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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  26އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކުރު އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2014/3/29އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްާސގެ ަޔއުމިްއޔާ.  6 ،އަށް 59/18/2014ން އި 54/18/2014ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

އުމިްއޔާތައް. މި ވަަނ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔަ  28ވަނަ ޖަްލސާ އިން  23ވަނަ ަދއުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2014އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ، 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



2 

 

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ،  09:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ގައި ޢާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  2:00. މެންދުރުފަހު 2ކޮމިޓީ، ކޮމީޓީ ކޮޓަރި  ަގއި ޕެޓިޝަން 11:15. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 3ކޮޓަރި 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ަބއެއް ބަދަލުތައް. ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ތިމަރަފުށީ  -4.2

ގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޠަފާގެ ބަދަލުޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ލިރީފް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން ެއދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާ ޢަ މެންބަރު ޙުސައިން

ިއ މަޖިލީހުގަ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ިޑސެންބަރު  16މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ާޕލި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2014

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ކުރަން. މަތީން އެކަން އެގޮތަށް ިއޢުލާން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނުގެ ބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީ އަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ މެންވަަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިޙުސައިން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން އެދި

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަޖިލީހުގަވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގިއ  2014ޑިސެންބަރު  16ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން  ގެމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

މަތީން އެކަން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އަންގާ

ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ކުރަން. އެގޮތަށް އިޢުލާން

ަގއި ެއ ކޮމިޓީ އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލު

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ޕާލި ޝަރީފް ހަމަޖައްސަވައިެދްއުވން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

އި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޖިލީހުގަމަވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ.  2014ޑިެސންބަރު  16މެންޓްރީ ގްރޫޕު ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުްނ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107މުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ އެހެންކަ

ލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ މާފަންނު ހުޅަނގު އޫސަރުކާރުގެ މަސްން. ކުރައިޢުލާން

ގެ ބަދަުލަގއި އެ ކޮމިޓީ އަށް ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ފަލާޙްދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

މެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. ޕާލި ން އެިދވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެމެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވު

އި ހިމެނޭ މަޖިލީހުގަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ގަިއ  2014ޑިސެންބަރު  16އަކުން މެންްޓރީ ގްރޫޕު ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ އެސް.އެމް.އެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލި
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އެކަން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަން. އެގޮތަށް އިޢުލާން

 ޢަލީ ސަލީމްއަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީޚަލީލް هللاޢަބްދު

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ގެ ޕާލިހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމު

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގަމަތީން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ.  2014ޑިސެންަބރު  17މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.ެއމް.އެސްައކުން ޕާލި

 މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ގުރައިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ ތ.ކުރަން. އިޢުލާން

 އަޙްމަދު ޠާރިޤްއަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، .އެމުގެ ޕާލިއެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ.  2014ޑިސެންަބރު  17މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.ެއމް.އެސްައކުން ޕާލި

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހިތަދޫ މެދު އޫސަރުކާުރގެ މަސްކުރަން. އިޢުލާން

އަށް އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ާޕލި އިނާ އާދަްމ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން ެއދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެރޮޒަމެންބަރު 

ިއ މަޖިލީހުގަވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން  107ުދގެ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއި

ިޑސެންބަރު  17މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ާޕލި

 ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްދާގެ ) 107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2014

ލިއްޔަތު އަދާކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި އޫސަރުކާރުެގ މަސްކުރަން. މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާން

އަށް ހިތަދޫ  އިނާ އާދަމްގެ ބަދަުލގައި އެ ކޮމިޓީރޮޒަހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އަްއޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ޕާލި

މެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ ލިއި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާމަޖިލީހުގަގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 

 107ަގއި އަންާގފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2014ޑިސެންބަރު  17އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ޤައުމީ ސަލަމާތުގެ ކޮމިޓީގަިއ ކުރަން. މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގެ

އަށް ހޯރަފުށީ  މަރު ޙުސައިންގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީޢުނިވަޑަިއގަންނަވާ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހިމެ
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މެންޓްރީ ޕާލި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން އެމް.ޑީ.އޭގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. 

މެންޓްރީ ގްރޫޕު ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމަޖިލީހުގަމަތީން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107ހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގިއ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ 2014ޑިސެންބަރު  17

ލިްއޔަތު އަާދކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގަިއ އޫމަސް  ގެސަުރކާރުކުރަން. މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާން ގަިއވާ ގޮތުގެ 

އަްށ  ކޮމިޓީ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތުލުސްޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމުގެ ބަދަލުަގއި އެ

އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ޕާލި

މެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމަޖިލީހުގަގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 

 107ަގއި އަންާގފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2014ޑިސެންބަރު  18އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ އިކުރަން. މަތީން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާން ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ

އަށް ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މަރު ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީޢު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަނަދޫ 

ޓީ މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސި ޕާލި މިރު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޭއގެޢާއަޙްމަދު މެންބަރު 

ިއ މަޖިލީހުގަވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ިޑސެންބަރު  18މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ާޕލި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ، ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން 2014

ޢާއްމު ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަހިބަދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަން. މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުާލން

 ޘްމާން ޢު ޖަމީލްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަށް ގެމަނަުފށީ ދާއިރާގެ ޢި އަޙްމަދު ޠާރިޤުގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ.  2014ޑިސެންަބރު  22މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.ެއމް.އެސްައކުން ލިޕާ

މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ކުރަން.އިޢުލާން

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން ން ހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



5 

 

  ށަހަޅާ ކަންކަން.ރައީްސގެ މޭޒުން ހު މަޖިލީހުގެ، 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ސިޓީގެ މަގުތައް  ގެންދެވި ަމސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މާލޭ ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން މާލޭ ސިޓީ  -5.1

އެންޑް މައިދާންތައް ބެލެހެއްޓެމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްްޓރީ އޮފް ހައުސިންގ މާލޭ ސިޓީގެ ޕާކުތަކާއި  ބެލެހެއްޓުމާއި

އެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުޭޅގޮތުްނ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ. ށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ

ހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމް

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މާލޭ މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުންަސލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މާލޭ  ސިޓީގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ގެންދެވި މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލޭ ކައުންސިލުން ކުރަްއވަުމން ސިޓީ

ށް ންގ ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރަސިޓީގެ ޕާކުަތކާއި މައިދާންަތްއ ބެލެހެއްޓެމުގެ މަސަްއކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި

ށް ބަދަލުގެނެސް، އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ލިްސޓަބަދަލުކުރުމަށްފަހު، 

ކޮޕީ މި ސިޓީއާ އެުކ މަނިކުފާނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުްނ އާއި މަސަްއކަތްތަުކގެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީ 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާިދމްކުމް. ޢަބްދ2014ުޑިސެންބަރު  16. 1436ޞަފަރު  24އެދެމެވެ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޔާސަތުންރި

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ބިލު.  ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭމަ -6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

، 2009/9ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެޭހ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ، 2009/9ން އިްއުވން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔު

 ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތްަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު. 
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ޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއާޔެގ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިރާއް -6.2

ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު.

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7

  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީ، 7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ  2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ަގއި ޢިްއޒަތްތެރި  2014ޑިސެންބަރު  18ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މެންބަރުންނަށް ފޮނު

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރު، ފުަވއްމުލަކު މެދު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. ޢިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ފަޒާދުާރގެ މެންބަރު ދާއިފުވައްމުލަކު މެދު 

ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ  2014ޑިސެްނބަރު  18`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި  2010/24ބައްދަލުވުމުަގއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިރާާސކުރެްއުވމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯުޓަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް ފާހަގަކުެރވުނު އެންމެ  އިޞްލާޙުތައް

ނޑު ެއއް ނުކުތާ އަީކ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ  މައިގަ

ބޭންކުތަކާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ދަރަނީެގ ކްރެޑިޓު ެއކްސްޕޯޓަެރއްގެ ަފރާތުން ބެހެއްޓޭ މިންވަރާއި 

ނޑު ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފައި އޮތުމުން، ރާއްޖެ އަްށ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި ވެްސ  މިންގަ

ނޑަށް ނުވަތަ އެ ނޫން އެފަދަ ކަމެްއ ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެްސގެން މެ ނުވީ އެ މިންގަ

ބަދަލުގެނެވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތުމުން، މޯލްިޑވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަާވއިދެއް މެުދވެރިކޮށް އެކަްނ 

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުަތއް ހަމަޖެއްސިގެންދިއުން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޮކމިޓީގެ ވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ 

ނޑު ދަންނަވާލަން މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ޤުން ިމ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިމިފަިއ ވަނީ. ހަމަޔަޤީނުން ވެްސ އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މިއަދުގެ ސަުރކާރުެގ ހިމެނޭ ިއޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަެކއް ުނވަތަ ެއ އެޖެންާޑގެ ތެޭރގައި 

ނުޑމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމައި ، ހިމެނޭ ބޭންކިން ރިފޯމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބޮޅެކޭ މީ. އެހެންކަމުން މި ރިޕޯޓު އަުޅގަ
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މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮަތށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން. އެއާެއއްކޮށް މި ބިލުެގ 

ދެްއވި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއިރު، ުނވަތަ ކުރަމުން ދިޔައިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ކޮމިޓީގެ ެސކްރެޓޭރިއެޓަްށ ވެސް ވަރަށް ާޚއްަޞ ޝުކުރެްއ ދަންނަވަން. އަދި އިޤްތިޞާީދ ކޮިމޓީގެ 

ނުޑ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 ރައީސް. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު 

ދަންނަވަން. އަދި  ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

 1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންަނަވން. މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސަށް ަކނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމްލަ  އެހެން

ިސކުންތު.  58މިނެޓު  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  59މިނެޓު  27ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު.  3ިސކުންތު. ަޢދާލަތު ޕާޓީ އަށް  15މިނެޓު  3ޑީ.އޭ އަްށ ސިކުންތު. އެމް. 48މިނެޓު  7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 

މިނެޓު. މިހާރު ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވުނީ.  3ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ 

މި ބަހުސްގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ެއއްވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު އެިދވަަޑއިގެންފައިުނވާތީ މި ހިސާބުން

ނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެއހެންކަމުން، ގަވާއިުދގެ  ވަނަ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ކަ

 2010/24ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ ކިޔުން ިއްއަވން.  3ހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނއާ ބެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 7.2ންޑާ އައިޓަމު އެޖެ -7.2

ޑިސެންބަރު  21ހު( މި ރިޕޯޓު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަ

ަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެްއ ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު  2014

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ، ޤައުމީ ތަަރއްޤީެގ ކޮިމޓީގެ ާނއިބު މުޤައްރިރު، ޯހރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު މު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިާމ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  2002/1ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ކޮމިީޓގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ގެނައުމަށް  ޓަަކއި ކޮމިޓީަގއި ވަރަށް ބުރަކޮްށ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދިަޔ. އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުިރއިރުަގއި ެއކިެއިކ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، މި ބިލު ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި އޮްތ 
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ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކުރީ ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރު އަާދކުރަން، އަުޅަގނޑުމެންގެ ަސރުކާރުން ފޮނުވާފަިއވާ ގޮތަްށ 

 ރައީސް. މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމި ކަމަށް ޓަކައި. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު 

ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށާއި ިޢއްޒަތްތެރި އެެހން މެންބަރުންނަށް ވެސް ުޝކުރު ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ 

ނަޑއެިޅފައި ވަނީ. އެއީ؛ ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  1ޓަށް ޖުމްލަ ރިޕޯ ސިކުންތު،  59މިނެޓު  27ގަޑިއިުރެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު ކަ

މިނެޓު  3ިސކުންުތ، އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  48މިނެޓު  7ސިކުންތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  58މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

މިނެޓު.  3ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް މިނެޓު، ވަކި  3ސިކުންތު، ޢަދާލަތު ޕާީޓ އަށް  15

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިއްޖެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އަޅުގަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނޑު ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޤާނޫނަށް، ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން. މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ބިން ކުއްޔަށް ދެވޭ މުއްދަތު އިތުރުެވގެންދިއުމުން ބިމަށް ކުރެވޭ އިންވެްސޓްމަންޓް 

ދި އެ ލިބޭ ޮކންފިޑެންސް އިތުރުވާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގައި ސެކުއަރވެ، އަ

ނޑަްށ ެވސް މި ބިލު ދިާރސާކުރެިވގެންދިަޔއިރު މާ ބޮުޑ ދިރާސާއެއް ކުރެވުުނ ތަނެއް  އަޅުަގނުޑ ވެްސ ހިމެނޭތީ އަުޅގަ

ކަަތކެއް ެދކެިވގެންދިޔަ. އަދި ީމަގއި ކަންޮބޑުާވ ކަންތައްަތކެއް އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. އެހެްނނަމަވެސް، ިމއާ ބެހޭ ވާހަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން، ދައުލަތުގެ ބިންތައް ސަރުކާރަށް ިވއްކުމުގެ ބާުރ  ވެސް ހުރި. އޭގެ އެއް ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

އް. ދައުލަުތގެ ބިންތަްއ ލިބިގެން އެބަ ދޭ މި ބިލުގެ ތެރެއިން. އަދި މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެ

ސަރުކާރަށް ވިްއކުމުގެ ބާރު ިލބިގެންދާއިރު، އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތުަގއި ދެ ފުށް ފެންނަ އުސޫލަކުން އަދި ތަރުތީބުކުރެވޭ 

އުސޫލުތަެކއްެގ މަތީން ބިން ނުވިއްޭކ ނަމަ، ނާޖާިއޒު ަފއިދާ ޭއަގއި ނަގާނެ ކަމީ ޝައްެކއް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. 

