު ތަފްސީ ު
މާއްދާތަކަށް ި
ތކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ .އަދި
ފ ަ
ރައްޔުތުންނަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި މަން ާ
ށ
ތރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑަ ް
ގއި އޮތް ދީމިޤްރާތީ ހަޔާތް އި ު
ފތު ަ
އޭގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޅަ ަ
ކޅު ނިންމައިލާނަން .ވަރަށް
ނނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ޮ
ތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަ ް
ޞ ަ
ޤަބޫލުކުރެވޭ .ދެއްވި ފުރު ަ
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ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ސބަ ް
ހހި ާ
ގޑިއިރުގެ ވަގުތު މި ާ
ތތެރި މެންބަރު އެޖެންޑާ އައިޓަމު  9މިއަދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ަ 1
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
މި ހަމަވީ .ވަގުތު ހަމަވިއިރު  9.1ގައި މި ވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ
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ށ ނަގާ ވޯޓުނެގުން އޮންނާނެ
މ ް
ބަހުސް މި ވަނީ ނިމިފަ .މިއަދުގެ  1031ގައި މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ބެލު ަ
ނނަށް ދަންނަވާލަން.
ތތެރި މެންބަރު ް
ވާހަކަ ޢިއްޒަ ް

 .11ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
43

ރތުން ،ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ
ގ ފަ ާ
ގ ތެރެއިން  -11.1ސަރުކާރު ެ
މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދާނަން ،ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތު ެ
ހޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލުގެ
ހށަ ަ
ތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ު
ޢިއްޒަތް ެ
އވާފަ.
ތނަށް ވަނީ ބަހުސްކުރަ ް
ތތެރި މެންބަރުން މިހާ ަ
އށް ގެންދެވުން .މި ބިލަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަ ް
ބަހުސް ކުރި ަ
ބިލުގެ

މަސައްކަތް

ތތެރި
ޢިއްޒަ ް

މެންބަރުން

ކުރިއަށް

ގެންދަވާ

ގޮތުން

ބިލުގެ

މަސައްކަތް

މިއަދު

ވެސް
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ޓށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ ވޯޓުގެ ވަގުތުގައި މި ބިލު ވެސް ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯ ަ
އެހެންނަމަވެސް

މިހާރު

ޢއްޒަތްތެރި
ި

ތށް
ފރުޞަ ަ
ު

މެންބަރުން

އެދިވަޑައިގަންނަވާ

އުސޫލުން،

ނ
ރތީބު ް
ތަ ު

ށ ދެކުނު ދާއިރާގެ
ތ މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފު ީ
ޞ ު
ކ ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު ަ
ޞތުދެމުން ގެންދާނެ ވާހަ ަ
ފުރު ަ
މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް.
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ފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކުޅުދުއް ު
ބހުސްކުރެވުނު ބައެއް
ގތުންަ ،
ތތަކާ ބެހޭ ޮ
ތރި ރައީސް ،މި ބިލުގެ ބަހުސްގައި ހިނގައިދިޔަ ބައެއް ނުކު ާ
ޢިއްޒަތް ެ
ތކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ހުރި އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ .އެސް.އީ.ޒެޑް
ތ ަ
ނުކު ާ
އުފެއްދުމުގައި ހަމައެކަނި އޮންނަނީ ވިޔަފާރި ފައިދާއެއް ނޫން .އެސް.އީ.ޒެޑް އުފެއްދުމުގައި ހަމައެކަނި އޮންނަނީ ވަޒީފާ
ރ
ރފައި ހު ި
ދިނުމެއް ވެސް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެން އެސް.އީ.ޒެޑާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ނެ ެ
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ކށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޤައުމެއްގެ ޙާލަތުގައި ވަކި ދާއިރާއެއް
ތ ަ
ރިޕޯޓުތަކާއި އެކިއެކި ދިރާސާ ަ
އ ދީގެން ،ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ދީގެން އެ ދާއިރާ
ކަނޑައަޅާފައި ،އެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކެ ް
ރނީ އެއީ ރަނގަޅަށް ހިނގާ ކަމަށް ވާނަމަ ލެބޯޓްރީއެއްގައި ޓެސްޓެއް ކުރީމަ ނިކުންނަ
ތަރައްޤީކުރަން މަސައްކަތްކު ަ
ނަތީޖާ އަށް ބަލާފައި ކަންކަން ކުރާ އުސޫލުން ،އެކަން ރަނގަޅަށް ހިނގާ ކަމަށް ވާނަމަ ،އޭގެ މަންފާ ،އެ
ކށް،
ދ ޮ
ށ ޓަކައިކަން .އެސް.އީ.ޒެޑް ފެށިގެން އައި ޤައުމުތަކުގައި ނިކަން ކު ި
ފތުރުމަ ް
އމަށް ެ
ފ މުޅި ޤަ ު
އުސޫލުތަކުގެ މަން ާ

1170

ހލަ އުސޫލުތަކެއް ދީގެން މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި އެ އުސޫލުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް ވާނަމަ
ޅށް ވަކި ކަ ަ
ނކޮ ަ
ވަކި ތަންތަ ް
ފަހުން މުޅި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ގޮތުގައި އެ އިޞްލާޙުތައް ބަލައިގަނެ ،އެގޮތަށް ޤާނޫނީ ނިޒާމު
ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައި އެބަ ހުރި .ކީއްވެގެންތޯ ބައެއް ކަހަލަ ޤާނޫނުތަކުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދެނީ؟ މީގެ
ށލަން ބޭނުންވަނީ ،މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ބާޠިލެއް
ފހަގަކޮ ް
ށ ާ
އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުކުތާއަކަ ް
ނުވޭ .މި ޤާނޫނު އައޭ ކިޔާފައި އެހެން އެއްވެސް ޤާނޫނެއް އިޞްލާޙުވެގެނެއް ވެސް ނުދޭ .އެ ޤާނޫނުތައް ހަމަ އެ
ޤާނޫނުގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުން ވެސް ދާނެ .މިހާރުވެސް ބިލުގައި  11ވަރަކަށް ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ބުނެފައި އެބަ އޮތް.
އވާ ގޮތާއި އެއިން ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން
ށފަ ި
ތކީ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ހަމައެކަނި އަންނަ ތަފާ ަ
ފށުއެރުން
ތށް ،އެ ު
ފށުއެރުމެއް އުޅޭ ކަމަށް ވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮ ަ
ށފައި އޮންނަ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ު
ބަޔާންކޮ ް
44
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ހ ސަބަބަކީ އެސް.އީ.ޒެޑެއް ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ގެންނަނީ ޚާއްޞަ
ފިލުވާލައި ،އޮޅުންފިލުވާލަދޭށޭ .އެހެން ހަދަންޖެ ޭ
އިނާޔްތަކެއް ދެވިގެން ،ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެން ،ޚާއްޞަ ހައިޞިއްޔަތެއް ދެވިގެން ،ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ވަކި ކަހަލަ
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ތކާއި
ތތަކާއި ހައިސިއްޔަތު ަ
ވ ދާއިރާއެއްގައި ކުރުމަށް .އެ މީހުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަ ް
ށފައި ާ
ވިޔަފާރިތަކެއް ހުއްދަކޮ ް
ރދޭނެ ޢާއްމު އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ނުދެވޭ އިމްތިޔާޒުތަކެއް .ޢާއްމު އުސޫލުން ކަން
އިމްތިޔާޒުތަކުގެ ތެރޭގައި ހު ެ
އތުވެދާނެ .އެ
ތތަކެއް ަ
ހ ޙާލަ ް
ފތުވާންޖެ ޭ
ތ ާ
ތއި އެ މީހުންނާ މެދު ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް ަ
ގ ާ
ކުރަންޏާ ކަންކުރަންޖެހޭ ޮ
ތތަކުގައި އެބަ ޖެހޭ އެ މީހުންނަށް އިސްކަމެއް ދޭން .އެހެންކަމަށްވާތީ ،މި ދެންނެވި  11ޤާނޫނު އޮތް ކަމަށް
ޙާލަ ް
ވިޔަސް ވެސް އެ  11ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ޖުމްލައެއް ވެސް އޮވެދާނެ އެ މީހުންގެ ކަމަކާ ގުޅޭ .އެންމެ
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ތށް އެ
ޕެރެގެރާފެއް ވެސް އޮވެދާނެ އެ މީހުންގެ ކަމަކާ ގުޅޭ .އެހެން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ މި ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮ ަ
އޮޅުންފިލުވާލަދޭށޭ .އެހެނެކޭ ކިޔާފައި އެ ޤާނޫނުތައް ބާޠިލުވެގެންދަނީކީ ނޫން .ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރު؛ އަޅުގަނޑު
ރތައް ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢެއްގައި އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ދފައި ހުރި ބާ ު
ކށް ީ
ވެސް ޤަބޫލުކުރަން .ކައުންސިލުތަ ަ
ކތްކުރަން
ޓއި ދޭންޖެހޭ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި މަސައް ަ
ކަންކަން ކުރުމުގައި ހިފަހައް ަ
ލ
ފށާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އުޅެނީ ކައުންސިލުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑަނޭޅިގެން .މާއްދީ ގޮތުން ،ފިޒިކަ ް
ަ
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ގޮތުން އެ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޓެރިޓަރީ އަކީ ކޮބައިކަން އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެއް ނޭޅޭ .ލޯކަލް
ލކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެއްގޮތްކުރަން.
ނ ޢަމަ ު
ނސިލުތަކު ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަށް ދީފައި އެބަ އޮވޭ ހުރިހާ ކައު ް
ކށް އަޅުގަނޑު
ރ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު އެ ކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައެއް ނެތް .މިސާލަ ަ
ހތަ ު
ތިން ަ
ށއި އެ
ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކީ ކޮބައިތޯ؟ ވައިގެ ސަރަހައްދަކީ ކޮބައިތޯ .އަދި ޖެހިގެން އޮތް ރަ ާ
ރަށާ

ގއި
ދޭތެރޭ ަ

ކޮން

ދިމާލަކުންތޯ

އިން

ވަކިކުރެވޭނީ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކައުންސިލުތަކުގެ

އިންތައް

އަދި
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ތޞާޞް ހިނގާ ދާއިރާއެއްގެ
ތރެ މެދުން ،ދެ ކައުންސިލެއްގެ އިޚް ި
ނ އޮއްވާ ދޭ ެ
ވަކިކުރެވިފައެއް ނެތް .ކަން މިހެ ް
މެދުން ވަކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ ޒޯނު ތަބާވާންޖެހޭނީ ކޮން ކައުންސިލެއްގެ ގަވާއިދަކަށް ކަމެއް ވެސް
އންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
ނމެ ކައުންސިލަކުން ވެސް އެ ކަ ު
ސ ޤަބޫލުކުރޭ ކޮ ް
ނޭނގެ .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެ ް
ނންމަނީ އެ ކައުންސިލުން ނަގާ ވޯޓަކުން ،އެ
ކތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ި
ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ،މަސައްކަތް ަ
ކައުންސިލުން އަމިއްލަ އަށް .ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށުގައި އެކަން ހިނގާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާކަށްނުޖެހޭ .ޖެހިގެން އޮތް ދެ
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ފތު ދެ އުސޫލެއް ނިންމާފައި އޮވެދާނެ .ބޭނުމަކީ އެކަހަލަ
ރަށުގައި ދެ ކައުންސިލަކުން އެއް ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތަ ާ
ފތިގެންނުދިއުން .އެ ނޫން އެއްވެސް
ތތައް ި
ޙާލަތެއްގައި އެކަހަލ ފުށުއެރުމެއްގެ ތެރޭގައި އެސް.އީ.ޒެޑް ހިންގާ ފަރާ ް
ކކީ މައި ސަރުކާރުގެ
ލތަ ަ
ބޭނުމެއް މި މާއްދާ މިގޮތަށް އައުމުގައި ނެތް .މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ކައުންސި ު
ހ ކައުންސިލެއްގައި ވެސް އެއް ގޮތް
ރ ާ
ކރާ އަދި ހު ި
ނފީޛު ު
ފޛުކުރާ ،އެސް.އީ.ޒެޑް ސިޔާސަތު ތަ ް
ތތައް ތަން ީ
ސިޔާސަ ު
ނށް ވާނަމަ ،ކައުންސިލުން އެ ބާރުތައް
ނތަ ަ
ޢމަލުކުރާ ތަ ް
ހ ގޮތުން ،އެއް ގޮތް އުސޫލަކުން ަ
ކ ބެ ޭ
އތަކަ ާ
ކަންތަ ް
45

