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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 

  ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން.  23މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ 

 

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  . .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2014/3/27އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާެގ ަޔއުމިއްޔާ.  3ށް އަ  53/18/2014އިން  51/18/2014ޔައުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. ޔައުިމއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

އުމިްއޔާތައް. މި އަށް ހުރި ޔަ  ވަަނ ޖަލްސާ 22އިން  ވަނަ ޖަްލސާ 20ވަނަ ަދއުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2014އެއީ 

ވާީތ، ނުކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަ

ން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުާރ ޔައުމިްއޔާތަކެއް ކަމުަގއި ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

 ނިންމައިފިން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ ަގއި ސްލޫކު ކޮ 11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ސަބް  2:00ފަހު . މެންދުރ2ުމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި ޔަތު ކޮަގއި މާލިއް 2:00ފަހު . މެންދުރ1ު

 .2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއއް ބަދަލު. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ  -4.2

އަށް  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ަބދަލުގައި އެ ކޮމިޓީހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުޅުޫދ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ަޑއިގެްނ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަ ބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެން

ވަަނ  107ުދގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއި ،ރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓް

ނަށް ލީޑަރުން ނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެހިމެ އިން މަޖިލީހުގަމާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތެގ މަތީ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން 2014ބަރު ޑިސެން 10އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއްސއަކުން 

އްމު ކޮމިޓީަގއި ކަން ެއގޮތަށް އިޢުާލނުކުރަން. ޢާން އެގޮުތގެ މަތީ )ހ( ަގއި ވާ ވަނަ މާއްާދގެ 107ގަާވއިދުގެ 

އަށް މަހިބަދޫ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ ބަދަުލަގއި އެ ކޮމިޓީ

މެންޓްރީ ވަަޑއިގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިވުން އެދި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހަމަޖައްސަވައިެދއް 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮތުެގ ވަނަ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

ްނ އަކު.އެސް ނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމްލީޑަރުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ން މަޖިލީހުގައިމަތީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއ  107ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން 2014 ބަރުޑިސެން 13

 ގޮުތގެ މަތިން އެކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާނުކުރަން. ވާ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ސް.އިބްތިާދޢީ ބަހު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

 ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާްއޖޭ 2002/1ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު  24ވަނަ ދައުުރގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2014 ،ވުނުގައި ބޭއް  2014 ބަރުޑިސެން 10ވަނީ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.
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 ެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ  2002/1ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

ނޑަށް ދެްއވީތީ ...ޤާނޫނަށް  ވަނަ ިއޞްލާޙު އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. މީެގ ކުރިން ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނުޑ ޝުކުުރއަ ދާކުރަްނ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫުޕގެ ޕީ.ޖީ ސަރުކާރު، ިދވެހި ސަރުކާރަްށ އަުޅގަ

ލީޑަރަށް ވެސް ފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނޑު ުޝކުރުއަާދކުރަން. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ އަސްލު ބޭނުމަކީ، ސަރުކާރުން މި 

ދަށުން އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމަށް  ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 2002/1ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފަރާތްތަކުްނ  އެ ދޭ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުރުމަށާއިއެފަދަ ބިން ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ދޫކުރެވޭ ބިން މުޢާމަލާތުކުރުމާއި

 ވަނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ  3ވަނަ ފަރާތަާކ ެއކު ކުރާ ުމޢާމަލާތުތަކާ ގުިޅގެން އެފަދަ  3ގުޭޅގޮތުން  އެފަދަ ބިންތަކާ

ވެސް ކަާމ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުުރމަށާއި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ބަންޑާރަ ގޯތި ދިރިއުޅުމަށާއި އި އެނޫންޙައްޤުތަކާ

ައހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި  50އަހަރުން  35ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުެރވޭނޭ މުއްދަތު 

މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު  ގެނައުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހޭ އިޞްލާޙުތައް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެ

ބޭނުމަކީ އިންވެސްޓަރުންގެ ިއންވެސްޓު ކޮންފިޑެންސް އިތުުރކުރުމާއި މި ކަންތައްތައް އިުތރުކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

ނުޑ އެްއ ކަމެ ސްޓޭޓުެގ ިވޔަފާރި ަގއި ހިެމނޭ ރިޔަލްްއގެ ގޮތުރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި އެްނމެ ބޮޑަށް ކުެރވޭ މަިއގަ

ނިޑވަުޅގަ  މު މުހިއްއިތުރުކުމަށް ކުެރވޭ ކަންަތްއތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި ަޙޤީޤަތުގައި ވަރަށް  އި ބިލެއް މި ދަ

އްޤީތަްއ މްރާނީ ތަރަސް އެނޫން އެހެން އެފަދަ ބޮޑެތި ޢުވެއިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތްކަާށއި ިއމާރާތްކުރައްާވ ފަރާތްކަށާ އަދި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގެ އިޞްލާޙުެގ  ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްާވ ފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ދޭ. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  އަންނައިރުަގއި މި ޤާނޫނުގެ ަވރަށް ގިނަ މާއްދާތަކަށް ބައެްއ އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަމުން އެބަ

ވެސް ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ އެކު މިއަްށ ބަހުސްކުރައްަވއި މިކަން ވީހާ ސްނުންތެރިކަމާމެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ވި 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.   ނިންމަވައިދެްއވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި އެއީ  އިރު.ގަޑި  3ލަ ވަީނ ޖުމު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްެގ ވަގުތަްށ ކަ

 24އަށް  ސިކުންުތ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 7ޓު މިނެ 47އަށް  ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 4ޓު މިނެ 28ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓު، ވަކި ޕާޓީއަކަްށ މިނެ 5އަށް  ދާލަތު ޕާޓީސިކުންތު. ޢަ 14މިނެޓު  10އަށް  ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ 35ޓު މިނެ

ޓު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ބަހުސްގެ ަވުގތަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ 5ބަރަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމން

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ބެހޭ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިބމާ 2002/1ރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެ

ވަން. ެއއާެއކީަގއި މި ަގއްދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަެހޅުއްިވ ިއޞްލާޙަށް މަރުޙަބާ ދަންނަ ހުށަހެޅުއްވީ؛

ހިފަނީ. ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ައޅުަގނޑު މި  ުގޅިގެން ދަންަނާވލަންޖެހޭ ބައެއް ވާހަކަަތއް ހުރުމާއެކީަގއި އިޞްލާޙާ

ނޑުމެން ދެކޭގޮުތގަިއ ރާ ނޑުމެްނގެ ޕާޓީ، އެމް.ީޑ.ޕީން އަުޅގަ އްޭޖެގ އަޅުަގނޑުމެން ދެޭކގޮުތގަިއ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

އް އެންމެ ފުޅާ އަދި އެހެން މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބެން އޮތް ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެ ވިޔަފާީރގެ ފަރާތްތަކަށާ

ދާއިރާެއއްަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ބިން 

ވަނީ  ދިގު މުއްދަތަށް ވިޔަފާރިވެިރންނަށް ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ފެށިފައި

މިހާތަނަށް އައިުރަގއި ހަމައެކަިނ މި ފެނިގެންދަނީ ރިސޯޓުތަްއ  އި. ނަމަެވސްކާުރ ޮއތްއިރުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރު

ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މީގެ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ބިންތައް ދިގު މުއްތައް ދެވިެގންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނުކަން. 

ކުާރ  . އަދި ރާއްޖޭގެ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައްއަހަރަށް ބިންތައް ދޫކުރުމަށް 99ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުޭރ 

ފަހަރު އުފައްދަިއގެން އުޅޭ އަުޅަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ރިޯސޓު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބިްނ ެއގޮަތށް ދެވޭ ގޮތަށް އޮތުން.

ުރގައި ެއ އެންމެ ބޮޑެތި އިންެވސްޓުތައް ކޮށްފައި ހުރި ފަރާތްތައް ކަމުގައި ާވއި ،ފަރާތްކަކީ އެންމެ ވެސް ވަރުގަދަ

ވަަރކަށް އަހަރުުދވަހުެގ  5ގާތްަގނޑަކަށް ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ އިސްަކންދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުްނ. ވޭުތވެދިޔަ 

އަދި ވިޔަފާީރގަިއ ށް އެކަީށގެްނވާ އިޖާަބއެްއ ލިބި، ގޮސް އެ ފަރާްތތަކަތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ ެއކަން ހިނގައި  ތެރޭގައި

ވަނަ މަރުޙަލާ. އެއީ އެހެން  2އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ެއާއއެީކގައި ދެން މި އަންނަނީ  ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ވިޔަފާރިތަކަށް މި ބިންތައް ދޫކޮށްދިނުން. މި ފުރުޞަތު ނިމިގެންދާއިރުގައި ައޅުގަ

ނެތި މި ފުރުޞަތު  ވެސް ތަފާުތކުރުމެއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރި ުއސޫލުން ބިން ބޭނުންކުރާ ޮކންމެ ފަރާތަކަށް 

ޖެހޭ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި މާލޭގެ ބިމުގެ ައުގ މި ހުރި ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ޮކންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ވެސް  އޮންނަން އެބަ

ނުޑމެން އެބަނެިވއްކުުމގެ އުސޫލުތަެކއް ވެސް ޤާބިމުގެ އަގު އުފުލޭނެ ގޮތަށް ގަ ޖެހޭ. ބިން އެއީ  އިމުކުރަން އަުޅގަ

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ބިންަތއް އެންމެ  އޮްތ ެއއްެޗއް އިއަޅުަގނޑުމެނަށް އެހާ ބޮުޑޮކށް ލިބިފަ

ރެޭވނެ އުސޫލުތަެކއް ސަރުކާރުްނ އެީކގައި އެ ބިންތަްއ ބޭނުންކު އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރެވޭނީ އިންސާުފވެރިކަމާ

ނޑުމެން ވިސްާނލަން އެބައިމުކޮށްގެން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅު ޤާ ޖެހޭ މިއަދު އެސް.އީ.ެޒޑް ތައްޔާުރކޮށްގެްނ  ގަ

ނޑުމެން ބި ނުގެ ިބން އިޒުރޭލު މީހުނަށް ދިން ން ދޫކުރަމުްނދާއިރުަގއި ފަލަސްޠީއެސް.އީ.ޒެްޑގެ ތެެރއިން ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުގެ ބޮޑު ބަެއއް ބޭރު ބައެްއގެ އަތްމައްޗަށް ހިނަގއިދާނެތީ،  އުސޫލުން ދޫކުރަން ފަށައިފިްއޔާ އަުޅގަ

މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ިދވެހިންެގ ބަިއވެރިވުެމއް ކޮންެމވެސް ހިސާބަކުން ސަރުކާުރގެ ނަަމވެސް ަބއިވެިރވުމެްއ އޮންނަ 
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ވަރަށް ހިތާމަވެރި  ،ގޮތަށް ނޫން ގޮތަށް ބިން ދޫކޮށްލުމަކީ އެއީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ ތާރީްޚގައި ވަރަށް އެހެްނ ގޮތަކަށް

ނޑުމެން ނަގަނީ އި ކަން ދިމާވެފަކަން އަކަފޫޓު، ދެން  20000ައކަފޫޓު، ދެން  10000ހުރި ކަމެއް. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ތާރީޚަށް ޓަކައި މި ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ރަށެއް، ދެން އަތޮޅެްއ، ދެން މުޅި ރާއްޖެ. މިއީ މިއަދަކު ހިނގާނެ ކަމެއް

ނޑު ހަމަ މި ވާހަކަ ބުނެލީ.  އްލާފައި ޭބއްުވމަކީ ރަނގަޅު ކަމެވާހަކަ ދައްަކއި ަކމަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

ޖެހިގެން އޮންނަ ތިލަފުށި.  ޞަތު ލިބެންޖެހޭ ބައެއް މާލެއާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރާއްޭޖގައި މި ބިުލގެ ތެރެއިން ފުރު 

ނޑު ެދއްކުން. ެއއީ ތިލަފު ގެ ވާހަކަ ކުރިއަްށ ށީތިލަފުށީގެ ވާހަކަދެްއކީމަ މިީއ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަަކއެއް އަުޅގަ

ނަޑކީ ތިލަފުށީަގިއ ބިމެއް ހިއްަކިއގެން ކޮރަްޕޝަނުގެ ވަރަްށ ބޮޑު ބަދުނާމެއް .ލާަނންދަންަނވައިގެންދާއިުރގައި   އަުޅގަ

ގެންދިޔަ މީހެއް. މިހާރު އަނެއްާކ ިދކޮުޅ ފަރާތްތަކުން އަޅުވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ބޮލުަގއި އޭރުަގިއ އޮތް ޑީ.އާރު.ޕީ ާއއި އި

ގެންދާ މީހެއް. މިހާރު އެއީ ކުރީަގއި ޮކރަޕްޝަން ވެގެން އެކަމަްށ މުން ވާހަކަ ދައްކަ ަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން އެއަޅު

ކޮޅެްއގައި ނުޖެހިފައި އޮތީ. އޮްއވާ މިހާރު އަނެއްކާ މިހާރުގެ އޮތް ސަރުކާރުން ކޯުޓގެ ބޭރުން މައްސަލަ ނިންމަން 

ދިމާކުރާ ހިސާބަށް ގޭތެރެއިން  ންހެނުން ވެސް މިހާރު މިކަމާއަ ވީ. ހިފީމަ މިހާރު އަނެއްކާ އެެތރެއިން މިކަން

ނޑު ެވސް މި ބަލަނީ ހަމަ މި ބިމުގެ މައްސަލަ އެހެްނވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،ުއޅެނީ.  ގުަޑއިގެން މި ވީމަ  ައޅުގަ

ނުޑ އުޅޭ ހާލު. ކޮންމެ ސިޔާސީ ކަމަކާބިމެ ނޑަށް ބޮުލަގިއ ގުިޅގެން މި ބިމުގެ މަްއސަލަ  އް ހިއްަކއިގެން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނިޑޔާރުން ބަދަލުއެީކަގއި ހިނގައިދިަޔ ހަފްތާއެއްބަހަރަ އާދޭ. އަިދ ހަމައެއާއެޅެމުން އެ ކުރުމަށް ނުވަތަ ގެ ތެރޭަގއި ފަ

ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނަށް ނުަވތަ ކޯޓު ނޑުމެން އެ ޗެނަލަކަށް  ތަުކގެ ޤާނޫނަށް ގެަނއި ބަދަލާފަ ގުިޅގެން ވެސް ައޅުގަ

ސާސްތައް ކުރެޭވ ންދިަޔއީ ދިީޓީވ އަށް ައޅުަގނޑާ ދިމާލަށް. ެއކަހަލަ އިހުއްޖެ ީޓވީ ެވސް ބަދަލުވެގެއެންމެ ލޯބިވާ ރާ

ނޑު ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް. ފަހަރެއްގައި ެވދާނެ މި ފަށާ ގޮ ކޮންމެ ، ނީޑގައި ވީަމ ކަމަށް. އެހެންވީމާމަޤާމެއްގައި އަުޅގަ

އަތަށް ައއިމަ އެކަާމ ، ބިމުެގ ލާރިކޮުޅ ލިބޭ ގޮުތަގއި އެ ބިމެއް. ހެޔޮެވސް ހިއްކާަފއި އޮތް  ިވޔަސް މިދެންނެވީ  ގޮތެއް 

 ކޮށްފައިންތަކަކީ ެވސް މީހުން އިންވެސްޓުއަކީ ެއެއއް ނޫން. ތިލަފުށީގެ ބި އުޅޭ. ވާހަކަ ވެސް ނުޤަބޫލު ބަޔަކު އެބަ

ބޭފުޅުްނގެ  ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުިރ ފަރާތްތަކަށް އެވާިއރުގައި އެ އިްނވެސްޓު  ހުރި ތަންތަން ކަމަށް

ތަންތަނަކީ ކުލީގެ  ޖެހޭ. އެ އަހަރުގެ މުއްދަތު ދޭން އެބަ 50ކުުރމަށް ޓަކައި މަދުވެގެން ންޓް ހިމާޔަތްއިންވެސްޓްމެ

ބައި ހިނގަމުންދާ  އުސޫލުން ކަންކަން ކުރާ ބަަޔުކ ތިބި ތަނެއް ކަުމގަިއ ިވޔަްސ ރާއްޖޭގެ އިންޑަްސޓްރީގެ ެއންމެ ބޮޑު

ތަކެއް ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ އެގޮަތށް އަްއޑޫ އާިއ ރާއްޭޖގެ ދެކޮުޅގަިއ ވެްސ މިގޮތަށް ެދވޭނެ ިބން . ހަމަބިަމކީ ެއއީ އެއް

ގެންދިޔުމަީކ ނެވި ގޮތަށް ކުްއޔަށް ދޫކުރަމުންތަންތަނުގެ ބިންތައް ެވސް މިދެން ެލވޭނެ ތަންތަން އޮެވ، އެހުޅުވައި

ެއކީަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގަިއ ބަެއްއ އަދި ިއޞްލާޙު ގެަނއުމާ  ޤާނޫނަށް ވާީތވެ، މި އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް 

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެޭދ ވި ކަންކަމަށް ބަލައިެގން ބަދަލުމިދެންނެ ގެނައުމަށް އެދި ައުޅގަ

ވާތީެވ، މާލޭެގ  ން ކަމަށްއަީކ މިދެންނެވި ގޮތުން ބިމުގެ ިވޔަފާރި އެންމެ ބޮޑަށް ހިނގާ ތަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މާލެ
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ކަހަލަ ބުރުލެއް ނާންނަ ގޮތަށް އެހެން ާދއިރާތަްއ ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަކީ އަބަދުެވްސ  އަްށ ެއއްެވސް ބިމުގެ ިވޔަފާރި