ނޑުގެ ޯވޓު އެހެންވީމާ، އަޅު  ނޑު މި ކޮމިޓީގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަށް، ބިލު ފާސްކުރަން ވޯޓުދިންއިރު ވެސް އަުޅގަ ގަ

އަޅުަގނުޑ ނުދިނީ މި ދެންނެވިހެން މި ކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރެވި، އެްއވެްސ ވާހަަކއެްއ ނުދެކެވި، ބިލު އޮތް ގޮތަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ޭއަގއި ނާޖާއިުޒ ނިންމަން އަވަސްއަުރވާލަިއގެްނ ބިލު ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރެވުނީ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑަށް ާފހަގަކުރެޭވ. އަދި އަުޅގަ ބޭނުންތަކެއް ނުވަތަ ނާޖާއިުޒ ފައިދާތަކެއް ނެގުުމގެ ބޭނުމުގައި ކަުމގައި އަުޅގަ
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ނުމަށް، އަދި ބިމާ ބެހޭ ފާހަގަކުރަން މިފަދަ ބިމާ ބެހޭ ވާހަކަތަކެއް ދެެކވިގެންާދއިުރ މި މާލޭގެ ބިންތައް ކުއްޔަްށ ދި

ވިޔަފާރިތައް ކުރެިވގެންދާއިުރ އެްއވެސް އުސޫލެއް ނެތި، އެްއވެސް ގަާވއިދެއް ނެިތ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މާލޭެގ 

ބިންތައް، މާލޭގެ އިމާރާތްަތއް ކުއްޔަށް ެދވި، އަދި މި ވިޔަާފރި އަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ޢާއްމު ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރުން ކުާރ 

ވިޔަފާރި އަށް ާވއިރު، މި ދެންނެވީ މާލޭގެ ިބންތައް އިމާރާތްތައް ުކއްޔަށް ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި އެންމެ ބޮޑު 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ިމއީ  އަށް ެވގެންދާއިރު ިމއީ ޓެްކސް ފްރީ ވިޔަފާިރއެްއގެ ގޮުތގައި އޮތް ވިޔަފާރިެއއްކަން ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލު ނުކުރަން. ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތުމީހާ ވެސް، އެ މީހާ އިންސާފުވެރި ގޮެތއް ކަމުަގިއ އަޅުގަ

ބޮލުގައި ހާކާާލ ޝޭމްޕޫކޮޅުން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ؛ ޓެކްްސ ަދއްކަމުންދާއިރު މިދެންނެވި ޮބުޑ ވިޔަފާރިން އެންމެ ލާރިެއއް 

ކަަމކު އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި  ވެސް ދައުލަތަށް ނުވަންނަކަީމ ޙަޤީޤަތެއް. މި ވާހަކަ މިއީ ދައްކަންނުޖެހޭ ވާހަކައެއް

މަޖިލީހުގައި ދައްކަންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއްއވެސް އުސޫެލއް ނެތި އަތޮޅުަތކުގެ ރަްއޔިތުން މި މާލެ އަށް 

ރު، ޖަމާކޮށް، އެ މީހުންގެ އާމްދަނީން ބޮޑު ބައެއް މި ދެންނެވިެހން ކުލީގެ ގޮުތގައި މާޭލގެ ގެޮދރުވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭއި

ދައުލަތަށް އެްއވެސް ެއއްެޗްއ އޭގެން ނުލިބޭކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެކަމުގައި އަދިވެސް ހަމަ ދަންނަވާނީ 

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް މިހާރު ގޮސްއުޅޭ މި އޭޝިޔާެގ އެންމެ ތަރައްޤީ ޤައުމެއް  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެކޭ. އަޅުގަ

 300މްޕޫރުން ެވސް، މެދުތެރޭން؛ ވެރިރަށުެގ މެދުތެރެ އިން ވެސް ކަމުގަިއވާ މެލޭިޝޔާެގ ސެްނޓްރަލް، ުކއާލަލަ

 2500ޑޮލަރަށް،  3000ޑޮލަރަށް އުޅެޭވވަުރގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ލިޭބއިރު، މާލޭަގއި  700ޑޮލަރު ނޫނިްއާޔ  600ޑޮލަރާއި 

ނޑުމެން ނުދައްކާ ޑޮލަރަށް އުެޅޭވވަރުގެ ދެ ކޮަޓރީގެ އެޕާޓްމަންެޓއް ލިބުމަކީ މިއީ އަރަތެްއ ނޫންތޯ. މި ވާ  ހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެެކިވ،  ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. މިހެން މިކަން އޮންނައިރު، މިކަމާ އަުޅގަ ތިބެންޖެހޭ ސަބަބެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ  މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މި ގަވާއިދުތައް ވެސް ހެދޭ ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  މި ވާހަކަ އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ ކުޑަުކޑަ ކޮޓަރިައކަށް ވެްސ  50މި ދައްކާލީ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީހަކު ުކއްަޔށް ހިފަން ގޮއްސި ނަމަ، ދެ އަހަރުދުވަހަށް، އެއް އަހަރުދުަވހަށް އަޅުަގނޑުމެން އަތުްނ 

ނުޑމެންނަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ތަންތަން ލިބިގެންދާއިރު، މިއީ ވެސް އިންސާފެްއގެ  އެްޑވާންސް ނަގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި މި މާލެ އިން ގޯއްެޗއް ލިބުމަކީ ސައުތު ެއފްރިކާ އިން ހަމަ ރަންވަޅެއް  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ބައެ އް މި ކަމުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ލިބުން ކަހަލަ ގޮތަކަށްވެ، ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މީހުންގެ ގޮތުަގއި، މި ދެންނެވިހެން ބޮޑު ކުލި ދައްަކންޖެހޭ މީހުންގެ ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ހަޖަމުކުރެވޭ ގޮތެއް ނޫން. މިކަން ަޙއްލުކުުރމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ވެްސ ފިޔަވަޅުަތކެއް އަޅަން އެަބ 

ނޑުމެންގެ ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި އެޅޭ ފުލެޓުަތކަކީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އޭގެން ަބއެްއ ޖެހޭ. އަޅު ގަ

ނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް މިކަން މި ޢަމަލުތައް މިހެން ކުރިއަށް  ލިބިގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ފުލެޓުތަކަކީ ެއޅުމަށްފަހު އެ އެންމެ ގެންދިއުމަށް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގެ  ގޮތުަގއި ައުޅގަ
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ބޭނުންވާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެއީ ފުލުހުންނަށް ވިޔަސް އަދި ސިފައިންނަށް ވިޔަްސ 

ވިިލގިނލީން ވެސް  ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވިޔަސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ކޮންމެ ަފހަރަކު ހުޅުމާލެ އިން ވެްސ އަދި

ނޑައި ުފލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ެއބަ ލިބޭ. މީގެ ސަބަބުން  ފުލެޓުތަކެއް ެއޅިގެންާދއިރު އޭގެން ަބއެއް ކަ

ނޑުމެންގެ މި މާލެ ައށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ނިކަމެތި  ނުޑމެންގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަްށ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ރައްޔިތުންނަކީ މި ދެން ނެިވ ގޮތަށް މި އަނިޔާ ތަޙައްަމލްކުރަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި؛ އަިނޔާއޭ އަުޅގަ

 ދެންނެވީ އެ މީހާ އަށް ލިބޭ ކުޑަ މުސާރަ އިން ބައެްއ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާ

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މިހާތަނަށް  2002/1ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނަ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށް ނުހަނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑަށް މި ގެން

އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކޮށް، މި އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ 

ރިތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓަަކިއ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދިވެހި ަރއްޔިތުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާ

ނޑަެއޅުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދީ ދުވެލި % އަްށ  10.5ބިންވެރި ސިޔާސަތުތަެކއް މި ސަރުކާރުން ކަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ކުރައްވަމުްނގެންދަވާ ބުަރ هللا މިއަންނަ އަހަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ނިޔަތުގައި ަރއީސް ޢަބްދު

މި ބިުލގެ ސަބަބުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ާކމިޔާބީތަކެއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމާ މެދު  މަސައްކަުތގައި

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ހަމަެއކަނި ލިބިފައިވާ ަވސީލަތަކީ  އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

ޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުެގ ސިޔާސަތެއް މި ޤައުމުގަިއ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބިންވެރި ސިޔާސަތެއްގެ ތެރެއިން ވި

އަށަގެންެނވުން. އެގޮތުްނ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ފަސޭހަކަމާ އެކީަގއި ރާއްޖޭގެ ެއިކ 

ގިނަ ދިވެހި  ކަންކޮޅުތަުކގަިއ، މުޅި މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުންަނށް، މަދު އަބާދީގެ ތެރެއިން ފުދޭވަރެއްގެ

ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެހެންކަުމން، މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ 

ނޑަްށ ގެެނވޭ އިޤްތިޞާީދ ބަދަލުތަކުގެ ތެެރއިން ަވރަށް ފުރިހަމަ ބަދަލެއްކަން  މިހާތަނަށް މި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ގައި މި ބިލުގައި ސަުރާކރަށް ދެވިފައިވާ ބާރުތަކަީކ، ބަޔަކު މީހުން މި ކަމަށް ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއެކީ 

ބިރުހީވާތީ އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން، އޭރުގައި އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުން އޭރުގެ ސިާޔސަތު ތަންފީޛުކުރެއްިވއިރު 
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އަންނަ ބަޔަކު ވެސް ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި  ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ކަންކަން ުކރެއްވި މީހުން ދެން ހީކުރާނީ އަބަދުވެސް ދެން

ކަންކަން ކޮށްފާނެކަން. އެހެން ހީވެގެން މި ތަންާތގަިއ ާވހަކަ މިގޮތަށް މި ދެެކވެނީ. އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނެްތ، 

ިއ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ަރއްޔިުތން ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ އިތުބާރުކުރަްއވާ. ަރއްޔިުތން މިއަދު ސަރުކާރާ ެއކީގަ 

މިތިބީ ކެތްތެރިކަމާ އެީކަގއި. ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުން ައންނަ، ރައްޔިތުން މާޫޔސްވެަފއި ތިބި ކަންަތއްތަކުން މިއަުދ 

ރައްޔިތުން އުފާފާުޅކުރަމުން މި ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަކުން ރަްއޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ލިބެމުންދާތީ. 

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވގެން މި ދަނީ ބޯންމެރޯ ހަދަންޖެހިފައި ތިބި ކުދިންނަށް ވެސް އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް. ައޅުގަ

ނޑަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުެގ  ލުއިފަސޭހަކަމާ އެީކގައި އެކަްނކަން ހާސިލްކުރެިވގެންދާކަން. މިއީ މިއަދު މި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

އިރު ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ އަސާީސ ސަބަބުން ދިވެހި އިޤްތިާޞދަށް ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަުތ ތަންފީޛުވެގެންދާ 

ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ކަންކަމަށް ނުހަނު ފަސޭހަކަމާ އެކީގައި ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަންކަްނ 

ފުދިގެންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. މީ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއްގެ ސިފަތައް. މީ އިޤްތިޞާދީ ސަރުކާރެއްގެ ސިފަތައް. ީމ 

ތުން އެ ސަރުކާރަކަށް އިތުބާރުކުރެްއވުމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ހާސިލުވެގެން މި ދަނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ގެނެޭވ ރައްޔި

ނުޑގެ ތެރެއިން މި އަންނަ އަހަރަކީ މި ޤައުމަށް ކާމިޔާބު އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާނެ ބިންވެރި  ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ތުރު ވިޔަފާރި ިމ ޤައުމަށް ހުޅުިވގެންދާނެ ައހަރެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ޒުވާނުންތަެކއް މި ޤައުމުން އުފެދި، އި

ނުޑ  ޔަޤީންކުރަން. އެހެންެވ، މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 .وبركاته ورحمة هللا عليكم المالس  وޝުކުރުވެިރކަމާ އެީކގައި ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑ ބޭނުންކޮށްލާނަން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް   ހުޅުހެންވޭރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓއިދެއްވުމަށް ދަޢުވަތުއެުރވުމަށް. މޫސާމަނިކަ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ )ވަ  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީގުުތކޮޅަކަށްފަހު( `. އަޅުގަ

 ށް. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނުއަސާސީ ަބްއޓަންކުރެވިފައި އޮތް ގޮތަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުްމޙޫރިއްާޔގެ ޤާނޫ

ނޑުމެން  22ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑުމެން  ފެބްރުއަރީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދުވަހެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަުކރެވި، އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާަހގަޮކށް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ުދވަހެްއގެ ގޮތުަގއި ޖެހިގެްނ ައއި ުދވަސް އަުޅގަ

ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ކޮބަިއަކމާއި ރަްއޔިތުންގެ އަސާީސ 
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ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބަިއކަން ބަާޔންކުރުމަށްފަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީ 

ނަޑއަޅާަފއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ެއއީ ެއންމެ މުހި އްމު މުއައްސަސާ ަކމަށް ބަލައި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ދައުރު ކަ

މި އޮތީ، ަރއްޔިތުންނަށް އޯާގތެރިކަމާ އެުކ ކަންތައްަތއް ުކރުމަށް ޓަކައި. އެީއ ބަޔަުކ ކިތަންމެ ވާހަކަތަެކއް ެދއްިކ 

ނޑު މެން މި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމުގައި ވިޔަސް މި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮިޅގެނެއް ޫނން އަޅުގަ

ނުޑމެން، މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  މެޖޯރިޓީ މި ދިނީކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އަންނާނީ ކުރަމުން.  ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަ ހަމަ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

އެާއއެްއކޮށް މިއަދު މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ، ބަދަލަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ 

އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ ަތކުގެ ެތރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޮޔކަމާއި އުާފވެރިކަާމއި ހަމަޖެހުމާއި ބާއްަޖވެރި ދިރިއުޅުެމްއ 

މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި

އަހަރަށް ބަދަލުކުރިއިރުަގއި ވެސް ހަމަ ބަޔަކުމީހުން މި  99އަހަރުން  50ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ިރސޯޓުތައް 

ތަކުން ލިބޭ އާމްދަީނގެ ތެރެއިން މިއަދު ސަުރކާރުެގ އަހަރަށް ބަދަލުކޮށްގެން ިރސޯޓު 99ވާހަކަތަްއ ދެއްިކ. ެއކަމަކު 

އާމްދަނީ ލިބިގެން މި ދަނީ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާގެ ތެެރއިން. ރާއްޖޭަގއި ކުީރގައި ވެރިކަްނކުރެްއިވ  65ބަޖެޓުން %

ނޑުމެ ން މި ދެނީ ރައީސުންނަށް ވެސް ލިބެންެޖހޭ އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަމާިއ މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ިމ އަުޅގަ

ނޑާލުމަށް ަޓކައި ތަފާތު ވާހަކަ ަދއްކަ  ޤައުމުތަުކގަިއ  އި ރާއްޖޭގެ އެކި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެެރއިން. ަފތުރުވެރިކަން ފު

ފަތުރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ވާހަކަދަްއކަމުން ދާހިނދުގައި ވެސް އެ ފަތުުރވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީން 

ގަިއ މި ދިރިއުޅޭ، ާރއްޖެ އިން ިމ ބިލޭ އާމްދަނީން އަޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭ 

ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިބި ރައީުސންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރަމުްނ 

 50އަހަރުން  35މަ އެއާިއއެކު އަުޅަގނޑުމެން އަންނަނީ. މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. ހަ

ނޑުމެން ާޚއްޞަކޮްށ މި ަބދަލާ އެީކގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް  އަހަރަށް ބިން ުކއްޔަށް ީދގެްނ ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބުނީމާ ައުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ މުހިއްމު  ނޑުމެން ހިތަށް ވަޒަންކުެރވުނީމާ، މީ އަުޅގަ ޕޮއިންޓަކީ. ލިބޭނެ އުފާފާގަތިކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިްނވެރިކުުރވުމާއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ނޑައަޅާ ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް މީ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ކަ

ތަފާތު ވިޔަފާރީގެ ސިނާޢީ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކެއް ނޫންތޯ  ގެސްޓްހައުސްަތކާ އަދި

އަހަރަށް ބަދަލުވީމާ، ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  50ތަނަވަސްެވގެން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަީނ 

ނޑުމެންނަށް އިތުރުެވގެންދިަޔއިމާ އެ ސީދާ ގޮތުގައި މި އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތަކަށްކަން އަުޅގަ

ޔަޤީންވެ، ކަށަވަުރވެ އެބަ ެއނގޭ. މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހުން ފާސްވެގެންދިޔަ ބަެޖޓަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަްސ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 
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ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާުފވެރިކަމާ އެުކ މި އޮތީ ބަޖެޓު ވެސް ހަމަ އެކަށަައޅުްއވާފަިއ މި އޮތީ. އެނ

ނޑުމެްނގެ  39އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެްއގެ ބޮލަަކށް ވެސް  ނަޑއަޅާފަިއ މި އޮތީ. އަޅުގަ ނޑުމެން ކަ މިލިއަން ރުފިާޔ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ކުލަިއގެ  މިލިއަން 37މެންބަރަކަށް މި ލިބެނީ  ނޑުމެން ޕާޓީގެ މީހުންނަށް، އަުޅގަ ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މީހުންނަށް ވަކި ގޮތެއް ބަލައިގެން ކަންތައްަތއް ކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ، 

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަކީ  ހަމަހަމަ ބަޔެކޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނީކ ރައީސް ޔާމީން ވިދާުޅވަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެކި ގިންތީެގ، ެއކި ފަންތީގެ  ރަްއޔިތުންނެއް ހަމަހަމަ ބަޔެކޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި އަުޅގަ

ަފއި އެހެްނ ނުތިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ މީހުން އައިމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރި ހެޔޮކަން ދައްކައިލާ

ނޑުމެންެގ ހުރި ނުބައި ނުލަފާކަން ދައްކާ ސިޔާސަތެއް މި ސަރުކާުރން ނުގެންގުޅޭ. އެހެންވީމާ،  މީހުން އައިމަ އަޅުގަ