1205

ސކުރަން އެނގޭނެ،
ބޭނުންކުރުމަކީ އެއީކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން .އޭރުން ހަމަ ބަރާބަރަށް ފޯކް ް
މިވެނި ކަމެއް މިވެނި ކައުންސިލަކަށް ގޮއްސިއްޔާ ކަން ނިމޭނީ މިހެންކަން .ހިތާމަ އަކީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ
ޔުނިފޯމިޓީ ގެނެވިފައެއް ނެތް .އެ އެއްގޮތްކަން ގެނެވިފައެއް ނެތް .އެ ޙާލަތުގައި ބޭރުން އިންވެސްޓުކުރަން އަންނަ މީހާ
ކށް ކަނޑައަޅައިދޭންޖެހޭ ކަމެއް .ހައްލެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމެއް .އެ ނޫން
އަށް އެ ލިބޭ އުނދަގޫ އެއީ ސަރުކާރުން ގޮތަ ަ
އސް.އީ.ޒެޑް މައްޗަށް ނުހިންގުމުގައި ނެތް .ބިން ވިއްކުން؛ ބިމަކީ
ޚތިޞާޞް ެ
އެއްވެސް ބޭނުމެއް ކައުންސިލުތަކުގެ އި ް
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ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ވިއްކޭ އެއްޗެއް .ރާއްޖޭގައި ،މާލޭގައި ހަމަގައިމު ވެސް އަމިއްލަ ބިން އެބަ ހުރި.
ތ
ކށް އޮ ް
ކށްފައި އެބަ ހުރި .ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ނު ޮ
އަދި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަޔާން ޮ
ޢއްމުވެގެންނުދިއުން .އެކަމަކު ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ާ
ތކުން ބިންތައް ގަތުމުގެ ކަންތައް
ނ ަ
ކަމަކީ ކުންފު ި
ށފައި،
ރަޖިސްޓްރީކޮ ް

ހރާއްޖޭގެ
ދިވެ ި

ރަޖިސްޓްރާ

އޮފް

ކޮމްޕެނީ

ޤަބޫލުކޮށްފައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނީ

ތ
ށ ޯ
ށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ވިއްކެންވާނޭ .ކިހާވަރަކަ ް
ކ ް
ޝަޚްޞި އްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދީފައި ހުންނަ ކުންފުނިތަ ަ
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ބޭރުމީހުންގެ ނުފޫޒު މީގެތެރެއަށް އަންނަނީ .އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ރތެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ކށެއް ނުދެވޭނެ .ފުރަތަމަ ވާހަކަ އަކީ ކުންފުންޏަކީ ދިވެހި ފަ ާ
ކށް މިލްކު ޮ
ބިމެއް ބޭރުފަރާތަ ަ
ނސް ދީފައި
ބވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެ ީ
ކށް ތަ ާ
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަ ަ
އޮންނަ ލައިސަންސްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އެޑްރެސް އޮތް ތަންތަން .ބޭރުމީހުންގެ ހިއްސާ އޭގައި
ތ
ހިމެނޭ ކަމަށް ވާނަމަ ސުވާލަކީ ކޮންބައެއްގެ އަތުގައިތޯ އެ މީހުން ޖޮންޓްރޯލް އޮތީ؟  51%ހިއްސާ ނުވަ ަ
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ގ
ނފުންޏެއް ެ
ނފުންޏަކީ ދިވެހި ކު ް
ނގެ އަތުގައި ކަމަށް ވާނަމަ އެ ކު ް
ބއްޔަތު އޮތީ ދިވެހި ް
ށފައިވާ ހިއްސާގެ އަޣްލަ ި
ދޫކޮ ް
ނ
ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތް .އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ބަލަމުން އައީ 1919 ،ވަނަ އަހަރު ް
ނ
މއަދާ ހަމައަށް ވެސް މީހު ް
ފށިގެން އައި ،ހިނގަމުން މި އަންނަ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓް ޤާނޫނުން ފެށިގެން ި
ެ
ނފުނި
މށް ވިއަސް އޮޓަމެޓިކުން އެ ކު ް
ބަލަމުން އައީ ބޭރުމީހެއްގެ އެންމެ ހިއްސާއެއް އެންމެ ކުންފުންޏެއްގައި އޮތް ކަ ަ
ބަދަލުވެގެންދަނީއޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓް ކުންފުންޏަކަށް .ދިރާސާކުރާ މީހަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ފެންނާނެ ،އެއްވެސް
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ހތަނަށް ޤަބޫލުކުރަމުން އައި ގޮތެއް.
ރ އުސޫލެއް ނޫން އެއީކީ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ާ
ތަނެއްގައި ލިޔެގެން ޢަމަލުކު ާ
އެއީ ޤާނޫނަކުން ވެސް ލާޒިމުކުރާ ގޮތެއް ނޫން .ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީގެ ގަވާދެއްގައި ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ
ޞތު އެބަ އޮތް ކަނޑައަޅަން
ގަވާއިދެއްގައ ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއް ވެސް ނޫން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރު ަ
ޏކީ
ނފުން ަ
މށް ވާނަމަ ،އެ ކު ް
ނޓްރޯލްގައި ކުންފުނި އޮތް ކަ ަ
ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހަދާހެން  51%ލޯކަލް ކޮ ް
ތގައި ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރޯލް
އ ު
އެ ޤައުމެއްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ަ
އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ ،ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން .ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ހިސާބުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން އެ ކުންފުންޏަށް މިލްކުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ .ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ
46
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ށ
ކ ް
ހލިޖަހާލައިގެން ،ފޮއްޓަށް ލައިގެން ގެންދެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން .ރިސޯޓުތަ ަ
ޖެހޭ ބިމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކި ި
ތކުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވުނު މައުޟޫޢެއް .ދަންނަވަން މި
އަންނަ އުނދަގޫ .އެއީ ވެސް މި ބިލުގެ މުހިއްމު މައުޟޫޢު ަ
އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުކުރަން ،ދިވެހިރާއްޖޭހގެ އިޤްތިޞާދުގެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގައި ވެސް
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ތން ކުރަނީ ރިސޯޓުތަކުން .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު
އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮ ު
ތރިން .ރިސޯޓުތަކުން ސީދާ
ތކުގެ ދާއިރާގެ ކުޅުން ެ
ނކީ ވެސް ރިސޯޓު ަ
އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ކުޅުންތެރިން ަ
ނ އުފައްދާ އާމްދަނީން ވަރަށް ގިނަ ދިރިއުޅުންތަކެއް
އުފައްދާ އާމްދަނީންނާއި ނުސީދާ ގޮތުގައި ރިސޯޓުތަކު ް
ކށް އުނދަގުލެއް އައުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫން .ޤަބޫލުކުރަން އެކަމަކު
އާބާދުވަމުންދޭ .ރިސޯޓުތަ ަ
އ
އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީކީ ރިސޯޓުތަކެއް ހަދާފަ ި
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ދތެރޭގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދާކަށް ނޫން .ރިސޯޓެއް
ޓތަކާއި މިހާރު އެސް.އީ ޒެޑުން ބޭރުގައި ހުރި ރިސޯޓުތަކާ ޭ
ރިއޯ ު
ށ  61މިލިއަން ޑޮލަރު ވިޔަސް 111 ،މިލއަން ޑޮލަރު ވިޔަސް 151 ،މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިސޯޓެއް
ކ ް
ހިންގާ މީހަ ަ
މށް ވިޔަސް އޭނަގެ ޒިންމާ އަކީ އެ ރިސޯޓު ހަދައިގެން ،އެ ރިސޯޓުން އާމްދަނީ ހޯދައި ،ނަފާ ހޯދައި ،އާމްދަނީ
ހެދިކަ ަ
ހޯދައިގެން މުއްސަނދިވުން .އޭނައަކަށް ނާދޭ އެހެން ކަމެއް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމެއް .ޓެކްސްދެއްކުން ފިޔަވައި.
އެހެންނަމަވެސް އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ބޭނުމަކަށް ވެގެން މި އުޅެނީ ސްޓްރެޓީޖިކް އިންވެސްޓްމަންޓު ރާއްޖެ އަށް އައުން.
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ހދުން .އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އައުން .މާއްދީ ،ޢުމްރާނީ
ބަނަދަރުތައް އައުން .އެއަރޕޯޓުތައް އައުން .މަގުތައް ެ
ތތައް ރާއްޖެ އަށް އައުން .އެސް.އީ.ޒެޑް ގެ ފޯކަސް އަކީ ރިސޯޓެއް ނޫން .އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ފޯކަސް އަކީ މާއްދީ،
ވަސީލަ ް
ރާއްޖޭގައި ނެތް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އުފެއްދެން ނެތް ކަންތައްތައް
ށ ،އެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދައި،
ތތައް ކޮ ް
ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭރު ބަޔަކު ގެނެސްގެން އެ މީހުން ލައްވައި އެ މަސައްކަ ް
ރފުކުރުން .އެކަން ކުރާ މީހާ އެތައް  111މިލިއަން ޑޮލަރެއް ޚަރަދުކޮށްގެން
ތޢާ ަ
ށ ަ
ތތައް ރާއްޖެ އަ ް
އެ ވަސީލަ ް

1250

ރާއްޖެއަށް އައިސް އެކަން ކުރާއިރު ،އޭނަ އަށް އެބަ ޖެހޭ އޭނަގެ ވިޔަފާރި އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ދެކޮޅުޖެހޭ
ށ ޓަކައި ޓުއަރިޒަމް ކޮމްޕޯނަންޓެއް އެ ޕްރޮޖެކްޓު ތެރެއަށް މި ލެވެނީ  11%އަށް ވުރެ
ވިޔަފާރިއަކަށް އެކަން ކުރުމަ ް
ޓރެޓީޖިކް އިންވެސްޓްމަންޓު އޮންނަ ގޮތަށް .އެހެންވީމާ ،އެސް.އީ.ޒެޑެއްގައި ރިސޯޓެއް
ތށް  61%ސް ް
ގިނަނުވާ ގޮ ަ
ލއިގެން ރިސޯޓެއް އެކަންޏެއް ނޫން .އޭނަ އެ އުފައްދަނީ
ހމައެކަނި ރިސޯޓެއް ބިނާކޮށް ަ
ހިންގާ މީހާ އެ ހިންގަނީ ަ
ނކުރާ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި
ކއް އުފައްދައިގެން ދެކޮޅުޖެއްސުމަށް ޓަކައި ބޭނު ް
ތތަ ެ
އެއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ،މާ ގިނަ ވަސީލަ ް
ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ކޮމްޕޯނަންޓު ގެންގުޅެނީ .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ
ހކަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރިޔަސް ދެކޮޅުޖެއްސުމުގެ އުސޫލެއް ނެތި ،އެ ވިޔަފާރިއެއް ނުހިނގާނެކަން .މަނީ ލޯންޑްރިން
ކަ ަ
ވހަކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދެއްކިއްޖެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބޭ ގޮތުގައި އަދި
އާއި ކަޅު ފައިސާގެ ާ
ޅފައި އެ ދިޔައީ ނުކުމެގެން.
ކށެއް ނެތް .ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ކުންފުޏެއް އު ެ
ތ ރެކޯޑަކުން ފެންނާ ަ
އެއްވެސް ސާބި ު
47
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ކޮން އެކައުންޓުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިގެން ،ކޮން އެކައުންޓަކުން ކޮން ޓްރާންސްފަރތަކެއްކަން ހެދީ އަދިވެސް
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ހށް އަޅައިގެން .ހުރިހާ ލާރިއެއް
ކ ަ
ފ ޭ
ލރިއެއް ވެސް ގެނެސްފައި ހުރީ ބްރީ ް
ނޭނގޭ .އަޑުއިވޭ ގޮތުގައި ހުރިހާ ާ
ށފައި ހުރިކަމުގެ
ކހެއްގައި .އެކަމަކު އެކައުންޓުތައް މެދުވެރިކޮށް އެއްޗެއް ބޭރުކޮ ް
ގެންގޮސްފައި ހުރީ ވެސް ބްރީފް ޭ
ކށް އަދިއެއް ނެތް .ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެއްޗަކީ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކީ
ކތަކެއް ފެންނާ ަ
ހެ ި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ފައިސާ ގެނެވޭނީ ،ފައިސާ ބޭރުކުރެވެނީ ބޭންކު މެދުވެރިވެގެން .ބޭންކްތަކުގައި އެބަ ހުރި
މށް ވާނަމަ އެއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން އުފެދުނު އާމްދަނީއެއްތޯ،
ވަކިވަރަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ ކަ ަ
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ތށް .ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިންއާ
ކށް ދޭ ލާރިއެއްކަން އެނގޭ ގޮ ަ
ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ކާކު ،ކާ ަ
ށ
މހާރުވެސް ކުރޭ .އަޅުގަނޑުމެނަ ް
ޤތަކެއް ި
ތޙްޤީ ު
ބެހޭ ގޮތުން އެމް.އެމް.އޭގައި ވަކި ސެލްއެއް ހަދައިގެން ވަކި ކަހަލަ ަ
ރ އޮންނަ،
ތކަށް ވަދެނުކުންނަ އެއްޗެއްސަކީ އެ މީހުންނަށް ބެލުމުގެ ބާ ު
ނޭގުނަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކައުންޓު ަ
ށ
ތއް ޖަމާވާން ފަށައިފި ކަމަ ް
ކ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ލާރި ަ
ށ ވުރެ ބޮޑަށް ވަ ި
ކ ް
ބަލަމުންދާ އެއްޗެއް .ވަކި އަދަދުތަކަ ަ
ކށް އަޅުގަނޑުމެން  2111ވަނަ އަހަރު މިހާރު މި އޮތީ
ވަންޏާ އެ އެއްޗެއްސަކީ އެ މީހުން ބަލާ އެއްޗެއް .އަދި ނުވިތާ ަ