މިކަމަށް ވެްސ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ގޮތަްށ މިޤާނޫނު ، އެދެމުންދާ ކަންކަން. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރުަގއި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.  ްއވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެިވގެންވާ ކަމެއް. ަވރަށްބައްޓަންކޮށްދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް. މަނިކައަޙްމަދު ނިހާން ހުސައިން

 

 ސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:މަދު ނިހާން ޙުވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

 ފަރާތުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައި  އަށް ސަރުކާުރގެ 2002/1 ،ބެހޭ ޤާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިމާ

ދަށް ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ އަދި އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުްއވަިއދެއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގައްދޫ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއިޚްލާޞްތެރިކަމާ   4ވާ ބިލަކީ ޖުމްލަ  އެކު ުޝކުުރދަންނަވަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅގަ

ނޑު ނުކުތާ   9އަދި  ދަލުކުރުމާވަނަ މާއްާދގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ބަ 9 ބެހޭ ޤާނޫުނގެއެްއގެ ަމއްަޗށް އެކުެލވޭ ބިމާ މައިގަ

ވަނަ މާއްާދގެ  27ކުރެވޭ އަކުރުަތކެްއެގ ފަހުގައި ގެެނވޭ ޖުމްލަ އިޞްލާޙަކާ ެއއްކޮްށ ތަރުތީބުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް 

ނޑު ގޮތެްއގަިއ ހުށަހަޅުްއވައިވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙެއް. މައި  28)ހ( އަށް އަދި  ދެްއވަމުްނ ގަ

ދިޔުން މީ އަަހރަށް ބަދަލުވެގެންދާ 50ރުން އަހަ 35ގުިޅގެން  މިކަމާ، ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު އެންމެ ވަުރގަދަ އެއް މަފްހޫމު މިހާރުގައި އޮތް. އަދި މިދިޔަ ކުރު ލައިިފ މާޒީގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި މައިގަ

ިޓގެްނ ން ފެއްވަނަ އަހަރު 2002މަލުކުރަން ފެއްޓުނު ޢަ ައށް 2002/1ޚާއްަޞކޮށް ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ، ވާނަމަ ކަމުގައި

ކުރުމަށް ަޓކަިއ ހުރި މައްސަލަތަކާ އަދި ޙައްލު މާލޭގެ އަމިއްލާ ގޯީތގައި ެޖހިފައި މާލޭގެ ބަންޑާރަ ޯގްއޗާއި

ކޮންމެފަދަ  ހުންނާނެ. ތެދެންމެވާހަކަ ރައްޔިތުން ހަނދުމަފުޅު ހުރި ތަކުލީފުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަންޖެހިފައި

ހަދާ މީހާ ހަދާނެ. ހަމަ ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް އޮތް ޯގްއޗަކަްށ ެވސް އޮުޅވާލަިއ، މަކަރުނަމަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު އޮތް

އެއް ހަމަ ސަރުކާރުަގިއ އިލާޢާގޭގެ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ގަރާޖަކުން ތެޔޮ ވަންނަ ކަމަށް ބުނެ ހަމަ އެ

 އިން ނަގަިއ، އަން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރައްޔިުތންގެ ފައިސާމިލި 19، 18 ،17 ،13ޖައްސަިއގެން މައްސަލަ

ބުރިއަްށ  13، 12ތަން  އްދަކުން ނަަގިއގެން އެ މާސިންގާ ގޯްއޗެްއ ގަލޮުޅ ސަރަހަ އަނެއްާކ ހަމަ ެއވަރުެގ ބޮޑު 

ބެހޭ ޤާނޫނު ކިތަންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ބިމާ  ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް އެބަހުރި އަޅަިއގެން އެ އުޅެނީ. މިހެން

ނޑުމެންނަށް ޢާއްުމ ބަޔަ ބަޔަކު ހަދަން ބޭނުން އެްއޗެއް ވިްއޔާ އެ  ރަނގަޅަށް އޮންނައިރު ވެސް އެ ކު ހަދާފާނެ. އަުޅގަ

ިދމާލަށް މިހެން އަމާޒުކުރެޭވ  ކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ާވހަކަދައްކާލައި ހަދާ މީހަކާފަހަރަށް ތަން ނގޭނީ ގިނަގޮތެްއގައި އެ
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ނޑުމެންަނށް ހަމަ އޭރުަގއި ލިބިފައި މަނިކު ވިދާުޅވިންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާބައި ދާނީ ދެ  ފަދައިން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެހެން ހީެވއްޖެ!  ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ަބއެއް ފަރާތްތަކުން އެހެން ދައްކަމުންދިޔައިމަ އަުޅގަ

 އި. ޕޯސްޓަރުތަކާ ނިމުނީ ޙަޤީޤަތުގަ ހަމަ ބޭކާރު ވާހަކަތަކެއް މި ޮގަވއި ދިމާލަށް މަނިކުފާނާ ލިއިރު އެރަނގަޅަށް ބަލައި

މިލިއަން ޑޮލަރު ކާލައިފިއޭ  27މަނިކު ޕޯސްޓަރެއް ހެދި ހަނދާން. މޫސާ އެްއޗެހި ހަދައި، އަޅުަގނޑު ެވސް ހަނދާންވޭ

ނ ލިއިުރގަިއ . ނަަމެވސް ފަހުން ބަލައިޑު ވެސް ވޭކިޔަިއގެން މިކަހަލަ ވާހަކަަތކެްއ ެއއްެޗއްަގއި ިލޔުނު ހަނދާން އަުޅގަ

ފަހަރު ެއ  ލަިއގެން މި ކުން ވެސް ޮކޅުކެހި މި ލިބެނީ. ހަމަ ކުޑަކުޑަ ކަމަކާމަނިކުފާނަށް ހުރިހާ ކޮޅަ ޙަޤީޤަތަކީ އެ

ޔާތް ގެން. މިވަުރގެ ކުަޑކުަޑ ކަމަކާ މީހެއްގެ ހައުޅެނީ. ހަމަ ކުރިމަތިލާނަމޭ ވިދާޅުެވވި ސަކަރާތްޖެހިގެން އެ

ސް ހީވަނީ. ނުވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ވެ.ވީތަާކއއެްއޗެހިން ދާކަށްރުކޮށްލަން އެހާ ވަރަށް ވާހަކަދައްކަމުން ޓީބަރުބާ

މަނިކުފާނު  ބޮޑަްށ ޮއވޭ ހުުޅހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެ މްދަރުދީ ވަރަށްއަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ ޙަ

އް މިހެން ހިނގަމުންދާއިރު ބައެއް ވާހަކަަތއް އަރިމަތިން އަންނާނެތީވެ ކަންތައްތަ ފަދަިއން މި ވެސް ދެންމެ ވިދާޅުވި

ދާނީ ޢިްއޒަތްތެިރ ކުރުމުގެ މި ނަތީޖާ ވެގެންއަހަރަށް ބަދަލު 50އަހަރުން  35 ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑު ވެސް މިހެން މި

 ރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިްނ، ހުށަހެޅުްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ވިދާޅުވި މަނިކު ވެސް އެމެންބަރު މޫސާ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އޮްތ  . އަދި މިބޮޑު ފަސޭހައަކާއި ލުޔަކަށް ފަދައިން ވަރަށް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އިްއޔެ ޫނން އިހަށްދުވަހު މިތަނުން  ލާޒިމުވުން އިހުނަށް ވުރެ ިއތުރަށް ބޮޑުެވގެން ހިނގައްޖެ. އަުޅގަ

 ،ބައި  ބައިކުޅަ އެއް ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ބިލިއަންގެ ބަޖެޓެއް. އަދި އެ 24.34ނިންމާލީ  ކޮށްދީފައި މިފާސް

ގޮުތަގއި ހިމެނޭ  ގެފަިއނޭންސް ވަނީ ޑޮމެސްިޓކު ބިލިއަްނ މި 3.12ބިިލއަންގެ ތެރެއިން  6.2ގާތްަގނޑަކަްށ 

ޖޭެގ ތައް ހިންގަމުންދާއިރު ރާއްޕްރޮޖެކްޓު މުމުހިއްކޮށް މިފަދަ .ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް. އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަޕީ.އެސް.ައއި

އަދި  އި، މަްސވެރިކަމާއި ުޓއަރިޒަމާދާއިރުގަގޮތްގޮތަށް ކުިރއަްށ ދަމުން ދުތައް އެކިސިނާޢީ އިޤްތިޞާ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގަިއ ފެ މި، އިންޑަސްްޓރީ ާއއި ބިންވެިރކަމާކޮންސްޓްރަކްޝަން  ހުރި  ންނަންަކންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ތަކެްއގެ ގޮުތގަިއ ިއ ދައުލަތަށް ލިބެމުންދާ ރެވެނިއު މެޝަރއަށް ފައިާސގެ ގޮުތގަ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ދިވެހިާރއްޖެ

ނޑުމެން ކުރިޔަށް  ދި އެ އަދަދުތަކަށް ހަމަކުރުމާހުރި ކަންތައްތައް. އަ އިންޑިކޭުޓކޮށް ފާހަގަކޮށްފައި ހަމައަށް އަޅުގަ

އެދޭ ތަރައްޤީތައް ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް  ތުންަނށް މިޖެހިގެން މެނުވީ ރައްޔި

ދެންނެވި އަދަދުެގ މަސައްކަތްަތއް ފައްަޓއިގަްނނާކަށް ފަސޭހައެއް ުނވާނެ.  މި ،ބަޖެޓުގައި ފާހަަގކުރެިވގެން ިމދިޔަ

ިދވެހި ދައުލަތަށް ލިބެނީކީ ނޫން.  ޓަށް ވާ ފައިސާބަޖެ ބަޖެޓު ނިމޭތާ ހަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ އެ  ،ތެދެންމެ

ކުެރވޭ ފަިއސާ ދިެވހި މާލިއްޔާގެ އެަކއުންޓުތަކަްށ އިން ކަލެކްޓު ހަަމތަކަކަށް ބެހިގެން މީރާ ،ތަކަށް ބެިހގެންކުއާޓަރ

ރާންޓު ލޯނެއް ކުރެވެނީ. ެދވަނަ ޮގތަކީ ބޭރުން ގުއެކަންތައްަތކުން ޑޮެމސްޓިކު ފައިނޭންްސގެ ގޮުތަގއި ޚަރަދު، ވަދެ

 ދަށުން ކުރެވޭ އެއްބަސްވުަމކާ އް ނުވަތަ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު އެގްރީމެންޓެއްގެބޭންކު ފައިނޭންސެ ނުވަތަ އެްގޒިމް
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ތަާކއި ތާރީޚުަތްއ ނަގާކަން އެީއ ދިވެހި ގިނަ ފަހަަރށް ގިނަަވގުތު މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަށް ގިނަ އެްއގޮތަށް ކުެރވޭ؛

ނަމަެވްސ ވީލިކަމުަގއި އިޔާތުން ބަލަނަޒަރިއްވާނެ ކަންތައްަތއް. އެހެންީވމާ، މި ިއގަންނަރައްޔިތުން ހެކިެވވަޑަ 

 ފާސްވުމާ ގުޅިެގން ނުވަތަ މި ފާސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮށްދެއްވައިފި މެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި ޤާނޫނުއަޅުަގނޑު

ދެމެދުަގއި ރާތުން ދެން ުކއްޔަށް ދޭ ފަރާތާއދި އެ ފައަ ދިނުމުގައި ުކއްޔަށް ދޭ ފަާރތާ ށް ބިން ުކއްޔަ ،ކަމުގައި ވާނަމަ

ުއޅެނީ. ޔަޤީްނކަމުގެ މަްއސަލަ ވަރަްށ ބޮޑަްށ  ޖެހޭ މައްސަލަތައް، ޔަޤީންަކން ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ދަންނަވާލަން މި

ނޑުމެން ފެއްޓީ ވެސް ިމ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީނާ އަހަރު  ވަނަ 2013އެުކގަިއ،  ޔަޤީންެވގެން ހިނގައިދާނެ. ައޅުގަ

ކަންތައްތައް. ިއންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެްނސް.  މުއްމުހި. ައޅުަގނޑުމެން ޔަޤީން މި ކުރަނީ މިފަދަ އި އަމާޒޭ ޔަޤީން ނަމުގަ

ަވނީ ކިހިނެއްހޭ. ައޅުަގނޑު  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ަހމަ ތަންކޮޅެއް ާހވިާޔކޮށް ިވދާޅުވާނެ ިއކޮނޮމިސްޓަކަށް

ކޮނޮމިކް ޕޮލިސީ ސީާދަވމުން އަންނަ މިންވަރު، ރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ ދަންނަވާނީ ރައީސް ޔާމީްނެގ އި

ފުރީ. ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާލަން އިށީނދެލަން. ބްރިޖު، ތެޔޮ ހޯދުން،  ޢިއްޒަތްތެރި ތިން ވަޒީރަކު ީސނުކަރަޔަށް އެ

ނޑުމެން އުފާކުރާހާ ބާރު ހުޅުމާލޭގެ ޒުވާނުންގެ ސިީޓެގ ތަރައްޤީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް މިހިރަ  އަންނަނީ އަޅުގަ

 50ަގއި ދިރާސާކުާރއިރު އިމި ޔަޤީންކަމުގެ މަްއޗަށް ބަލަ ، . އެހެންވީމާއިއެުކގަ . އުފާކުރާހާ ޔަީޤންކަމާއިސްޕީޑެްއގަ

 ،ދައިންދިއުމުން، ދެންމެ ހަމަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވިދާުޅވި ފައަހަރަށް ބަދަލުވެގެންދާ

އަހަރާ ހަމައަށް އެންމެ ިދުގ  99އަށް. ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ަކނަޑއެޅިގެްނ  50އަހަރުން  35ބައެއް ިރސޯޓުތައް 

ނޑުމެންގެ ބިންަތއް،  މުއްދަތެއް ކަުމގަިއ ޮއވޭމެ. އެީއ، ފްރީ ހޯލްުޑ މި އޮންނަ ހިސާބު. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އި ައށް، ބިންބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގަ ގެ ރަނަގޅު ހެޔޮ ރިޓަރން ދިވެހިރާއްޖެބިމެއް  އޮތްރާއްޖޭގެ ބިން ކުޑަ ނަަމވެސް ދިވެހި

ކަްނ ައކީ މި ބެހޭ ވުޒާރާ  މިކަމާ  ؛ައދި މިނިސްޓްރީ އޮފް .ފަރާތަކީ ސަުރކާރުދިޔަ ގޮތުން ބިންތަުކގެ ވެރިމި ބުނެވި

 ށް މި ހަމަތައް ގެނެވިްއޖެބޮޑީ. އެހެންވީމާ، އެ ުއސޫލުގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުެމންނަ ރީ ބަލަހައްޓާ މީގެ ރެގިއުލޭޓް

މެދު  ކަމާބައިން އެކަނިެވސް ފެނިގެންދާނެ ހުރި ދުވަސްތަކެްއ ބިމާ ބެހޭ ތަދިވެހީންނަށް އަރު ،ކަމުގައި ވާނަމަ

ޖެހޭ މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު  ން ވިސްނާއިރު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަމުޝައްެކއް ނެތް. ދެން، މި ވިސްނު

ނ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ ހިންގުުމގެ  ުޑމެން ރުޖޫޢުވެލަން އެބަގެނެސް ނިންމާފައި އަުޅގަ

ައީކ  ދިވެހިާރއްޖެ ؛ޞްޞާތިޚްންތަުކގެ ހުރި ބަެއއް ކަހަލަ އިޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނަުއމާ ބެހޭ ގޮތުން. އެ ބި

ނޑުމެްނގެ ޤާފެޑްރަލް ދައުލަތެއް ކަމަށް ބަްއލަވަިއގެން ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން، އަޅު ނޫނުއަސާީސ ަގނޑަށް އެނގޭ ހަމަ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ސާފު  ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފ. މާނައަކީ އެއް ޤާނޫނެްއ  އީބާރާތުން އެބައޮތް މިއިކަ

ވާ، ެއއް އޮންނަ، އެއް ޕާލަމެންެޓއްެގ، އެްއ ޖުޑީޝަީރއެއް އޮންނަ، އެްއ ވެިރކަމެއް އޮންނަ، ެއއް ުއސޫލަކަށް ތަބާ 

ހަމަތަކެއްަގއި އޮތް ަޤއުމެއް ކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްެދވޭ. ދެން، މި ވާހަކަ ވެސް ައޅުަގނުޑ ދައްަކއިގެން އަނެްއކާ ހަމަ 

އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނޭނގޭ މީހަކަށް ވެދާނެ ކާޅާއި ހުނދުން ލިޔެފައި އޮްއވާ. އެހެންވީމާ، މި ހަމަތައް އޮއްވާމެ ބަެއްއ 
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ނުވަތަ އުފެދިފައި ހުރި ސިީޓ  ނީ ނޫނެކޭ، މި ަކއުންސިލުތަކާވެނީ ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުުޅއްވަކުރެފަރާތްތަކަށް މި ދޭހަ

ލަޤަށް ތިމަންނަމެންނަށް ބާރުތަކެއް ލިބިފައޭ، ތިމަންނަމެންގެ އަިމއްލަ ޠުލުތައް ފަދަ ކައުްނސިލުތަކަކީ މުކައުންސި

އެ ބާރެއްގެ ވާހަކަެއއް ޫނން މުޅި ހަމަތަކުގެ މަތީގައި  ކުރެވެނީ. ނަމަވެސް، އޮޓޮނަމަސް ބޮޑީެއއް ގޮުތގައި ޤަބޫލު މި

ޔިތުންނާ ހަމައަށް ގާތުން އޮތީކީ. ސަުރކާރުގެ ިސާޔސަތުތަކާއި ވުޒާރާަތކުން ގެންނަވާ ކަންަތއްތައް ަރއް 