އޭގެ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ބަދަލުތައް ފެނިގެން މި އަންނަނީ. އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން މި ބަދަލުެގ 

ށް ފެނިގެންދާނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، މާލޭގައި އުޅޭ ާރއްޖެތެރޭެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެން މި ނަގާ އަދަދުތައް އިތުރަށް ދަށްވެގެންދާ ތަން  ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ ކުލީގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަދާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންާދނީ. ދަށްވެގެންދާންޖެހޭ ސަބަބެއް އެބަ އޮތް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އަހަރަށް ދޫކޮށްލީމާ އިންވެސްޓަރުން އައިސް އިންވެސްޓްކުރަމުންދާ ހިނދު، ކޮލިޓީ އިންވެސްޓްމެންޓުތަެކްއ  50

 35ހެދިގެންދާނެ. އިންވެސްޓްމެްނޓުތައް ަކވަރކުރުމަށް ޓަަކިއ މުއްދަތުތަކެއް އެބަ ލިބިެގންދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންގެ އެޕާޓްމެންޓުތަުކގެ ކުިލ  ޑޮލަރަށް ހަދައިގެން ެވސް  3000ޑޮލަރު،  2000އަހަރު އޮތީމާ އަުޅގަ

އަހަރަށް  50އިންވެސްޓްމެންޓް ަކވަރކުުރމަށް ޓަކައި އިންވެސްޓަރުްނ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ޢާއްމު ަރްއޔިތުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަާތއި ބަދަލުކޮށްލީމާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުލި ދަށްެވގެންދާނެ. އަޅުގަ 

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުެގ ތެރެއިން އަޅުގަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންދިޔުާމ އެކު އަުޅގަ

ވީމާ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އާއި ތަުހޒީބުގެ ތެެރއަށް ދިޔުމަށް ޓަކައި މަުގ، ދޮރުތަކެއް ހުުޅިވގެން މި ދަނީ. އެހެން

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ ވާހަކަ ައކީ ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ފިތުނަފަސާދަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނޭ. މިސަރުކާުރގެ ހަމަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ  އުފެއްދުމަށް ޓަކައި މި ދައްާކ ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ޔިތުންނަށް ޭއގެ ެހވާއި ލާބަ ާއއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫނީ ހަމަ އެއްވެސް ވެސް، ހަމަ ކޮންމެ ފިޔަވަަޅީކ ވެސް ރައް

ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ނުުކރައްވާނެ. އެހެންވީމާ، މިސަުރކާރުގެ އަމާެޒއް ނޫން ޑްރާާމކުޅުމަކީ. މަންޒަރުދެްއކުމަކީ. 

ކަްނތައް ކުެރވޭނެ ގޮތްތަްއ، ފިލްމުކުޅުމަކީ. މި ކަންތަްއ ކުރެިވގެންދާނީ ރައްޔިތުްނނަށް ހެޔޮ ގޮތުަގއި 

 މަގުތަނަވަސްކުރުމާ އެކު. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



14 

 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ސާ އަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ މީގެ ސަބަބުން ކޮންމެެވްސ 

ބެހޭ ޤާނޫނަކީ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް  ބަޔަކަށް ޭއގެ ފައިދާތަެކްއ ވެގެންދާނެ ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް ބިމާ

ނޑު ނުދަންނަވަން،  ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ އިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަންނަްނޖެހޭނެ ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭންެވގެްނ މި ޤާނޫނު ބަދަލުކުރާ ވާހަކައެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  50ނަސަންދުރަ ޕެލެސްހޮޓެލް 

ންނަށް އެބަ އެނޭގ މިސަރުކާރުގެ އަމާޒުތަްއ މި ދާ ގޮތް. ކޮންމެ ކަމެްއަގއި ެވސް ފޮރުވިފަިއވާ ޙަޤީޤަެތްއ އަޅުަގނޑުމެ

އަހަރަށް ކުލި ބަދަލުކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެްނ ވާނެ މާ ބޮޑު މަންފާއެއް  50ވާކަން. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަިނ 

 50ެއގްރިމެންޓަށް ފަހު އަނެން އެގްރިމެންޓު ޢިޔާދަވާ ގޮތަށް ހަމަ ނެތް. މިހާރުވެސް ހެދޭ އެގްރިމެންޓުތައް، ެއއް 

ނޑުމެްނ  އަހަރަށް ވެސް ެއގްރިމެންޓުހެދުމަކީ ޤާނޫނު ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކުރާއިރުަގއި އެކަެމއް ކުރާ މަޤްޞަދާއި އެކަމެްއގެ ފައިދާ ރައްޔިތުން

އަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ަކންތައްތައް ެއގޮތަކަށް ހިނގަުމންނުދޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މި ޤައުމަކީ އަބަދުވެްސ ރަްއޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ޭދނަމޭ ބުނެ، އެކަުމގެ ވަޢުދު ނުފުއްދިފައިާވ ޤައުެމއްކަްނ 

ލަްއކަ ރުފިާޔ  8އަދު ވެސް ފާހަަގކުރަން. ހުޅުމާލެ އިން ފްލެެޓްއ އަޅާ ނިޭމއިރުަގއި އެ ފްލެޓުެގ ކުްއޔަށް އަޅުަގނުޑ މި

މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެ ފްލެޓު ވިްއކީމާ ރަްއޔިތުންނަށް އެކަމެއް ނުކުެރވޭެނ  3މިލިއަން،  2އަރާއިުރގައި 

ޗެްއގެ ބިމުގެ އަަގކީ މިއަދު ވަަރށް ކުޑަ އަދަެދއް ޢިްއޒަތްތެރި އަކަފޫުޓގެ ގޯއް  1000ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ހުޅުމާލޭގެ 

މިލިއަނަށް. އެހެންވީމާ، އެތަނުން ގޯްއެޗއް ނަގައިިފއްޔާ އެ މީހެއްެގ  4ހާސް ރުފިޔާ ޖެހެނީ. ވިއްކަނީ  35ރައީސް. 

ން އެްއވެސް ކަމެއް އެ މީހަކަްށ އުމުރުަގއި ދެން ބާކީ އޮތް ހަޔާތުގައި އެ ތަނަށް، ެއގޯްއޗަށް އަގުެދއްކުން ފިޔަަވއި އެހެ

ނުކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންވީމާ، އެބަ ޖެޭހ ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަން. 

ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. އެކަން ކުެރވިގެން ނޫނިްއާޔ ރައްޔިތުންނަކަށް އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކުން ެއއްކިާބވެ، 

ދިރިއުޅުެމއް ހޭދަުކރުމަށް ޓަކައި އެ މީހުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ެއްއވެސް ފަހިކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަނގަޅު 

ރައީސް ނުދާނެ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ސަުރކާރުގެ އިްޚލާޞްތެރިކަން ހުރިއްޔާ ިމ 

ތެއް ނެްތ އިނގޭތޯ މިކަން ކުރާނެ. ސަރުކާރަށް ފައިދާެއއް ނަގަން ކަންކަން ކީްއެވގެންތޯ ނުކުާރންވީ؟ އެްއވެސް ގޮ

ހުޅުމާލެ ބޭނުންކުރުމަކީ އެީއީކ ނޫން ހުޅުމާލެ ހިއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޯިހޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށޭ 

ޔާވަހިކަން މި އަންނަނީ ބުނެ، ވަރަށް ބޮޑެތި ބެނަރތަކާއި ވަރަށް ބޮޑެތި ޖަްލސާތައް ބޭްއވެމުންދާއިރުަގއި ބޯހި
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅަށް ދަންނަވަން. އެްއވެސް ހާލެްއގައި އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް  ކޮންގޮތަކަްށކަން އަުޅގަ

 3ަލއްކަ،  2ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަަސއްކަެތއް ކަުމގައި ޤަބޫެލއް ނުކުރެވޭ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ފައިާދ އަށް އެ ގޯތި ވިިކގެން ެއ  1000އަށް ހުޅުމާލެ އިން ހަމަ ގޯއްެޗއް ވިްއކިޔަްސ ސަރުކާރަށް %ލައްކަ ރުފިޔާ 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ރަްއޔިތުން ކުިރމަތީގައި ވާހަކަދެްއކުމަކީ މިައދު މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނ 

ރަށް ތަންތަނުގެ ކުލި ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ނަސަންދުރަ އަހަ  50ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން ކަމުގައި ައޅުަގނެޑއް ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މީގެން  50ޕެލަސް ހޮޓަލުގެ އެގްރިމެންޓް 

މެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ނުކުންނާނެ މަންފާއެއް ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ ފައިދާ އަކީ ެއއީ މިއަދު ޤަބޫލުކުރެޭވނެ ކަ

ބިންވެރިކުރުވަން އެބަ ޖެހޭ. ބިމަކީ ވިޔަފާީރގެ މުދަލެްއގެ ގޮުތަގއި ބޭނުން ކުރެވޭެނ އުސޫލުތައް މި ޤައުުމގަިއ 

އެކަށަެއޅެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަން އަިދވެސް އެހެރީ ނުކުެރވި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެކަިނ 

ންމެ މާއްދާެއއް ބަދަލުކޮށްގެން ރަްއިޔތުންނަށް އޭގެ ފޮނިމީރުކަމެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި އޮންނަ އެ

މިތަނުގައި ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ވާހަކަަތއް ދެެކވިގެންާދއިުރގަިއ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްާލޞްތެރިވުމަށާއި ަރއްޔިތުންަނށް 

ށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންަތްއތަކޭ ބުނަމުންދާއިރުގައި މީ އޯގާތެިރވުމަށާއި ރަްއޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަ

ޙަޤީޤަތް މިއަދުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ އެ މީހުން އުޅެންޖެހޭ ދަތި ހާލު. މާލޭގައި ލިބޭ ހުރިހާ 

ނާޑއި ދުވާލު މަސަްއކަްތކޮށްގެން މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތު  ން އުޅެނީ. ސިނކުޑި ހުއްޓޭ މުސާރަ، ގޭ ުކއްޔަށް ދީގެން  ރޭގަ

އެންމެ ވަގުެތއް ެވސް ނާދޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަށް ވުރެ ތަނަވަްސކަމާ އެކު، ިމައށް ވުރެ ފަހި މާޙައުލެއްަގއި 

ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުެޅވެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ޮކށްދިނުމަށް މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެއް ިމއަދު މި 

ފެއިލްވެަފއި ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ސަރުކާެރއް ޤަބޫުލކޮށްގެން ރަްއޔިތުން ތިބުމުެގ ބޭނުމަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ 

ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ޤާއިމްކޮށް، އެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އަގުެހޔޮކޮށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމެއް ނުވޭ މި ޤައުމުގައި. އެއްގޮަތކަށްެވސް އެކަމެްއ ، ކޮށްދިނުން. އެކަމެއް ނުވޭ މި ޤައުމަކު

ނުޑމެން މިއަދު މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަ އިޞްލާެޙއްގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނޭ ކިޔަިއގެްނ  ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ަރއްޔިތުންނަްށ ގޯިތގެދޮރުގެ ތަަނވަސްކަްނ، މިތާ ވާހަކަދެްއކުމަކީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުވެރިކަެމއް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ ރަްއޔިުތންނާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެއީ އެްއވެސް ކަެމއް ނޫން 

ކެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުޅުމާލޭގައި ހިއްކާަފއިވާ އެ އޮތް ޮބޑު ބިން ހަމަ ވިނަހައްދާފައި އެހެން އެތައް އަހަރުތަ

ވަންދެން ބާއްވާފައި އެ ޮއންނަނީ. ދައުލަތުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެްނ ހިއްކާފައި ހުރި ތަންތަން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ީކއްެވެގންތޯ ގޯތި ނުދޭންވީ؟ ނޫނީ އަގު ހެޔޮކޮށް ނުވިްއކަންވީ؟ ެއއީކީ ނުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން 

މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހަމަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިމަ ދެން އޭގެ ސަބަބުން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަނމަވެސް
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ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެން ވާނެ މަންފާ ކިޔައިދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 ސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙު ވިލިމާލޭ

ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ގެނެިވގެން  2002/1ނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޤާނޫ

ނޑު  އިްޞލާޙެއް. އަރިމަތީ ސުރުޚީ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާ އެުކަގިއ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި މީގެ  3މި ދަނީ މައިގަ

މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނެުގ  ކުރީަގއި ދެވިފައިުނވާ ބައެްއ މުހިއްމު މަފްހޫމެއް އެބަ އިތުރުކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑަށް ހަމަ ސީރިއަސްކޮށް ޤަބޫލުކުެރވޭ މި މަސަްއކަތާ ުގޅިގެްނ  ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ވިދާުޅިވ ފަދައިން. އަުޅގަ

ބިމުން  ރާއްޖޭަގއި ބަދަލުވަމުން މި ދާ އިޤްތިޞާދީ ވެށީަގއި، ޚާްއޞަކޮށް ބިންވެރިކުރުމާ އަދި ބިން އިންވެސްޓުކޮްށގެން

ނޑަެއޅިެގންދާ އި އަދި ބިމުގެ ފައިދާހޯދަ ތަން. މިސާލަކަށް ދިުގ  ފަިއދާގެ އިތުރު ވެިލއުތައް ނުކުްނނާނެ ގޮތްތަކެްއ ކަ

މާއްދާގެ )ނ( އަދި  ނުކުންނަ ގޮތަށް މި 15މުއްދަތަކަށް މިގޮތަށް ދެވޭ ބިންތަކުގެ ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި ސަރުކާރަށް %

ބިމުަގއި  ރާ އެއްވެސް ބިމެއް ުނވަތަ ބިމުން ބައެއް ނުވަތަ އެބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ދޫކުކަމާ )ރ(ގެ ދަށުން 

ޓެކްްސގެ  15ބިން ނުވަތަ އިމާރާތް ިވްއކާ ައގުގެ % އެ ،ނަމަ ކުރެވޭ އިމާރާެތއް ނުވަތަ އިާމރާތުން ބަޔެއް ިވއްކާ

 ބިން ިވއްކާ ފަރާތުގެ  އެތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭނޭ. މީގެބިން ނުވަތަ އިމާރާތް ވިއްކާ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް  ގޮތުަގއި އެ

އަްށ  އްމު ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރިގޮތުަގއި ސަރުކާރު ުނވަތަ ަކމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވިއްކާވިްއކުން ނުހިމެނޭނޭ. ޢާ

ފަދަ ބިންކުޑަ ޤައުމެއްަގއި ބިމުގެ ވެިލުޔ  ކުރެޭވ އަދި ރާއްޖެދި ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ިވޔަފާރިދެވިގެން އަސަމާލުކަން

މައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ސަރުކާރާ އަިދ ހަ ކުރާ ނަފާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ޖެހޭނެ. އަދި ބިމުންހިފަހައްޓަން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ ވިްސނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އަ ތެރެއަށް މާލޭގެ ބިންވެރިކުރުމާ ޤާނޫނުގެ މި މަފްހޫމްގެ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިބައެއް 

ބިން ކުޑަކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ގެންނަާވކަން ައދި ނުފުދޭ. ރާއްޖޭގެއެަކއްޗަކަށް ބިންވެރިކުރުމުގެ ހާލަތު ެއކީ 

ނޑު އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަށަކީ މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާލެ. ، ވެރިކަްނކުރާ ރަށްޤަބޫލުކުރެވޭ. ރާއްޭޖގެ އެންމެ މައިގަ

ގައި ތިްއބެވި ބޭފުޅުން ހަމަ މިހާރުވެސް އުުޅއްވާނެ. އެހެންވީމާ، ދިޔަ ޒަމާން ހަމަ ހަނދުމަފުޅުމާލޭ ތޮއްޖެހިގެން