1270

އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިން ޤާނޫނެއް ވެސް ހަދާފަ .ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިންއާ ބެހޭ
ނ
ށ ނަފީވެގެ ް
ނންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަ ް
ށ ބޭ ު
ޤާނޫނު .އެހެންވީމާ ،ރާއްޖެ ދޮންނަމެޝިނެއްގެ ގޮތަ ް
ނއްޓިގެން ކަމެއް ނުކުރާނެ އެކޭ ނޫން .އެކަމަކު ޢާއްމު
ޅ ކަމަކުން ެ
ގޮއްސަ .މޮޅު މީހަކު މޮޅު ގޮތަކުން ،މޮ ު
ފއިސާ ހުދުކުރަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަނެއް ނޫން މިހާރަކު.
ޅ ަ
އުސޫލެއްގައި ރާއްޖެ އަކީ ދޮންނަމެޝިނެއް ގޮތަށް ކަ ު
އެމް.އެމް.އޭގައި އެ ނިޒާމު އެބަ އޮތް .އެމް.އެމް.އޭގައި އެ ޤާނޫނު އެބަ އޮތް .ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
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ތކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް .އެހެންވީމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެ
ކ އެކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތް ަ
ތ ާ
މުޢާހަދާ ަ
ކަމެއް ހިނގިޔަސް އެ ކަމަކީ ނޭނގި ހިނގާނެ ކަމެއް ނޫން .އެ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ސްކްރީނަށް އަރާނެ ކަމެއް.
ޓެކްހުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު ،ތެދެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން؛ ވަގުތު ހަމަވީތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،
ބައްލަވަން އިންނެވީމަ .ޓެކްހާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މުހިއްމު އެއް ނުކުތާ ދަންނަވައިލާފައި ނިންމާލަން ކަމަށް.
ގތުން  2އަހަރެއް ވަރު ،އަދި ބައެއް އެހެން
ޓތަކާ ގުޅޭ ޮ
ތދެއް .އަޅުގަނޑުމެން ރިސޯ ު
ހކަދައްކާއިރުެ ،
ޓެކްހުގެ ވާ ަ

1280

ފއި އެބަ ހުރި .އެކަމަކު އޭގެ މާނަ އަކީ މިދެންނެވިހެން އެ
ޓކްސް ލީވެއް ދީ ަ
ކށް  5އަހަރު 1 ،އަހަރު ެ
ތ ަ
ކަހަލަ ކަން ަ
އ ލާރިކޮޅު ހިފައިގެން ދާށެކޭ ނޫން .އެ
މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ހަމަ އައިސް ޓެކްސްނުދައްކާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއްކޮށްފަ ި
ތކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެއް ކުރަން .އެއިން
މީހުން ރާއްޖޭގައި މި އަންނަންޖެހޭނީ އެތައް ސަ ޭ
ށ
ކ ް
ސތޭކަ މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު އެންމެ ކުޑަކޮށް ވެސް ޚަރަދު ތަނަ ަ
ހތަރު ަ
އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނިންމާލެވެނީ ވެސް ތިން ަ
ރ
އފައްދައިދީގެން .ރާއްޖެއާ ޖެހިގެން ހު ި
ތތަކެއް ު
ތކެއް ،ޢުމްރާނީ ވަސީލަ ް
ކޮށްގެން .ރާއްޖޭގައި ނެތް މާއްދީ ވަސީލަތް ަ
ނ
ތއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހަމައެކަ ި
ތ ަ
ދފައި ،ބިން ދީފައި ،އިމާރާތް ހަދައިދީފައި ،ވަސީލަ ް
ނތަން ހަ ާ
ޤައުމުތަކުގައި ތަ ް
48
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ތކުރައްވާށޭ.
ށ މަސައްކަ ް
ޅ ވަޑައިގެން އޮފީސް ހުޅުވައިގެން އަވަހަ ް
ބފު ާ
އިންވެސްޓަރު ކައިރީގައި އެ ބުނަނީ ތި ޭ
ހމައެކަނި ހުސް ކަނޑު .އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ބިން އުފައްދަން ،ހިއްކަން ،އެ ތަނުގައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތީ ަ
ތތައް ތަރައްޤީކުރަން .އެ ކަންކަން ކުރަން މީހަކު އަންނަން އެ
ތތައް އިތުރުކުރަން ،ޢުމްރާނީ ވަސީލަ ް
އާމްދަނީގެ ވަސީލަ ް
ށ
ކށްދީގެން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ޤައުމަ ް
ކށް ލުޔެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް ކަންތައް ޮ
ޖހޭނީ އެ މީހަ ަ
ހތް ެ
ކށް ި
މީހަ ަ
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ތތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން
ތ ޢުމްރާނީ ވަސީލަ ް
ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ނެ ް
މށް ވާނަމަ އަދި އެކަން ކުރަނީ އެހެން މީހަކު ލައްވާ އެހެން މީހެއްގެ ލާރީގައި ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ
މަސައްކަތްކުރާ ކަ ަ
ތކެއް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ .ދެން ސުވާލަކީ އަޅުގނޑުމެންނަށް ގެއްލޭ
މީހާ ރުއްސުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ަ
އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑުތޯ؟ ޝައްކެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
މށް ވަންޏާ
ޓކްސްނުދައްކާ ކަ ަ
ބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާހެންެ ،
މީގައި ބޮޑު .އަދި ނުވިތާކަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީކީ ަ
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އ
ށފަ ި
އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ވެސް ބަހައްޓާކަށްނުޖެހޭ .އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށްނުޖެހޭ .އޭނަ ހަމަ ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކޮ ް
ހށް ވާ ފައިސާ ދައްކަންނުޖެހެނީ .އޭނަ ޓެކްހާ ގުޅޭ
ދަބަހަށް އަޅައިގެން ގެންދަންވީ .އެހެނެއް ނޫން .ހަމައެކަނި ޓެކް ަ
މތުތަކެއް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ .އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަ ހުރި ،މީރާގެ ބޭފުޅުންގެ
ހ މަޢުލޫ ާ
ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރި ާ
އ ނެތުން .ރާއްޖެ އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކެއްގައި
ކށް ވެފައި އޮތީ ރެކޯޑުތަ ް
ވެސް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަ ަ
ށން ޓެކްސްނަގާ ޤައުމެއް .ރާއްޖެ އަކީ ޓެކްހާ ބެހޭ އިދާރީ
ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ ޤައުމެއް .ރާއްޖެ އަކީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަ ު
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ޓކައި
ހށް ަ
ނ ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ބައެއް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު އަދި ޓެކް ަ
ޤާނޫނެއް އޮވެގެން ،މީރާ އި ް
ކޮންމެ ވަކި މަހަކު ވަކި ވަރެއް ނުވަތަ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ވަކި ވަރެއް އަދަދުން ފައިސާ ގުނާފައި ނުދިން
ކ
ޓކްސް ދައް ާ
ލތަކާއި ެ
ތފުސީ ު
ތކާއި އަޅުގަނޑު އުފައްދާ އާމްދަނީގެ ަ
ތފުސީލު ަ
ކަމަށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުގެ ވިޔަފާރީގެ ަ
ޓންސްއޭ މި ކިޔާ އެއްޗެއްގެ
ލތަކެއްކަން ،ޓެކްސް ރި ާ
ފސީ ު
ކހާވަރެއްގެ ތަ ު
ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދައްކަންޖެހެނީ ި
ކށް ދާނީ ލިބެމުން .އެހެންވީމާ ،އޮޅުވާލުމުގެ
ތ ަ
މ ބެހޭ ދާއިރާ ަ
ރށް ،ކަ ާ
ނަޒަރުން ބަލާއިރުގައި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސަރުކާ ަ
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ހސާބަށް އަންނައިރު ވެސް މި
އ އެއަކު ނެތް 2 .ވަނަ ކަމަކީ ،ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ި
ޞތެ ް
އެއްވެސް ކަހަލަ ފުރު ަ
ރށް
ތކަކީ ވަ ަ
ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ަ

ކށް ޓަކައި
ބޮޑު ބައެއް އޭގައި ކުޅޭނެ އެއްޗެއް .އެހެންވީމާ ،މި ދެންނެވި ސަބަބުތަ ަ

ހ ރެކޯޑުތަކެއް އެ މީހުން
ބތަކާއި އެކައުންޓިން އާއި ޑޭޓާއާ ބެހޭ ހުރި ާ
ޓެކްސް ރެކޯޑާއި އާމްދަނީގެ ހިސާ ު
ރ
ފޛުކު ާ
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ .އަދި ނުވިތާކަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާ އިދާރާތަކާއި ހުރިހާ ޤާނޫނުތައް ތަން ީ
ށ ވިޔަސް ،އެމް.އެމް.އޭ ކަމަށް
ށ؛ އެއީ ކަސްޓަމް ކަމަ ް
ނހެން މުހިއްމު އިދާރާތަކަ ް
އިދާރާތަކާއި އެނޫންވެސް އެހެ ި
ނ
ލމާތު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ،ޤާނޫ ު
ށ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢު ޫ
ވިޔަސް ،މީރާ ކަމަށް ވިޔަސް ،މި ދެންނެވި ގޮތަ ް
ރހާ އެންމެންނަށް ގޮނޑި އާއި މޭޒު ހިފައިގެންގޮސް އެސް.އީ.ޒެޑްގައި ތިބެގެން ،އެސް.އީ.ޒެޑްގައި
ޖހޭ ހު ި
ނފީޛުކުރަން ެ
ތަ ް
ބއްޓަންކުރެވިފައި އޮތް ތަން
ތށް ަ
ފ ހަދައިގެން އެތާނގައި ތިބެގެން ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮ ަ
އޮފީސް ހަދައިގެން ،ގޮ ި
49
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ތ
ތއެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ .މަޖިލީހާ އޮ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް .ހަމަ އެންމެ ނުކު ާ
ބނާތީވެ ،އެކަމަށް އަޅުގަނޑު
މށް ު
ކށް މަޖިލީހާ ލިންކެއް ނެތް ކަ ަ
ގުޅުމުގެ މައްޗަށް .މި ޤާނޫނުގައި އެއްވެސް ގޮތަ ަ
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ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާއި ޒޯނުތައް ހިންގުމާ؛ މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ހިނގާ ކަމަކީ .ޒޯނުތައް ހިންގުމާއި ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމާ .މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަޒީރާއި
ހށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމަށް .އަދި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ އުސޫލު ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުން
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން މަޖިލީ ަ
ށކަން ނުވަތަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަކަށް
މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮ ް
ދފައި އެބަ އޮވޭ .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު
ކށް ީ
ހާޒިރުވެކަން މި ޤާނޫނުގައި ވަކި މާއްދާއެއްގައި ބަޔާން ޮ
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ތތައް މި ދަންނަވާލީ .ޝުކުރިއްޔާ.
ކ ާ
ކށްލަން ބޭނުންވާ ނު ު
ގ ޮ
ފާހަ ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން
ރތުން ،ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ތތެރި މެންބަރު .ސަރުކާރުގެ ފަ ާ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
މށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ
ހޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކު ަ
ޙުސައިން މަނިކު ހުށަ ަ
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ޞތު މި އަރުވަނީ މި ބިލަށް
ޞތުއަރުވައި މި ނިމުނީ .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު ަ
ތރި މެންބަރުންނަށް ފުރު ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް.
ބސް ވިދާޅުވުމަށް ،ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
ފަހު ަ