ުހރި ބާރުތައް، ބާރުތަުކެގ ތެރޭން ޑީސެންޓްރަލައިްޒ،  އިއަިދ މާލޭގައި ޖަމާވެފަ އިކޮށްލަދެއްވަ ޛުތަންފީ

 ،ރުން. މަރުަކޒީ އެްއޗެއް ލާމަރުކަީޒކޮށްކުމަރުކަޒީ އެްއެޗއް ލާމަރުކަޒީ، ހުރި އެއްެޗއް އިރަލައިޒްކޮށްފަ ސެންޓް

ގެ މަސައްކަތްަތއް އަދި އެ އައި.ޑީ.ާކޑު ހެދުން، ޕާސްޕޯޓު، އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެންދަން. މިސާލަކަށް

ރުދާސްތަކުގެ މަަސއްކަތްތައް ުލއިކޮށް އަދި ޖުޑީޝަރީގައި ހުރި މަސަްއކަތަްއ ނޫންވެސް ދައުލަތަށް ހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭ ކަ

ނަށް ދިޔައިމަ، ޢާއްމު އަށް އުތުރަށް ދެކު ގެ އެއް ބައި. ހައިކޯޓު ދެ ފަޅިއްޔެ އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮށްލީ އޭވެސް، އި 

ފުގެ މަރުޙަލާ ނުލިބިވީ. ރަށުން ފުރައިގެން މީހާގެ ތެރެއިން ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އިސްތިޢުނާރައްޔިތު

ކުން ނިންމި ހައިޯކޓަށް، ދަށު ކޯޓަކުން ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަ ،އެތައް ބުރަ ތަކުލީފެއް އުފުލާފައި މާލޭގެ ކުއްޔަ ތިބެ

ދޭ.  ރަދެއް އެބަންދެން. އެއަށް އެތައް ޚަވަ ހަތަރު ހަފްތާްށލަން މަޑުކޮށްލަން މާލޭގެ ތިންނާފުކޮޢުމައްސަލަެއއް އިސްތި

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނު ނުވަތަ ޗަރޖުޑިކޭއަޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ ނޫން ިއހަށްދުވަހު މި މަޖިލީހުން މި ނިންމީ  ފަ

ދިޔަީއ  ކޮންސެްޕޓުން އެކަނި ވެސް ެއއްކަލަ ލާމަރުކަޒީގެ ަބއި މިގެ ތެރޭްނ އުފެދިގެން މިދިޔަ ަޔ އިޞްލާޙު ދިގެނެވި

ަކ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ. މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަ އަށް ެވގެން. ރައްޔިތުމީހާވަރަށް ބޮޑުތަން ލުއި

 ވިސްނުންފުުޅ މި ންމަވެސް، ބަެއއް ަކއުްނސިލުތަކުވިސްނުން ބަަހއްޓަންީވ، ބަްއޓަންކުރަންީވ ޮގތް. ނަ އަޅުަގނޑުމެން

ހެޮޔ އެތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ކޯޑުަތކަށް  ންބިމާއިގެ އަމިއްލަ މިތާނގެ ބިގެންގުެޅވެނީ ނޫނެޭކ، މީ ިތމަންނަމެން

ސް. އެތަްނ ޔައެހެން ޤާނޫނުތަކަށް ނުބެއްެލވި ތަން ތަަރއްީޤކުރުމުގަިއ ސަރުކާރުން ަހއްދާފައި ހުންނަ ބައްލަވަން، އެ

ނޑުަތކަްށ ބައްލަވަތަރައްޤީކުރުމުަގއި ސަރުކާުރެގ އާމް ކަންތައްަތކެއް  ވިޔަްސ، އެހާ ނުެލއްވި ކަމުަގއިއިދަނީގެ މިންގަ

ތަުކެގ ތެރޭން އާޓިފިޝަލް ބީާޗއި ނިންމަވައިފާނެ. ުކއްލިއަކަްށ ކުއްޔަްށ ދެްއވަފާނެ. މުޅި މާލެ ވަށަިއގެން ހުރި ބިން

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ މިދެންނެވި އެްއވެސް ހަކާނިވާ ސަރަ އްދާ އަދި ހުޅަނގު ބަނދަރުގައި ހުރި ބިންތައް، އަުޅގަ

މާލޭ ސިޓީ ަކއުންިސލުން އެކި މީހުންނަށް ިވއްކާާލފައި ޮއއްާވ ފެނުނީ. އަދި  ،ނގުމެްއ ނެތިއުސޫލެްއ، ހަމައެްއ އެ

ޔަކަްށ ބަ އޮތީ. އެއް  އެ އިވެސް ދައްކަންޖެހި ސަުރކާރަށް އެކަުމގެ ތުރާ ބޮުޑވެފަ އަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިހާރުއެ

އަދަދެްއގެ މިލިއަން. ހަމަ ކަމަކާނުލައި ެއއްެވސް މަީތ ބޮޑު  ރެވުށްެނއް ބަޔަކަްށ ެއއަމިލިއަން. އަ 21އެބައޮތް 

އޮތީ. އެކަން ގަތް ފަރާތަށް ކިހާ  ލާފައި މިއިކުއްލިއަކަްށ ބިން ވިއްކަ  ްސޑަީޓއެއް ހަާދލުމެއް ނެތި ހަމަ ،ސަރވޭެއއް

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު އިބޮޑު ގެއްލުމެއްތޯ މީ. ދެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެބައޮތް މި ދަތީގަ ލިބޭ ގޮތުގަިއ . އަިދވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ރަނގަޅަށް މަޑުމަޑުން މާލޭގެ  އެއް ކުންފުންޏަކަށް މި ލާރި ދެވޭނެ ތާރީޚެއް ވެސް ސަރުކާރަކުން ނާންގާ. އެ
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 ށްކޮށްެގން މިދެންނެވި ބިން ކުއްޔަވިޔަފާރިކުރަމުންދިޔަ ކުންފުންޏެއް ހަމަ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ކަމަށް އުއްމީދު

ވިދިގެން  އް ވެސް ުނުކރެވުނު. އަިދ ެއއާމާރާތެއިއީ ބިން ވެސް ނުލިބުނު. ބިމުގެ ެވެގންދިޔަ އަކަށް ނެގީ. އާޚިުރ ނަތީޖާ

ނޑުމެން ގެންނަންީވ ދެން އަނބުރާ ދެއްކި ފައިސާ ވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެ ވާހަކަތަާކއި އެ ހަމަތައް  އަޅުގަ

ޔާސީކޮްށގެން ކޮންމެ ލެެވލަކަށް ދައްކަން ހަމަ ކޮންމެ ހަދާ މަޖިލީހަށް. ތެދެއްމެ، ފަހަރުގައި މި ވާހަކަ ސިޤާނޫނު

މި ގެނެވޭ ިވސްނުމުގައި، މި ގެެނވޭ ޚިޔާުލގެ  ެކވިދާނެ. ނަމަވެސްއެހެން ދެއް .މެންބަރަކީ ވެސް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް

ނޑުމެންނަށް މާލެ ކަުމގައި  އިން އެކަނި ފެނިދިޔަ މިާސލުތަކަށް ބައްލަވާލި އަލީަގއި ވެިދޔަ ކުރު މާީޒަގއި އަުޅގަ

ވާނަމަ މި އިްޞލާޙު ބަލައިގަެނ، އިޞްލާޙު  ނުކުތާެއއްެގ މަްއޗަށް ވިްސނާ ކަމުަގއި މު އްމުހިވީނަމަވެްސ މި ތިން 

އަދި ެއއާެއއްކޮށް، ފާސްކުރުުމގެ މަސައްކަތަށް މެންބަރުން އަވަްސ ވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ކަމަށް  އިއަށް ފޮނުވަ ކޮމިޓީ

މަކީ އާ ކަެމއް ވެސް ނޫން. ދިއުދާ މިއަށް  50އަށް  35ކަމަކީ  އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަްނ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު އެބަ

މިނުން ބަލާފަ. ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާދަމާ މި ންޓުގެ އަދަދު ކުޑަބޮޑު ތައް އެބަ ލިބޭ އިްނެވސްޓްމަރިސޯޓު

އާއި ފެްނވަރު އަދި އެ  ގެ ކޮލިޓީ މާރާތްތަކުއިންނަ ބިންތަކުގެ ތަރަްއޤީކުރެވޭ ހުންނަ ގޯތިތަކުަގއި ނުވަތަ މި ހު

ޖެހޭ  އެބ ،ވާނަމަ ކަމުގައިށް ބަލާހަމަކުރާ މިންތަކަޫނނުތަކާއި މިއަދުގެ ދުނިޔެ ަފއިމާރާތްތަކަށް މިއަދުގެ ޤާއި

ގޮާތއި ެއފަދަ ހުންނަ އެލެވޭޓަރުތަކާިއ ތަކަށް ވެސް އެކްސެްސެވވޭނެ ގޮތްކުޑަމިނުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް

ތެރެއަްށ ން އަންނާނީ އިތުރު ޚަރަދު ޭއގެއަށް ވެޭވ ެއކްސެްސ ވެސް ކުރަން. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަެވގެ އެފަދަ

އަދި ޗައިނާގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓު  ޓެރި ޤައުމުތަކާއަންވަރުތަކަށް ބަލައިފިއްޔާ އަވަ ދާ މި  ވަދެގެން. އަދި ތަރައްީޤވަމުން މި

ހުރި އެނޫން އެގްރިގޭުޓ ސިމެންތިއާ އަދި މިއާއި ގުުޅން ،ވާނަމަ ގައިސައިޑު އިތުުރވަމުންދިޔަ މިންވަރަށް ބަލާކަމު

ންީޓއެއް އިތުުރ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަންަތއްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ގެރެ ސޭންޑް ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވާން އެބަ

މާރާތްތައް އިރީތި  ،ސްޓްެމންޓުކޮށްޑެތި އިްނވެކަމެއް ނުލިބިއެއް މިފަދަ ތަންތާނގައި ބޮލަތެއް، ޔަޤީން ހުމުއްދަތެއް، މު

އަމާޒު ޔަޤީންވެަފިއ  ،އަކީ ރީތި ތަރައްީޤވެފަިއ އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފެނުން ދުރުވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިާރއްޖެ

ކުރިްނ  ޓަކައި، އަދި އެްއކަލަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިޚޔާލުަގއި އަބަދުެވސް ެގއަށް ވަދެލުުމގެ އޮތް ޤައުމަކަށް ެހއްދެވުމަށް

އް ފަދަ ަޤއުމެްއެގ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖެ ޭބއްުވމުގެ ުއއްމީދު އޮންނަ ިދވެހި ރެއޮންނަ ރީތި ުކޑަކުަޑ ސިންގަޕޫ މި

ނޑު ެއއްވެސް ަޝކެއް ނުކުރަން.  ޅު ޗާންެސއް ކަމުަގއި ެވެގންދާނެކަމާރައްޔިތުންނަށް މީ ނުލާހިކު ރަނގަ މެދު އަޅުގަ

 عليكم الموالس  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ތްތެރި ރައީސްނީ ޔަޤީން. ޢިއްޒައަޅުަގނޑު ކުރަ

 .وبركاته هللا ورحمة

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރިޔާޟް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ރަޝީދަށް.

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ގެދާއިރާ ވިލުފުށީ

ނޑާލަދިނި ވީމަ މައިކު ޓުމިނެ 3ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަ  ނޑު ކަ  ޓު މިނެ 3ްއޔާ ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ިއ ކީ މި ޙަޤީޤަތުގަގެންނަވާ އިޞްލާޙަ ސަރުކާރަށް މިަގއި ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިމި މައްސަލަ ދަްއކާނީ. އާދެ!ވާހަކަ

އެަބހުރި. އާދެ! މި އިޞްލާޙާ  އްނަޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަ އިޞްލާޙެްއ. މި އިޞްލާޙު ގެން މުއްމުހިވަރަށް 

ނޑު  ގުޅިފަިއވާ ގިނަ ިއޞްލާޙުތަެކއް މި މަޖިލީހުން ވަނީ މިހާރު ފާސްކޮށްފަ. ެއގޮތުން ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ުހށަހެޅި އިޞްލާޙެއް އޮންނާނެ. އެއްބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ވުރެ ގިަނ  އަށް ބުރި އަޅުގަ

. ހަމަޖެހިފަ ންވަނީ ޤާނޫނު މިހާރު  ގޮތުަގއި ަރޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ ގޮތް ގެަތއް ވަކި ފްލޯރއަށް ަނގާފައި ހުރި ގެ ބުރި

ަގނޑު ދެކެން. ހަމަ ގޮުތގަިއ އަޅު ގެއިޞްލާޙެއް  މުއްމުހި އެހެންވީމާ، ެއއީ، ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

ގެްނ އިއްދަތައް ތަންތަން ކުއްޔަށް ނަގަ ގެންނަ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ދިގު މު އެާއއެުކއެކުހެން މިއަދު މި ޤާނޫނަށް މި

ދިއުމަީކ ރުޞަެތއް. ިމ ފުރުޞަތު ލިބިގެންކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ލިބެނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުއިންވެސްޓު 

ބެހޭ ޤާނޫނުގެ މި ޙައްޤުތައް ިމ  ގަކުރެްއވިހެން ބިމާއް. ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަބޭނުންތެރި ކަމެ މުއްމުހި

ނޑު ިއންވެސްޓު އަށް ކީ ދިވެހިރާއްޖެލިބުމަ ކުރާ މީހުންނަށް އިުތރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެެކން. އާދެ ،ވެސް ޤަބޫލުކުރަން  އިއެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ! އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމައަިދ އެގޮތަށް އަުޅގަ

. ހަމައެކަނި ކީނީޖެހެއަހަުރ ދޭން 99 ،އަހަރު 100ނޫީނ ، އަހަރު 50ތަަކަކށް ނޫން ކުރާ ރިސޯޓުއިންވެސްޓު 

ކުާރ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ފުުރޞަތު ލިބިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް އިންވެސްޓު  ކަށްނޫން. މިފަދަ ބިންތަފަޅުތަކަކަށް ެވސް 

ކޮށްގެްނ ބޭންކުގައި މޯގޭޖު ތަންތަން  އެއަދި ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އެ މުއްދަތަކަށް  މުއްމުހި

ކަމެއް. އެީއ، މި ބިލުގައި  މު އްމުހިނެގޭނެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ބިލުގެ ތެރޭން ހަމަޖެހިގެންދާކަން މީ ވަރަށް ލޯނު

ވަނަ މާއްާދގަިއ އެކަްނ ފާހަގަކޮށްފަިއވާއިުރގަިއ ިމ  9ންމެ، މި ބިލުގެ އޮތް. ހަމަ އެހެ ެއބަ އިއެކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފަ 

ބެހޭ  ސަރުކާރުގެ ކަމާ ށްބުނާ ޮގތަ ުރަގއި މި ބިލުަގއި މިކަމެްއ މިަކން މި ގޮތަށް ވަމުންދާއި މުއމުހިނވަރަށް 

ކަމެއް. ެއއީ، މިހާރު ދެ  މުއް މުހިއެ ފަރާތަށް އެނގިގެން މިކަްނ ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް  ،ފަރާތުގެ ހުއްދެއް ނޫންނަމަ

ވެްސ އެއް ފަރާތެއް ބޭނުންވާ އެބަ ކޮންމެ ލުކޮށްލާތިއެގްރިމެންޓެއް ގިނަ ފަހަރު ބާ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ކުެރވޭ

 ުކރާ ފަރާތަށް. އެހެންނަމަވެސް އެބަ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އިންވެސްޓުހާލަތެއްގައި. އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުެމއް 

 މިމާޔަތްކޮށްދިުނމުގެ ރޯލެއް ސަރުކާރުގެ ހިމި ދެ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް  ،ކަމުގައި ވާނަމަ މިގޮތަށް ނިމިއްޖެ މި ބިލު

ްނ ބައިވެިރވުން ޮއވެގެން މިކަ ،ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ނޫންނަމަ 3އޮޭވ. އެހެންވީމާ،  އެބަ އި ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގަ



12 

 

ނޑު ައޅުގަ  ،ަކމުގައި ވާނަމަ އްޖެކަން މި ބިލުގަިއވާ ގޮތަށް ކުެރވިމި ،ނަމަ. އެހެންވެއްެޖަކމުގައި ވާކުރެވެމުންދާނީ

ގެނެވެނީ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ބިމާ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަދިެވސް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ން ބޭނުންވޭޅުަގނޑު ދަންަނވައަ ތަެކްއ އަުޅގަ

ްއ ުވޒާރާެއްއގެ ބެހޭ ޤާނޫނަްށ ފުށުއެރުންތައް ވަރަށް ޮބޑަްށ އެބަހުރި. އެ ބިމާ އިްއަގއި ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނާޚާއްޞަ ގޮތެ

ކަމަްށ  ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އެކަން ެއގޮތަށް ނުވާ ،މުއްމުހިބެހޭ ކަންތައްތައް އޮތުަމކީ ވަރަށް  ބިމާ ގައިބެލުމުގެ ދަށު

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭއްވެއްޖެ  ވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިކަން  ެއއް ފަރާތަށް .ޔާ ދިމަވާ މައްސަލަަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އޮެވއްޖެ ނީ ކުރިމަތިވަމުން. މި މައްސަލަ ދަ ކަމުަގއި ވާނަމަ ޭއގެ ތަފާތު މައްސަލަތައް އަުޅގަ

 ޓަކައި މި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ އް. މި މައްސަލަ ޙައްލުކުުރމަށްކަމެ މުއްމުހިއްލުކުރުމަކީ ވަރަށް ޙަ

 ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ދަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށް  އަުރވަްނ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ަރއީސް،ވަތުޢުފަހު( ައުޅގަ