ނޑު އެ  ،މުޅި މާލެ ހިކި ނިމިށް ކުރެވުނު މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާ، ހަމައަ އޭރުއްސުެރ މިއަދާ ެއކަްއޗަކަްށ ކީމުިޅ ތޮށިގަ
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ޖެހިގެން އެންމެ ކައިރީަގއި މީހުން ދިރިއުޅެވޭނެ ރަށެއްގެ ގޮތުަގއި ކުރީގެ ރިސޯޓަކަށް އޮްތ  މަ މާލެއާ ފުރިގެންދިޔައި

 1997ހަމަ  އިތުރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައަްށ ބަދަލުކުރެވިގެންދިޔަ. އަދި ޭއގެ ވިލިގިލި ރިސޯޓް ވިލިމާލެ

ަގއި އޮތް ހުޅުމާލޭ ފަޅު ހިއްކަވަިއ، މިއަދު ހަމަ ިއގެން ފަޅެއްގެ ގޮތު ަފއްޓަވަ ރުން މަސައްކަތްޕުޅުސަރުކާވަނަ އަހަރު 

ބިމަކީ އެެހން ހަމަ ހިއްކުމަށްފަހުގައި  ރަުށގަިއ ދިރިއުޅުްއވާ ފަރާތްތައް ހަމަ އެބަ ތިބި. އަދި އެ އާބާދުކުރަްއަވއި

އްތަކަްށ ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުންނާ އަދި ތަ ކަން އެ ،ކޮށް ދޫކޮށްލެވޭެނ ތަންތަނެއް ވެސްނޫން. ދިރާާސތަކެއްއެީކއެަކއްޗަކަްށ 

ނެ. މި ކަމަށް ޓަަކއި ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އޭަގއި ހުންނާ ކުރެިވގެންދާ ގޮުތގެ ފުރިހަމައެތަން ޕްލޭން

ނޑުމެންނާ  މަސައްކަތްޕުޅަށް  ހަމައަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އަދި ކޮމިޓީން މި ފޮނުއްވި އިޞްލާޙު އަުޅގަ

މަސައްކަތްޕުޅު  ގޮތެއްަގއި މި ދަންނަވަންޖެހޭ. ޚާއްޞަ އެކު ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުތެރިކަމާ އިޚްލާޞް

ނޑުމެްނ މި ގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވައިކޮށްދެއްވި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ބަލަިއގަނެ  އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންނަށް  އަހަރުެގ ފަހު ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަުހގައި ިދވެހި މި، ވާނަމަ އަވަހަށް ނިންމާލެިވއްޖެ ކަމުަގއި

އޮތް ޖީލުތަކަށް ޓަކަިއ ހެޔޮ ރަނގަޅު މަސައްކަެތއް ކުރެވުނު ކަމަށް ެވގެންދާނެ.  ޓަކައި އަދި ިދވެހި ރާއްޖޭގެ ައންނަން

ފަހަރު ެއކި  ހޭ ގޮތުްނ ތަފާތު އެކިބެވަތަ މާލޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ނު  ރަީއސް. މާލޭގެ ބިން ހިއްކުމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ެއކި ސިާޔސީ ސްޓޭޖުތަކުަގއި ެއކި ވާހަކަ  ތަފާތު އެކި ިސޔާސީ ބޭނުންތަކަށް، ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން އަުޑައހަމު.

ވެްސ  ދެކުނު ފަރާތުގެ ބިން ހިއްކިފައި އޮތް އުޫސލަށް ބަލާއިރު މިއަދުވިފައި އެބަހުރި. މާލޭެގ ހުޅަނގުދެކެ

އަށް ބޭނުންވާ  ޖެޭހ. މުޅި މާލެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން އެބަ 2 ،ވަނަ ފަަހރަކަށް ވިސްނަން 2އަޅުަގނޑުމެން 

ސަރަހައްދު އެ އަށް ބޭނުންވާ ޔުޓިލިޓީްޒގެ މަސަްއަކތްތައް ބެހެއްޓޭނެ ތަނެއް ނުލިބުނީސް މާލޭގެ  މުޅި މާލެ ކުޅިވަާރއި

ސީ އަދި މާލޭގެ ކުިޅވަރު އެުކވެނިތައް ފަދަ މަަސއްކަތްތަްއ ނަމަ. މިސާލަކަށް ސްޓެލްކޯ، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް. ނުހިއްކި

 އެ ބިންތަކުްނ ފޮތިފޮތިކޮށްފައި މާލޭގެ އެ ، ތަނުގައި. އެހެންވީމާ ވެސް ހުރީ އެ އްދުގައި. ކުނިކޮށިދަނީ އެ ސަރަހަ އެ

ނެ ބިމެްއ ކުރާ ތް މާލޭގައި ދެންނެވި މަސަްއކަ މި ،ނަމަ ލެްއވި ންނަށް ެއކީއެަކއްަޗކަށް ަބއްސަަވއިތިިބ ރަްއޔިތު ވަގުތު

އޮންނާނީ ކޮންތާކުތޯ، ެއއީ ުއފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ހަމަ އެ ގޮްތ ވާނެ ހުޅުމާލެ އަށް ވެސް. ހިްއކާ ނިމި، ުނވަަތ 

ނަޑއެއް ނޭޅޭނެ. ެއ ތަނުގައި މާރާތްކުރަންޖެހޭ  ނިމިފައި އޮއްވާ ެއކީެއކެްއޗަަކށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އަދި ކަ

ރަކްޗަރގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މުހިއްމު ޔޫޓިލިޓީޒްތަކާ އަދި މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އިންފްރާސްޓް

އެފަދަ ކަންތައްތަކާ އަދި މި ބިލަށް މި ގެންނަވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކާ ޖުމުލަ ގޮތެްއގަިއ އެްއވެސް ގުޅުެމއް ނެތް. 

މި އައި ގޮތަްށ، ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމަ އަށް މި އިޞްލާޙު ނިމިގެން

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި މަސައްކަތް ނިންމައި އަދި އެޖެންޑާގައި ބާކީ ހުރި މަސައްކަތާ ހަމައަށް އަވަހަްށ 

ހަށް ނިންމާލެވިދާެނ ޖެހިލުމަށް، އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެޭރަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސަްއކަތް ައވަ

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭީތ ެއގޮތަްށ، ހަމަ މި މަސަްއކަތަށް؛ މި ކުރެވިދިަޔ ބުރަ މަަސއްަކތް ބަލައިގަެނ ޢިއްޒަތްތެިރ 
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ގައި އޮންަނ ވޯޓު ގަޑީަގއި މިއަށް ވޯޓަށް އަހާއިރު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ބިލަށް  1:30މަޖިލީހުން 

 ދަންނަވަމުްނ ވަިކވެލަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ވޯޓުދެްއވުން އެދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަްށ މި ގެނެވުުނ އިޞްލާޙަްށ  2002/1ާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޝުކުރިއް

ނޑުމެން، މި މަޖިލީހުން ކޮން  އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔާ އެުކ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ބޯހިާޔވަހިކަން ނުލިބިފައި ރާއްޖެތެރޭގަިއ ތިބި ރަްއޔިތުްނނަށް ފަސޭހަ، ލުއިފަސޭހަ ދުވަހަކުން ބާޭއ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރަން މާލެ އާއި މާލެ ަކއިީރގައި ހުިރ  މަގެއް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ިމކަން ކުރާނީ. އާދެ އަުޅގަ

ންޏާ އިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ. ރަށްރަށުގައި ހުރި ބިންތައް ދިގު މުއްދަތަށް ދޭ ކަމަށް ވަ

އަދި ެއއީ ައޅުަގނޑު ދަންަނާވނީ ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން ކުެރވޭ މުޢާމަލާތަކަށް ބޮޑަށް އަާމޒުކުެރވިގެން މި ދަނީ. ބިމާ 

ނޑުމެްނ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެންނައިރު ިމއަށް ވުެރ ބޮޑަށް ރާއްޖެތެރޭގެ ަރއްޔިތު  ންގެ ހާލަށް އަުޅގަ

ވިސްނާލުން މުހިއްމު. ރައްޔިުތން ތިބީ؛ ރާއްޖޭތެރޭގައި ާޚްއޞަކޮށް، މިއީ އަޅުަގނޑު ެއއްގޮަތކަށްވެސް ވޯޓު ހޯދާކަށް 

ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. ރާއްެޖތެރޭގެ ހަމަ އަްސކަނިދޮށުަގއޭ ބުންޏަސް އެީއ ކުށަކަށްުނވާނެ. އަދި ާރއްޖެތެރެ އިން މާލެ 

ހިޖުރަކުރާ ރާއްޭޖގެ ގިަނ ރައްޔިތުން ތިބީ ުދވަހުން ުދވަހަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ އިން ައސްލު އަނގަ  އަށް

އާއި އަތާ ދިމާނުވާ ހާލުގައޭ ބުންޏަސް އެއީ ދޮގަކަށްނުވާެނ. އެކަން މި މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާނެ 

މާ، މި އިޞްލާޙަކީ ވެސް، މިބާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި އަންނަ އިޞްލާޙަކީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުަރން. އެހެންވީ

ވެސް އެްއވެސް އަސްެލއް ެނތް އިޞްލާޙެކޭ ބުާނކަށް ައޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން. ަރއްޔިުތން ތިބީ އިޤްތިޞާދީ ވަރަްށ 

ނެޑްއގެ ތެރޭަގއި. ޓެކްސްތަކާ ކަންކަން ބޮޑުެވގެންދާއިރު އަޅުަގނޑު މެން ވިސްނާލަްނވީ ފުން ނިކަމެތި ވަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުލަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ. އަދި އެ މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުަތކަށް 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެނަށް ފެނިގެންދަނީ އެކި ސިފަސިފައިަގއި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅާެލވެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. އަުޅގަ

ިރކަމާއި ޖާހާއި މަންސަބު ިއސްކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ެވރިކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ވެ

މަސައްކަތެއް ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން ކުރަމުންދާ ތަން. ެއއީ މި މަޖިލީހަށް ވެއްދޭ ިބލުތަކުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން 

ތަން ނުސީދާކޮށް ފެންނަމުންދޭ. އޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުާވ ގޮތަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެިވގެންދާ 
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ފަހަތުގައި ފޮރުިވގެްނވަނީ ވެިރކަން ހިމާޔަތްކުރުމާއި ވެރިކަްނ ދެމެހެއްޓުން. ެއއީ ދުނިޭޔެގ ޤައުމުތަުކގައި ކުެރވެމުންދާ 

ނޑުމެން މި ވެއްދޭ ބިލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ރިޢާޔަތްކޮ ށް ކަމެއް މަދުން ނަމަވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވިސްނުމަށް ފަހު، ސިާޔސީ ހަޔާތުގެ ކުރިމަގު ހުރިހާ ރަްއިޔތުން ޝާމިލުވާ ގޮތަްށ، ެއކަަމށް ޤާބިލު ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ޝާމިލުވާ ގޮތަްށ މި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފަިއވާ މިިނވަންކަމާ އެކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމާިއ ނައިުބ 

ލީހުގެ މަޤާމުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރުމަކީ ރައީސްކަުމގެ މަޤާމާއި ރައްިޔތުން މަޖި

ނޑުމެންނަީކ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ؛ މި މަޖިލީހަށް ވަދެތިބި ކޮންމެ ބޭފުޅެއްެގ ބޮލުަގއި އެޅިފަިއވާ ިޒންމާއެއް. އަުޅގަ

ގެންނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަކި ބޭފުެޅއްގެ ވަކި ަބެއްއގެ ޙުކުމްތަށް ތަންފީޛުކުރާ ބަޔަކަށް ވެ 

ނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ބަްސ އިްއވަން ތިބި ބައެއް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އަމިއްލަ  ފެނިގެންދޭ މާޒީވެދިަޔ ތާަގއި ވެސް، އަދި މިހާރުވެްސ މި ފެނިގެންދަނީ ހަމަ ވަރަށް ާސފުކޮށް ދަންނަވަންޏާ

އަށް ސަލާމަތްނުވެގެްނއުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ހިމާަޔތްކުރަން މި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން، އަޅުަގނުޑ 

ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ކަހަލަ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ސިގްނަލެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެހެްނވީމާ، 

ސުބުހާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ަޙއްޤެްއ. އެކަލާނގެ އިރާދާކުރެްއިވ هللا ދަންނަވައިލާނީ ވެރިކަމަކީ  އަޅުަގނުޑ އިލްތިމާސްކޮށް 

އަޅަކަށް ދެްއވާނެ. ެއކަލާނގެ އިރާދާކުރެްއވި ައޅެްއގެ ކިބަިއން އެ ނިގުޅަިއގަނަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިދުމަތްތައް ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުއަާސސީ ހިމާޔަތްކޮށް، ަރއްކާތެރިކޮްށ، ިދވެ

 ފުރިހަމަ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބާރީ ޢަބްދުންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްކުރެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ  2002/1ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ބަލައިގަންނަން. އެހެންނަމަެވސް މި ބިލަށް މި އަންނަ އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އިްޞލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އިޞްލާޙުަގއި ަކނޑަެއޅިގެްނ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ަވކި ބަޔަކަށް ކަެމއް ހޯދައިިދނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބިލު 

އެބަ އޮތް، އިޞްލާޙުކުެރވިގެންދާތީ އަުޅަގނޑު އެކަމާ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ބުނެފައި 

ވަަނ މާއްދާެގ އަރިމަތީ ސުރުީޚ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަކީ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް މި ބިލުން ފައިދާކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރެވިގެްނ 
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އެންމެ ތަންކޮޅެއް އިޞްލާުޙކޮށްލަިއގެްނ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި  އޮތް އިސުރުޚީގަ މި ދަނީ ހަމައެކަނި އަރިމަތީ

މިނިސްޓްރީތަކަށް މި ބާރު އިދިނުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިކަން ބައްލަވާ! ބަޔަކަށް ބޭނުންވާ ވަކި ކަމެްއ ހޯދަ

ނޑުމެންގެ ަކއުންސިލުތަކާއި މި ތަން ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި ށް ދޭންޖެހޭ ބާރު؟ތަނަދޭއިރުަގއި ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާ އަށް ބަަލިއލިޔަސް ކުރެންދޫގެ ލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭނެއް ނެހެދޭ. އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ައޅުގަ

ކަށް ކީްއވެގެންތޯ؟ ފަންސާހަކަށް ާހސް ރުފިޔާ ނެތިގެންނޯ. އޮުޅވެލިފުށީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްޭލނެއް ނެހެދޭ. ފަސްދޮޅަހަ

ހާސް ރުފިޔާ ނެތިގެންނޯ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ސަރުކާރު އަތުަގިއ ލައްަކއެއްހާ ރުފިާޔ ނެތީތޯ 

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދަން. ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ނެތިގެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނެހެދުމުގެ ބަހަނާދައްކައި 

މި ވަީނ ނިގުަޅިއގެންފަ. މިއަދު މި ބިލުން ހަމައެކަިނ މިނިސްޓްރީއަކަށް ބާެރްއ  އަޅުަގނޑުމެން ާދއިރާެގ ބިންެވރިކަން

ދީ، ަވކި މީހަކަށް، ވަކި ބަޔަކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެއް ކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް ިއޞްލާޙުކުރުމަކީ އަުޅަގނުޑ 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މި ބިުލ ދެކޭގޮުތގަިއ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް . ައުޅގަ

އިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރގައި މި ބިލުގެ ދަށުން އެކުލެވޭ ުއޫސލުތައް؛ އެ ުއސޫލުތަކަކީ ދެ ފުށް ފެންނަ އުސޫލުތަކަކަށް 

 ނުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެްނ ކުރާނީ ފައިދާ އަށް ވުރެ ގެްއލުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ކީްއވެގެންތޯ މި ބިލު އިްޞލާޙުވެގެންދިަޔއިުރގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފަިއދާކުރާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު 