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހށަހެޅި ޚާއްޞަ
މޖިލީހަށް ު
ތރި ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންަ ،
އާދެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް ެ
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ހ
ރ ާ
ކފުޅުދެއްކެވި ހަމަ ހު ި
ށ ،ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލަށް ވާހަ ަ
އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމަ ް
ޝކުރުދަންނަވަން .މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ރާއްޖޭގެ މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި
ު
ޞތެރިކަމާ އެކު
ހތުގެ އިޚްލާ ް
ނށް ި
ބޭފުޅުން ަ
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި އެކަށައެޅިގެންދިޔަ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން
ގއި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބިލަށް މި ބިލު ވެގެންދާނެ .މި ބިލު ނިންމަވައިދެއްވުމުގެ ބުރަ
ލފާކުރެވޭ ގޮތު ަ
އަޅުގަނޑަށް ަ
ހމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި
ޓރަށާ އަދި މިނިސްޓްރީގައި ި
ށ ހަމަ މިނިސް ަ
ހ ބޭބޭފުޅުންނަ ް
މަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވި ހުރި ާ
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ހތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު
ފޅުންނަށް ި
ކށް އަދި އޭގެއިތުރުން އިޤްތިޞާދީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ބޭ ު
ތތަ ަ
ރ ް
ފަ ާ
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި މި ބިލުގެ މަރުޙަލާ؛ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
ތކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ނުކުތާތައް އަޅުގަނޑު
ރއްވާ ޝުޢޫރު ަ
ޔސީ ޕާޓީތަކާ އަދި ވަކިވަކި މެންބަރުން ފާޅުކު ަ
ފތު ސި ާ
ތ ާ
ަ
ކށްލަން ބޭނުން .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ދެންމެ ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއިވިގެން އެ ދިޔައީ
ވެސް ފާހަގަ ޮ
ފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެ
ކުޅުދުއް ު
50
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އގެ މައްޗަށް ،މި މަޖިލީހުގެ
ތތަކެ ް
ކ ާ
ރއްވައި ދިޔަ ހިސާބު .އަދި އެ ވަރަށް މުހިއްމު ނު ު
މަނިކުފާނުގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކު ަ
ވ
މތިކުރެއް ި
ތތަކުން ކުރި ަ
ރ ް
ފހުގައި ބައެއް ފަ ާ
ށ ަ
ހޅުމަ ް
ހށަ ެ
ލ ު
ކށް މި ބި ު
ތތެރި މެންބަރުންނަށް؛ ޚާއްޞަ ޮ
ބައެއް ޢިއްޒަ ް
ކފުޅުގައި ވެސް އެ ދިޔައީ ލިބިގެން .ބިލަށް ސީދާ
ނކުފާނުގެ އެ ވާހަ ަ
ވަރަށް މުހިއްމު ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހަމަ މަ ި
ހތަރު
ދތިން ަ
ރ ނުކުތާއެއްެ ،
ހތަ ު
ދތިން ަ
ހއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ެ
މ ެ
ށހެޅި ީ
ޖަވާބުދާރީވާން ،ހު ަ
ރކަމާ އެކު
ހތް އެބަ އޮތް .އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެ ި
ކށްލާ ި
ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ މި ތަނުގައި ނަކަލު ޮ
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ތވެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި
ގކުރަން ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަ ް
ފާހަ ަ
ކރެއްވި އިޚްލާޞްތެރި ޝުޢޫރު .އެ މަނިކުފާނުމެން ފަދަ
ފޅު ު
މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ާ
ށ
ކ ް
ފ ޮ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއާ އަދި ސިނާޢަތުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރު ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ސާ ު
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކިހާ މުހިއްމު މަސައްކަތްޕުޅެއްކަން ސަރުކާރުން މި ފެއްޓެވީ .އަދި މިކަމުގެ ނަފާ ދިގު
ށ އޮޅުންފިލާވަޑައިގަންނަވާނެ.
ކ ް
ސފު ޮ
ާ
ތން ލިބިގެންދާނީ ކޮން މިންވަރަކަށްކަން ވަރަށް
މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔި ު
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ކށްނުޖެހޭ .އިޞްލާޙުތައް
ސކުރާ ަ
ފއިވާ އަކުރުން އަކުރަށް ފާ ް
ޅ ަ
ށހެ ި
ހ ަ
ތެދެންމެ .މި ބިލުގައި މުޅި ބިލު އެކީއެކައްޗަކަށް ު
ތ
ޞ ު
ބފުޅުންނަށް ހަމަ އެ ފުރު ަ
ވެސް ހުންނާނެ .ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޭ
ގން ނިމިގެން ބިލު ފާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ވެސް
ކށް ެ
ހން މި ތަޅުމަށް ރިޢާޔަތް ޮ
ލިބިގެންދާނެ .އަދި އޭގެ ފަ ު
ނނާނީ ހުޅުވިފައި އަޅުގަނޑު
ޞތު އޮ ް
ނފުޅުވާ އިޞްލާޙެއް މި ބިލަށް ގެނައުމުގެ ފުރު ަ
ތރި މެންބަރުން ބޭނު ް
ޢިއްޒަތް ެ
ރށް ރާއްޖެ އިން ތައްޔާރުކުރާ
ފހަ ަ
ރތަމަ ަ
ކށް ފު ަ
މ ަ
ތ މަފްހޫ ަ
ފ ު
ތ ާ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި .ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ަ
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މިފަދަ ބިލަށް ވާތީވެ ،އަޅުގަނޑުމެން އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ،ދޫކުރަންޖެހޭ މިންވަރާ އަދި ދުނިޔޭގައި
ލތު ވަޒަންކޮށްގެން
ދފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޙާ ަ
ކށް އެ ތަންތަނުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ނަފާ ހޯ ާ
މިފަދަ ބިލުތައް ޢާއިމު ޮ
މތާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދުގެ ކުލަވަރުގައި ޤައުމަށް ކުރިމަގު އެދިގެން ވިސްނާވިސްނުންތަކެއްގެ
ހޯދާ މަޢުލޫ ާ
ރ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ،
ރ ގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެ ި
އަލީގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު ާ
މި މުހިއްމު ބިލު ފާސްކުރެއްވުމަށް ވޯޓުދެއްވާނެ .އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްވެސް ޝައްކެއްނުކުރަން .ހިތްޕުޅުގައި ބަރުކަމެއް
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ނެތި ހަމަ މި ކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކީ މި މަޖިލީހުގެ މި މަސައްކަތްޕުޅުގައި؛
ހށް ވެސް އެހީވެދެއްވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ
ފ ަ
ފހުގައި އަދި ކޮމިޓީގެ ޙާލަތުގެ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ަ
ލކޮށްދެއްވުމަށް ދެވޭ މުހިއްމު
ސ ު
ހ ި
އށް ާ
ތން ހޯދަން ބޭނުންވާ އަރުތަ އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ަ
ޔަގީނުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔި ު
މ
ކށް އަޅުގަ ނޑު ހަ ަ
ޅ ަ
ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ނޫނީ ވެގެންނުދާނެ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި 2 .ވަނަ ބޭފު ަ
ކތާގެ
ފހަގަކުރެއްވި ނު ު
ކމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޝިދު ާ
ކރުދަންނަވަން .ޚާއްޞަކޮށް ޮ
ޝ ު
ު
ރކަމާ އެކު
އިޚްލާޞްތެ ި
ރތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ފައިސާ ރާއްޖެ ގެނެވޭ ވާހަކަ ބިލުގައި
ތެރޭގައި އޯފްޝޯ ފައިނޭންސަށް ،އެއްވެސް ފަ ާ
ކށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.
އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ،އެ މަފްހޫމް ނޯޓުކުރައްވާފައި ވާގޮތް ދެންމެ ވަރަށް ސާފު ޮ
51
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އަދި އިވިވަޑައިގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ސާފުކޮށްދެއްވި ނުކުތާގެ ހިޔަލުގައި އެކަން
އޮތް

މިންވަރު.

އަދި

މި

ޖަދުވަލުގައި

އެ

ތތައް
ކ ާ
ނު ު

އޮތް

މިންވަރު

ށ
ރަނގަޅަ ް

ބައްލަވައިލެއްވީމަ

ތއީދަކާއި ޝުކުރެއް ހަމަ އަރިސްކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ
ސާފުވެވަޑައިގަންނަވާނެ .އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރި ާ
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ހސްގައި
ޒތްތެރި މެންބަރު .އެ މަނިކުފާނު މި ބަ ު
ތރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ،މާމިނ ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއް ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ކ
ކފުޅު ،ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައިވާތީވެ އެކަމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ ު
ވާހަ ަ
ކށް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ބފައިވާ ގޮތުގައި ޚާއްޞަ ޮ
ތ ލި ި
ހމަ މަޢުލޫމާ ު
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި އަޅުގަނޑަށް ަ
އޖޭގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވައި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ޙާލަތު
ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހިރާ ް
ކށް ވާތީވެ ،އެ މަނިކުފާނުގެ
އެންމެ ގާތުން؛ ދުރާއި ގާތުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބޭފުޅަ ަ
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ބޑަށް އުއްމީދުކުރަން .އަދި
ށ ޮ
އެއްބާރުލެއްވުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމުގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވަރަ ް
ގ ތެރޭގައި އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ސައިޒު އެނގެން ބޭނުން ކަމަށް
ތތަކު ެ
ހގަކުރެއްވި ބައެއް ނުކު ާ
ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާ ަ
ކ
ތތަ ާ
ކ ާ
ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ސައިޒް ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި ހުރި ނު ު
އ
ޞތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން .އަދި ހުރިހާ ބާރެ ް
ފރު ަ
އަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަށް ު
ކތާ އަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ފށިގެން މި ދަނީ ރައީސާ ހަމައަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެދެއްވަން މަސައްކަތްކުރެއްވި ނު ު
ެ
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ތއްތައް ނިންމާލައްވައި އަދި
ގޮތުގައި ބިލުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތްޕުޅުގައި މުޅި މި ކަން ަ
ދ ކޮންމެ ކަމެއް
ށ އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން .ހަމަ އެކަނި މިފަ ަ
ކ ް
ތކެއް އޮތް ކަމަ ަ
ފައްޓައިގަތުމުގެ ބާރު ަ
ތ ފެއްޓުން .ބިސްމިކިޔާފައި މިކަން މިއަދު
ނއަސާސީގެ ވަކި ހިސާބަކުން؛ މި މަސައްކަ ް
އުފެއްދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫ ު
ފައްޓައިދީފީމޭ ބުނުމަށް ވުރެ އިތުރު ކަމެއް ރައީސަކަށް މީގައި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން .އެއީ ކަމެއް
ކޅުން ނިންމަވާ
ފށް ކަނޑާލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެން ހަމަ ކަރުތު ޮ
ނ ަ
ށފަހުގައި ހަމަ ރިބަ ް
ނިންމުމަ ް
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ށ
ރނީ .އެ ހިސާބަށް ކަމަ ް
ނިންމުމާއެކުގައި އެކަން އެ ދިޔައީ .އެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުތައް މި ކަމުގައި މި އޮތީ .އަދި ޑްރަގުގެ ފައިސާ ،ގޭންގު ސްޓާރުންގެ ފައިސާ ،ކަޅު
ވސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
ޅށް ެ
ކފު ަ
ކތި ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ޝައްކުރައްވައި އެ ދެއްކެވި ވާހަ ަ
ތ ެ
ފައިސާ ފަދަ ަ
ތތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ އެއްވެސް
އޮތީ ހަމަ ދެންމެ އިވިވަޑައިގެން ފަދައިން ،އެފަދަ ފުރުޞަ ު
ދފައި އެފަދަ ކަމެއް ރާއްޖޭގެ
ނތް ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގައި ވާނޭ ބަލައި ީ
ރޞަތު ެ
ނށް ފު ު
ހތަ ަ
ހިސާބަކުން މި ާ
ނ ،އަދި
ރޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތު ް
ކށް ކޮ ަ
މށް ޓަކައި .އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޮ
ގތް ހެދު ަ
ބއްގައި ނުވާނެ ޮ
އެއްވެސް ހިސާ ެ
ކތާއެއް ދަންނަވަން .އެކަމާ ގުޅުންހުރި ޚާއްޞަ މާއްދާއެއް މީގައި ،މި ބިލުގައި ހިމެނިގެންދާ
ސުވާލުކުރެވިފައި އޮތް ނު ު
ތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲގެ
ތ ެ
ލޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން .އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ،ގަ ޮ
ކފުޅުގައި ޓެކްސް އެގްޒެމްޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު
ވާހަ ަ
52
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ދަންނަވަން އޮތީ ،ހަމަ އެ ކަމަނާ އަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް އިތުރު