ެދއްވުމަށް. އިމަނިކު މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަވަރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ،. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުންهللا الّرحمن الّرحيم بسم )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ގެަނއުމުެގ ބިލުެގ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ިދެވހިރާއްޖޭގެ ބިމާ 2002/1ނަންބަރު  ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާޤނޫނު

އެ ަގވާއިުދގެ ތެރޭން  އިޅުަގނޑުމެން ަގވާއިެދއް ެއުކލަވަބަހުސް. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ އަ

 ހާ މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ބަހުސްކުރަމުންގެންދާ މަޖިލީހެއް ކަމަށް ވާއިުރގަިއ، ޢިްއޒަތްތެރި ހުރި

ތްތެރިވަން. ހައްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ނަސޭދޫުދގެ ެތރޭގައި ބަހުްސކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ހުރިހާ ޢިޙުއެްއގޮތަށް ބިލުގެ 

 ޖަމީލް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއެއާެއކީަގއި، ައޅުގަ ހަމަ

 ޢުޘްމާނަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން  އޮތް ބިލަކީ  މި އިގެ ކުރިމައްޗަށް މި ހުށަހެޅިފަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ޓަކައި ސަރުކާުރެގ  ެގނައުމަށްނަށް އިޞްލާޙުބެހޭ ޤާނޫ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ، 2002/1ބިލެއް.  މުއްމުހިށް ވެސް ވަރަ

ފަރާތުން ގައްދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަހްމަދު ަރޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ މި ިބލަކީ މިއަދު ަރއްޔިތުންނަށް 

ނުޑ މިހެން ދެންނެވީމަ ރައީަސށް ވެސް އަދި ޢިްއޒަތްތެ ރި އުފާވެރިކަްނ ގެނެސްދޭ ބިެލއް. އުފާވެރިކަމޭ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ކެއް އުފެދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްމެންބަރުންނަށް ވެސް ސުވާލުތަ މި ސުވާލުަތއް އުފެޭދ ހިސާބަކީ އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާެގ  ،ހުރި އިތައް ުއފެދިފަންޓުއި ހުރި ބޮޑެތި އިންވެްސޓްމެރާއްޖޭަގއި އުފެދިފަ

ނޑުެމންގެ ހުރި ބިންތައް ީދގެން ންަގނޑުމެން ވިްއކާލައް ައޅުފައިދާވަމުން އަންނަ ކުންފުނިތަ ުއޅުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހުރި އުފާވެރިކަމަކީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  އިމީގަ  ؛އިމުކުރުމަކީޤާިވޔަފާރި އުފެއްދޭނެ ގޮތްތަެކއް އެިކއެކި 

ޓެލެކޮމިނިއުކޭޝަން ދާއިާރ  ވަންޏާ  ވާ ކަމަށްމިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ދަންނަ .ދަންނަވާލަން މިސާލެއް

ނޑުމެން މަސަްއކަތްތަެކއް  ،މަތިވެ އަށް އަޅުަގނޑުމެން އިންޤިލާބެއް ކުރި ޓެލެކޮިމއުނޭޝަން ދާއިރާ ،އަށް ައުޅގަ

ދިަޔީއ  ދަނީ. ނަމޫނާ އެ ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންެގ ެއތައް ވިޔަފާރިތަެކއް ހުއްިޓގެްނ އެ އުނދަގޫތަެކއް ދިމާެވއްޖެ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް ދިމާވި ފެން .ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަކަށްުދަވހު ފެނިގެން އެ މައްސަލަތައް.  ކުންފުނީގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ދެންނެވިންއޭރުަގއި ވެސް އަ . މި ނުވާނޭގެންއި ން ކުންފުނި ބޭރު ބަޔަކަށް ވިްއކަމި ރާއްޖޭގެ ފެ ،ުޅގަ

އަސާސީ  އީށް ވިއްކާލީމާ ޭއެގ އަސަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ. މިރާއްޖޭަގއި ފެން ކުންފުނި ބޭރު ބަޔަކަ

ނޑުެމން މިހާރު މިއި ަކރަންޓާއި ފެނާ ؛ޚިދުމަތްތައް ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ދެކޭ ޓެލެފޯނާ  އަުޅގަ

ނޑުެމން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް މީ. އަ ނޑުމެންގެ މިފަދަ ކުންފުނިތައް މި ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ ޅުގަ

ތަެކއް. ކޮންމެ ން ކަންތައްަތއް ުކރުވޭ ފުރުޞަތުތެެރއަްށ ވަދެގެސަރުކާރަށް ވެްސ ނޯވޭ ސީދާ އޭގެ ވިްއކާލީމާ

ކަންަތއްތަްއ  މި ،ާފސްކުރެވި  ތައްއުޝަންލި ރިޒޮ ،މުމަކީންއެ ބޯޑުަތކުެގ ނި ،ކުންފުންޏަކީ ވެސް ޯބޑެްއ އެކުެލވި

ކުރެވެނީ. މި ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެންބަރުން ދުނިޔޭގެ އެަތއް ޤައުުމގެތަުކގެ އެކި ތަންތަނުން އައިްސގެން  ކުރެިވގެން މި

ކަންަތއްތައް؛ އަުޅަގނުޑ  . އެންގެްނ ނުތިބޭނައިޓަކައި ސަރުކާރަށް ބަލަހައްޓަ މަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެން ފޯރުޮކށްދިނު

ނޑުމެންނަށް  އްވިރިއްޔާ ުކްއލިއަކަށް އެޅު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ ވަރަށް އުފާކުރަން މި  ފިަޔވަުޅގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްއެކަމަ ކުރެވުނީ.އްލު ޙަކަންަތއް  ިވއްޔާ މިއް އިރާދަކުރެ ލެފޯނުގެ މައްސަލަތަްއ ޓެ ުކ، މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑމެން ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ، ވިދާޅުވޭ  ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްއް ދިމާވެއްޖެ ނޑުމެން ިމ  ؟ނީުކރާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި އިމިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަ  40 އި،ިވލާތުގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިްއކާލަ އިނގިރޭސި  7ކުންފުނީގެ % އަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ޓެލެފޯނުގެ ކަންތައްތައް  ކުންފުނީން ގެއްލިފައި މިއެ ވަނީ  މި ކޮންޓްރޯލް އޮތީ. މިއަދު އަޅުގަ

 ވަންޏާ... ޝަްނ ދާއިރާ މައްސަލަތަކެއް ދިާމާވ ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިއުިނކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެންނެވިން .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޓެލެފޯނު ކުންފުންޏާ  2002/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަޅުގަ

ނޑު މި ކީހޭ ވާހަކައެއް ނޫން މި ދައްަކނީބެ ދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ކުރިއަްށ . މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ދޮށަށް ދެވޭނެ ގޮތްގޮތް އްއަރުވަން. ެއއަްށވުެރ ބިއެހެންނޫނިއްޔާ ހަނދުމަފުޅުކޮށް ވަަޑއިގަތުމަށް. އަުޅަގނޑަށް ޖެހޭނީ
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ދޫދުގެ ތެޭރގައި ޙު މެންބަރަށް ދަންނަވާލީ ބިލުގެ ވެސް އެބަހުރި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި. އެހެންވީާމ، ޢިްއަޒތްތެރި

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް.  ބަހުސް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންގެ މި މައްސަލަަތއް ެފށިގެން އަންނަ ހިސާބު މި އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ ނޑުމެންެގ  .ދެންނެވީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކު  ނޑުމެްނގެ އްޔަށް ދީގެން އިންވެސްޓްމަންޓުރާއްޖޭގެ ހުރި ބިންތައް އަުޅގަ ަތއް ގެންަނން އުޅޭށޭ. އަުޅގަ

ނޑު މިއަކަްށ ނުދެވޭނޭގެން އަުޅަގނޑުމެން ތަރައްީޤއާ ހަމައިތައް ިވއްކާލަ ރާއްޖޭަގއި ހުރި އިްނވެސްޓްަމންޓު  . އަުޅގަ

ވާަހކަތަކެްއ ނޫން ޢިްއޒަތްތެރި  ގެން ެދއްކިއި ވާހަކަ ިމ ދެއްީކކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބިމާ ގުުޅވަގެ ގު ދެންނެވީ ދިރާ

 ދެންނެވީ... ރައީސް. ައޅުަގނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ިވލުފުށީ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް އެރުމަށްފަހު ދުވަހަކު ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ތެރި ަރއީްސ، ކޮންމެއާދެ! ޢިއްޒަތް

ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުހެްނވޭުރ  ޑަިއގަންނަވާށޭ. އެހެންނަމަވެސްބަކޮށް ވިދާޅުވޭ މައުޟޫޢުން ކުިރއަށްވަ ޠަމުޚާ މެންބަރުންނާ

ނީޑަގއި އިންނަވަ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް . ދެންމެގައި، މި ބިލަށް ެއގޮތަކަށް ޫނން ދައްކަވަީނކީ ގެންއި ތެރި މެންބަރު ގޮ

ދާއިާރގެ  ވާހަކަ ދެްއކެިވ. މިހާރު ވާހަކަދަްއކަވަމުްނެގންދަވާ ގެމަނަފުށީ ގެވާހަކަދެްއކެިވއިރު އަމިއްލަ ކުންފުނީ

 އިނަޑއެިޅގެން ބުނެފަވަނަ މާއްދާަގއި ކަ 47ނެންގެވީ މިސާލެއް. މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތެރެއަށް  ިއގެއްގައި މެންބަުރން ދައްކާ ވާަހކަލަތެހާތައް. އެ ހާލަތުްނ ނޫން ލަތުހާކަންކަން ހުްއުޓވޭނެ  ޮއވޭ މި ބައެ

އޮވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ  ވަނަ މާއްާދގައި އެބަ  3ވަނަ މާއްދާ އާއި  2މި ގަވާއިުދގެ  ؛ކުރުމަކީ ވަދެގެން ެއކަން

ނޑުމެން ވަރަްށ  ޔާ ންޖެހޭ ގޮތް. އެމަލުކުރައްވަޢަ ގެ ރައީސް ހުމަޖިލީޒިންމާ.  ޚިލާފަށް ތި ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ. އަުޅގަ

ނުޑމެ، ެއކު ފުރުޞަތުދީގެން ތެރިކަމާކެތް މްދަރުދީވަން މިހާރުގެ މި މަޖިލީހުގެ ނާއިުބ ޙަން ވަރަށް ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަމްއިޖައްސަ މަނިކުފާނާ ނުގެ ޕާޓީންމަނިކުފާ ،ރައީސަށް. އެީއ، އެމް.ޑީ.ޕީން  ދަރުދީ ގެން އުޅޭީތ އަޅުގަ

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް މިތާނގަިއ  ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް  އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް ގެްނދަވާއިުރގަިއ އަުޅގަ
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ޞަތު ވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ މިންވަރަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ފުރުޙުދޫދުން، ކުރިން ދެްއކުމުަގއި އޮތްވާހަކަ

ނުޑ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި މި ދެއްވަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ތި  ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާތީވެ އަުޅގަ

އިންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ެއއްެޗއް ނުބުނެ ހުރެވޭތޯ ވަރަްށ ބަލައިފިން. އެކަމަކު ރެޯކަޑށް ޓަކައި މި ވާހަކަ މިއަދު 

 ޖެހޭ.  ދައްކަން އެބަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އިނދެގެން އަޅުަގނޑު މިއަދު ެއްއވެސް ބަލައެއް ނުގަންނަން. ރިޔާސަތުގައި ބެހޭ މައްސަލައެއް ަކމަކަށް  ނިޒާމާ

ނޑު މިއަދު މި  ވަގުތު ރިޔާސަތުަގއި އިނދެގެން މި  ބިލަކަށް ބަހުސެއް ނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

ކުރީމަ މި ށް އިޙްތިރާމުކުރަން މަސައްކަތްލައި ަގާވއިދަުކރިޔާގޮތް. ތަންކޮެޅއް  ގައި އޮތްދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

 އެޅޭީތ ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މިކަންކަން ހަމައިން ނައްޓަިއގެންދިއުުމގެ ކުރިން ފިޔަަވޅު މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

 މަށް ދަންނަވަން. ދިއު ރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މާނު ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްގެމަނަފު

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް  އަހަރަށް  99އަހަރުން  50ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އްކާަލނީއޭ، ާރއްޖޭގެ ރިސޯޓުަތްއ ިގނަ މީހުން ޝަކުވާތައް ކުރި. ރާއްޖޭގެ ބިންަތއް ވި  ބަދަލުކުރިއިރުަގއި ވަރަށް

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓުތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގައި ފަތުރުވެރިކަުމެގ  ވިްއކާލަނީއޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީތައް. ިމ ބަޖެޓުގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް  ދާއިރާ ބިލިއަން ރުިފޔާ  13އިން އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ  . އަުޅަގނޑު މި އިގޮތުގަ ެގ އިން އަންނަ އާމްދަނީ ގޮތުަގއި ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާއިރާ އި އެބައޮތް ސީދާ ކަ

ނޑުމެން މި  ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ، މި ިބންތައް ކުްއޔަށް ދޫކޮްށގެން ބިންތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރާށޭ. އަުޅގަ

އިން  ަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާރާއްޖޭ މިއަދު މިދިމާވި ކަންތައްތަކުަގއި ެވސް އަޅު 

ތަން. ރައްޔިތުންނަށް  ދިޔައަށް ވަމުން މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ރިސޯުޓތަކުން ބޮޑެތި އެހީތައް އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެ

ންޓުތައް މިއަުދ މެތަން. މި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ިއންވެސްޓް ދިމާވާ މިފަދަ ކަންތައްތަުކގަިއ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން

 ގެނަންބަރު ރިސޯޓުތަކުގެ ގޮުތގައި ދުނިޭޔގެ ފަތުރުވެިރކަމުެގ މާކެޓުަގއި ޑެސްޓިނޭޝަން  1މިތަނުަގއި، ދުނިޔޭގެ އެތަން

ދަނީ މި ރާއްޖޭގެ  ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖެ ކުިރއަރަިއެގން މިގެ ނަންބަރު މާެކޓު 1ގޮތުަގއި، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ވިޔަފާިރވެރިން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ.  މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުންނާއި

ނޑު މި ނޑުމެން ަބޖެޓަށް ލާފައި އޮތް ބިިލައން ރުފިޔާ އަ 13ދަންނަވަނީ، މި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ،އިރުަގއިުޅގަ

ވިޔަްސ، ސޯޝަލް އެިކއެިކ  ށް ބެލިކަމުަގއި އްޙީ ނިޒާމަރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ރަށްރަުށގައި ޞިމިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ 
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މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކުގެ  ،ވިޔަސް، ުޒވާނުންގެ ކުިރއެރުމަށް ބެލިކަމުގައި ވިަޔސް  ޕްރޮޓެކްޝަނަށް ބެލިކަމުގައި 

. އެހެްނވީމާ، މި ބިންތައް ކުްއޔަށް ދޫކޮްށގެްނ ލިބޭ އާމްދަނީއާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރިއެރުމާިއ ގުޅިފަިއ މިހިރީ މި

ނުޑމެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްީދގެްނ  ،ންތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިންވެރިކޮށްގެންބި އަުޅގަ

ނޑައެޅުަމކީ ވަރަށް  ނޑުމެންނަށް އުފެދިފައި މުމުހިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ިލބޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ  ކަމެކޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިންތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ދީގެން ެއ އިހުރި ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވިްއކަ ނުލާށޭ! އަުޅގަ

ނަޑއަޅާށޭ! އެ މިސާލުން  ބިންތަކުގައި އިންވެްސޓުކޮްށެގން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަްއ ކަ

ނޑު މި ،ވާހަކަ ދެއްކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިރާގު އަޅުަގނޑު ދިރާގު ވާހަކަ ެވްސ މި އަކީ،  ދެންނެވި ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގެ ކޮންޓްރޯެލއް ނެތޭ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު  7އެ ދިރާުގގެ % މިސާލަކަށް ިވއްކާލީމާ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ވިޔަފާރީގެ   ންނަށް މިކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެ ެއކިެއކި މުާޢމަލާތުތައް ހުއްޓިޖެ ޓެލެފޯނު ނިޒާމާއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ުއމުރުން 13ލިބޭ  ނޑުމެން އަުޅގަ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް  ބިލިއަން ރުފިޔާ ުހްއޓިގެންދިޔައިމަ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާ އެއްެޗހި ދޭނީ. ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި ޖެހޭ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ނަޑއަޅަން. އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ ގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ކަ

ނޑައަޅައި މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް  އަޅުަގނޑުމެން ބިންތައް ވެްސ ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އުސޫލުތަާކިއ ހަމަތައް ކަ

ނޑުެމންގެ ނަޑއަޅަން. އެހެްނވީމާ، މި ވިސްނުމުަގއި އަުޅގަ ަރއީސް ޔާމީން ެއ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ރާއްޖޭގެ ަރއީސު ކަ

ޓަކަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ  ކިޔަން. މި ބިލު ހުށަހެޅުްއިވކަމަށް އަުޅަގނޑު އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް  ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތައް

ނޑު ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ މެންބަރު عليكم  المالس  وދަންނަވަން. އެކު ޝުކުރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ވެސް އަުޅގަ

 .وبركاته ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ދީދީ އަށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 ެކވުން:ދީދީ ވާހަކަދެއްމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާަފިއ  ބިމާ 2002/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުެގ ވެ ނޑުމެން މުިޅ  ްސ ކޮންސަރންތަކެއް ނޫނީ ވިްސނާވިސްނުން މީަގއިއޮތްއިރު އަުޅގަ އެބަހުރި. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް މިާލއިރު ޢިއްއަށް ވިސްނައި ދިވެހިރާއްޖެ ފެންނަނީ ދެ  ޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންތައް އަުޅގަ