އިޞްލާޙުެވގެންނުދަނީ. ހަމައެކަނި ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަަތ ވަކި މީހަކަށް، ވަކި ބަަޔަކށް، ވަކި ރަަށކަށް ފައިދާކުާރ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮްށގެންވާެނ ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިްއޔާ ގޮތަށް ބިލެއް ިއޞްލާޙުކުރުަމކީ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ޙިލްމީهللا ސަޢުދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ

ނޑު ވާހަަކދައްކާ ކޮންމެ ުދވަހެްއގައި  ނުޑ ހަމަ ވަަރށް އުފާވޭ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ތެރި ަރއީާސ ރިޔާސަތުަގއި މަނިކުފާނު ިއންނަންޖެހިގެން، އެއީ އަުޅަގނޑު މުޚާޠަބުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޢިއްޒަތް

ަގއި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލަްއވަން  2018ދިމާލަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީޭސ ކިޔަިއގެން ދަންނަވަންޖެހޭތީ. މަނިކުފާނަކީ 

ނިޑޑޭޓަކަށް ވާީތއާ އެީކަގއި. އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރަމުންދާ ޤާނޫނު  އެކަން އިޢުލާނުކުރަްއވާފަިއވާ ކެ

ހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ކޮިމޓީން ފާސްކޮށްފައި މިކޮޅަްށ ދިވެ، 2002/1ނަންބަރު 
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ފޮނުވާފައިވާީތވެ ައޅުަގނޑު ުއފަލާ އެކީަގއި އެ ފަރާތްތަކަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ސަބަބަކަށް ވަނީ މި އިޞްލާޙަީކ 

ސް، މި އިޞްލާަޙށް ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ބަެއއް އަޅުަގނުޑ ނުހަނު ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާޙަކަށް ވާތީ. އެހެންނަމަވެ

ނޑު އިޞްލާޙުކޮށްލަްނ  ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަިއގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުންއަާރ ފަދަ ާވހަކަތަކެއް ެދކެވިަފއިވާީތވެ، ައޅުގަ

ދީފައި ހުންނަ  ބޭނުން ބައެއް ވާހަކަތައް. ެއީއ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ެވސް ކުއްޔަށް

ތަންތަނުން ބިލުކުރެވޭއިރު ެއ ބިލަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގެމުންދާ ވާހަކަ. އެހެންކަމުން، ިވޔަފާރީގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރާ 

ނުޑ ދަންނަވަން. ދެން  ބިންތަކުން ވެސް އަދި ިއމާރާތްތަކުން ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގެމުންދާ ވާަހކަ ައުޅގަ

ޔާ މި ިއޞްލާޙަކީ މިއީ ަހމައެކަނި މާލެ އަށް ާޚއްޞަކުެރވިފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް ނޫން. ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިލަކީ، ނޫނިއް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބިމަކަށް ވެްސ މި އިޞްލާޙު ފެތިގެންދޭ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ަރއްޔިތުންނަްށ އޮޅުންއަާރ ފަދަ ގޮަތކަށް 

ޞަތުގައި ފާހަަގކޮްށލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ވާހަކަދެެކވިފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީެވ، ައޅުަގނޑު މި ވާހަަކ މި ފުރު

ނޑުމެންގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ނޫނީ ބިމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހިތްހަމަޖެހުން  އިޞްލާޙުން އަުޅގަ

ހުނުކުރެވޭކަން ލިބިގެންދޭ. އެއީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކަށް ވަނީ، އެ ިބން ނުވަތަ އެ ބިމުގައި ކުެރޭވ އިމާރާތް ރަ

އެއީ ީމގެން ލިބޭ އެންމެ ބޮުޑ އެްއ ފައިދާ. ީމގެ ކުރިން މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ނޯވޭ އެގޮތަށް ލިޭބކަށް. ހަމައެކަިނ 

ރިސޯޓުތައް ހަދާ ފަރާތްތަކަށް އެ ރިސޯޓުތަކަްށ ހެދުމަށްދޭ ބިން ނޫނީ އެ ރަށް، ނޫނީ އެ އެގްރިމެންޓު ޯމގޭޖުކުރެޭވ، 

ނަމަވެްސ އިމާރާތްތަކަށް އަދި އިމާާރތާ ގުޅިގެން ހަދާ ެއގްރީމެްނޓުތައް މީގެ ކުިރއަކުންެނއް ރަހުނުކުރެވޭ. އެހެން

ރަހުނުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ. އެެހންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް މިގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތު އެ މަސައްކަތް 

ކުގެ އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ވެސް ނޫން. ެއއީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާދިޔުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ަފރާތްތަ

އަހަރަށް  50އަހަރުން  35ގެދޮރުވެރިންނަށް ެވސް ލިބިގެންދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނޭ. ހަމައެާއއެީކގައި 

ކޭ. ބަދަލުވެގެންދާދިޔުން ެއއީ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޭަގިއ ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެ

އަހަރު ވީމާ ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންނުވާ  35އަހަރު ވީމާ، ދިުގ މުއްދަތަކީ، އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  35މިހާރު 

އަހަރަށް ބަދަލުވެގެންދިަޔއިމާ އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ނެހެދި ތިބި  50ފަރާތްތަކަށް 

އަދި އާމްދަނީ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާރްތަކަށް ވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ، ފަރާތްތަކަށް ވެސް ގެދޮރު ހެދި

ލިބިގެންދާނެ. އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ސަރުކާރެއް އޮތް ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާ ސަރުކާރުން ިވސްނަންޖެހޭނެ ވަރަށް ގިނަ 

ޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ. އެީއ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ަޤއުމަށް ފައިދާހުރި، ރައް

ނޑު  ސަރުކާރުން ބަލާނެ. ެއގޮުތެގ މަތީން ފަހަރަކު ކަމެްއ، ަފހަރަކު ކަމެްއ އަންނާނީ. އެ އުސޫލުެގ މަތީން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ައިއސްފައި މި އޮތީ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ވަރަށް މުހިއްމު  ދަންނަވާނީ މި ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައިސްގެން ނޫިނއްޔާ، ނޫނީ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙެ ކޭ. މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ާއމްދަނީ އާއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިޔަފާިރއާ އަދި އެ ނޫްނ  ބަދަލުގެނެިވގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުގަ
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ނެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ެވސް ދިވެހި ދައުލަތަށް ނުހަނު ކަންތައްތައް ވެސް އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަވެގެންނުދާ

ނޑު ޔަޤީންކުރަން. ސަބަބަކަށް ވަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުންވެސް ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ  ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ރު ގޮެތއްަގއި މިހާ މީހުން އިތުރުވެ، ބިމުން ކުރެވޭ ިވޔަފާރީން ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ގިނަެވގެންދާނެތީވެ. ޚާއްޞަ

ފައްޓާފައިވާ ސިޓީ ހޮޓާތައް ހެދުމާ އަދި އެނޫންވެސް ގެސްޓުހައުސްތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ރަށްރަށުގެ ބިންތައް ކުއްޔަްށ 

އަހަރަށް ެއ  50ހިފާ މީހުންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ 

ންވެސްޓުމެންޓު ެއތާނގައި ކުެރވި، އެ މީހުންނަށް އެކަން ޔަޤީންކުރެިވގެންދާިދޔުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މީހުންގެ އި

ދަންނަވާނީ ދައުލަތަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުމީހާ އަށް ވެސް، ހަމައެއާެއކީަގއި ެއ 

ތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވިޔަފާިރވެރިޔާ އަށް ވެސް ިލބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮުޑ ހި

ނޑު އެދެނީ މި އިޞްލާޙު މިއަދުން  ވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑު މި ިއޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. އަޅުގަ

. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މިއަދަށް ފާސްކުރެވިގެްނ، މީގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ވީހާއަވަހަށް ލިބިގެންދިޔުން 

 ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ  ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މިނެޓު.  3އާދަމަށް. ެއމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ  ރޮޒައިނާ މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލު އިޞްލާޙު؛ މި ޤާނޫނު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަްށ މާލޭގަިއ ިވޔަސް އަިދ ރާއްޖޭގެ އެހެން ތަނެއްަގއި ވިޔަސް ބިންަތއް ިވއްކުަމކަްށ  އިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަ

އަހަރަށް،  50ތާއީދެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް ުނކުރެެވއޭ. ދިުގ މުއްދަތަށް ކުއްޔަްށ ދިނުމަކީ މައްސަަލެއއް ނޫން. 

އަހަރަށް ވެސް ކުއްޔަށް ދޭންވީ. އެހެްނނަމަވެސް ބިންތައް ވިއްކުމަީކ  99އަހަރަށް ދޭންވެއްޖެްއޔާ  99ކީއްކުރަން؟ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ެއީއ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަ ށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ެއއްކޮށް ަބންދުވެގެންދާ ކަެމއް ކަމަށް ައޅުގަ

އަހަުރ  10ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އައިްސ، އެ ބަޔަކު އަތުޖެހުނު އެްއޗެްއ ވިްއކަމުންވިްއކަމުން ގޮސް ކުރިއަށް އޮތް 

ދަނީ ހޯދަން ހުރި ބިންތަކާއި ރަށްތަކާިއ ހުރިހާ ތަނެއް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި މި ޤައުމުގައި ދެން އިތުރަށް އާމް 15ނުވަތަ 

މީސްމީހުންނަށް ވިއްކައި ިނންމާލީމާ ދެން އެހާހިސާބުން ދެމިއޮންނަ ގޮތެއްަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު އެ ދަނީ 

ނޑަށް ެއއްގޮަތކަށްވެސް ސަރުކާރުގެ ބިންތަެކއް ގެދޮުރ ނޫން އެހެން ބޭނު މަކަށް ބަންދުވެގެން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ވިްއކުމަކީ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ާތއީދުކުރެޭވ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅެން ބޭނުންާވ 
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ގެދޮރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ޫދކުރާ ބިންތަކަކީ ެއއީ ހަމަ އެީކގައި އުމުރަށް ނުވަތަ ހަމަ އެއްކޮށް ިވއްކާލަން ބޭނުމިއްޔާ 

ީއ ެއއްވެްސ މައްސަަލއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އާމްދަނީ ހޯދަން ސަރުކާރުން ބޭނުންކުާރ ވިްއކާލަން ދޭން ހަމަ އެ

ބިންތައް، ގެސްޓުހައުްސ ހަދަން މިސާލަކަށް ރަށްރަށުން ދޫުކރާ ބިންތައް، މި ބިންތަަކކީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ިވއްކާަލއި އެ 

ނޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ހިސާބުން ވަންއޮފް ޕޭމަންޓަކަށް ގޮސް ނިމޭ ގޮތަށް އެކަން ކު  ރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް އޮތް ނަމަ، މި ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙު ގެނެިވގެންދާއިުރގައި ކައުންސިލުަތކަށް ެވސް 

ންތައް ކުއްޔަށް މީގެތެރެއިން ބާރުތަކެއް ދީ، ކައުންސިލުތަކަށް ެވސް އެ ަކއުންސިލެްއގެ ދަށުގަިއވާ އެ ރަށްރަށުގެ ބި

ދިނުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުން ދެވިގެންދިަޔއީސް. އެހެްނވީމާ، މިއީކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ރަްއޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ނޑެއް ނުެދކެން. ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަްނ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ބޭފުޅުން މި  އެީކގަިއ ކޮށްދޭ މަަސއްކަެތްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވާއިރު ަބޖެޓުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންނަށް އެއްޗެހިަތކެއް ަލއިދީެގން ވަރަށް ބޮޑު އަނެްއކާެވްސ ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކަ 

ތަނުގައި ދަްއަކވާތީވެ. ބަޖެޓަްށ  ކަމަށް ވާހަކަ މި ކުރަންޖެހޭވަރުެގ ކަމެްއ ކުރެވުނުއަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ޝުކުރު

ނޑުމެންނަކަ ށް ކޮށްޭދ ކަމެއް ނޫން. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަކަްށ ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ ލައިދޭންޖެހޭ އެްއޗަކީ އެީއީކ އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުން. މިއީ ދިެވހި ދައުލަތުގެ ފައިސާ. ިމީއ  މެންބަރުންނަކީ ވެސް ޓެކްސް ދައްކަިއގެން ހަމަ މި

މިގޮތަްށ  ،ކަމެއް ނެތިތަނުގައި އަބަދުވެސް އިޚްލާްޞތެރި މި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. އެހެންވީމާ  ހުރިހާ ދިވެހި

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތަްއތަކަކީ ސަރުކާުރގެ އަމިއްލަ ީޖބުން ކުރާ ކަންތައްތައްކަން ޭދހަވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ކަންތައް ކުރި  އިރު ޑެިޕއުޓީ ޕްރިންސިޕަުލންނާ ދޭތެރޭލާކަށް ވާހަކަަދއްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ޑްރާާމގެ ވާހަކަަދއްކާ ަވއިއޮޅު

ނޑުމެންަނށް ޑް ތުންގޮ ޖެހެނީ ބައެއްެގ  އޮތީ ަވރަށް ރީއްޗަށް ފެންނަން. އަބަދުވެސް މި ކުޅޭވަރު މިރާމާވެސް އަުޅގަ

އެ ެއްއޗެއް  ،ޖެހީމަިއ އާދޭްސކޮްށ ސަލާންެވރިން ކައިީރގަ ަބޔަކު ގޮސް އަތުަގއި އެްއޗެްއ ނިގުަޅިއަގނެފައި އެ

އަޅުަގނޑުމެން އުޅެން. އެހެންނެއް ނޫޅޭނެ. އެހެން އުޅޭ ޒަމާްނ ެއއީ ހެޔޮ ކަމަކަށް ެވގެން  ،އަނބުރައި ދިނީމަ

ސަރުާކރަށް އޮތް ާތއީދު އިތުެރއް ޫނން ވާނީ. ސަުރކާރަށް އޮްތ  ރާ ކަމަށް ވަންޏާހިނގައްޖެ. އެގޮތަށް މަަސއްަކތްކު

ން ފެންނަނީ. އަމިއްލަ ކަެމއް ނޫށް ހަަމ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިދާނީ. މި ބިލަކުން ވެސް ައޅުަގނޑަކަ ތާއީދު ދަށަށް

 ފައިދާއަށް ެއއްޗެހިތަެކއް ދަމަިއގަންނަން އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަނީ.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުމެގ ގެނައުބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ 2002/01ރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި  ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ  .އަރުވަންކޮށްެއކީަގއި ހަނުދމަ ރިކަމާދަބުވެްނބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް އަ ގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ބިލުގެ ޙުދޫދުެގ  ،ކައި އަބަުދވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ވާހަަކއެއް މިއީ ގަާވއިދުަގއި ުއސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަ
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އަށްވުެރ ން ބޭރުވާހެން ހީވީމަ ހަނދާންކޮށްދެނީ. އަދި އެ މުތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދެވުމަށް. މަޑުމަޑުން އެކަ 

ހުންނަކަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ވެސް ބެހޭމައްޗަށް އެކަން ޮގއްިސއްޔާ ެއކަމާ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ޢިއް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 އަށް.  ޠަފާމުޞް

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް ފުށީތިމަރަ

އޮތުމުން ދެން އިތުރަކަްށ ޮއތްސް. އާދެ، ކޮމިޓީން ނިމިގެން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީ

ނުޑ ވެސް ހުރި އުދާސްަތކެއް  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއް  ނުވޭ ެދން އިޞްލާޙެއް ވެސް ހުށަހެޭޅނެހެނެއް. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ޔޭގެ ހުރިހާ ތަނަކީ ވެސް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ދުނި ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަޔާންޮކށްލަން އެބަ

ނޑުމެންނަށް މި މުދަލަކަށް ހަދައިގެން ނޫިނއްޔާ ވިްއކޭބިމަކީ ގަނެ ިވއްކޭ މުދަލެއް. ނެއްަގއި ެވސް ބިމަކީ ގަނެ ތަ  އަުޅގަ

 ނޑަކަށްރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަށް ބިން ނޫނިއްޔާ ގެދޮުރ ބޭނުންވާ މިންގަ ރާއްޖޭގެ ވިޔަާފރިތަކާއި މި ރާއްޖޭަގއި މި

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ުނވެސް ދެވޭނެ. ކުްއޔަކަށް ވެސް ނުެދވޭނެ އަދި ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ނުކޮށްދެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ނޑަށް އެބަ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަޅެްއ  ނގޭ ބިމާއެ ތަނެއްަގއި ވެސް މިކަން އޮންނަނީ މިގޮތަށް. އަޅުގަ

މީހާ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ގޯތި ިވއްކަން އެދޭ  ،ކީ އެ ޤާނޫނުަގއި އެބަ ބުނޭ ވަނީ. އަޅާފަިއވާ ަތޅަ އަޅުވާަފއި

ވިްއކުމުގެ ދޫކޮށްލާފަިއ ބިން ގަނެމީހުން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނަ ވިްއކުމުގެ ކުރިން. މިއީ 

 ބެހޭ ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާ  ބިމާ ؛ޤާނޫނުގެ ، ހެްނވީމާވަރަށް ނުލަފާ ަތޅެއް. އެންނަ ޤާނޫނުގައި އަުޅާވފައި އޮ އަނެއްޮކޅުން

ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުން  އަކީ ވަރަށް އަވަހަށް އިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭ އެްއޗެއް. ބިން ވިްއކަން އެދޭ މީހާ ޝަރުޢީ 

އް ނޫން. ހާގެ ޒިންމާއެ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖެއްުސމަކީ އޭނާެގ ޒިންމާެއއް، އޭާނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ ަގތް މީ

ވިޔަސް ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަަލތަކެއް ދިމާވެފައި އެބަހުރި.  އަށް ބެލިކަމުގައި ހަމައެަކނި މާލެ ؛މާލޭގައި ، އެހެންވީމާ

ދަރިން މި ބުނަނީ ބައްޕަ ވިއްކާލީ ތިމަންނާމެންނަށް ނޭނގިއޭ.  ލ،ބައްޕަ ވިްއކާލަނީ. ގޯތި ވިްއކާލަނީ. ވިއްކާލީމަ

ނޑު. އޭނަ މި . ގަތް މީހާެލޭވނޭއްޕަޔަކަށް ިވއްަކއެއް ނުބަ ކޯޓަްށ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް.  ދަނީ ަހއި އަށް މި ލިެބނީ ލަ

މީހާާއ  ވަކި ހިސާބަކަށް ިދޔައިމާ އަެނއްާކވެސް ދީފައި ޮއތް ރަޖިސްޓްރީ ރޫޅާލަނީ. އަނެއްާކވެސް އަނބުރާ އެ ،ދިޔައިމަ

މި ލާންޖެހެނީ ގޯތި ވިއްކަން އެދޭ މީހާ ޝަރުޢީ  ވާލުކުރަނީ. ވަރަށް ބޮޑެތި މަކަރުތައް މީގައި ހަދާ. ަޝރީޢަތަށްހަ

ކުރާ ކަމަކީ ގޯތި  ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުެގ ލިޔުމެއް. ލިޔުމެއް ލާފައި ދެން މި ބެލޭނޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުން 

ހަކު ދިން އަށް މީ ކަމަށް ތިމަންނާ އޭ ތިަމންނާގެ ދަރިން ބެލޭނެ ،ވިްއކާލައި ަފއިސާ ަނގާފައި ެދން ގޮސް މި ބުނަނީ

. މުޅި ވިޔަފާީރގެ މުޅި މުޢާމަލާތް ރޫޅުނީ އެހާ މިހާރު ނުދޭނަމޭ ތިމަންނާ އަށްމީހާ ބުނެފިއޭ  އެ ގޯތި އެ ،ގޯްއޗެއް 

 ރަިޖސްޓްރީކުރެވޭ ގޮތަށް ނިންމާދަްއކައި ައގުތަނުން ފެށިގެން. ޝަރީޢަތުން މި ބުނަނީ ސަލަމުގެ ވިޔަފާރިއެކޭ. 
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ނޑުތައް ، އެހެންވީމާއަދި މުޢާމަލާތް ނުނިމެއޭ. ، ހެންވީމާގެ ވިޔަފާރިެއކޭ އެީއ. އެސަލަމު މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި ލަ

ޤާނޫނުގައި އަުޅވާފަިއވާ  ،ލަންއެބަ ލިބޭ އިނގޭތޯ. ވީމާ، އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ހުރިާހ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޮގވާ

ނޑު. ިވއްާކ  ރާ މީހާކުއެއީ އިންވެސްޓު މިކަހަލަ ނުލަފާ ތަޅުތައް ނައްޓައި ސަލާމަތްކުރުމަށް.  އަށް ެވސް ލިބެނީ ލަ

ނޑު. ދަރީ ،ގަންނަ މީހާ އަދި ަދރިންނަށް ވެސް ،މީހާ މި ގަެނވޭ ، އެހެްނވީމާްނގެ ަދރިންނަށް ވެސް ލިބެނީ ލަ

ފަަދ  އަުޅަގނޑުމެންެގ އަުތގަިއ އޮންނަ ފޯނު ވިްއކާލެޭވ ފަދައިން ިވއްކާެލވޭ، ެއްއޗަކަށްގަެނ ިވއްޭކ  ،އެްއޗަކަށް

ކުީރމާ ބޭންކަށް ލޯނު ނުދެއްކީމާ ވިްއކާލުމުގެ ޙައްޤު. މޯގޭޖުޖެހޭ. ބޭންކަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ  ކަށް ގެދޮރު ވާން އެބައެްއޗަ

ރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިތަެކއް ކުިރއެއް ނާާރނެ. ބޭންކުން ފައިނޭންސެއް  މި ގެ ޙައްޤު ލިިބގެން ނޫންވިްއޔާތަން ވިއްކާލުމު 

ނޑުމެން މިައދު . ޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިއަދު މަޖިލީހަށް އައިސްފައި ކަންނޭނގެ އޮންނާނީވެސް އަ ނުދޭނެ. އަޅުގަ

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް. އެކަމަުކ،  ބެހޭ ރިޒަރވާ ންނާނެ ބޭންކުެގ މިނިމަމްއަޅުަގނޑު އޮ

ުމެގ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދިނު ނުތައްއަދި ލޯ ،ިވޔަސް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭްނކުގެ ިމނިމަމް ރިޒަރވް ދަށްކުރި ކަމުގައި

 ގެން ނޫނިއްޔާިވަޔސް މިކަހަލަ ޤާނޫނުގައި ައޅުވާފައި ހުރި މިކަހަލަ ތަޅުތައް ނައްޓައި  ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގައި

ނ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސަލާމަތެއް ނެތް. ވީމާ، ބެހޭ  ބިމާވީހާވެސް އަވަހަަކށް ސަރުކާރުން  ،ލަންޑު ގޮވާއަުޅގަ

 ލުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ނދަގޫ ތަޅުތަެކއް ނައްތާއި ހުރި މިކަހަލަ ހުރިހާ އުޤާނޫނުގައި ައޅުވާފަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ިސކުންތު 23އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބެހޭ ސިޔާސަތަށް  ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް، ބިމާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މި އެދޭ މުސްތަޤްބަލުގެ ޖީލުތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ރެޑިކަލް ބަދަލުތަކެއް ައއިްސގެން މެނުވީ އަުޅގަ

ބިަމީކ ، ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހާމަކުރެއްިވ ފަދައިން ދެވޭނޭ. ތިމަރަފުށީތަނަވަސްކަމެްއ ފޯރުކޮށެއް ނު

ޖެހޭ. ޕްރައިމަރީ ބިންތައް ދޫކޮށްލާފައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެއް ގޯތި ދީފައި ދެން ބާކީ  ިވއްކޭ ެއއްަޗކަށް ހަދަން އެބަގަނެ

 .. .ށްތަންތަނަކީ ޓެކްސްނެގޭ ތަންތަނަކުނަސް އެ ތަންތަން ވިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން

 2002/01ރު ދާ ޤާނޫނު ނަންބަ މުން މިރަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދު ައޅުަގނުޑމެން ބަހުސްކު

ނޑުމެން  ،ބެހޭ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުކުެރވި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގަިއ ނިމުނު ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ީމގަިއ ވިވާހަ ނުޑ ވެ  ހަތަރު ނުކުތާއެއް އޮތްސްނާލަްނޖެހޭ ދެތިންކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ ސް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އެ  އިން ނިންމާފައި މި  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ދެކެން. ޙަޤީޤަތުގައި ށް ތާއީދުކުރާ ައށް ފުރިހަމަ އަވާ ރިޕޯޓަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަުމން މި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ން. ރިޕޯޓެއް ކަމުަގއި ެވސް ދަންނަވަ  ،ދާ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ދުތެރެއިން ިވަޔސް ެއއީ އަދި މެ ެއއީ އަރިމަތި ކަމަށް ،އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނަށް އާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ދުގެ ދިވެހި ސަރުކާރުްނ ގެނެްސގެން މިއަލުިވޔަސް އެ ޤާނޫނަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ބަދަ އެއް ކަމަށްސަފުހާ

ގެ ރަްއިޔތުންނަށް އެކަމަކުން ހޯދަިއދޭންޖެހޭ، އަދި ލިއްަބއިދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއި ދިވެހި މި ޤައުމު 

މިނިވަންކަމާއި އެ އިްނވެސްްޓމެންޓެއް ރިކަވަރކުެރވޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަްށ ލިއްބައިދިނުން. އެގޮތުން، 

ން މި ކުަރއްާވ؛ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ކޮންމެ ޤާނޫނަކަށް ިމ ގެނެވޭ އިޞްލާޙީ ބަދަލަީކ މިއަދުގެ ސަރުކާރު

އެކަމަކުން ިދވެހި ރައްޔިތުންަނށް ކަށަވަރުކަްނ، ޔަޤީްނކަން ލިބިގެންދާނެ، ެއއީ މަސްވެިރއެއް ކަމަށް ިވޔަސް މިހެން 

ދި އަރިމަތި ކަމަށް ވިޔަސް ފުރަތަމަ އެ ގެނެވޭ؛ ެއީއ ގެނެވޭ ޤާނޫނުތަުކގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ކަމަށް ވިޔަސް އަ 

މަސްވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަކުްނ ފުރަތަމަ މަންފާ ލިބެން ފަށާނީ ނޫނީ މަންފާ ލިއްބައިދޭނީ 

ންނަށް. ބިމުގެ އެ ކަެމއްެގ އަހުުލވެރިންނަށް. ެއއީ މި ދެންނެިވ ގޮތަްށ މަސްވެރިން ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ މަްސވެރި

އަހުލުވެރިން ނޫނީ ބިން ގަނެެގން ނޫނީ ބިން ދިގު މުއްދަތަށް އިންވެސްުޓކޮށްގެން އިމާރާތް ހަދާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވަންޏާ 

އެ ބޭފުޅަކު އިންވޯްލވާ އިްނޯވލްވުމެްއގައި ދެ ވަނަ ބޭފުޅަުކ އެ ފުރުޞަތު ބޭނުން ނަމަ، ޖެހޭނީ އަނެއްކާ އެ ބޭފުޅަކު 

ށް އިްނވޯްލާވން. އެހެންވީމާ، ީމގެން މިގޮަތށް ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ކޮްނމެ އިޞްލާޙީ ބަދަލަކީ، އަދި ވެސް އޭގެތެެރއަ

ހަމައެކަނި ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ނޫންކަމުގައި ިވޔަސް، އެެހން ޤާނޫނަކަށް ގެނެވޭ އިްޞލާޙެއް ކަމަށް ވިޔަްސ، ެއ 

އުޅުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅަުކ ކުރައްވާ މަސަްއކަތް ކަމަށް ކަމެއްަގއި ޝާމިލުެވގެން، ނޫނީ އެކަމެއްަގއި؛ އެ ކަަމކީ ދިރި

ނަޑއްތުާވއިުރގައި ވަދެތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް މި ކަންކަން  ވާނަމަ،  އެކަމެްއގެ ތެރެއަްށ އެ އިރެްއގައި އެ މަރުޙަލާ ކަ

ޤާނޫނުގެ  ހެންމީގަިއ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ވެސް މި ،ނިސްބަތްވެލެްއވިޔަސް 

ކުން އެ ބޭފުުޅންނަށް ޔަޤީންކަން، އަދި ވިަޔސް ެގނެވޭ ބަދަލުތަ މެދުތެރެ ސަފުހާއަކަށް، އަރިމައްޗަްށ ިވޔަސް

 ެގންވާ މުއްދަތެްއ ލިބިފައިވާ ކުރެވޭނެ އެކަށީ ންގެ އިންވެސްޓްމެންޓަީކ ރިކަވަރކޮށްދިނުން އެ ބޭުފޅުކަށަވަރު
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ން . ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީރިމަތިލައްަވއިގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަވަނީކަން އެ ބޭފުޅާ ކުއިންވެސްޓްމެންެޓއް

ދަކީ ިމއީ. ކަން ައދި ކަށަވަރުކޮށްދޭން ބޭނުންާވ އެއް މަޤްޞަރުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޔަޤީންމިއަދުގެ ސަރުކާ

ޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ދަިތ ރައް ައޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި މިގޮަތށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

މީގެ ދުވަސްޮކޅެއް ުކރީގައި ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއަހަމުންދިޔައިމުކަެމއް ނޫން. އެއީ އުނދަގޫ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޖީބަށް ބަރުވުމަކީ  ،ބަރުކުރާ ވާހަކަ. މިއަުދގެ ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަކަްށ ބަރެއް ނުކުރާނެ

ހެއްގެ ކިބަިއގައި ކެޕޭސިީޓ ނޫނީ އެ މީ ،އުފުލަންޖެހުމަކީ އެއީ ކަމަަކށް އޭނާ ޤާބިލުކަންމެއްަގއި ެއކަމެްއގެ ބުރައަދި ކަ

ޖީބަށް  ،މީހެއްގެ ވިަޔސްދިވެއްެސްއގެ ވިަޔސް އަދި ބޭރު އިންސާނެްއގެ ނޫނީ ނެތްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްަކތަބަރުވުމަކީ އެ ކަމެއް އެ މީހަކަށް އުފުލައިނުގަ ކީ ޤާނޫނުގެ އަރިމައްޗަްށ ެނވުން. އަުޅގަ

ުއޅެނީ ރަްއޔިތުްނގެ ޖީބަށް ުލއިކުރަން. އޭެގ  ސްގެން ކަމަށް ވިޔަްސ ވެްސ މިބަދަލުގެނެސްގެން ނޫނީ އިްޞލާޙުގެނެ

ޙީ ބަދަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަށް އެކަމާ ކުރިއަށް ދެވޭނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ގެނެވުނު އިްޞލާ އަކީ އޭނަ މާނަ

އަށް ތާއީދުކުާރ  ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަްށ ފުރިހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ، 2002/1ރު ޤާނޫނު ނަންބަ

ރަށް އަހަ 50އަހަރުން  35ނޫނީ  ؛އަހަރު 50 ،ން ޔަޤީންކޮށްދެނީދި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް މީގެވާހަކަ ދަންނަވަން. އަ

މާ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިން ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ނު ބަދަލުވެގެންދިޔައިބިމާ ބެހޭ ޤާނޫ 

ނޑު ވެސް ދިވެހި ަކވަރުކުރުުމގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީން އިންވެސްޓްމެންޓް ކަން ލިބިގެންދާކަން. އާދެ! އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ފަޚުއެކަމަްށ ޓަކައި  ،ވެހުރެ  ރައްޔިތަކަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  ރުވެރިވަމުންއަުޅގަ

 ވަިކވެލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދު ރަޝީދުގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަ

ނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ، 2002/1ނީ ދަމި  މުންުޅގަ

އަށް  ގައި ބަހުސްކުރެވި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާމި ބިލަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ފްލޯބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު. 