1395

ށ
ތށް ބޮޑު އެއްޗަކަ ް
ރ ަ
ށ މި ދެވޭ ލުއި ،އިންވެސްޓުކުރާ ފަ ާ
މެންބަރަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ މިންވަރަށް ރައްޔިތުންނަ ް
ދެވޭ ކުޑަ ލުއިގެ ސަބަހުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފުރޮޅިގެން އަންނާނެ މަންޒަރު އެ ކަމަނާ އަށް ހަމަ
ކށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ﷲ އިރާދާކުރެއްވިއްޔާ .އަދި އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ
ސާފު ޮ
ށ
މ އެކުގައި މި ބިލު ނިންމާލުން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަގުތު ވޯޓާ ހަމައަ ް
މެންބަރުންގެ ވެސް އެހީތެރިކަ ާ
ދާތީވެ ،ބިލު ކުރުކޮށްލަމުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު

1400

ނ
ރތު ް
ލތު ޕާޓީގެ ފަ ާ
ކ ޝުކުރުދަންނަވަމުން ،އަދި ޢަދާ ަ
ރކަމާ އެ ު
ކށްދެއްވީތީ އިޚްލާޞްތެ ި
މުޢާޒް ބިލަށް ތާއީދު ޮ
ކށްދެއްވީތީ އަނާރާ އަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ،އެމް.ޑީ.އޭގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ،އަޅުގަނޑު
ތާއީދު ޮ
ގ
ހތު ެ
ކށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ި
ކށްލަން .މި ބިލަށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެއްކެވި ،ތާއީދު ޮ
ހަމަ ކުރު ޮ
ފސްވެ،
ރދަންނަވަމުން އަދި މި ބިލު ކޮމިޓީ އަށް ގެންދަވައި ކޮމިޓީގެ އިޞްލާޙުތަކާ އެކު ާ
ޝކު ު
ު
ރކަމާ އެކު
އިޚްލާޞްތެ ި
އެނބުރި މަޖިލީހަށް އައިސް ،މަޖިލީހުގެ އެންމެ މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމުން ވަކިވެލަން.

1405

ކރިއްޔާ .والسّالمّعليكم ورحمة هللا وبركاته.
ތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ު
ދެއްވި ފުރުޞަ ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދޢީ ބަހުސް މި ނިމުނީ .މިއަދުގެ ވޯޓު ގަޑީގައި އަދި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މި ّހިސާބުން މި ބިލުގެ އިބްތި ާ
ފހު) އާދެ،
ށ ަ
ކ ް
މށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން( .ވަގުތުކޮޅަ ަ
1:31ގައި މި ބިލު ބަލައިގަތު ަ

1410

ގ ކަންތައް.
މށް މައްސަލައެއް އޮތިއްޔާ ވޯޓަށް އެހުމު ެ
ޓށް އެހު ަ
ކށް ވޯ ަ
1:31ގައި އަޅުގަނޑުމެން ޢާއްމު ޮ

 .12ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

1415

ނތައްތައް -12.1 .ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން
މށް ހުރި ކަ ް
އާދެ ،އެޖެންޑާ އައިޓަމު  12ވޯޓަށް އެހު ަ
ރއިން  2މައްސަލައަކާ މެދު
ށ އެއްސެވުން .މިއަދުގެ މަސައްކަތުގެ ތެ ެ
ށ ވޯޓަ ް
ށ ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަ ް
ނިންމާ ހިސާބަ ް
ޅތައް
ރ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެން ކާޑުކޮ ު
ތ ި
ވޯޓަށް އެހުން އެބަ އޮތް .އެހެންވީމާ ،ޢިއްޒަތް ެ
ރތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ
ފ ަ
ފހު) އާދެ! އެގޮތުން ު
ކށް ަ
ޗެކު ކޮށްލަދެއްވުމަށް( .ވަގުތުކޮޅަ ަ
ހށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ
ބދުﷲ ޚަލީލު ު
ރތުން ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ް
ފަ ާ

53
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ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ

ރ މެންބަރުން
ތތެ ި
ށ ޢިއްޒަ ް
ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަ ް

ވޯޓުދެއްވުމަށް.

]ވޯޓުދެއްވުން[
1425

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހޅުއްވި މެންބަރު:
ހށަ ެ
ު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު.

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

15

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

63

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

11

1430

ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު16 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

51

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

21

ޖުމްލަ:

51

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ފާސް

1435

1440

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހޅުއްވާފައިވާ
ދﷲ ޚަލީލު ހުށަ ަ
ތތެރި މެންބަރު ޢަބް ު
ފރާތުން ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ނކަމުން ،ސަރުކާރުގެ ަ
އެހެ ް
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ .އާދެ! މިގޮތަށް
ތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވިޖެ ކަމުގައި
ގ ކަންތައް ަ
ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ،މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކު ެ
ތން ،ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު
ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާ ު
ހޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު
ށ ަ
ނިހާން ޙުސަ އިން މަނިކު ހު ަ
ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް.
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ި
54
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]ވޯޓުދެއްވުން[
1450

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
ހޅުއްވި މެންބަރު:
ހށަ ެ
ު

ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު.

މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

15

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

63

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

16

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

16
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ކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު11 :
ވަކި ގޮތަ ަ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

62

ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

32

ޖުމްލަ:

62

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

ފާސް

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

1460

1465

ތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު
ނކަމުން ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
އެހެ ް
ހޅުއްވާފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ .އާދެ! މި ބިލު މަޖިލީހުން
ހށަ ަ
ު
ޞދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން.
ބަލައިގަތުމާ ގުޅިގެން އިޤްތި ާ

 .13އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ދށުން އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ އެޖެންޑާ
ކތް .މި މަސައްކަތުގެ ަ
އާދެ! އެޖެންޑާ އައިޓަމު  13އިތުރު އެހެން މަސައް ަ
ހޅާ ކަންކަމަށް ދާން .އެގޮތުން  -11.2ޗައިނީސް އެގްޒިމް ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުން
ށ ަ
ހ ަ
އައިޓަމު ކޮމިޓީތަކުން ު
55
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ށފަހު) އާދެ! މާފްކުރައްވާ! އާދެ!  -11.1ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/91
ކ ް
ހފައިވާ( ...ވަގުތުކޮޅަ ަ
އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެ ި

1475

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
ށ
ށހެޅުއްވުމަ ް
ހ ަ
އުވާލުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތު ގެ ރިޕޯޓު .މި ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ު
 1ޖުލައި  2111ގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު .މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނެތް .މި ރިޕޯޓު
ހޅުއްވައިދެއްވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ،ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ
ހށަ ަ
މަޖިލީހަށް ު
ޚަލީލު .ފުރުޞަތުއަރުވަން.

1480

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/91ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު
ތތެރި މެންބަރުންގެ
ބފުޅުންގެ ،ޢިއްޒަ ް
ފހުގައި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތިޔަ ހުރިހާ ޭ
ކރުމަށް ަ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ު
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ރ
ލށް ނުދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް މިއީ ވަރަށް ކު ު
ތފްސީ ަ
މޭޒުކޮޅުމަތީގައި މިހާރު އޮންނާނެ .އެހެންވީމާ ،މި ރިޕޯޓުގެ ަ
ވތީ ،އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓު އެއްކޮށް ދަންނަވައިނުލާނަން .އެހެންނަމަވެސް ،ހަމަ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
ރިޕޯޓަކަށް ާ
އ މި ވަނީ ހަމަ ކޮމިޓީގައި
ދަންނަވާ ލަން ބޭނުންވޭ .މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމާފަ ި
ޓ
ކށްލަން .އެހެންކަމުން ،މި ރިޕޯ ު
ފހަގަ ޮ
މށް ާ
ތފާޤުން ކަ ަ
ތތެރި މެންބަރުންގެ އިއް ި
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަ ް
ކޅު ނިންމައިލާނަން .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.
ހޅަމުން ،އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ޮ
ށ ަ
ހ ަ
މށް ު
މަޖިލީހުގެ ތަޅު ަ

1490

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރކަމާ އެކު
ތތެރި މެންބަރު .އާދެ! އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އިޚްލާޞްތެ ި
ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
ރ
ތ ި
ކށް ،ޢިއްޒަތް ެ
ފހަގަ ޮ
ކށްދެއްވި މަސައްކަތް ވެސް ާ
ތތެރި މެންބަރުން ޮ
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަ ް
ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން .އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިފައި
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ނތު .ޖުމްހޫރީ
ކންތު .އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  16މިނެޓު  11ސިކު ް
ވަނީ 1ގަޑިއިރު .އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  29މިނެޓު  39ސި ު
ނޓު .ވަކި
ތ ޕާޓީ އަށް  3މި ެ
ނތު .ޢަދާލަ ު
ސކު ް
މނެޓު ި 32
ސކުންތު .އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ި 3
ނޓު ި 11
ޕާޓީ އަށް  9މި ެ
ޅވާލަން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް
ތތެރި މެންބަރަށް  3މިނެޓު .މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހު ު
ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަ ް
އެދިވަޑައިގަތުމަށް.

މިހާރު

އަޅުގަނޑު

މި

ދަންނަވައިލަނީ

މަޖިލީހުގެ

މިއަދުގެ

ޖަލްސާގެ

ރިޔާސަތު

ރ މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް.
ހންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ި
ބަލަހައްޓަވައިދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ،ހުޅު ެ
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ރޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލެ
ނބަރު .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު ު
ފހު) ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ް
ށ ަ
ކ ް
(ވަގުތުކޮޅަ ަ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް.

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ލހުގައި
ރތަމަ ރިޕޯޓެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި ީ
ކމިޓީއަކުން ފު ަ
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް .އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޮ
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ތގައި އެ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ
ޞ ު
ހޅިގެން މި ދިޔައީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން .މި ފުރު ަ
ހށަ ެ
ު
ތރި
ޢިއްޒަތް ެ

މެންބަރު

ޢަބްދުﷲ

ޚަލީލަށް

އަޅުގަނޑު

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އެކު

ޝުކުރުދަންނަވަން.

އާދެ!