 ލެ. ދެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްުދތައް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ާއއި ހުޅުމާ ތަން. ެއއީ މާލެ ދަރަޖައަކަށް އޮންނަ
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ވެހިރާއްޖެ. ހަމަ ދިއީ ހަމައަްށ މި ކުނުން ފެށިެގން އަްއޑޫ މުއްޔާ ގޮުތަގއި ހއ. ތުރާ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

އްދުގައި ދިިރއުޅޭ މިސާލަކަށް ގއ. ދާންދޫން ެއ ސަރަހަ ،އްދު. ެއހެނަސް ރާއްޖޭގެ އަތޮެޅއްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހަ

ދެންނެވި ދާންދޫެގ  މި ނަގަން ބަލާއިރު މާލޭގެ ބިމާއި ންކަށް ގޮްއސަ ލޯނެއްކު ގެދޮރު ައޅަން ބޭނުންވެގެން ބޭރައްޔިތަ

ނޑުމެން ބޮ ވަރަށް ބިމާ ޑަށް ތަފާތެއް ބޭންކުތަކުން އެބަ ދަރަޖަކުރޭ. އާދެ! މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިގެންދާއިރު އަުޅގަ

އަބަދުވެސް ބަލަްނވީ ހަމައެަކނި މިކަމުން ވަކި ބަޔަކަްށ ފައިދާކުރާނެ ގޮތަކަެށއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނަފާ ލިބޭ ގޮތަކަށް މިފަދަ ޤާނޫނުތަްއ  ،މަންފާއަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ މުިޅ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ 

ނޑު މި  50 ،މިފަދަ ޤާނޫނެއް ނިމި ދަންނަާވ ެއްއޗަކީ  ބައްޓަންެވގެން އޭެގ ފައިދާ ެއންމެންނަށް ލިބިގެންދިއުން. ައޅުގަ

ހަމައަށް  އްޫޑއާ. އިްނ ފެށިގެން އައިމުެވގެންދާއިުރ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބިންތައް ހއދޭ ނިޒާމެއް ޤާ އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް

ކަމަށް  ވިސްނަިއގެން މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭން ހެދިއްޖެ މިޓީ ލެވެްލގައިއެއް ދަރަޖަެއއްަގއި ބޭންކަކުްނ މިނާނެ ގޮތެއް ކޮ

ވަންޏާ ޭއގެ ަފއިދާ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރާނެ. އާދެ! ައޅުަގނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން ގިނަ ުދވަހަށް ުކއްޔަްށ 

ިވޔަސް އިްނވެސްޓުކުރާެނ  ވިަޔސް، ބަންޑާރަ ބިމެއް ކަމުަގއި ކަމުަގއި ެއއީ ައމިއްލަ ބިމެއް ،މަނަކަމަށް ވާ ދެވޭ

ނުޑގެ ގިނަ ޤައުުމތަކުގެ ެއކަން ފެންނަ ގޮތް މީހުން ލިބުން ގާތްވާނެ. އެީއ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް  . އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އްދުަގއި ވަކި ބަަޔކު އަށް ނޫނީ މާލެ ސަރަހަ މާލެ ކޮންސަރނަކީ، ައޅުަގނޑު ިމ ކަންބޮޑުވާ ކަމަީކ، ހަމައެަކނި

އްދުތަކަށް ޢާއްުމ ކުރެިވގެން ރާއްޭޖގެ އެެހން ސަރަހަބޭނުންވާ ތަންތަން ދިގު މުއްަދތަކަށް ަވކި ައެގއްަގއި ުކއްަޔށް ދޫ

އެހެްނވީމާ، ިދގު ވާަހކަ ޮގތަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ޤާޫނނުން ބާރުލިބިގެން ނިމިގެންދާތީވެ.  ނުކުރާއަށް ޭއގެ ފައިދާ މީހާ

ނޑު މި މަނިކުފާނު ރިޔާސަުތގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދަންނަވަނީ ދެއްކުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް. ަވރަށް ކުރުކޮށް އަުޅގަ

އަށް މިފަދަ ކަންތައްަތްއ  އިންނަަވއި މިފަދަ ބިލުތައް ނިންމަވާއިރު، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ

ދޭތެރޭގައި ވިސްނަަވއި، ކޮމިޓީ ލެވެްލގައި ވެސް އަދި މި ޤާނޫނު  ަތކަށް މަނިކުފާނު ވެސް މިކަމާގޮ ވެގެންދާނެ

ރާއްޭޖގެ ހުިރހާ އެންމެންނަށް މީގެ ފައިދާ ، ނިމިގެންދާއިރު ެވސް ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި ކޮންސަރން ީމގެތެރެއަށް ެލވި

 އްވާށޭ! ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރާނެ ގޮަތކަށް މިކަން ނިންމައިދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ޙިލްމީهللا ދުމެންބަރު ސަޢު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ދުދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުތިނަ
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ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެހި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ 2002/1`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވީީތވެ ވަރަްށ 

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ، އިްނވެސްޓުުކާރ އްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ޤާނޫނަށް ދަންނަަވން. ޢިޚާއްޞަ ޝުކުރެއް 

އަހަރަކީ މި ޒަމާނަށް  35މެ.  ބޮޑު ގެރެންޓީެއއް ވެސް ބޮޑު ހިތްވަެރއް އަދި ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް

ދިއުމަީކ، ެއީއ އިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތްތައް ދާއަހަރަށް ބަދަލުވެގެން 50މުން ބަލާއިރު އެހާ ދިގު މުއްދަެތއް ނޫން. އެހެންކަ

ެއކަމަށް ބޮޑަށް ލޯ ހުުޅވިގެންދާނެ ނޫނިްއޔާ ެއކަމަށް ބޮޑަށް ެއކަން ކުރުމުެގ  ،ވެސް އެކަމަށް ޝައުުޤވެިރވެ 

ކަމެއް  ހަމައެާއއެީކގައި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދެތިން ނެ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޝައުޤުވެިރކަން ދާ

ނަޑއެޅުުމގައެބަ ފު ގޮތް. އި މިހާރު އޮންނަ ބޭއިންސާއޮތް. ެއއީ ރާއްޖެތެރޭގެ ޫނނިއްޔާ އަތޮޅުތެޭރގެ ހުރި ބިމުގެ ައގު ކަ

ނޑަކަށް ހަްތވަރަަކށް އަހަރު ވަަރކަށް އަހަރު ކުރިން ލޭްނޑު އިވެުލއޭޝަން ކޮމިީޓއޭ ިކޔާ  އަށް ،ކުރިން މީގެ ގާްތގަ

. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އިއޮންނަީނ އެ ބިންތަކުގެ އަެގްއގެ ގޮުތގަ ވެސް އެހާރުން ހަމަޖެއްސި ައގުަތކެއް މިކޮމިޓީއަކު

ންކުން ނީލަންީކ ވެފަ. ެއއީ ބޭ ޮބޑު ބުރަައކަށް ވިްއކުމަށް ވަީނ ވަރަށްތެޭރގަިއ މީހުންނަށް ބިން ގަނެ  އަތޮޅުތަުކގެ

ރުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ. އަމިއްަލ ވުރެ ޮބޑު ައގެއް ބިން އަމިއްލަކު ވިަޔސް އެ ނީލަންިކޔާ ައގަށް ކަމުގައި

ނޭެދވޭ އަސަުރ  ޓު ބޮުޑކޮށް އޮުތމުގެ ސަބަބުން ބިންިވއްކަިއ ގަންނަންއުޅޭ ފަރާތްތަކަްށ އެކަމުަގއިކުރުމުގެ ރޭ

ނޑު މިއަުދގެ ސަުރާކރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ،ކުރަމުންދާކަން. އެހެންކަމުން މި  ،އެީކަގއި ދަންނަވަން އަުޅގަ

ސައްކަތް ވީހާ ައވަހަކަށް ޮކށްދެއްވުމަށް. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން ހުއްޓާފަިއ، އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ނިމި އަިދ މަ

ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް ެއަކމަށް ޙައްލެއް ގެނެވިފައި އޮްތ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ. އެކަން  5ފަހުން މުޅި ޖުމްލަ  އޭގެ

ިތްއބެވި ބޭފުޅުންެގ ނާޤާބިލުކަމޭ  ރީ، އާދެ! ަހުއސިންގ މިނިސްޓްީރގައިޓްބެހޭ މިނިސް އެގޮތަށް ވާންޖެހެނީ ބިމާ

ނޑުެގ ފޮޓޯ ނަގާފައި ްޓވީޓުތަުކަގއި  ނޑު ބުީނމާ ފަހަރެއްގަިއ އަުޅގަ އަޅުަގނޑަށް ދަންަނވަން ކެިރދާނެ. މިހެން އަޅުގަ

 ދެން ދިމާވާ އަނެއް މައްސަލަ ރައީސް. މެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރިކޮށްފައި ހުރުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑު ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަ

ތުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ހަދައި ުކއްޔަށް ހިފާފައި ހުންނަ ާމރާއި އަކީ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ުކއްޔަށް ހިފަިއގެން ކުެރވޭ

ނޑު ދަންނަވާނީ، ފްލޯ ްއ އެއަހަރަށް އެ ފްލޯ 50އަހަރު ނޫނީ  35ތައް ބޭންކުގައި މޯގޭޖުނުުކރެވޭ މައްސަލަ. އަުޅގަ

ޖޭހޭނޭ. އެހެންނޫނީ އެކަން ކުރެެވންުކރެވިފައި ހުންނައިރު އެ އެގްީރމެންޓު ބޭންކުގައި މޯގޭޖުކުއްޔަށް ހިފަިއގެން އިމާރާތް

ންކުތަކުން މިހާުރ ބޮޑަްށ ނެތިގެންދޭ. ބޭ ކުރުމުގެ ަޝއުޤުވެިރކަން ނޫނީ އެކަން ކުރުމުގެ ޭބނުން ވަރަށް

ގޭޖެއް ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް ރިސޯޓުތަކުގެ ކުީލގެ އެގްރީމެންުޓ ވެސް ކުލީގެ ެއގްރީމެންޓު މޯއެްއގޮތަކަށް 

ނުޑމެން އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެްސ މާލޭަގިއ ކު ރެޭވ ނޫނީ އަތޮެޅްއގަިއ ޤަބޫލުކުރާކަން ެއއީ އަުޅގަ

ރީމެންޓު ބޭންުކގަިއ ކުރަންވެގެން ކުްއޔަްށ ހިފާ ފަރާތުން އެ ކުެރވޭ ެއގްކުރެވޭ އިމާރާތުަގއި އެ ިއމާރާތް

ކަމެއް. އެހެންކަމުން އެއީ ިމައށް، މި ބިލު ދިރާސާކުރާއިުރަގއި ެވސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  މޯގޭޖުނުކުރެވޭކަން ެއއީ ދެރަ
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ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުންާވ  ވިސްނާލަން ރަނގަޅު  ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ެއކި  ލަތްތަުކގައި މެންޓު ަބއެއް ފަހަރަްށ ބައެއް ހާމާރާތް ނުވަތަ ބިން ކުްއޔަށް ދިނުމުެގ އެގްރީދޭ އި ކަމަކީ، ުކއްޔަށް 

އަނެއްބައި ފަހަރަށް ކޮންމެވެްސ  ،ލުކޮށްލާ. ބައެއް ފަހަރަށް ބިރު ދައްކައިގެންގޮތްގޮތުން ކެންސަލްކޮށްަލއި ނޫނީ ބާތި

އެީކގައި ވަރަށް ވަުރގަދަ ޚަރަދުތަކެއް  ންޓު ނުލާހިކު ބޮޑު އުއްމިދަކާމެއެހެން ގޮތަކުން ކޯޓުތަކަށް ަވދެގެން އެ ެއގްރީ

ނޑުމެނަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ގޮްތގޮތުން އެ ެއގްރީމެންޓު ބާތި ކޮށްފައި ހުއްޓާ އެކި ލުުކރާކަން އެއީ އަުޅގަ

އިގެްނ އެ އިންވެސްުޓކުރާ މީހާެގ ޙައްުޤ މި ބިލު ކޮމިީޓގަިއ ދިރާސާކުާރއިރު ެވސް ިމކަމަށް ވިސްާނވަޑަ  ،އެހެންކަމުން

ނުޑ އެދޭ ފަސޭހަ ފަސޭހައިން ނުގެއްލޭ  ވާތީ އެ ވާހަަކ  ކަުމގައި ކަމެއް ގޮތަށް އެކަން އެގޮތަށް ޭބްއވުމަކީ އަުޅގަ

ށްދީ ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮއާއެީކގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ އިމާރާތުގެ، އެ ގޯތީަގއި އިމާރާތްދަންނަވާލަން. ހަމައެ

ގޮތުގައި ލިބޭނެ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވެސް ެއ  ކަމެއް. އެގޮތުން ބޭންކުން ލޯނު ފަސޭހަ މުމުހިއްހެދުމަކީ އެއީ ވަރަށް 

ކަމެއް. ބިން ދޫކުރެވިފައި ހުރި ގިނަ މީހުންނަކީ ނޫނިއްޔާ ދިރިއުޅުމަށް ބިން ނަގާފައި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ  މުމުހިއް

ެއ  30ނޫނީ % 20މިހާރު ބޭންކުން ލޯނު ދެނީ % ،ރެވޭ ބަޔަކަށް ނުވާހިނދުއަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ެއކަން ކު

 ހޯދަން ވަރަށް  30ހޯދަން، % 20އެ % ،ފަރާތްތަކުން އިންވެސްޓުކުރީަމ ނޫނީ އެކަމަށް ޚަރަދުކުރީމަ. އެހެންވުމުން

ނޑުމެން މިހާުރ ޤަ ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބޫލުގިނަ ފަރާތްތަކުން އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުަގއި ސަލާންޖަހަންދޭ. އަުޅގަ

ނުޖެހޭކަން. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ފަރާތްތައް ވެސް ކޮންމެވެސް ސިފައެއްަގިއ އަށް ސަލާންޖަހަން ސިޓީބޭސް

މާރާތުން ލިބެންޖެހޭ ނޫނިއްޔާ އެ ގޯތިން ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބިގެންދާކަން. ލާންޖަހަންޖެހި އެ ފަރާތްތަކަށް އިސަ

ނޑު އެދޭވެސް ކޮއީ އެހެންވީމާ، މި ވާތީ އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ.  ކަމަކަށް ިމޓީ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކުރަްނ އަޅުގަ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވާނީ...  އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއީވތީވެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގޮތުން  ބެހޭ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިޞްލާޙާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަުދ ބިމާ

އަހަރަށް ބަދަލުވެފަިއ  50އަހަރުން  35އިޞްލާޙެކޭ މީ. އެއީ  މުމުހިއްަގނޑު ަދންނަވާނީ، ވަރަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅު

ނޑު ދެކެން މީ.  އޮތުން. ޙަޤީޤަތުގައި އިންވެްސޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ްށެގން މި އިންވެސްުޓކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ އިްނވެސްޓުކުާރ އެއީ ވަރަށް ޮބޑެތި ފައިާސގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް ހޭދަކޮ
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އަދި ދެ ފަރާތަށް ވެސް  ،އާއި ނަފާ ލިބި ދިއުމަކީ ެއކަމުން ފައިދާކަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ލިބިގެންފަރާތްތަ

ކަމެއް. ދެން މި ފަރާތަށް ވެސް ހިތްަހމަޖެހުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ  3މުޢާމަލާތުކުރެވޭ ދެ ފަރާތް ނުވަތަ 

އްލަ ފަރާތްތަކުން ގެނެވިފަ. ެއޮގތުން އަމިނަންަބރަކަށް އިޞްލާޙު  4ކަކަށް، އިޞްލާޙުގެ އެބަހުރި ވަރަްށިގނަ މާއްދާތަ

. ެދންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 15ވިްއކާ ައުގގެ %، 15ކުރުމުަގއި ސަުރކާރަށް އެބަ ދަްއކަންޖެހޭ %ބިން އަމިއްލަ

 އެބަ ައގު 15ބައެްއ ފަހަރު އެ ބިމުގެ އަގަށްުވރެ ވިއްކުމަށްދާ ޚަރަދު ނޫނީ އެއީ % ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ގެ އިތުރުން ވެސް އަދި 15% ފަހަރު އެބަ އެ ބޮޑުެވގެންދޭ ޙަޤީޤަތުގައި ދަުއލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތައް ބައެއް

ނުޑ  ގެން އެބަެއކު ެއ ބިން ިވއްާކ ައގަށްވުެރ ބޮުޑވެ ދައްކަންޖެހޭ ބައެްއ ޓެކްސްަތކާ ދޭ. އެހެންވީމާ، މީ އަުޅގަ

ކަމުަގއި  ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރެވެމުންދާއިރު ވިސްނާަލންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ޤަބޫލުކުރާ

 އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް މި މާއްދާގެ އެަބއޮތް ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީން ވިއްކާ ބިމެއް

 ކަމަށް ވެސް ބަޔާްނކުރަްއވާފައި އެަބއޮތް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނުޖެހޭޓެކްްސގެ ޮގތުގައި ަދއްކަން 15% އެ ،ނަމަ

ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް  ގޮތުަގއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ބިމެއް ވިއްކި

ނޑަށް  މުމުހިއްލިބެންޖެހޭ މިންވަރެއް އޮތުމަީކ  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެަކންތައް ވެސް އަުޅގަ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަ

ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ދިރާސާކުރާއިރު ހަމަ ިއތުރަށް ބައްލަަވއިދެްއވުން އެޭދ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްނ 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެއީ މިހާރު ވަރަށްގި ޖުމްލަ ނަ ބަެއއްގެ ކަންބޮުޑވުމެއް މީ ކުރު ގޮތެއްގައި މި އިޞްާލޙަށް އަޅުގަ