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެހޭ  އިން ރިޕޯޓު ނިންމައިގެން ގެނެސް، އެ ރިޕޯޓާ މިޓީ މަރުޙަލާރުޖޫޢަވެ، ކޮ

 ،ތަނުގައި ވިދާުޅެވއްޖެ ވެސް ަބއެއް ބޭފުޅުން މި ދާއިުރގައި ޙަޤީޤަތުަގއިވާހަކަދެެކވެމުން މި ދަނީ. ދެކެވެމުން

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަން ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ށް މި ކުޅެވެނީ ޑްާރމާއެއްޑްރާމާއެްއގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަ
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ފެނިގެން އެބަ ދޭ. ސަބަބަކީ، މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެވުނުއިުރަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަށް ވާހަކަދެއްެކވި. ހަމަ މި 

ން ިއއްތިފާޤުން ބިލަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރާކަން އެނިގގެންދިޔަ. ހަމަ މި ބިލު ބަލައިގަންނަ

ން ދިރާސާކުރުމަށްފަުހ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަޖިލީހުން ވެސް އޭތި ބަލައިގަތް. ދިރާާސކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީ މުޅި

ނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވި ެއއްެވްސ  ،ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

އެކޭ  ނުވާކަން. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނީ މިއީ ހަމަ ޑްރާމާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއިއަށް އިޞްލާބޭފުޅަކު މި

ނޑުމެންނަށް ދެއްކޭ ވާހަކަ  ،ރައްޔިތުންނަށް ިއއްވާލަން ،މީހުންނަށް ެއކޭ. ެއއްވެްސ ބޭފުޅަުކ މިއަކަްށ  ޮއޅުވާލަން އަުޅގަ

 ކަމަކު ިމއަށް ފާޑުިކޔުްއވާފަިއ އެބަ ާވހަކަފުޅުދައްަކވާ. ޙަޤީޤަތުަގއިނާުޅއްވާ. އެ ްށ ހުށައެއްއިތުރު އިޞްލާެޙއް ގެންނާކަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މި . މި ބިލަކީ އެކޭ ުކޅޭ ޑްރާމާ އީވެސް އެހެންެވގެން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ދެންނެވޭނީ އަޅުގަ

 ޔަާފރިކުރާ މީހުންނަށް ފައިދާވާ ޚާްއޞަކޮށް މެދު ފަންތީގެ ވި ،ގޮތަށް ވެްސ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ޙަޤީޤަތުގައި

ތަނުގައި ބަލައިގަނެ، މިއަށް އެންމެްނ  ގޮތަށް ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮްތ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙަީކ އަޅުަގނޑުމެން މި

މައި، އަށް ފޮނުވައި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ރިޕޯޓު ނިން ވެސް ތާއީދުކޮްށގެން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

، ވެސް އޮތް ގޮތަށް އެއަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ަނއިސް ވީއިރުަގއި ހަމަ ކުީރގައިނާ ހަމައަށް ުރޖޫޢައަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނ ފުޅަކު މިއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި. އަދި އޭގެ ފަހުން އެއްެވސް ބޭއިތުރު ބަދަލެއް ނައި ނުާވ އިޞްލާޙެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގައި ރު އެންމެން ވެސް ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އިތު ުކރިއަށް ގެންިދއުމުގެ ބޭނުމެްއ  ވާހަަކއެއް އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލެއް އޮތް ނުކުރަން. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ މި ރިޯޕޓު ބަލައިގަެނ، މި ރިޕޯޓަށް  ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޔާކޮށްދެއްވުން. ުޝކުިރއްދެްއވައި މި ިބލު ފާސްމިއަުދގެ ވޯޓު މަރުޙަލާގައި ޯވޓުއަޅުަގނޑުމެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ، 2002/1ރު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަ ޝުކުރިއްޔާ

ޞަތަށް ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ

 75ަގވާއިުދގެ ނިމުނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިއެދިަވޑަިއގެންނެވި ޢިްއޒަތްތެިރ ހުރި

ގެ ފަރާތުން އެ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރު ،ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(

ވަަނ  3ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ  ދިވެހިާރއްޖޭެގ ބިމާ، 2002/1ރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަ

 ކިޔުން ިއއްވަން. 

ން ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ، ޑިޝަންގެ ބިލުއެކްސްޓްރަ ، 7.3މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަޅުަގނޑު މިހާރު -7.3

ގައި މެްނބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. ބިލަށް  2014ބަރު ންޑިސެ 16ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ

ދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިއެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. ރި
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 ވަން.. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

އާ ހަވާލުވުމާ ގުިޅގެން ިޑޝަން ބިލުގެ މަސައްކަތް ޮކމިޓީ`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެކްސްޓްރަ 

ވަރާކުރުމަށް ފަހުގަިއ ޝްކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަ ،މަށް ފަހުަގއިކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވު

ވަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފަ. މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަުތގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި ޢިއްޒަތްތެރި  ން މިކޮމިޓީ

ާހ ވާނެ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީގެ ހުރިގަންނަވާނެ ލިސްޓެއް މި ރިޕޯޓާ އެުކގައި ހިމެނިފައިމެންބަރުން އެނގިވަަޑއި 

ނޑަށް ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކަިއ  މެންބަރުންނާއި ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އިދާރީ މުަވއްަޒފުންނަށް ޝުކުރު ހުރިހާ

ިޢއްޒަތްތެރި  ލަން. ވަރަްށ ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާުޅަގނޑު ހުށަހަޅާރައްޔިތޔުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް އެދި އަ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެިރ  ސަލާމަތު ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރާ އަދި ނަިއބު މުޤައްރިރާއި ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޤައުމީ

ބިލު، ަޤއުމީ  ޑިޝަންގެއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެއކްްސޓްރަކީގަ އެ  ބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާހުރިހާ މެން

ލާނަން. ޖުމްލަ ޮގތް ދަންނަވައި ގޮުތގެ ރިޕޯަޓށް ވަގުތު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިސަލާމަތު ކޮމިޓީ

ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ސި  58މިނެޓު  14ންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސިކު 59 މިނެޓު 27ގަިޑއިރު. ޕީ.ޕީ.އެަމށް  1ވަގުތު 

މިނެޓު. ވަިކ  3ތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ިސކުން 15 މިނެޓު 3ކުްނތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސި  47 މިނެޓު 7އަށް 

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް މިނެޓު 3ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ށް ނިސްބަތްނުވާ ކައަޕާޓީ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަށްފަުހ( )ވަގުުތކޮޅަދަންނަވަން. 

 ޘްމާނަށް.ޢުޖަމީލް 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްމާން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ށަހެޅިގެން މިހާރު ބަހުސްކުރެވޭ ހުއްޗަށް މިއަދު ވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ުކރިމަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑ އެ ކޮމިީޓއެްއގަިއ ހިމެނޭވެްސ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވަރަށް މުހިއް ރިޕޯޓަކީ ނޑުމެން އަުޅގަ  މު ރިޕޯޓެއް. އަުޅގަ

 ށް ވާތީބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރަކަ ހޭ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ

ނޑުމެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރެވެމުން ،ރަށް ސާފުކޮށްއަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ވަ ދާއިރު މި ތަޅުމުގެ އަުޅގަ
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 އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްާވ، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިނސްބަތްވާ ބަެއއް މެންބަރުން ،ތެރޭގައި ަބއެްއ މެންބަރުން

ނޑުމެންގެ ބަހު ،ލެއް ހުށަހެޅިބިމި ދައްކަވާ ވާހަކަަތކަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތެއް ކަން.  ސް ބިލުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރިޕޯޓެްއގެ ސިަފއިގަ  ،މަރުޙަލާތައް ނިމި ނިމިގެން މަޖިލީހަށް  އިކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ސް ވަަރކަށް ހިނދު، އެްއވެ ދާގެންވެސް ހުށަހެޅި  އަންނައިރުަގއި މިއަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް

މަޖިިލސް ތަޅުމުަގއި މި ދެެކޭވ ވާަހކަތައް ާޢއްމު ރަްއޔިތުން ހިުތގަިއ ބިރުވެިރކަމާއި ނަފްރަތާއި  ޞްލާޙެްއ ހުށަނާޅައިއި

ނޑު ހަރުކަިށ އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން.ކަދެކެވޭ ާވހަކަތަމި ސަރުކާރަށް އެިކއެކި ކަންަތއްަތއް ދޭހަވާ ގޮތަށް   ކީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަމަ އަށް ވަރަށް  ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ިމއަދު މި ރާއްޖެ ަހަގކޮށްލަން  ބޭނުންވާ ކަމަކީ ިމ ބިލަކީއެއާެއކު، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މިއަދު ވެސް އެބަ  މުހިއްމު ބިލެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގެ މުހިއްމުވާ  ސަބަބަކީ، އަުޅގަ

ބަސް ހޯދުމުގެ އެކި ށުގެ މަރުޙަލާތަުކގަިއ، ހެކިކި ކުތިބި ބޭރު އެކި ޤައުމުތަކަްށ ނިސްބަތްވާ ތަފާތު އެިކއެ 

ދައުލަުތެގ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި އެބަ ތިބި.  މަރުޙަލާތަކުގައި ތިބި އެތައް ކުށްވެރިންނެއް ިމއަދު

ސްމީހުންނަށް އެްއ ޚަރަދުކޮށްލަިއގެން ައހަރަކު މި މީބަޖެޓުން އެތައް މިލިއަން ުރފިޔާއެްއ، އެތައް މިލިއަން ުރފިޔާ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތަކީ އެކަމާ، ރަދުކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާޚަ  މި ފަދަ ބިލެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ަތްއ އެއް ހިމެނޭ ޤައުމަކަށް މި ކުްށވެރިންތައް ފޮނުވަިއގެން މި ކަންތައްބެހޭ މުއައްސަސާ  ބެހޭ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ އެކަމާ

ވެސް އެތައް  ދަނީ. އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެން މި ންތައްތަެކްއ،ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަ

ނުޑމެންނަށް  ނޑުމެން ަފއިާސ އިން ކުރަން ބޭނުންވެފަިއ މިލިއަން ރުފިޔާެއއް އަުޅގަ ޚަރަދުކުޑަެވގެން މި ދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުަގއި ނިަކމެތި ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފަިއ  ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަްއ އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާ އި ވެސް ހާލަތު ެވސް އަިދ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގަ  ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތްއ އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ެތރެއިން ައޅު، ހުރީ މިހެން. އެހެންވީމާ ނޑުމެން  ؛ތަކަށްޚަރަދުކުރަން ހުރި ދާއިރާގަ އަުޅގަ

ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މި  ސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކުިނސްބަތްވާ މީހަކު ނޫނީ އިނގިރޭއަށް ކީއްކުރަންތޯ އެމެރިކާ 

ތަްއ އްދުގެ އެހެން ޤައުމުަތކަށް ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިންަތކެއް މި ސަުރކާރުެގ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ ތިބެގެން އެސަރަހަ

ނޑުމެންމިލިއަން ރުފިޔާ ނޑުމެ  ؛އެއް ޚަރަުދކުަރމުންދަނީ. އަޅުގަ ން ސޮއިކޮށްފައި ހުރި ބަެއއް ިއންޓަރނޭޝަނަލީ އަޅުގަ

ނޑުމެވެސް އަޅުަގނުޑމެން އިޙްތިރާމު ހަދާތަކަށްމުޢާ ންނަށް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިފަދަ ބިލެއްގެ ސަބަބުން މި ދޮރު އަޅުގަ

އެމެރިާކެގ  ،ވެސް އި އިނގިޭރސިވިލާުތގެ ޖަލުތަކުގަ  ،ެވސްަގއި އެކު، ބޭރު ޤައުމުތަކު އެއާހުޅުވިގެން މި ދަނީ. ހަމަ

ވެސް އެބަ ތިިބ އި އްދުގެ ބަެއއް ޤައުމުތަުކގެ ޖަލުތަކުގަޅުަގނޑުމެންގެ ޭއޝިާއގެ މި ސަރަހަވެސް އަދި އައި ޖަލުތަކުގަ

ނޑުމެން މި މީހުން އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގައި ނިސްބަތްވާ ރާއްޖޭގެ ދަިރން އެބަ ތިބި ޖަލުތަކުގައި. އެ

ގެ ތަންފީޛު؛ ޙުކުމް ގައި ތިބި ޒުވާނުން ގެނެސް އަުޅަގނޑުމެންޤައުމުތަކަށް ގެނެސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުށުގެ މާޙައުލު 

ނޑުމެންގެ ޢާ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ އަީކ މި ރާއްޖޭގެތަންފީޛު ނޑުމެންގެ މި ޤައުމުަގއި ޖަލުތަކުގައި ައޅުގަ އިލާތަާކއި ައޅުގަ
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ނޑުމެންެގ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތު ަކމަށް ކުެރވޭގެ ރައްޔިތުްނެގ ތެރޭގައި ތަންފީޛުނޑުމެން އަޅުގަ  ނަށް ންވަންޏާ އަޅުގަ

ވެސް ލިބިގެންދާ ހިތްހަމަޖެހުމެއް.  އިލާތަކަށްޖެހުމެއް އެއީ. އަޅުަގނުޑމެންގެ ޢާލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ

ނޑުމެން އެއަޅުަގނޑުމެން އެމެިރކާަގއި ނޫނީ އިނގިރޭިސވި  ލާތުގެ ަޖލުތަކުގަިއ ތިބި އެިކއެކި ުކށްވެރިން އަުޅގަ

ވެސް ަވރަށް ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާ،  އިލާތަކުން ދާންެވއްޖެއްޔާ ހިނގާ ޚަރަދުކުށްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ޢާ 

ނޑުމެން ގުޅި  ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. މިއާ އަޅުަގނުޑގެ  ވާހަކަ ނިންާމލަމުން ވެސް  ގެން އަުޅގަ

ށަހަޅަމުންނޭ. އޭގެތެރޭަގިއ ވެސް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަފާތު ބިލުތައް މި ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ ހު އިތުރަށް

މިފަދަ ޤާނޫނުތައް އަުތގެ ޤާނޫނާއި ެހއްކާ ބެހޭ ޤާޫނނާ، މިހެންގޮސް ޖަލުތަކާ ބެޭހ ޤާނޫނާ، ކޮށް ޖިނާޢީ އިޖުރާޚާއްޞަ

ގެ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި. ުކރުމުރުކާުރން ހުށަހަޅައިގެން ތަންފީޛުންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ސަމިހާރުވެސް މި އަ

ިއ އަުޅަގނޑުމެން އަމަންއަމާންކަމާ ،އުލު ބަދަލުކޮށްމުޅި ރާއްޖޭަގއި ކުްށވެރިންެގ މާޙައަޅުަގނޑުމެން ، އެހެންވީމާ

ނުޑ  ގެމިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ނިންމުމެއްއުލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ސުލްޙަވެރިކަމާއި ހަމަޖެހޭ މާޙަ  ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގަިއ އެދިވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75ނިމުނީ. ގަވާއިުދގެ  ރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިންބަޢިއްޒަތްތެރި މެ

ިޝޑަންގެ ބިުލެގ ން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެކްސްޓްރަމަތީން ސަރުކާރުގެ ފަރާތު އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ،ދަށުން

 ތިންވަނަ ކިޔުން ިއްއވަން. 