އވާ ރިޕޯޓަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން11/91 ،
ށހަޅު ް
ހ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން މި ު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުވުމުގެ
ބިލު.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

މީގެ

ބަހުސްގެ

މަރުޙަލާގައި

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން

ހަމަ

ވަރަށް

ށ
ކ ް
ފ ޮ
ސާ ު
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އތުން އެގޮތަށް
ފއި އޮތް ޮ
ށ ބަޔާންކޮށް ަ
ކ ް
ޑއެޅިގެން ވަކި ގޮތަ ަ
ޤނޫނުއަސާސީގައި ހަމަ ކަނ ަ
ގކުރެއްވި ،މި ކަމަކީ ާ
ފާހަ ަ
ޓކައި އައި
ނ ބާޠިލުކުރުމަށް ަ
އ ކުރީގައި ލިޔެފައި އޮތްއޮތު ް
ޅ ް
ނކޮ ެ
ތކަށް ތަ ް
ކން އެހެން ގޮ ަ
އހެން ޤާނޫނަ ު
މށް؛ ެ
ދޫކޮށްލު ަ
ކއި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން
މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،މި ސަބަބަށް ޓަ ަ
ތވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި
ށ ނިސްބަ ް
ގތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަ ް
ޓކައި ،ޚާއްޞަ ޮ
މށް ަ
ސަލާމަތްކުރު ަ
ތށްއަރާ ހަމަ ދަންނަވައިލާނަމޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ
ސ ބައިވެރިވުމާ އެކު އަޅުގަނޑު ހި ަ
ތރި މެންބަރުން ވެ ް
ޢިއްޒަތް ެ
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ށ ،އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މުޅި
ކ ް
ތށް ތާއީދު ޮ
ކށް ،މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މި ނިންމެވި ނިންމެވި ގޮތަށް ،މިގޮ ަ
ވާހަކަ ކުރު ޮ
ޕާޓީގެ ނަމުގައި މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަމޭ.
ޞތަށް ވަރަށް
ށ އެދުނީ .ފުރު ަ
ކ ް
ތ ަ
ކށް އެދި އަސްލު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަ ަ
އެހެންވީމާ ،އެ ވާހަކަ ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތަ ަ
ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށހެޅިގެން މި ދިޔަ ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  112ވަނަ މާއްދާ؛ ބިލުގެ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އާދެ ،ހު ަ
ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  112ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނެއް އުވާލުމަށް ޓަކައި
ށހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން .އެހެންނަމަވެސް މި ކަމަކީ
ސ އެ ހު ަ
ހޅުމެއް ކަމަށް ވާތީވެ ،އަޅުގަނޑު ވެ ް
ހޅިގެންދިޔަ ހުށަ ެ
ހށަ ެ
ު
ހފައި އޮތް ކަމެއް.
ތކެއް އުފުލަންޖެ ި
ފ ަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީ ު
ޙަޤީޤަތުގައި ،ވެގެންވާ ނަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  112ވަނަ މާއްދާ ވެސް އުވިގެންދާނެ
ނަމަ ހާދަ ރަނގަޅޭ .ނުވަތަ އެ މާއްދާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރުން
57
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ށ ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން ދާނަމަ ހާދަ ރަނގަޅޭ .އެހެންވީމާ ،މި މަޖިލީހުން ވެސް
ކ ް
އެހެން ކޮންމެވެސް ގޮތަ ަ
ގންދާ އެއް ކަމަކަށް ވޭ މި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލެއް ޙަޤީޤަތުގައި އުފެދި ެ
މަޖިލީހަކީ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ އަމިއްލަ ކަނޑައަޅާ މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން .އަޅުގަނޑު
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ޔތުންގެ
ރ މުސާރައެއް  11ވަނަ ރައް ި
ހކުން އިތު ު
ސ މި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ަ
ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ގައިމު ވެ ް
މަޖިލީހުގައި ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަކަށް ކަނޑައެއް ނާޅަމޭ .ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި
ރއީސަކީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި
ތތެރި ަ
އޮތް ގޮތެކޭ .ޢިއްޒަ ް
ތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި
ވތީވެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތްއޮތުމަކީ އޭރުގައި އޮ ް
ކށް ާ
ބޭފުޅަ ަ
ހިމެނިވަޑއިގަންނަވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ އެ މެންބަރުން އޭގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އޭގެ ޒާތުގައި ނަގަންޖެހޭނެ.
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  112ވަނަ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަކީ ވެސް މި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަކި އަޣް ލަބިއްޔަތަކުން ނޫނީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން .ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އެންމެ ގިނަ
ނބަރަކީ އަޅުގަނޑު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އަމިއްލަ އަށް
އިޞްލާޙު މިދިޔަ  11ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ހުށަހެޅި މެ ް
ށ ޓަކައި ބިލަށް
ނދިޔަ .އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ވަކި ބޭނުމަކަ ް
ށހެޅިގެ ް
ހ ަ
ހތަރު ބިލެއް ު
ފަޚްރުވެރިވާ ހާލުގައި ދަންނަވަންަ .
ސނުކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހައްޓައި ދައުރު ނިމިގެންދިޔަ ތަން ފެނިގެން މި ދިޔައީ.
ފ ް
ފައިން އަރައި ،އެ ބިލު ާ
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ށ
އަދިވެސް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ އަކީ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރަ ް
ބަލައި ،ހާޒިރީ އަށް ބަލައި ކެނޑޭނެ މުސާރައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދިއުމަކީ މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ
ސ
ކއް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެ ް
ނތަ ެ
ތހަމަޖެހު ް
ދިމާލަށް ރައްޔިތުން ހަމަގައިމު ވެސް އިނގިލިދިއްކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ހި ް
މތިޔާޒުގެ ބިލަށް ވެސް މި ދެންނެވި ރޫހުގައި
ލިބިގެންދާނެ ކަމެކޭ .އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް އި ް
ށހެޅިން .އެހެންވީމާ،
ށހެޅިން .އަދި މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އެ އިޞްލާޙު ހު ަ
އިޞްލާޙު ހު ަ
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ނ
ކށް އިޞްލާޙުކުރެވި ،ރައްޔިތު ް
އަޅުގަނޑު އެދޭއެދުމެކޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  112ވަނަ މާއްދާ މި ނޫން ގޮތަ ަ
ށ މިކަން ވެގެންދިއުން .މި  11ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްނުކުރާނެ ގޮތަކަ ް
ކށްދެއްވާށޭ .ޝުކުރިއްޔާ.
ތތެރި ރައީސް ވެސް އެ މަސައްކަތް ޮ
މ އެކު ޢިއްޒަ ް
މެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަ ާ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ހތާމަވެރި ވަގުތެއް މިއީ އެއީ އައްޑު އަތޮޅުގައި އަދި
އސް .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ި
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ތ
ކ ާ
ފުވައްމުލަކާއި ހުވަދު އަތޮޅުގައި އަޅަންހުރި ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  111ޔުނިޓު .އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ ނު ު
ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ.
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ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެއްކެވުން:
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ކރާ ކަމެއް .ވާހަކަފުޅައިގެން
ތރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައިގައި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ރިޔާސަތުން ު
ޢިއްޒަތް ެ
ޞތުއަރުވަން ކުޑަހުވަދޫ
ށފަހު) ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް ފުރު ަ
ކ ް
ކުރިޔަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން( .ވަގުތުކޮޅަ ަ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)
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ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތުގައި،
ޢިއްޒަތް ެ
ހތެރިވެދިނުމަށް .އެ މަނިކުފާނު ޓްރެކުން ބޭރުގައި
ތތެރި މެންބަރަށް އެ ީ
އަޅުގަނޑުގެ އަޚް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
ށ
ކފާނަ ް
ހކަދެއްކުމަށް އެ މަނި ު
ޢށް ވާ ަ
ށހެޅިގެންއުޅޭ މައުޟޫ ަ
ހ ަ
ށ ވަޑައިގަތުމަށްު ،
ނ ޓްރެކަ ް
އުޅުއްވާތީވެ އެ މަނިކުފާ ު
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އެހީތެރިވެދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނެގީ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާޖހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި މެންބަރުން
ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލައެއް ނުގަންނަން .މަޖިލީސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޢިއްޒަ ް
ރވަން މަރަދޫ
ފސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއް .އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ފުރުޞަތުއަ ު
ތށް ވަރަށް ަ
އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ ރިޔާސަ ަ
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ޅފައިވާ މައްސަލަ އައިގެން ކުރިޔަށް
ށހެ ި
ފށް އެޖެންޑާ އައިޓަމުގައި ހު ަ
ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ ަ
ވަޑައިގަތުމަށް.

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނނަ އެޖެންޑާއެއް ކުރިޔަށް
ޅފައި އޮންނައިރު ،އެ މީހަކަށް ފެ ް
އާދެ! މިތާނގައި އޮންނަ ގޮތަކީ އެ އެޖެންޑާ ހުށަހެ ި
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ގެންދިޔުން .އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ އެޖެންޑާ އަކީ ހަމަ މި ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން.
ށ
ރ ް
ށ އޮތް ޔުނިޓުގެ ތެރޭން  111ޔުނިޓު މާލެ އަށް ބަދަލުކުރާއިރު  1ލައްކަ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާ ަ
އައްޑު އަތޮޅަ ް
ހޅާފައި...
ހށަ ަ
ު

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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59

އތް .އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތު
ޔ ވިދާޅުވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ އެބަ ޮ
ތރި މެންބަރު ،ތި ަ
ޢިއްޒަތް ެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް މައްސަލަ އައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން.

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާ ަ
ދެން އެ މައްސަލަ އަށް ވެސް ދާނެ އިނގޭތޯ މި މައްސަލަ ނިމިގެން .އެ މައްސަލަ ވެސް ދާނެ .ކޮންމެއަކަސް 1
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އތީ .އޮވެގެން އިނގޭތޯ މާލެ އަށް ބަދަލުކުރާއިރުގައި  21މިލިއަން
ހޅާފައި މި ޮ
ޓން ހުށަ ަ
ލައްކަ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުގެ ރޭ ު
ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ވޭ .އޭގެއިތުރަށް އައްޑު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ޕީ.ޕީ.އެމުން
ގތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން .މިއަދު ވެސް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެން
ތތެރި ޮ
މިހަދާ އިހާނާ ް
ކ
ޓޑިއަމެއް އޮތް ވާހަކަ .އެކަމަ ު
ސ ޭ
ވިދާޅުވީ ،އައްޑު އަތޮޅުގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ،ބްރެޒީލުން އެ ފެންނަކަހަލަ ް
މިތާނގައި ތިއްބެވި ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް ފުޓުބޯޅަ ބައްލަވާ ނަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ،ބްރެޒިލްގައި ހުރި ސްޓޭޑިއަމުގެ
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މ ވާހަކަ އައިގެން ކުރިއަށް
ކތާ ނަންގަވަންޏަކާ ދެން އަޅުގަނޑަށް ި
ނ ު
ު
ފެންވަރު ހުރި ގޮތް .ނިޒާމާ ބެހޭ
ނުގެންދެވޭނެނޫންތޯ .އެހެންވީމާ ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދެއްވާ!