އަހަރު އޮތުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ ލިބިގެންދާނެ  50މުއްދަތެއް އޮތުން އިްނވެްސޓުކުރާ ބިންތަކަށް. މިހާރު 

 ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަޅުަގނޑުެމން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި ބެޭހ ޤާނޫނަށް މިއަދު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ

ނޑު ތާ މި ލުގައި ގައްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީދުކުރަން. އަދި މި ތާއީދުކުރާ ހާވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

. އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން އަޙްމަދު ރަޝީދު މިފަދަ އިްޞލާޙެއް ހުށަހެޅުްއވީތީވެ އެ ފަާރތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި ނޑުމެން ީމެގ  35ާވ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން  މި އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ އަހަރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިތުރަށް  އަހަރަށް  50ކުރިން ކުއްޔަށް ދެވޭ ގޮތަށް މިއޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އަިއއްސި. އަުޅގަ
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ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން  އަންނަނީ. އަްނނައިރުަގއި މީގެ ައޅުަގނޑު އެންމެ ގޮތަށް މި ބަދަލުވެގެން މި ކުއްޔަށް ެދވޭ

ފަރާތަކަށް  3ދަނީ، މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން  ބޭނުންވާ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މީގެން މަންފާކުރަމުން މި

ބިގެންދަނީ އިންވެސްޓްމެންުޓ ދޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ، އިންެވސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ލި  މަންފާވެގެން އެބަ

ުމެގ ގޮތަކީ، ބި ވާ ކަވަރކޮށް އަދި މަންފާއެއް ނެރޭނެ އިތުރު މުއްދަތުތަކެއް މި ލިބިގެންދަނީ. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި

 ބޮޑު މަެގއް ފަހިެވގެން މި ފަރާތަށް ވެސް ރަނގަޅު ިއންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް ވަރަށް ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ގޯީތގެ ެވރި

ާވ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނ  ކަމުގައި މި ވަނަ ފަރާތެއް 3ދަ އިޞްލާޙެއްގެ ަސބަބުން. އަދި މީގެއިތުރުން ދަނީ މިފަ

ނުވަތަ ދައުލަތަށް މީގެ ސަަބބުން އެބަ އަންނަން ފަށާ އާމްދަނީއެއް އިތުރު. އެހެްނވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މީ ވަރަްށ 

ނޑު  ނޑު ދެކެން. މީގެ ސަބަބުން ކުރީގައިކަމުަގއި އަުޅގަ އްވަރަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެ މުމުހިއް ވެސް އަުޅގަ

ާރއްޖޭ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ، ޚާްއޞަކޮށް ވެރިރަށް މާލޭަގއި މިފަދަ އިންވެސްޓްމެންޓުތަކަްށ  ،ފަދައިން ފާހަގަކުރި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މީގެ ކު ދަނީ. ބޮޑެތި ަމގުތަެކއް ުހޅުިވގެން މި ވަރަށް ރިން މީަގިއ އަުޅގަ

ހަރަށް އެބަ ހުރި އިމާރާތް އެްއޗެިހ އަ 30އަހަރަށް ނުވަތަ  20 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިގޮތަށް ބިން ކުއްޔަށް ެދވި

. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ބަެއއް ފަހަރަށް މި ދިމާވާ ގޮތަކީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށްކޮށް ބައެއް އިމާރާތްަތއް ހަދަން ދެވިފަ

އެ ދިމާވާ ސަބަބަކީ އިންވެްސޓުކުރާ ފަރާތަށް ވެސް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް، ރަނަގޅު  ހެދިފައި އެބަ ހުރި. އެހެން

ތަން މި އަންނަނީ.  މަންފާއެއް ލިބެން ނެތް ކަމެއްގައި ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވެސް ނުކުރެވޭ

އަހަރަށް  50ކަުމގަިއ ވީނަމަވެްސ ވިގޮތަށް ުނވަަތ އަދި އެވަރު ނު އެހެންނަމަވެސް، މިހެން ިރސޯޓުތަކެކޭ އެއް 

މި ލިބެނީ ވަރަށް  ،ޤާނޫނެއްެގ ތެރޭން މިހެން ދެވޭ ކަމުގަިއ ވާނަމަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ދެވޭ ކަމުގައި ވާނަމަ

، ކެއް މި ލިބިގެންދަނީ. އެހެންވީމާބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް. ެއގްރީމަްނޓެއް ހެދިގެން ރަނގަޅު އިމާާރތެއް ހެދޭނެ ފުރުޞަތުތަ

އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށް ވެސް، ގޯތީގެ ވެރިފަރާތަށް ވެސް ިމ ލިބިގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ަޔޤީންކަމެއް، ހިތްހަމަޖެހުމެއް 

ނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ތަްނ ލިބޭ އަހަރު ފަހުން ވެސް އެ ޭބފުޅުންނަށް އަނބުރާ އެ 50ކޮލިޓީ ތަނެއް ހަދަިއ އެ 

ތައް މިހެން ހަދައި ދެ ފަރާތަށް ވެސް ރަނގަުޅ މަންފާއެއް ލިބޭނެ ގޮަތކަްށ ކުެރވޭނެ. އަދި އެްގރީމަންޓުއިންތިޒާމު

ނޑުމެން އޮތީ، ކޮމިޓީ މަރުތްހިނެ. މީގައި ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާކަންކަން ކުރެވިގެންދާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޙަލާގައި އަުޅގަ

ކަިނ ދާއިރުގަިއ ހަމައެން ހުށަހެޅެމުންޞްލާޙުތައް މިހެއޭ ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް ވިސްނާލަން މިީއ މިފަދަ އިއެބަ ޖެހެ

ުނވާނެ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މީގައި ބަާޔންކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ މާލޭގެ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްަނއިގެން

ރަކަށް ރައްޔިތުންނޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސަކީ ވެސް މާލެ އަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ފަރާތަކަށް ވީމަ ކޮންެމވެސް ވަ

ނޑު މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ މިހެން މި ެވސް ޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހެން ދެންނެވީމަ ހިތުގައި  އަުޅގަ

 ކަންކަން މި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑަށް މިކަންކަން ބިނާވެގެން މި ދަނީ މާލެއަށޭ ޙަޤީޤަތުގައި. ބިމުގެ ވެިލއު މި

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން، ، ފަ. އެހެންވީމާއޮންނަނީ މުޅިންވެސް މާލެއަށޭ ބިނާވެ
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ަގނޑަށް ވުެރ އަތޮޅުތަުކގައި މި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޚާއްަޞެވެގންދާނެ ކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެްއ ރާވަން. އަޅު

އަދި ބިން  ޭރަގއި ބިންވެރިކުރުމާތެއިފި އަތޮޅުރުން ފާހަގަކުރަްއވަެދއްެކވި ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަކުރިން ވާހަކަފުޅު

 ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަންކަމާ ހުރި ުއނދަގޫތައް އެބަ ހުރި. އަުޅގަ ކަންކަމުގައި މި ކުމާއި ުނވަތަ ކުށްޔަށް ިދނުމާވިއް 

ހެން ދޭތެރޭ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނަން. ވިސްނާ މި ިއޞްލާޙުތައް ގެެނިވގެން އަްނނައިރުަގއި މަޖިލީހަށް މި

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ  ނޑު އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް މިއަންނަ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭން އަުޅގަ

ވެސް ހުރި ގަާވއިދުތަކުގެ ސަބަބުްނ ރޭވެން އެަބ ޖެހޭ. އަދި މިހާރު މަތީ މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއްންހަމަހަމަކަ

އެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑެިތ ގޮންޖެހުންތައް، ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް އެބަ ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަތޮޅުތެޭރގައި

ވަީނ އްފަދައިން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްމިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި މަަސއްކަތްކުރުުމގައި. ހަމަ އެހެންމެ އެ މާލެއެކޭ އެ

ކުރެވޭ ގޮތަކަށް މި ، ކުރެވޭނެ ަކމަށްކަންކަން  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް ހަމަހަމަކަންމަތީގައި މި

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ާއދެ! މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އިންތިޒާމު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ދާ ތަރައްޤީ އަށް އެޅިގެންސަބަބުން އެޅިގެން މި ދަނީ.  ފިޔަވަޅެއް މީގެ މުމުހިއްއަްށ ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަރައްޤީ

ހުއްޓިަފއި ހުރި ޑަށް މާލެ، ޚާއްޞަކޮްށ މާލޭގައި ވުރެ ބޮ ފިޔަވަުޅގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރަށް

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ބައެއް އިާމރާތްތައް މަސައްކަތް ފަށާފައި  އިމާރާތްތަކަށް ކުރިއެރުންތަެކްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގޮސް ަވކި ހިސާަބކަށް ގޮސް ާމޔޫސްެވގެން ހުއްޓިފައި ހުރި ކިތަންމެ  އިންވެސްޓަރުން އިންެވސްޓުުކރަމުން

ޖެހޭ ދައިން ބޭންކުތަކުން ހަމަޖެހެން އިމާރާތްތަކެއް އެބަ ހުރި. ައދި ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަަގކުރި ފަ

، ކަށް އައިސްފަ. އެހެންވީމާއްޓުމަހަމަޖެހުންތައް ހަމަނުޖެހިގެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަްނތައްތައް އެބަ ހުރި ހު

ދީގެން ރަނގަޅު ިނޔަތުަގއި، ެވސް މި ކަންކަމަށް ެއއްބާރުުލން ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުރިހާ ފަރާްތތަކަށް ހުރިހާ ދިމާލަކުން

ނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާރަނގަޅު ގޮުތގައި މަސަްއކަތްުކރަންޖެހޭ ވަގުތެއް ކަމަށް  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ، އަުޅގަ އަުޅގަ

މީދުކުރަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މަސައްކަތް ކުރެވެުމންދާއިރުގައި މީގެ ރަްއޔިތުްނނަށް އެންމެ މަންފާކުރަނިވި އުއް

ނޑުމެން ނުވާެނ  ަކމެކޭ. މުމުހިއްގޮތަކަށް ވިސްަނއިގެން އަުޅަގނޑުމެން މިކަންކަން އިންތިާޒމުކުރުމަކީ ވަރަްށ  އަުޅގަ

ގެެނއް. ކަންކަން ގެންގޮސް  ކުަރނިވި ގޮަތކަށް ވިސްނަިއގެން މި ކި ބަަޔކަށް މަންފާފަާރތަކަށް ވަ ލެްއަގއި ވަކި އެްއވެސް ހާ

ޖެހޭނީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބަެއއްެގ ގޮތުަގއި، ދިވެހި ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން

އެުކ  ށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާުފވެރިކަމާރައްޔިތުންނަކީ ވެްސ މި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވީހިނދު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަ

ނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ުހރިހާ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ަމސައްކަތްކުރުމަށް އަުޅގަ

 . ދެްއވި ުފރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ޮގވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ފުރުޞަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



23 

 

ތެިރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ށް. މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަީކ  2010/1ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ޮބަޑށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ސަރުކާރުެގ 

 ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ

ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި  ިދވެހިރާްއޖޭގެ ބިމާ 2010/1އެީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޒުވާނުްނ ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާަސތު ހަރުދަނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުަގއި 

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެކަށަައޅުްއވާފައި އޮްތ ައދި އިތުރު ކުދި  ،ބައިވެިރކޮށް

ސިޔާސަތުެގ ވަރަްށ ބޮޑު ާކމިޔާބީއެްއކަން ައޅުަގނޑު ާފހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ިމ ބިލު ވީހާެވސް ައވަހަކަށް 

އަްށވުރެ ިއޞްލާޙު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ރަނގަުޅ އިޞްލާޙުތަެކއް މި ބިލަްށ ގޮތަށް އަދި މި ފާސްވެގެން މި އޮތް

ނޑު ވެސް އެދޭ ގޮތް ކަމުަގއި ހުށަހެޅިގެން ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި ބިލު ފާސްވެގެން ދަންނަވަން. ދިުއމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ީމގެ ކުީރގަިއ ޢަމަލުކު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމުން މިދާ ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ބަާލއިރު ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެްއ ދިވެހި ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޒުވާނުން ވިޔަފާރިން 

ަބއެއް  ބާރުވެރިކުުރވުމަށް އެކަަށއެުޅްއވިފައި ހުރި ސިޔާސަތުަތކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްތަެކއް އެަބ ހުރި. އެ ޤާނޫނުގައި

ކަންކަން އޮންނަ ގޮތުން ބައެްއ ކަންކަން ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް 

ދިމާވެފައި އެބަ ހުރި. އެހެްނކަމުން، މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙތަކަކީ ިވޔަފާރިތަކަށް ހުޅުިވެގންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ދޮރެއް 

ނޑު ދަން ނަވަްނ. އެހެންކަމުން، މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް ކުދި މެދު ކަމުގަިއ އަުޅގަ

މީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފާނެ ކަމަށް ެވސް އަޅުަގނޑު އުއް

ޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުަގއި ބިންބިމާ ދާއިރު ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ލާމަރުކަބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން

ެމދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ  ގެ ތެޭރގައި ބިންަތކާެއ ބާރު ތަކަްށ ދެވިފައި އެ އޮތް ބާރާއި ގޮތުން ަކއުންސިލު ބެހޭ

 ާދއިރު މި ލާޙުވެގެންަށއަޅައި މި ބިލު އިޞްކުރުމުގެ ިސޔާސަތު އެކަކަންކަން އެއްގޮތް  މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި

ވަނަ ފަރާތަކަްށ  3 ނުޑ ދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ މުއްމުހިލުމަކީ ކަންކަމަށް އަިލއަުޅވައި

ވަނަ ފަރާތަކަްށ ލިބިދެވޭ ޙައްޤު މި ބިލުން ކަށަވަުރވެގެންދާ ހިނދު، މިީއ  3އެ  ކުށްޔަށް ދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރާއި ބިން

ނަށް ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއްކަން އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން

ދިއުމަކީ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ އަހަރަށް ބިންވެިރވެގެން  50ްނ އަހަރު 35އެހެންކަމުން، މިފަދަ އިތުރު ސިޔާސަތުތަެކއް 
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ކަމުގެ އަލިގަަދ ރިތައް އިތުރަށް ތަަރއްޤީެވގެންދާނެިވޔަފާ ވެސް ރަށްރަށުގެ ުނވަތަ އަޮތޅުތެރޭގައި ކުދި، މެދު ފަންތީގެ

ހެއްކެއް. އެހެންކަމުން، ާރއްޖެތެރޭގައި ުނވަތަ މާލޭ ޒޯނުަގިއ ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިްކ 

މެދު ފަންތީގެ  ޖެހޭ ކުދިއިްނވެްސޓްމަންޓުތައް ހެދިގެންދާއިރު އެއާ ގުިޅގެން ދެން އުފަންާވން ޒޯން ފަދަ ބޮޑެތި

ދިއުމާއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އްޖޭަގއި ިވޔަފާރި އިތުުރވެެގންދިއުމަކީ ިދވެހިރާއަހަރަށް ބިންވެރިެވގެން 50ށް ވިޔަފާރިތަކަ

ނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން، މިފަދަ  މުމުހިއްމިފަދަ  ވިޔަފާރިތަކަށް އައު ދޮރުތަކެއް ހުޅުިވގެންދާެނ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ޓަަކިއ  އިޞްލާޙުތަކެއް މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ެއކަށަައޅުއްަވއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް މުމުހިއް

ނޑު ުޝުކރު  ނުކުާތއެްއެގ  4މި ބިލު ފަރުމާެވގެން މި އައީ  ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ހުރި އެންމެހަިއ މާއްދާތަކަށް ެއކަށީގެްނާވ . މިކަމާ ގުޅުންޤާނޫނުގައި ހުރި މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ބިމާ ބެހޭ

ގައި މި ބިލު އެއާެއކީަގއި މި ޮކމިޓީ މަރުޙަލާުކރަން. ހަމައިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެޅިފައި އޮތްކަން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލު 

ޑެތި ހުރަސްތަކެއް ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ަކއުންސިލުތަކަށް ަވރަށް ބޮ ދިރާސާކުރަްއވަމުންގެންދަާވއިުރ މި ބިލުގައި ބިމާ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. އޭގެތެޭރަގއި މި ފައި އޮްތ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި ހާރު ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބިމާހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން އެީކގަިއ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ެވސް ތަޢާރުޟުވުމެއް ނެތި ަފހުން އަޅު ކުރީގެ އިޞްލާޙުތަކާ ގަ

ގޮތަށް ފަރުމާވެގެން މުޅި ޤާނޫނު ެއއްކޮށް ރަނގަޅު ފާލެްއގެ ތެެރއިން ެއްއގޮތް ސިާޔސަތުެގ ނުޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން

މައްޗަށް ރިޢާޔަތްެވގެން މި ބިލު ނުކުމެގެން އައުމަކީ އަުޅަގނޑު އެދޭ ކަެމއްގެ ގޮތުަގިއ ދަންނަވަން. މިހާރު އޮތް 

އުންސިލު ން ދޫކުރުމުގެ ނަތީޖާއަަކށް ވަނީ، ެއއް ކަ ގޮތު ކައުންސިލުަތަކށް ވަކި ބާރުތަެކއް ބިމާ ބެހޭ ،ގޮތުން ނަމަ

ވަނީ  ެއކި ގޮްތގޮތަށް ެއިކ ކައުންސިލުތަކުން ޢަމަލުުކރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ،ދިާމނުވެ އަނެއް ަކއުންސިލުތަކާ

އެހެންވުުމގެ ވުމުެގ ސިޔާސަތުން ިވޔަފާރިވެރިންަނށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ ހުރި. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިންވެރި 

ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައތޮޅުތެރޭގައި އިންެވސްޓުކުރުަމށް ޝައުޤުވެިރވެފައި ތިބި ިއންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް މިހާރު 

ދާއިރު އެްއގޮްތ މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން، . އެހެންކަމުންޑެތި ހުރަސްަތކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަވަނީ ވަރަށް ބޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިާމ  ،ކަމެއް ގެނެވި ރުކަޒީ އުޫސލަށް އިތުރު ހަރުދަނާރިޢާަޔތްކުރެިވގެން ލާމަސިޔާސަތެްއގެ މައްޗަށް 

ން ެއްއގޮތް ިސޔާަސތެއް ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ަމގު ބެހޭ ސިޔާސަތު އެްއ ފުރާޅެްއގެ ތެެރއިން، އެްއ ޚިދުމަތެްއގެ ތެެރއި

 4ންނަވަން. ހަމަ އެހެންކަުމން، މި ގެެނވިފައި ހުރި ދިއުމަީކ ައޅުަގނޑު އެދޭ ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ ދަތަނަވަސްެވގެން

އަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙްއ ކަމުގައި ދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތު ދިވެހި ޒުވާނުންނާިއ  އިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނޑު ފުރިހަމަ

މިހާރަށް ވެސް ހިފުމަށް މިހާރުން ނެވޭ އިްޞލާޙުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ދިވެހި ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިެވގެން މި ގެ

ނުޑ އެދޭ އެދުމެއް   ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަުމގައި ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާތައްޔާުރވެ ތިބުމަކީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މި ޝުކުރިއްޔާ  ިޢއްޒަތްތެިރ  ހެންވޭރު ދާއިާރގެހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މެދުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މަށް. ރު ޢަލީ ޢާޡި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މް ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިހެންމެދު

ނޑުމެްނގެ ކު މަވެްސ، ކޮންމެ ަކމުގައި ވިނަރިަމއްޗަށް ކޮންމެ ޤާނޫނެއް އައި ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެޭހ މުއަިއކަ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ވިނަމަވެސް، ބިމާއިޞްލާޙެއް އައި  ަގއި ވިނަމަވެސް، ފަ

 އިބެހޭ ޤާނޫނަށް އައިކަމުގަ އިންެވސްޓްމަންޓާަކމުގައި ވިނަަމވެސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް އައި 

ނޑުމެން މެންބަރުން ވަރަށް ހުޝިޔާރުކޮށް ވަރަށް ވިސްނުންތެރިަކމާ އެއްކޮވީ ށް މި އަންނަ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ދޭތެޭރ  ނުވާ ިއޞްލާޙުތަކާދޭތެރޭ އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. ސަރުކާރުން، ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ސަރުކާރުްނ ފޮ ޙުތަކާއިޞްލާ

ނޑު ،ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ނުިވސްނައިފި  ސް ހިސާބަށް ވެ ދަނީ އަބަދުެވސް، މިއަދާ މެންނަށް ފެނިގެން މިއަުޅގަ

ގޮތަކަްށ ކޮންމެެވސް ކަމެއް ކުރަްނއުޅޭ މަްނޒަރު ރި ަމކަރުވެފެނޭ ކޮންެވސް  އެބަ ންސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާުޙތަކު

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް  ާލއިރުަގއި ިމސާލަކަށްއިމީގެ ކުިރއަށް ބަލަ !ލަމާއިދަނީ. ހިނގާ ބަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި 

ންތޯ ޮއޑިޓަރ ގެ ތެެރއިތޯ؟ ކޮން ިވސްނުމެއްަގއި ހުށަހެޅި އިްޞލާޙެއްއްވަކިކޮްށގެންދިަޔއީ ުނވަތަ ަވކިކުރީ ކިހިނެ 

ނުޑމެން ހަމައެކަނި ބިމާ ؟ޖެނެރަލް ބޭރުކުރީ ނޑުމެން އެއްމެން ފޯކަސް  ބުނާއިރަށް ނޭހޭ ޤާނޫބެ އަުޅގަ  ެވގެން މި އަުޅގަ

ރު ފައިދާެއއް އަށް. މިކަމުގައި ވެސް ވާނެ ކޮންމެވެސް މަކަރުވެރިކަމެއް ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ނާޖާއި ދަނީ މާލެ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނަށް. ކޮން ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ަގއި ާވނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާތެރޭނަގައިދިނުން މީގެ ހިނގާ ފަ

ގެނެސްގެންތޯ ސުޕްރީމް ކޯުޓ ބެންޗު ބަދަލުކުރީ. ސުޕްީރމް ކޯޓު ބެންުޗގައި ތިބެންެޖހޭ؛ ޙަޤީޤަތުގަިއ އެތަނުން 

ނޑިޔާ  ރުންތޯ މި ވަިކވީ؟ ހަމަ ކޮންމެވެސް މަކަރުވެރިވަިކވާންޖެހެންޏާ ވަކިންވާންެޖހޭ މެންބަރުންތޯ މި ވަކިވީ. ފަ

ތަން  ދާލައިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން .ންނަނީމި އަގޮތަކަށް ކޮންމެ އިޞްލާޙެްއ ވެސް މިތަނަށް 

ނ، މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު  ލަންޖެހޭ މިއިޑުމެން ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަާމ އެއްކޮށް ބަލައަުޅގަ

ނޑަށް ހީވާއުޅެ ބެޭހ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން  ގޮތުަގއި ބިމާ ނީ ީކއްކުރަންތޯ. އަުޅގަ

 ދިޔައީ މާލޭެގ ކަންތައްތަކަށް މާލޭގެ ބިންތަކުގެ ވާހަކަ. މި އުޅެނީ މާލެ ގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯކަސްެވގެންވާހަކަދެްއކިއިރު 

 އި ުއޅެނީ ރަށްފުށުގަ އާދޭ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ަކމެއް؛ މި ނުޑގެ ވިސްނުމަށް އެބަ ނޫން. އަޅުގަ  ށްއަށް ކަމެްއ ކުރާކަ

އުޅޭ ކޮންމެވެސް ރަެށއްގެ ެދކުނުގައި ނަމަެވސް އުތުުރގަިއ ނަމަވެސް ކޮންމެ ރަށަކުން ބޮޑު ބިމެއް ނުވަތަ ގެެއއް 

ުކރަން. އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ގައި ހޭދަާލރިކޮޅު ަވގުތު މާލޭ އަށް އައިސް އެ ލިބޭ ދަމައިގެންފައި އެ މީހުން ވީ މާލެ

ބިމަށް މި އަންނަ ބޮޑެތި މާޭލގެ ބިމުެގ ައގަށް މި އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ނުވަަތ ެއ އަންނަ ސްޕީޑު ރަށްރަށުގެ 

ޚާއްޞަކޮށް ދުރު އަތޮޅުތަުކގެ ދެކުނުގައި ވިޔަސް އުުތރުގައި ިވޔަސް ނާދޭ އެ ބަދަލުތަކެއް. އެ ބަދަލުތައް 
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ޅެިނކޮށް ެއއްކަލަ ެއޑްވާންްސކޮށް ލިބޭ ލާރިކޮޅު ހިފައިގެން މާލެ އައިސް ތިޭބ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން، ިމ އިސްއުނަ

ލިޭބ  އެ  ޗަށް ދާަވރަކަށް ރަށްރަށުަގއިނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް މާލޭގެ ކުލި ނުެދއްިކގެން މާލޭގެ ކުލީގެ ސްީޕޑު މައް 

 60ނޫނީ  .އަހަރަށް ޯގތި ކުްއޔަށް ދެވިފަ 50އޮތީ  މި އިބަލާއިުރގަ ލާރިކޮޅެއް ނުލިބޭ. އަނބުރާޮގސް ރަށަށް ވަންނަށް

ނޑުމެން ހަމައެކަ ނޑުމެން އެަބ  ށް މަޔާތްކުރާކަހިނި ބަލަންޖެހެނީ އިންވެސްޓަރުން އަހަރަށް ދެވިފަ. އަުޅގަ ނޫން. އަޅުގަ

ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މާޔަތްކުރެވޭ ގޮތްތައްހިލަންޖެހޭ އެ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަ

ނޑުމެން އެަބ ނޑުމެން ވާހަކަކުރާއިުރގައި އިްނވެސްޓަރުންެގ ހިމާޔަތުގައި އަޅުގަ  ދަްއކަިއގެން ދޫކޮށްލެވޭަކށް ނެތް. އަޅުގަ

 ލަތު އޮތީހާވަތަ އެ ެއއްެޗްއގެ ވެރިމީހާގެ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކޮބައިތޯ އެ ބިމުގެ ވެރިމީހާ ނުވަތަ އެ ތަކެްއޗެްއގެ ނު

ނުޑމެން ބަލައްކިހިނެ ނޑުމެން ކޮމިީޓތަކުން؛ އަޅުަގނުޑ ކިތަންމެ ، ލަންޖެހޭ! އެހެންވީމާއިތޯ ެވސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ވަރަކަށް މި ވާހަކަ ދެްއިކ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ 

 އި މާޔަތްތާ ހިން ަރއްިޔތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައި އޮތް ކުރަޢުކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާމެންބަރުންނަ

ނާޔަތްތައް ހިމާޔަތްކުރަން ާވހަކަދައްކާ ބައެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ސަރުކާރުން އައި ކޮންމެ އި

އަޅުަގނޑުމެންެގ  .ޒަތްތެރި ރައީސްމަންޒަރު. ޢިއް ސަރުކާރުން ބުނި ޮކންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ުކރަމުންދާ ،ގޮތަކަށް

ނޑުމެްނެގ މިސާލަކަށް ޕާޓީ ލިކަމުަގއި ވީ ނަމަވެސް އިއަށް ބަލަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަުކގަިއ، އަުޅގަ

ޚިލާފަށް ކަންތައްަތްއ  އް ެއ ނިންމާ ގޮތަށް ވިޕްަލއިނާއަޅުަގނޑުމެން ޕާީޓގެ ޕާލިމެންޓު ގްރޫޕުން ނިންމާ ކަންތަްއތަ

އަުޅަގނޑު ަނމަވެސް، އެހެން މެންބަރެއް ނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނަމަވެސް ،ނަމަ ކުރާ

ޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަންނާނެ! ެއކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ ތައްޔާރަށް. އެކަމަްށ 

ނޑުމެން ޕާޓީ ނޑުމެންގެ މި އޮްތ ޑިމޮކްރެޓިކުއަޅު، އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރަށް ނުތިބެ އަޅުގަ ނިޒާމުަގއި  ގަ

ދާއިރުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ގެ ތެެރއިން މަސަްއކަތްކުަރމުންަތކުތައް އުފެިދގެން ޕާޓީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ ުއސޫުލން ޕާޓީ

ނޑުމެން ފާުޑކިޔުން އަްނނާނެ! އެކަން އަ ،ނަމަ އޭގެތެރޭ އެ ވިސްނުމުގެތެޭރ އުޅެވޭޯތ. ެއ ިވސްނުމުން ބޭރުވާ ުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ފުންކޮށް އެބަ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެްއ ކުރާއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ  .ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުޮކށް ދަންނަވާނަން ސަރުކާރުން  ލަންޖެހޭ މިއިބަލަ އުޅެނީ ކޮން ކަމެއް ކުރަންތޯ. ސަުރކާރުްނ، އަުޅގަ

ލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ އިޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ަބލަކަށް އިޞްލާޙެއް ައއިިސއްޔާ އަމިހާރު ބިލަކަށް ޤާނޫނަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ެދއްކިަޔކަސް މިތާ ަނންބަރު އޮތީތީ ށްހާ ފަސޭހައިން ދޫކޮށްެލވޭކަ އެ ވެ ކަންތައްަތއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ވާހަކުރަމުން .ކުރާނެ . ޖެހޭނެރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭން ކަ ައޅުގަ

ބެހޭ ޤާނޫނަކީ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ނާޖާއިޒު  މި ބިމާ  .ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދޭންޖެހޭނެ

 . ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ންކަފައިދާއެއް ސަުރކާރަށް ނަގަން ކުރަމުންދާ ކަމެއް
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  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މިލަންދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. މުފީދު ޙަސަން

 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް  2002/1އޮތް  . އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެހި ހިރާއްޖޭގެ ބިމާދިވެ ރަްއޔިތަކަށް ވެސް މަންފާތަކެްއ  ބެހޭ ޤާޫނނަކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި މީގެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަ ދިއުމުގެ މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅެމުން .ސްބޫލުކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީލިބިގެންދާނެ ބިލެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެހި ލޮބުވެތި ޤްޞައެންމެ ބޮޑު އަސާަސކީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ެއއް މަ ދެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ތްތެރި ާލއިރު ޢިްއޒައިސްނަގޮތް ސަުރކާުރން ހޯދައިދިނުން. އެގޮތުން ވި ފަސޭހައިޔިތުންނަށް ކަންތައްަތކުަގިއ ލުރައް

ބޮޑު ފުރުޞަތުތަކެއް  ކަމުަގއި އަދި ނުހަނު މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިންނަށް ނުހަނު މަންފާކުރާނެ ބިލެއް، ރައީސް

ނޑު ފުރަތަމަ  ،ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުން ފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެރިންަނށް ލިބިގެންދާނެ ބިލެއް މެދު އަުޅގަ

ން މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީތީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ވެސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތު

ނޑު، ޤީޤަތުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޙަ ސްޓްމަންޓުގެ ވެއިން ، މެންނަށް މި ފުރުޞަތުތައްައޅުގަ

ރިސޯޓު  މި ދެންނެވީ ؛ޓަކައި ސޯޓު ހެދުމަށް ރި ފުރުޞަތުތައް ލިބެންޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި ދިގު މުއްދަތަށް ދޫކުރާ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޓަކައި ދޫކުރާ ފަޅު ހެދުމަށް ރަށްތަކަށާއި ފިނޮޅުތަކަކަށެއް ޫނން. އެގޮތުން މި ބިލުން އެބަ އަޅުގަ

އެހެނިހެން  ިވޔަސް އަދި އިަޓކައި ފުރުޞަތުތައް ިވޔަފާރީގަ  ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭ ދިވެހި

އަމާޒު  ޓަކަިއ ނޫނީ ެއ ބޭފުުޅންނަށް އެކަމެްއގެ ވެްސ ކުިރައށް ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް  އިދާއިރާތަކުގަ 

ދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުްއވާެލއް ޓަކައި ެއ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް ދިނުމަށްޔަޤީންކޮށް

ތަްއ އިްނވެސްޓްމަންޓު. ނުކުތާއެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލާނަން ދެތިންއިން. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަފުރިހަމަކަ

ކަމެްއ.  ދާނެހިރަްއޔިތުންނަށް ޔަޤީންވެގެންވެސް ެއއީ ދިވެ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ހަމަގައިމު ؛އަމާޒު ޔަޤީންކޮށްދިނުން

ކުރަމުންދާ ފުުޅން މި އިންވެސްޓު ކުރަްއވާ ބޭމެދު ފަންތީގަިއ މި އިންވެސްޓު  އިނގަމިތާ، މާލެ އެއީ މީ ކެިޕޓަލް ސިޓީ

 ނުޖެއްސޭ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސިފަ  ެއއްެޗއްގެ އަސްލު އެ ނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި ،ޤީޤީ މަންފާއިންވެސްޓްމަންުޓގައި ޙަ

ފްރިކުއެންސީ  ގެމި ދޭތީ .ލައްވާ ވަގުުތގެ ކުޑަކަާމއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބޮޑުކަމުން ސަބަބަކީ، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބި

އަހަރަްށ  50އަހަރުން  35ވާ  ކޮށްދީފައި މިމި ބިލުގައި ބަޔާން އް؛ބިލެ ގެން. ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަނުވެދިމާ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ކޮންެމ  ދިޔުމަކީ ބިާމ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިންދާބަދަލުވެގެ ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނގެ އަާމޒު  އެ ،ާވ ބޭފުޅަކަށް ފުޅުކުަރއްާވ ނޫނީ ކުރައްތުެވސް ކުރަްއވަން ޤަސް އިންވެސްޓްމަންެޓއް
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ެއ  ކުރުމަށް ޓަކައިނޫނީ ދެކޭ ހުވަފެން ހާސިލު ހިފުމަށް ޓަކައި ނޫނީ އެ މަންޒިލަށް ވާސިުލވުމަށް ޓަކައި އެދޭޔަޤީންކޮށް

ފުރުޞަތެއް. ކުރުމަށް ޓަަކއި ލިބިގެްނދާނެ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަވރަށް ފުރިހަމަ ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފިޓް މާޖިން ސޭވް

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ޓުވެގެންދާދިޔުމަކީ އިްނވެސް އަހަރަށް ބަދަލު 50ރުން އަހަ 35އަދި  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ދަންނަވަން. މީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކެޕްޓަލް  ކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމުގައިޔަޤީން ވެސް އަުޅގަ

މުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިދމާވެފައިާވ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދައްޗަީކ، އިމާރާތް އަތުަގިއ ކުރުތްސިޓީ މާލޭގައި ގެދޮރު އިމާރާ

ކުރުމަށް ޓަކައި ނަނީ އެ އިންވެސްްޓމަންޓު ކަވަރުންލާއިރުގައި ދެްނ އޮއިރި ކުޑަ ފައިސާކޮޅުން ޮކށް ނިންމަހު

ން ޙަޤީޤަުތގައި ވީާމ، މި ކަަމށް ވެސް މީގެހެންއަހަރު. އެ ދިހަބާރަ ންނަނީ ރު، ފަސް އެނބުރި ބަލައިލާއިރު އޮބަލައިލާއި

 ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަ ޔަޤީންަކން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ައރުވަން. އަދި މި އިޞްލާޙާ