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ  -7.4 އަށް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން  7.4 ޓަމުންޑާ އައިއެޖެއަޅުގަ

ބަރު ޑިސެން 18ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮ

ންބަރަކު ފޮނުވާފަެއއް ނެތް. ިމ ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް ެއއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ެއއްވެްސ މ2014ެ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ގުރައިދޫ ާދިއރާގެ ޢިއް  ،ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު 

 އަރުވަން.   އްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު. ޢިއިބްރާހީމް ރިޟާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ 

އެ މަޝްވަާރގެ  ،ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެުޅމާ ގުިޅގެން ކަމާ ބެހޭ ފަރާްތތަކުގެ މަްޝވަރާ ހޯދިފަިއވާނެ. ެއގޮތުން

ނޑަށް މި ދެއްާވ ނިންމާލެވިފަ ކަތް މި ވަނީމަތީން ކޮމިޓީގެ މަސައް . ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އަޅުގަ
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ފުން ކޮށްދެްއވާ ިއޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކަށް ރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ހަމައެއާއެކު ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒައެއްބާ

ޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މި ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް

ހަމަ  ،ނަމަ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރުަގއި އިުތރަށް ކުރާނެ އެއްވެސް މަަސްއކަތެއް ނޯންނާނެ. ހަމަ އަނެއްހެން ދަންނަވާ

 ހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ުހރިަގނޑުމެން ިތރިކޮށްފައި މި ވަނީ މަަސއްކަްތތައް. ައޅު އިސުމެއްގަ 

ފަހަރު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަތީން އަިދވެސް ެއއް ެއގޮތުގެ، ދެއްވާ ެއއްބާރުލުން. އެހެންވީމާ

ނޑު މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެ ،ޝުކުރުދަންނަވަމުން ލަން. ވަރަށް އް ނިންމުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާއަުޅގަ

 ްއޔާ ޢިއްަޒޔްތެިރ ރައީސް. ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ޤައުީމ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ނައިބު  ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤައުމީ

ދަންނަވަން.  އެކީ ޝުކުރު މުޤައްރިރާއި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ެއކީަގިއ  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި އަބަދުވެސް ވަރަށް ހީާވގިކަމާ

. ެއކަން ވެްސ ހަމަ މަސަްއކަތްކުރަމުންގެންދަވާ އެއް. އަދި އެހެން ކޮމިީޓތަކުންމަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ކޮިމޓީ

ވަގުުތ ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް. ޖުމްލަ  ލަށް ބަހުސްކުރުމަށްރު މި ބިފާހަގަކުރަން. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ މިހާ

ޕާޓީ  ޖުމްހޫރީ  ސިކުންތު، 58މިނެޓު  14.ޕީ އަށް އެމް.ޑީިސކުންތު،  59މިނެޓު  27.އެމަްށ ގަިޑއިރު. ޕީ.ޕީ 1ވަގުތު 

ަވިކ  ޓު،މިނެ 3 ދާލަތު ޕާޓީ އަށްިސކުންތު، ޢަ 15މިނެޓު  3ޑީ.އޭ އަށް އެމް. ިސކުންތު، 47މިނެޓު  7އަށް 

މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ެއ  ،ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  75ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިްއޔާ. ގަާވއިދުެގ 

މަތީން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ  ގޮުތގެ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ 

 ވަނަ ކިޔުން އިްއަވން.  އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ިބލުގެ ތިން

ނޑު -7.5  ވަނަ މާއްދާގެ  94. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ައށް 7.5 ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މިހާރު މި އަުޅގަ

ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮ ،)ދ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު

ަގއި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފަިއވާނެ. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއެވސް އިޞްލާެޙއް ެއްއވެސް 2014ބަރު ޑިސެން 22

 ...ނީ ޢާްއމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާމެންބަރަކު ފޮނުވާފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯ

 ދާއިާރގެ  މެދު ފުވައްމުލަކުމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 . ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަޒާދު ޢަލީ ރުމެންބަ ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޢާއްމު ކޮމިޓީން މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާަޙކީ، މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިީޓ  94ގަާވއިދުެގ  ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( އަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެްއ. އަުޅގަ

ށް ަވޑަިއގެންތިއްެބވި މެްނބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް މި ފޮނުވީ. އެހެންކަމުން، އަ

ނޑު އެދެނީ މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ މި ރިޕޯޓުގައި އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތަށް  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ، އަދި އަުޅގަ

ން. އެއާިއއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަ

އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންަނށާ އަދި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް، ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

 ޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ިތ 

އަޅުަގނޑުމެން ހިނގަމުން ިމ  ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ބުަރ މަސައްކަތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެމުން އެބަ ދޭ. އޭގެ ނަތީޖާ ެވްސ  ދާ ދައުރުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މަސައްކަތްަތއް ައޅުގަ

އިދާރަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަްށ އޮތް ތަުނގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. މަޖިލީހުެގ 

ރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިަދށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މަސައްކަތްތައް ކު

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބިގެންވޭ. ައދި ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޮނުވާ 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިޞްލާޙުތައް ެވސް މަޖިލީހަށް ގެނެސް، މަޖިލީހުގައި ޢިއް

ލިބިގެންދޭ. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިަދކީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނާ ސީދާ ގޮތުަގއި ުގޅިފައި އޮންނަ ކަމަކަްށ 

ރިކަމާ އެކީަގއި ވަރަށް ވާތީވެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކަކީ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެ

ފަރުވާތެރިކަމާ އެީކގައި ކުިރއަށް ގެންދަަވއި، ބައްަލވަްނޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ހުށަހަޅާފަިއާވ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެިވ  94މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑައެޅިަފއި ަވނީ  ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް ނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް  1ބަހުސްކުރުުމގެ ވަގުތު ކަ ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަްށ ވަގުުތ ކަ

ސިކުންތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  58މިނެޓު  14ސިކުންތު، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  59މިނެޓު  27ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު، ަވިކ  3ިސކުންތު، ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  15މިނެޓު  3ިސކުންތު، އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  48މިނެޓު  7އަށް 

މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

މާއްާދގެ  94ގެ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

)ދ( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެްއވެްސ 



34 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަުހސްކުރަްއވާކަން ބޭނުންފުެޅއް ނުވޭ. މި ހިސާބުން މި ބަުހސްގެ މަރުހަލާ ނިމުނީ. މި 

ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނަނާނީ  އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ

ގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 8.1ގަީޑގައި ެއޖެންޑާ އައިޓަމު  މިއަދު ވޯޓުގެ

 މެންބަރުން ކުރިއަށް ތި ގެންެދވީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްތައް މި ދައުުރަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

އެީކަގއި ދަންަނވަން. އަދި ހަމައެއާ  ޝުކުރު އިއެީކގަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ހުރިހާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް

އެޖެންާޑގަިއ  ،ގޮތުން ެގންދާއްމުޮކށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ޢާ

ނަޑއެޅިފަ ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ވޯޓު ަގޑީަގިއ ވޯޓަށް ދެވޭ މަސައްކަތްތަްއ  ،ިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުންކަ

ރިޕޯޓުަތއް ކޮމިޓީތަކުން ފޮނުވަިއ މަޖިލީހުެގ  އަދި އެ ،ެއގޮތުން މިއަުދ ގިަނ އަދަދެްއގެ ރިޕޯޓުަތކެްއ ނިންމި .އެބަހުރި

ދޭ.  ަވގުުތ ވެސް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަތއް ވެސް ހިނގަމުން އެބަ ކީަގއި މިއެ ަވނީ. ހަމައެއާ ކުެރވިފައި ތަޅުމުގައި ބަހުސް

ވަީނ  އިރުަގއި މިބަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެވުނު ހިސާ މިހާތަނުން އެޖެންޑާގައި ަކނޑައެޅިަފއިވާ މަަސއްކަތްަތއް މި

ަގީޑގައި ިމއަދުގެ ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކަްށ  ވޯޓަށް އެހުުމގެ މު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެގިނަ ރިޕޯޓުތަްއ. ޢާއް  ނިމިފައި

ހިސާބުން ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް އެހުްނ އޮންނާނެ. މި

ނޑުމެން ޚާއްޞަކުރެ  އިއެ ގަީޑގަ  ،އެ ަވގުތު .ގައި 1:30ޖަލްސާ ފައްޓާނީ  ، 8ިވގެންދާނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ައޅުގަ

އޮންނާނެ.  ދުވަުހގެ މަަސއްަކތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަަމށް ވޯޓަށް އެހުން، 8.1 އަދި

ނޑައިލާނަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.  މި ވަގުތަށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  10:22ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ދުމަސީޙް މުޙައްމަهللا ޢަބްދުރައީސް  މަޖިލީުހގެޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތުަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލެްއވުމާ އެކު މަސައްކަތް ކުިރއަްށ  .الس الم عليكم

ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެުހން. ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި، 8ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޖަހަންޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓު ެނގުމުގެ 

 ހުޅަނގު ންނުމާފަކުރީަގއި ކޮމިޓީައކަށް ައއި ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. ޢާއްމު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ ކުރެންދޫ ާދއިރާެގ ގެ ބަދަލުަގިއ އެ ކޮމިޓީ އަށް ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ
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ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފިއވޭ.  هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތެގ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  107ބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެ ލިޔުން ލި

 2014ޑިސެންބަރު  25ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަުކން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ާވއިދުގެ ގައި އަްނގަވާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްެލއްވުމަްށ އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންުކރަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ވޯޓާ އަދި  ބިެލއް ފާސްކުރުުމގެ 4ވޯޓަކަްށ ދަންނަވާލަްނ އެބަ އޮތް. އެީއ،  5ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިައދު 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ުގޅޭ ވޯޓަާކ. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާަލން ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އަދިވެސް އެްއ ފަހަރު 

ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެލާ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޭބންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  2010/24ށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހު

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85މެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެން

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 03ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވ02ާމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .59. ޖުމްލަ؛ 30. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2010/24ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެާލ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

ޯވޓުެގ  57ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންއާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ދެ ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ާދއިރާ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން  2002/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ން. ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 58. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 01. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 03؛ މެންބަރުންގެ އަދަދު

އެހެންކަމުން،  .61. ޖުމްލަ؛ 31. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، 2002/1ރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ވޯުޓގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ  58ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް 

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީކަމަށް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  ތިން ވަނަ ވޯަޓކަށް ދަންނަވާަލން

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އެކްސްޓްަރޑިޝަނަލް ބިލު ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ާފސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ  މުޞްޠަފާ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 58. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 02. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 02 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އެހެންކަމުން،  .60. ޖުމްލަ؛ 31. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާމެން ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

މެންބަރުންގެ ވޯޓުެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެއްޖެ.  58އެކްސްޓްަރޑިޝަން ބިލު ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް، 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުިޢްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ރީމަޑުްއވަ، ހަތަރު ވަނަ ވޯޓަކަށް ދަންނަާވލަން ކަމަށް. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޖިނާޢީ މައްސަލަަތކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ ރީމަޑުއްވަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 07 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަށް ވޯޓުދެއްިވ . ނުފެންނަ ކ51ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 07. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 03މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .54. ޖުމްލަ؛ 28. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ރީމަޑުއްވަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ވޯުޓެގ  51ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަނަ މާއްދާެގ  94ދެން މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ފަސްވަނަ އަދި ފަހު ވޯަޓށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި )ދ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް 

 ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 02    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 01ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓ02ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިއޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( އަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  94ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( މެންބަރުންގެ 60ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި  18ދު މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، މިއަ

ނޑުމެން  ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއް. ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން، ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތީން އަޅުގަ

ްއޔިތުންެގ ވަނަ ރަ 18ޢަމަލުކުރަމުންދާ ހިނދު، މިއަދަކީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުުރގެ ެއންމެ ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ުދަވސް. 

މަޖިލީހަކީ އެކުވެރި، މަސަްއކަތްތެރި، ނަތީޖާނެރެދޭ މަޖިލީހެއް. ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީެގ ކަމަރުބަދެގެން ތަހުޒީބާއި 

ތަމައްދުނުގެ ދަތުރުގައި ކެރިެގން ދަތުރުކުރާ މަޖިލީހެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަްސ 

ޑިމޮްކރަސީއެްއަގއި ނުފެނިނުދާނޭ ހުރިހާ ކަމެއް މި ވަީނ ތަޖުރިބާުކރެވިފަ. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި،  ޙައްޤު. މި މަޖިލީހުގައި

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފުލި، ވަާކލާތުކުރި، ޕްރޮޓެސްޓުކުިރ، ޯވޓުން ކަންކަން ނިންމި. މިއަށްވުރެ ބޮެޑއްކޮށް ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑުމެން ނިންމައިާލއިރު، ނަތީޖާ އަށް ބަާލއިރު މަޖިލީހުގައި މަސައްކަެތއް ުނކުރެވޭނެ. މަޖިލީހު ގެ މި ދަުއރު އަުޅގަ
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ނޑުމެން  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވި މިއަދު އަުޅގަ

އުެފއްދުންތެރިކަން އިްނސައްތަިއގެ  96.05ވަިކވެގެންާދއިރު، މިއަދު އަަލށް ހުށަހެޅުނު ތިން މައްސަލަ ނުލާ، ޖުމްލަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަްއޔިތުންނަށް؛ ރައްޔިތުްނގެ ކުރިަމއްަޗށް ހުށަހެޅި، ރައްޔިތުްނގެ ފަިއދާ އަށް މަސައްކަްތކުރެވިަފިއ 

ނޑީަގއި އިށީނދެގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މި ވަނީ. އަޅުަގނުޑ އެންެމ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ިމ ގޮ

ނީޑގަިއ ދަންނަވާލައި، އިލްތިމާ ނީޑގައި އިންަނއިުރ ވެސް އަދި މި ގޮ ސްކޮްށ އެދުނު ފަދައިން، އަޅުަގނަޑކީ މި ގޮ

ނީންނައިރު ވެސް ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެުކެވރިއެްއގެ ގޮުތަގއި ބައްލަަވިއދެއްވާށޭ. އަޚެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ވެސް އެްއ ބައްލަަވއިދެްއވާށޭ. އަދި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ޢިއްޒަ

ނ ޑުމެން ިމ މެންބަރަކު އަނެްއ މެންބަރަކަށް މި ދެންނެވި ގޮތުގެ މަީތން ބައްލަވަމުންގެންަދވާ މެްނބަރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކުރަުމންދާއިރު އަޅު އިރު، ަވކިވަިކ ފިކުރު ތަމްސީލުކުރަމުންދާއިރާ ތަމްސީލުދާ  މަޖިލީހުގައި ަވކިަވކި ގަ

ތަުކން ވެސް އުފެދޭ ކަންތައްަތަކކީ ެއއީ ޑިޮމކްރަސީެއްއގައި ޢާޛަރީނޫން  އަދި އެ ޢާއިްނނާޛަރީތެރޭގައި ބަހުްސގެ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީއޮންނަ ކަންތައްަތއް. އެހެންަނމަވެސް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް މި މި މަޖިލީހުގެ ، އަދު އަުޅގަ

ނޑަ ،ތެރޭަގިއ ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރުއި މި ގޯތިއިން ބޭރުގަ އަދި ޖަލްސާ ޔާޖަލްސާތެރޭގަ ށް ހަމަ އަުޅގަ

ވެރި ކު ކުެރވެނީ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ެވސް ވަރަށް އެޔަޤީނުން ވެްސ ތަޖުރިބާ

ނޭ. ޚާއްޞަކޮްށ ކުަރްއވާ ބޭފުޅުންމަތީން މަސައްކަތް ކުަރްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ އަދި އެޮގތުގެމާޙައުލެއްަގއި މަސަްއކަތް

ނޑުމެ އަދި އެ ޔާކޮމިޓީތަކުގަ  . ކުރިން ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދޭނޫން ކަންކަމުގައި އެ އެުކވެރިަކން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނެރެުވނީ މި 96.05މިދެންނެވި ފަދައިން  ދެންނެވި ކަންކަމުެގ  އިންސައްަތއިގެ ނަތީާޖއެްއ އަުޅގަ

މި ލޮުބވެތި  !ގޮތްަތއް މިންވަރުކުަރއްވާށި ހެޔޮންނަށް އަބަދުވެސް ިދވެހީهللا ަގނޑު ދަންަނވާނީ. މާތް ސަބަބުންނޭ އަޅު

 އާމީން.  !މަތީ ލަހައްޓަވާށިމިނިވަންކަން ވަޠަން އަބަދުމެ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