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފޅު ނިންމަވައިލެއްވީތޯ؟
ކ ު
ތރި މެންބަރު ވާހަ ަ
ޢިއްޒަތް ެ
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ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާ ަ
އޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސަކު ހުރުމުގެ މޮޅު ކަމަކީ .އެހެންނަމަ،
އާދެ ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި ް
ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ރައީސަކު ހުރި ނަމަ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ތަނުން ބޭރުކޮށްލާނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ
ވ
ނ ނިންމާފައި ވިދާޅު ީ
ހކަ ދައްކަވާފައި ،އެންމެ ފަހު ް
ވާހަކަ އަކީ ،ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅުއްވާ ވާ ަ

1600

ނ ،މިއަދު ވެސް
އސާ ނެތީމަ ގެންދަވަނީއޭ .އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިތާމައާ އެކު ފާހަގަކުރަ ް
ތިމަންމެން ބޮކިކޮޅު ވެސް ފަ ި
ތށް،
ށހެޅުއްވި ގޮ ަ
ހ ަ
ރކާރުން ު
ކށް ސަ ު
ނއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަ ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމީ ހުރިހާ ޤާނޫ ާ
ހތާމަ
ފއިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގަ .އަޅުގަނޑުގެ ި
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ަ
އަކީ...
1605

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ތރި މެންބަރު ،އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/91ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ޢިއްޒަތް ެ
މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު
ރޞަތު އަޅުގަނޑު އަރުވާނަން.
ބހުސްކުރުން .އެ ފު ު
ދރާސާކުރެއްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ަ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ި
ށ އަޅުގަނޑުމެން އެއް އިރަކު
ޞތުއެރުވުމަކީ މިހާރު ޢާއްމުކޮ ް
އެނޫން އެހެން ކަމަކައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުރު ަ

1610

ތރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން.
ތ ެ
ވެސް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ނުވާތީވެ ،ޢިއްޒަ ް

ހކަދެއްކެވުން:
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާ ަ
ކރުމުގެ ގޮތުން .އަޅުގަނޑަކަށް
ޙތިރާމު ު
ނށް އި ް
ކށް އަޅުގަނޑު ދެން ތި ވާހަކަ ވެސް ގެންދާނަން ،މަނިކުފާ ަ
ވިދާޅުވި ގޮތަ ަ
ސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ ބިލު ބާއްވާކަށް .ވަގުތުން އުވާލަން
ތކަށްވެ ް
ނުފެނޭ ހަމަ އެއްގޮ ަ
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ޅން މަކަރާއި ހީލަތުން އުޅޭ ބައެއް .ކީއްކުރަން ދޭ މުސާރައެއް؟ ޚާއްޞަ
ހޅަނީ .އެއީ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް މު ި
ހށަ ަ
ު
ފށް އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކުރުމެއް ނެތި މާލިއްޔަތު
މަޖިލީހުގެ ،މިއަދު ވެސް މި ދެންނެވީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާ ަ
ށ
ތރިވުމަކީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް .އެގޮތަ ް
ކޮމިޓީން މި ނިންމީ ،ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތް ެ
ޢަމަލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބާއްވާކަށް ނުފެނޭ .ޚާއްޞަ
ށހަޅަން .ވަގުތުން އުވާލަން.
މަޖިލީހެ އްގައި ވެސް ބާއްވާނެ ކަމެއް ނެތް .ހަމަ ވަގުތުން އުވާލަން އަޅުގަނޑު ހު ަ
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އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމެއް ނެތް ތިޔަ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު .މުސާރަ ކަނޑައަޅާކަށް ނުވެސް
ފލެޓުގެ ކަންތައް ވެސް ވަރަށް
ފެނޭ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަނެއްކާވެސް އައްޑު އަތޮޅަށް އޮތް ް 111
އ ކުރާ ބައެއްގެ މުސާރަ...
ނތަ ް
ނތައް ކުރީ .މިގޮތަށް ކަ ް
ކށޭ މި ކަ ް
ތ ަ
ތތެރި ގޮ ަ
އިހާނާ ް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އސް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
ށ
ހމަ އަ ް
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރި ަ
ތާއީދުކުރަން .ދެން ހަމަ އަދި އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ،އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ޅތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
ތރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފު ު
ޢިއްޒަތް ެ
ފޅު ނުދައްކަވައި ،ތަންކޮޅެއް
ކ ު
ވާހަކަ މި ދައްކަވަނީ .އެހެންވީމާ ،މި ކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންއަރާ ގޮތަށް ވާހަ ަ
ކން ބޮޑު ގޮތަށް ތެދުބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ މީ ވަރަށް
ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް މިކަން އެނގޭ ގޮތަށް ،ހާމަ ަ
ރކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން .މިހެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަންޖެހެނީ،
ބުއްދިވެރި ވަރަށް ވިސްނުންތެ ި
ތތެރި މެންބަރު ޝަރީފު ވެސް ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ،އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން
އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ޢިއްޒަ ް
61
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ފށޭ .ޚުދުމުޚްތާރުކޮށްނޭ .އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ
އތައް މި ނިންމަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާ ަ
ނިންމާ ކަންތަ ް
ށ
އެއްވެސް ކޮމިޓީއަކުން ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިން ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަ ް
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ށ
މ ް
އތައް ކުރު ަ
ށ ނިންމާފައެއް ނޯންނާނެ .އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުން ކަންތަ ް
ނ ް
މިހާތަ ަ
މތިބެނީ...
ކށް މެންބަރުން ވެސް ޢައްޔަންކޮށްފައި ި
ތ ަ
ޓަކައި ކޮމިޓީ ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ ވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު
ތ މައްސަލައައިގެން ކުރިއަ ް
ތރި މެންބަރު ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮ ް
ޢިއްޒަތް ެ
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ހކަ ދަންނަވަން.
ޞތެއް އަޅުގަނޑު ނުދޭނެ ވާ ަ
ޞތުއަރުވާނަން .އެ ނޫން އެހެން ފުރު ަ
ފުރު ަ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނ
މި ވާހަކަދައްކަނީ މި މައްސަލަ އަށް .މި މައްސަލައިގެ ވާހަކަދައްކަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން ބައެއް ބޭފުޅު ް
ގއި ވާހަކަދައްކަވާތީ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ނަންގަތީ.
މައްސަލަ އޮޅޭ ގޮތަށް މިތާނ ަ
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ފރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތައް އޮޅުވާލަން ބައެއް މެންބަރުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ު
ވާހަކަދައްކަވާތީ .ހަމައެކަނި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެއް ނޫން މިތާ މި ހުންނެވީ .މިތާނގައި  15މެންބަރުން ތިބޭއިރު
ކތައް އޮޅުވާލައިގެންނުވާނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ޞތު ލިބެންޖެހޭނެ! ވާހަ ަ
ކށް ވެސް ފުރު ަ
ހުރިހާ ދާއިރާއަ ަ
ދަންނަވާނީ...
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކށް ދަންނަވަން .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ތރި މެންބަރު ،އަޅުގަނޑު ތަކުރާރު ޮ
ޢިއްޒަތް ެ
ކފުޅާ ގުޅިގެން އެ
ށ ވަޑައިގަތުމަށް .މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަ ަ
ޅފައި އޮތް މައްސަލަ އައިގެން ކުރިއަ ް
ށހެ ި
ގެންދިއުމުގައި ހު ަ
މެންބަރަކު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކަމެއް ކުރައްވަންޖެހިއްޖެއްޔާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެކަމަކައިގެން އުޅޭނަން.
ޅދައްކަވަންޏާ ފުރުޞަތު ދޭނީ .އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު
ކފު ު
ޅފައިވާ މައުޟޫޢަށް ވާހަ ަ
ހށަހެ ި
ތރި މެންބަރު ު
ޢިއްޒަތް ެ
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ކށްލާނަން.
ޞތު ބަންދު ޮ
ފުރު ަ

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ށ
ތރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑު ހަމަ މައުޟޫޢަށް މި ގެންދަނީ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަ ް
ޢިއްޒަތް ެ
މށް މި މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ،މި ޤާނޫނު އުއްވާލަން މި ނިންމި
މިދެވޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދިރާސާކުރު ަ
62
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ނިންމުން ،މިއީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފުލީ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް .އަޅުގަނޑު އެދޭ ގޮތެއް އަދި މިގޮތަށް ނިންމާއިރު
ށ
ތކަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްދުވަހަ ް
ވެސް މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ަ
ތށް ލިބިގެންނުވާނެ .ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެތައް
ވެސް މުސާރަ އެބަ ދެވޭ .އެހެންވީމާ ،އެ މުސާރަތައް އެގޮ ަ
ފތުވާންވީ؟
ރށް ހާޒިރުނުވަންޏާ މުސާރައެއް ނުލިބޭ .ކީއްވެގެންތޯ މި މަޖިލީހުގެ ތަ ާ
މުވައްޒަފުން މި ތިއްބަވަނީ .ބަރާބަ ަ
މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަށް މުސާރަ ވެސް ލިބިގެންނުވާނެ .ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ވެސް
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ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްނުކުރާ ދުވަހަށް ލިބިގެންނުވާނެ .އަދި އެހެން އެއްޗެއް ވެސް ލިބިގެންނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެން ވަކި
ބަޔަކަށް ވެގެން؛ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވީތީވެ ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ
ނނާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާން .އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތެރޭގައި
ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ސުލޫކީ ގޮތްގޮތު ް
ހރިހާ ޤާނޫނެއް ހަދާފައި އެ ހުރިހާ ޤާނޫނެއްގެ މައްޗަށް އަރާ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ
ވހަކައެއް ދައްކާފައިު ،
ހުރިހާ ާ
ފ
ބޔަކަށް ހެދިގެނެއް ނުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަ އިން ވެސް ކެނޑެންޖެހޭނެ ވަޒީ ާ
ޤާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި އުޅޭ ަ
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އަދާނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ .އަޅުގަނޑުމެން އެލަވަންސް ވެސް ކެނޑެންޖެހޭނެ .އެހެންވީމާ ،މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު މި
ޤާނޫނު އުއްވާލަން ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން .އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން މި މަޖިލީހުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އތައް ވެސް ސުލޫކީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ނަމަވެސް
ތކާ ،އަދި އެހެން ކަންތަ ް
މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ަ
އ
ށ ޓަކަ ި
ޞތަ ް
މކަން ގެންނަން .އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރު ަ
ލކަށް ި
ށ ،ހަރުދަނާ އުސޫ ަ
ގތަކަ ް
މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ޮ
ރދަންނަވަން .އަދި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ޝަރީފު
ތރި ރައީސް ޝުކު ު
ޢިއްޒަތް ެ
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ށ ހަމަ އެކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން
ތ ް
ގތްގޮތުން އުނދަގޫކުރައްވާތީވެ ރިޔާސަ ަ
އަޅުގަނޑަށް އެކި ޮ
ބޭނުންވޭ.

ފހު)
ށ ަ
ކ ް
(ވަގުތުކޮޅަ ަ
1680

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އރުވަން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް.
ފރުޞަތު ަ
ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަށް ު

(ނިޒާމީ މައްސަލަ)
1685

ހކަދެއްކެވުން:
ހތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާ ަ
ި
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،މަޖިލީހުގެ
ހކަދައްކަވާއިރު ވެސް މަނިކުފާނު ތި
ތރި މެންބަރަކު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަގުވެއްޓޭ ގޮތަށް ވާ ަ
ޢިއްޒަތް ެ
ތރި މެންބަރުން އަދާކުރައްވާ
އިންނަވަނީ ހަމަ އެކަމާ ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ .މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް ެ
ނށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ .އަދި
ތކުގެ މުސާރަ ،ނޫނީ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ލިބޭ ގޮތް މަނިކުފާ ަ
ކޮމިޓީ ަ
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ތ
ފއި އޮ ް
ތކަށް ހަމަޖެހި ަ
ކ ގޮ ަ
ށ ،ވަ ި
ގތަ ް
ގ ފައިސާ ނުލިބޭ ޮ
ތކު ެ
ހާޒިރީ ހެދި ،ސޮއިކުރެވިގެން ވަޑައިނުގަންނަވާ ދުވަސް ަ
ކަމެއް.

އެއްގޮތަކަށްވެސް

ވަޑައިނުގަންނަވާ

ކަމަށް

ވންޏާ
ަ

އެއްގޮތަކަށްވެސް

ފއިސާ
ަ

ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ.

ތތެރި މެންބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ވާހަކަ
އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރަކު މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ ް
ފނު ހަމަ އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ އިންނަވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.
ދެއްކެވިއިރު މަނިކު ާ
އސް.
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ީ
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ރ މެންބަރު .ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އެއް މެންބަރަކު އަނެއް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ޑ ޤަބޫލު ކަމެއް ނޫން .ހުރިހާ
ށ ކުޑައިމީސްބަސް ވިދާޅުވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނ ު
ގތަ ް
މެންބަރަށް ނިސްބަތްވާ ޮ
ރހާ މިންގަނޑުތަކަށް
މެންބަރުން މި ކަމުގައި އެއްބާރުލުންދެއްވުން އެދެން .މެންބަރުންގެ އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ ހު ި
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ށ
މއެކީގައި މައްސަލައައިގެން ކުރިއަ ް
ރހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކެތްތެރިކަ ާ
ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އިޙްތިރާމުކުރަން .ހު ި
ތތެރި
ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ް
މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް.

ޣފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ފށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ަ
ކުޅުދުއް ު
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/91ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ
ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް
ށ
ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން .މި އުވާލިކަމުގައި ވިޔަސް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މި ކަންކަން ކުރުމަ ް
ޓަކައި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ވަނީ ޒިންމާކުރެވިފަ .އެހެންކަމުން ،މި ޤާނޫނު އުވާލުމަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނު އޮތުމަކުން
މީގެން ކުރާނެ އިތުރު މަންފާއެއް ނެތް .ސަރުކާރުން މިކުރާހާ ވެސް ކަމަކީ މި ޢަމަލުނުކުރެވި ހުރި އެއްޗެހި އުވާލުމުގެ
ތކެއް
ނށް ލައްކަ ކަންތައް ަ
ށ ،ރައްޔިތުން ަ
ކ ް
ށހަޅައިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ލަސް ޮ
ހ ަ
ނިޔަތުގައި މި މަޖިލީހަށް ު
ކއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް .ބާޠިލުވެފައި އޮތް ޤާނޫނެއް އުވާލުމަކުން އުވާނުލުމަކުން
މށް ޓަ ަ
ހތާ ދެއްކު ަ
ކޮށްދެއޭ ި
އޭގެން ހިނގާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ .އެއީ ހަމަ ބާޠިލު ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
64
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ށގެން .އެހެންވީމާ ،އެ އުވާލުމަށް ޓަކައި ވެސް މި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެކަން ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ދުވަހުން ފެ ި
ށ ޓަކައި؛
ނށް ދެއްކުމަ ް
އތައް ކުރެއޭ ރައްޔިތުން ަ
ބއިވަރު ކަންތަ ް
ސރުކާރުން ދެން ވަރަށް ަ
ަ
ތތަކާއި
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަ ް
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މިއަދު މިނިސްޓަރު ވެސް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވި ،ފުޓުސެލްގެ  11ދަނޑު އަޅައިފީމޭ .އެކަމަކު ފުޓުސެލް ދަނޑަކަށް ދެ
ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދެއް ނުވެއޭ .އެހެންވީމާ ،އެއީ ވަރަށް ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ގޮތުގައި
ދައްކައިގެން ދެން މި ވަރެއް ނެތް .މީ މި މީހުންގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދެއްގެ ގޮތުގައި މި ކުރަނީ .އެކަމުގެ ނިޔަތުގައި
ކުރާ ކަންތައް .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެ ފާސްކުރީ  2113ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން
ރ ޑްރައިވަރާއި ޕެޓްރޯލު ޚަރަދާ އެއްޗެހި .އެ
ށފައި އޮންނާނީ ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރުންނަށް ކާ ު
ފށިގެން މަނާކޮ ް
ެ
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ތ
ހށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަ ު
ޚަރަދުތައް މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް ކުރަމުން އައީ .މި މަޖިލީ ަ
އތައް .އެއާ ޚިލާފަށް އެތައް މިލިއަނެއް އެހެރީ
ކށްފައި ހުރި ކަންތަ ް
ކށްގެން މި ތަޅުމަށް ގެނެސް ފާސް ޮ
ކޮމިޓީން ފާސް ޮ
ށފައި ވަގަށް ،ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން.
ށފަ .އެތައް މިލިއަނެއް އެހެރީ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮ ް
ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮ ް
ވރެއް ހުރެއްޖެއްޔާ ބުނެބަލަ،
ތ ަ
ށފައި ހުރީ .ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހި ް
ކަނޑައެޅިގެން ވަގަށް ޚަރަދުކޮ ް
ށ މި މައްސަލަ ގެންދާށޭ.
ކށްފަ .ކޯޓަ ް
ފށޭ މިކަން ޮ
ތިމަންނާމެން މި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގޮތާ ޚިލާ ަ
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ނުކުރޭނެ ބުނާކަށް .މި ސަރުކާރުގެ ވެސް މިނިސްޓަރުން ،މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވެސް މިނިސްޓަރުން މި ކަންކަން
ށފައި ހުރީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތޭ .ދެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ މި
ކޮ ް
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުނުވާތީ ،މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ މުސާރަ ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ .މި މަޖިލީހުގެ
މެންބަރުން މި ޤައުމުގެ މިނިސްޓަރުންނާ އަދި އެހެން މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ .އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން
ޤައުމު ތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތް .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭނެ.
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ވރެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރަންޖެހެނީ .އެހެންނަމަވެސް
އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރުމުގައި ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތަށް ު
މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފެނިގެން އެ ދިޔައީ ވެސް ހަމަ ދައުލަތުގެ ފައިސާވީމަ ތިމަންނާމެން ބޭނުން ގޮތެކޭ ހަދާނީ.
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މި އޮތީ ތިމަންނާމެން އަތުގައޭ ބުނާ އުސޫލުން ކަންކަން ކޮށްގެން އެ ދަނީ .އަޅުގަނޑުގެ
ގ ވެސް ފައިސާ .އަޅުގަނޑުމެން އެ ފައިސާ އަށް ޓަކައި
ފައި ސާއެއް ނޫން .ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެ
ނ މި ފެންނަނީ އެ ބޭފުޅުން
ޖހޭނީ .އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރު ް
އުފުލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލަން ެ
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ރމުންދާ މަންޒަރު .ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ހަދާނެ އެއްޗެއް ހަދަނީ .ކޮށްފައި އޮންނަ
ކށް ކަންކަން ކު ަ
ބޭނުންގޮތަ ަ
ހށް ގެނެސްގެން ހުއްދަކުރަމުން މިއަދު އެ ދަނީ .މީ
ވައްކަން ވެސް އެއީ ސައްޙަ އެއްޗެއް ގޮތުގައި މި މަޖިލީ ަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަކީ .ގޯހިއްޔާ ގޯސްވާނެ .ޝުކުރިއްޔާ.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
65
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ރއީސް .އާދެ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،1/91ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި
ަ
ރ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ ި
ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީން
ކރުދަންނަވަން .މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި ،ވަރަށް ބޮޑު ރިޕޯޓެކޭ
އޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު ު
ތށް ަ
ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަ ަ
ތކެއް ކުރެއްވި ކަމަށް .އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ
މސައްކަތް ަ
ރށް ބުރަ ަ
މީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވަ ަ
އން މި ޤާނޫނަކީ ރިޑަންޑަންޓު އެއްޗެއް .ޢަމަލުކުރާ އެއްޗެއް
ފހަގަކުރެއްވި ފަދަ ި
ކފުޅުދައްކަވަމުން އެއް މެންބަރަކު ާ
ވާހަ ަ
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ތބީމަ
ހފާފައި ި
ނޫން .ޢަމަލުކުރެވެން އޮތް އެއްޗެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް ބުރަ މަސައްކަތެއް ،އަޅުގަނޑު މި އުވާލަން ި
އަޅުގަނޑު

ވެސް

އެކަމުގައި

ރޫޙީ

ގޮތުން

ޢަމަލީ

އަދި

ގޮތުން

ވެސް

ބައިވެރިވެ،

ހުރިހާ

ށ
ނނަ ް
ބފުޅު ް
ޭ

ކއެއް ދަންނަވައިލާނަން .އެއް
ހ ަ
އތުރު ދެ ވާ ަ
ހ ގޮތުން ވެސް ި
ކ ބެ ޭ
ޝުކުރުދަންނަވަން .މިއަދު ދެން އިވެމުންދާ ވާހަކަތަ ާ
ހކައެއް .މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑަށް އިވިގެންދިޔަ ،އަވައްޓެރި ޤައުމެއްގައި ދިވެހި
އފާވެރި ވާ ަ
ވާހަކައަކީ ވަރަށް ު
މ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އފާވެރިތޯ؟ ޢާއް ު
ސަރުކާރުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ތަރައްޤީކުރާ ވާހަކަ .ކިހާ ު
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ރ
ފތު ި
ކށް ެ
ތ ަ
ރއްޖޭގެ ކަންކޮޅު ަ
ރތައް؛ ދިވެހި ާ
ކށް ރެޑްވޭވް ފިހާ ަ
ފެންނަނީ ވިޔަފާރިއެއް ތަރައްޤީވަމުން އައިސް ،މިސާލަ ަ
އ
ޅތަކާ ި
ވމަ ،ދެން ދާނީ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އަތޮ ު
ފުރިހަމަ ީ
ފށުމުން އަވައްޓެރި
ތ ލިބެން ެ
ރހާ ޒުވާނުންނަށް މި ޚިދުމަ ް
ރ ،ތަރައްޤީވެ ،ހު ި
ށށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ފެތު ި
ރ ަ
ރަށް ަ
މތް ދޭންވެގެން ފުޅާކުރަމުން ގެންދަނީ ކަމަށް .އަޅުގަނޑު
ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވެސް މި ޚިދު ަ
ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް .މިހާ އަވަސް ،ބާރު މިނެއްގައި މި ކަންކަން ކޮށް ،ނިންމާލެއްވި
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ހތާމަވެރި ވާހަކައެއް .އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް މުސްލިމު އަޚުންތަކެއް
ކަމަށް ޓަކައި .ދެން ދަންނަވަން އޮތީ ި
ފހެއްޓުމެއް ނެތި،
ހ ެ
ގަޔަށް ،ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތް ބައެއްގެ؛ މުސްލިމުން އަޚުންތަކެއް ގަޔަށް އާރާއި ބާރު ހުރި ބަޔަކުި ،
ކތިލައި މަރަމުން ގެންދަނީ .އިސްރާއީލުން.
ހ ހަމަލަދީ ަ
ނތި ،ބެލުމެއް ނެތި މި އޮތް ރަމަޟާންމަ ު
އިންޞާފެއް ެ
ކރަންވީ .އެހީތެރިވާންވެގެން ފަންޑުފޮށި ވެސް ބަހައްޓަންވީ.
އަޅުގަނޑުމެން ،ތެދެއް ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނަށް ދުޢާ ު
ފށީމަ މި ބުނަނީ މީނަ ގައިގައި ބޭސް
އެހެންނަމަވެސް މި އަނިޔާ ދެމުންގެންދާއިރުގައި މީހެއްގެ ގައިގައި ތަޅަން ެ
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ށ
ރއް ނެތް .ތިކަން ކުރާކަށްނުވާނޭ ބުނާކަ ް
ސ ބުނާހާ ހިތްވަ ެ
ވ ް
ތކަން ނުކުރާށޭ ެ
ހި ،
އަޅައިދޭށޭ .ޖަހާމީހާ ކައިރީގައި ހޯ ޯ
ހންނަމަވެސް ދަންނަވަންތޯ.
ބ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިޔަނި ދެކެ ވެސް ބިރުން .އެ ެ
ވެސް ނެތް .އަޅުގަނޑުމެން މިތި ީ
ތ
މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިވަރުބައިވަރު ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް  2113ގައި އެނގުނު ދެއް ޯ
އތޯ؟
ކން .މިތާނގެ ،މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަން ކައިރިން ބޭރުމީހުން ހުސްނުވޭ .މިހާރު ކޮބަ ި
ތތައް އެބަ ހުރި ަ
ބޮޑެތި ޖަމަޢާ ް
ތތެރި ރައީސް .އެހެންވީމާ،
ކޮބައިތޯ އދ؟ ކޮބައިތޯ އެމެރިކާ؟ އެމެރިކާ ކޮބައިތޯ؟ ގަޑި ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަ ް
ކށް ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ
ކށްވެރި ޮ
އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ .އަޅުގަނޑު މި ޢަމަލު ،މި ހަމަލާތައް ު
ށ
ހައިސިއްޔަތުން ،އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ފަލަސްޠީނުގެ އަޚުންނަ ް
66
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ކއް މެދުވެރިކުރުމަށް ދުޢާ ވެސް ކުރަން .އަދި ކޮމިޓީން މި
ތ ެ
ޙަމްދަރުދީ ފާޅުކުރަން .އަދި އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ަ
ރ
ތށް އަދިވެސް އެއް ފަހަ ު
ށ ،މައުޟޫޢުގައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކޮމިޓީން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަ ަ
ކުރެއްވި މަސައްކަތަ ް
ތތެރި ރައީސް.
ޝުކުރުދަންނަވަމޭ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ ް
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ނިންމުން
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތތެރި މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކީގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ހުރިހާ ޢިއްޒަ ް
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ފހަރު ޝުކުރުދަންނަވަން .ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ
ގެންދިއުމަށް ތި ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް އަދިވެސް އެއް ަ
 15ޖުލައި  2111ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  11031ގައި.
والحمد هلل رب العالمين .މަޖިލިސް ނިމުނީ.
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