ނީ، ކުެރވިގެންދާއިުރަގއި އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަމަރުޙަލާަގއި މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެވިގެން މަޝްވަރާ އެީކގައި ކޮމިޓީ

އަހަރަށް  30އަހަރު ނޫނީ  20ޤާޫނނުގެ ދަށުން ިވޔަފާރި ބިންތަްއ ކުްއޔަށް ދޫކުާރއިރުަގއި  ެވސް މި އަތޮޅުތަުކގައި 

ނޑެްއ ރޭިވގެން ވިޔަފާރި ބިންތަްއ ުކއްޔަްށ ހިފާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭނެ އެީއ ައޅުަގނުޑގެ ވެްސ  .ދިުއންފުރިހަމަ އޮނިގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި  ތަުކގައިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިެއިކ ކަންކޮޅުޕިޓަލް ސިޓީ މާލޭގައި ނޫނަސް ދިވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް. ެއީއ ކެ

ވަުރގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ުފދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. ހަމަ އެކަށީގެންވާ 

އި މިގޮތަށް މި ކަންކަން ނިމިގެންދާއިރުގަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ބިލުގެ ސަބަބުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އެހެންވީމާ، އެ

ނޑު ބިގެންދާނެ ަވރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަވުމަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބަޔާންކުރެވިަފއި ޖެހުމެއް. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އަުދގެ ހުށަހެޅުއްވީތީ މި އިފަރުމާކުރަްއވަ  ިއ،ރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވަފަހަރު މި ސަރުކާ އަދިވެސް ެއއް

ނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަ ނޑު ދަންނަވާނީސަރުކާރަށް އަުޅގަ ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުްނ  ންނަވަމުން އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސްޯލގަންދަނީ ޙަޤީޤަ މިފަދަ ބިލުތައް ހުަށހެޅުމުން މި ،ވެސް އް ކަުމގަިއވާ އަމާުޒ އެ ތުގައި އަުޅގަ

ބޭފުޅަކަްށ ކުރުުމގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެ ވެސް އަމާޒު ޔަޤީން އްޔަޤީންކުރުމުގެ ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިތެ 

 ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  އަސާސޭ. އާެދ! ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ލިއްބައިދިނުމުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެދު މުަލކުުފވައްއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފަޒާދަށް. ޢަލީ މެންބަރު

 

 ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު
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ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ  2002/01ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ިދވެހިާރއްޖޭގެ ުނވަތަ އަތޮޅުަތކުގެ ތަަރއްޤީ އަށް ވެސް އެމުިނގެންދާ ބޮޅެކޭ. އަދި ވިޔަފާރިތަކަްށ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނޑު ވަރަށް ޚާއްަޞ  ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެކޭ. މިހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި މެންބަރަށް ވެސް އަޅުގަ

ނިހެން ތަންތަނުގެ ައގުތަކަީކ ތަްއ، ބިންތަުކގެ އަދި އެހެ ނގޭ ައގުއެ ޝުކުރެއް ދަންަނވަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް 

މަވެްސ، އެއްކޮށް އުފެދިގެން އަްނނަ އެއްެޗއް. އެހެންނަ އަންނަ އެއްެޗއް. އަދި ޑިމާންޑާ ޑިމާންޑަށް ބަލާފައި 

 ދާތަކަކީ މާލެ އަށް ގެންދާ މު ތެރެ ވެސް ރާއްޖެތެރޭގެ ުނވަތަ އަޮތޅުއެނގުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

މަވެސް މިއަދު އަށް ގެނައުމަށްފަހު ގެންދާ މުދާތަކެއް. އެހެންކަމުން، އަޮތޅުތަކުަގއި މުދާ ވިއްކާ ައގު ބޮޑުވާނެ. ނަ

ިއ ބެލުމުގައި އަތޮޅުތަުކަގއި ބިންތަކުގެ އަގު ވަރަށް ކުޑަ ރޭޓެްއގަ މުަގއި ނުވަތަ ބޭންކުތަކުން ބަލާކުރުބިންތައް އަގުަމގު

އެކު  ރާ ކަމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ މި އިޞްލާޙާކުކަލްކިއުލޭޓު 

ގެނެޭވ  ޤާނޫނަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ަޙއްލެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި މި

ނޑަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ބިްނ މިލްކުއިޞް ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާތީވެ އަުޅގަ

ޔަފާރި ސްޓޭޓު ވި ފުޅާވެގެންދާނެ. އަިދ އެ ރިއަލް ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދަށް ުވރެސްޓޭޓު ވިޔަފާިރ ގޮތުަގއި ރިއަލް

ނޑުމެ ތެރެފުޅާވެގެންާދއިރު އަތޮޅު ންދާނެ ންނަށް ލިބިގެައށް މި ވިޔަފާރި ދިއުމަކީ އެއީ މި ބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

އެ ިބންތަކުގަިއ އިްނވެސްުޓކުރާނެ  ،ވަރަށް ިގނަ ބިންތައް ދޫކުެރވި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނަފާ. އަތޮޅުތެޭރަގއި މިހާރު އެބަ 

މެްއ އޮތް ކަ އްރުޞަތު ލިބިގެންދާނެކަމީ ޝައްކެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެ ފުފަރާތްތަކެއް ނެތިފަ

ކުރެވެނީ ބައެއް މެންބަރުން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދު މި  .ތެރި ރައީސްނޫން. ޢިއްޒަތް

ނުޑ ދަންނަވާނީ އެ ބޭފުޅުން  ވިދާޅުވޭ މިއީ މަކަުރވެރި ރޭވުންތަުކގެ ތެރެއިން އަންނަ އިޞްލާޙުތަކެކޭ. އަުޅގަ

ކުރާނެ ފަރާތްތަްއ އަތޮޅުތަކުގެ ބިންތަކުަގއި އިންވެސްޓު އްޖެތެރޭގެ ނުވަތަ ވެސް ރާ ކަންބޮޑުވާނޭ. ެއއީ ހަމަ ޔަޤީނުން

ބޭފުޅުން  މާލެ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެގެންދާނެ. އެއީ އެ ވަންޏާ ދާ ކަމަށް އަތޮޅުތައް ތަނަަވސްކަުމގެ ތެރެއަށް ،ލިބި

ނޑު ދަންނަވާނީ މިނިސްޓްރީތަކަށް މި  ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ. މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

 ،އެކު އެއްބަްސެވގެން ދޫކުރެވޭ ބާރުތަުކގެ ތެރެއިްނ މިނިސްޓްރީތަކަށް އިޚްތިާޔރު އެބަ ލިބެއޭ ކައުންސިްލތަކާ

ވެޭވ އެއްބަްސވުން ބިންތައް ވިްއުކމާއި ދޫކުރުމުގެ ބާރު. އަދި  އެކު މަްޝވަާރކުރެިވގެން ަކއުންސިލުތަކާ ކައުންސިލުތަކާ

ގޮތުން ސަރުކާރުްނ ކޮްށފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާން 9ގެ ނޑު ވަރަށް ުއފާކުރަން މި ބިލުގައެާއއެކު އަޅު 

ނޑު ހަމަ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވެސް އިރު ެއއްެވސް ޓެކްސެއް ދައްކަންކުރާބިން އަމިއްލަ ދަންނަވާަލން ނުޖެހޭތީވެ. އަުޅގަ

ކު އަމިއްލަކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ހައްދަވައިދެްއވާށޭ! މިއަުދ އެ ތެރޭަގއި ހުރި ބިންތައް ފަސޭހަކަމާބޭނުންވަނީ، އަތޮޅު

ކަިއ ައކީ ބަންޑާރަ ބިންތައް. އެ ބިންަތކުެގ ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް ޓަ އިންަސއްތަ 99ތެރޭަގއި ހުރި ބިންތަުކެގ އަތޮޅު

ނުޑގެ ުއއް ކުރެވޭނޭ ފަސޭހަ އުސޫލުތަެކއް އެބަވެސް އެ ބިންތަްއ އަިމއްލަ  މީދަކީ ކޮމިީޓ ޖެހޭ ހެދެން. އަުޅގަ
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ގައި ހުރި ބިންތަކުގެ ވެސް ތެރޭ ރެވި، އަޮތޅުކުންނެވި ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭއިރު މިދެބިލު ދިރާސާ މަރުޙަލާގައި މި

މުންދިޔަ ގިނަ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވެ .ހަމައަގު ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް މެދުވެރިވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޔަޤީނުންވެސް ަރއްިޔތުންނަށް މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ކަންތައްތަްއ. ައޅުަގނުޑ ނަ ކަންަތއްތަަކކީ ހަމަތަކާއި ގިބިލު

ަޙކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުގެ ތެެރއިން މި އިޞްލާ ދަންނަވާނީ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި

ތަެކކޭ. ިއމުކުރެވިގެންދާނެ ބިލުޤާ އެސް.އީ.ޒެޑްތަެކއް  ންނަްށ ހަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެންގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތު ތެރޭަގއިއަތޮޅު

ނޑުމެންނަށް ދަންނަވަނީ އިޤްތިޞާދީ މިހެން މި   .ރެއިން ލިބިގެންދާނެތީވެމި ބިލުގެ ތެ މަންފާތަކެއް އަޅުގަ

ތުަތއް ނެ ފުރުޞަކުެރވޭއިންވެސްޓު އެ ބިންތަުކަގއި އިއަތޮޅުތެރޭަގއި ހުރި ބިންަތްއ އަމިއްަލކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ ހަދަ

ބޮޑަށް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ  މިއަދަށް ވުރެ

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا މަތު ޙްން. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަުތ މިހާރު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު.  ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އަރުވަނީ ަމޑުްއވަރީ އަުޅގަ

 އަޙްމަދުމަނިކަށް. އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރ

ދިވެހިރާއްޖޭހެ ބިމާ ބެހޭ  2002/01ނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޤާ

ޤާނޫނަށް އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ގައްދޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް 

ޞްލާޙެއް އި މުއްމުހިއަޅުަގނޑު ވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ައޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މިފަދަ 

ނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއީކ  މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނަޑށް އެބަ ފެނޭ މި ސަބަބުގެ   ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރުަގއި މީގައި އަުޅގަ

ގޯތި ދިރިއުޅުމަށާިއ ދިރުއުޅެން ނޫން އެހެން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެޭވ ބަންޑާރަ އޮތްކޮށްަފއި އެބަ ތެރޭގައި ބަޔާން

ށްފަ. ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮއަހަރަްށ އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ކަމަްށ ބަޔާން 50އަހަރުން  35 ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު 

ނުޑމެންގެ ރާ އްޖޭގެ ވަރަށް އަގުޮބޑު އެސެެޓއްކަން. މާޭލގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބިމަކީ އަުޅގަ

 ވީނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ބިން އޮތް ރަށްތައް އެބަ  ކަމުގައިމެން ބޭނުންވާ ވަަރށް ބިން ނެތްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މި އަގުބޮޑު އެ ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ ސެޓުްނ ހުރިކަން މިއީ އަޅުގަ

ރީެގ ސްޓޭޓް ިވޔަފާޔަފާރީގެ ދާއިރާ، ނުވަތަ ރިއަލްފަންތީގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް މި ވި ކުދި އަދި މެދު ،ވިޔަފާރިކޮށް 

ޖެހިފައިވާ މަސައްކަެތއްކަން މިީއ އީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންފަހިކުރުމަކީ މިދާއިރާ އަށް ވަދެވޭނެ މަގު 
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އިން މި މަޤްޞަދު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް  ރީޢާޛައް. އެގޮތުން މި ބިލުގެ ހޭ ކަމެއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެ

ނޑު ވަރަށް އުފަާލއެީކގަިއ ފާހަަގކުރަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ ތި  ފުދިގެންދާކަން ނުވަތަ ހާިސލުވެގެންދާކަން އަުޅގަ

ކުރުުމގެ ތްތަކަށް ވިޔަފާރިއަމިއްލަ ަފރާ ކޮްށެގން ހަމައެކަނިބިމުގެ ބޭނުން ،ަވޑަިއގަްނނަވާނެބޭފުޅުންނަށް އެނގި

ނޑުމެްނގެ ޞަތު ލިބިދިނުމަކުން އަދި ނުފުރު ލަތަށް ކޮށްގެން ދައުސަރުކާރަށް ވެސް ބިމުެގ ވިޔަފާރިފުދޭނެ. އަޅުގަ

ޖެހޭ. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްިވއިުރގަިއ  ކުރެވެން އެބައާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުފަހި

ސަތޭކަ މިލިއަްނ ރުފިޔާ  ނާފަިއ އޮންނާެނ ބިމުން ވިޔަފާިރކޮށްގެން ހަަތރުޖެޓުގައި ހިމައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ ބަ 

ނީ ދައުލަތައް ލިބޭނެކަން ކޮށްފަ. އެހެންކަމުން، މި ފައިދާ ނުވަަތ މި އާްމދަލިބޭނެ ކަމަށް ައންދާޒާ ށްދައުލަތަ

ގޮތުަގއި މި  ޖެހޭ! އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެބަކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޔަޤީން

ކޮްށދޭނެ. އާދެ! ހަމައެއާެއކީަގއި ށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިއިން މި ކަމަ ރީޢާޛަޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ 

 35މުއްދަތު ކުރުމަށް ޓަަކއި ބިން ދޫކުރެވޭ ތަ ިވޔަފާރިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ނުވަވި ،އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން މި ޤާނޫނުގައި އެބަ  50އަހަރުން  އަހަރަށް އަިދ އިތުރުެވގެންދާއިުރގައި ީމެގއިތުރުން އަުޅގަ

އޮންނަނީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލު. ކުރިން މި މާއްދާގައި މި 27ބަޔާންކުރޭ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކޮށްފަިއާވ  ރަ ޯގއްޗަށް ުނވަތަ ބަންޑާަރ ގޯްއޗަކުން ބަެއއް ުނވަތަ ބަންޑާރަ ގޯްއެޗއްަގއިދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަްނޑާ

 ވާ ގޮތުގެ  ކުްއޔަށް ދެވޭނީ ތިރީަގއި މި ،ވާނަމަ މާރާުތގެ ބައެއް ކުްއޔަށް ދެނީ ދިރިއުުޅމަށް ކަމަށްއިއިމާރާތެއް ުނވަތަ 

ނޑައަޅާަފއި މިމަތީން ކަމަށް  ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މިއަހަރަށް ކަ  15ންނަނީ އޮ ކަ  މަށް އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އަހަރު 15އެީކގައި ަހމައެކަނި  ޤީ އަދި ޒަމާނަށް މިއައި ބަދަލާއައި ތަރައް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އެ މުއްދަތު އް ނޫން. ކޮށްދޭނެ ކަމެވެސް އެ ކަމުން މަންފާ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި އޮތުމަކީ އަުޅގަ

 ރީޢާޛަގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ  އަޅާބަލާއިރު ެއކަށީގެެނއް ނުވޭ. އާދެ! މި ޤާނޫނަށް މި  ތާލަ ހާޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ އަ

ދުވަަހށް އެބަ އިތުުރެވގެންދޭ. އެ އަހަރު 50އްދަތު، ދިރުުއުޅމަށް ޓަކައި ުކއްޔަށް ޫދކުެރވޭ މުއްދަތު އިން މި މު

ކޮށްގެން އެ ތަެނއް ުކއްޔަްށ އި ތަނެއް ހަދައިގެން އިންވެސްޓު ގެންދޭ. ެއހެންވީމާ، ދިރިއުޅުމަށް ޓަކަ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބި

ހިފާ ފަރާތަކަށް ވެސް އެ މީހަކަށް ހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ނުވަތަ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ލިބެވޭނެ މުއްދަތެއް އެ ތަނުގަިއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ، ޖެހޭ! އެހެްނވީމާ ދިރިއުޅެވޭެނ މަގު ފަހިވާްނ އެބަ ގޮުތގަިއ  މި ކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ައޅުގަ

މި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ކުްއޔަށް ދިނުމާ އަިދ  ޙަޤީޤަތުގައި މި ިއޞްލާޙުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އާދެއިމާރާތް ! އެހެންނަމަވެްސ، ކުރުމުގެ ސިނާޢަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ތަންތަން ކުއްޔަްށ އަހަރު 50އަކީ، އަދި ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެނެއް ނުދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް  ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކުންނެއް އަުޅގަ

. ޙަޤީޤަުތގައި މާޭލގެ އިއަުޅަގނޑުމެންގެ މާލޭެގ ދިރިއުޅުުމގެ ައގުަތއް މިހިރީ ވަރަށް މަތީގަ، ނެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ
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ތަންތަނުގެ ކުލި ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރުގައި މެދު ފަންތީގެ ޢާއިލާތަކަށް މާލޭގައި ދިރިއުުޅން މިއަދު ވެގެންދަނީ ވަރަށް 

ނޑުމެންގެ ބިުމގެ ތަންތަން ކުއްޔަްށ ދިނުމުގަިއ ބޮޑު ކަމަކަްށ އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަ ކަށް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނަށް އްޔަށް ދެވޭ މުއްދަތު ޮކންޓްރޯލުމި ކު ކުރެިވގެންދާއިރުަގއި ުނވަތަ ކުްއޔަށް ދެވޭނެ އުސޫލުަތއް އަުޅގަ

ތަންތަނުެގ ގޮތުަގއި މި  ނުޑ ޤަބޫލުުކރާކުަރމުންދާއިރު އަުޅގަިގއުލޭޓުކުރުމަށް މަސަްއކަތްގެނެވޭ އިޞްލާޙަކުން ރެ  މި

ނޑުމެން ގެްނގުޅެން އެބަކުލި ވެސް ެރގިއުލޭޓު   ޖެހޭ އިނގޭތޯ. ަޙޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ކަމަށް  ކުރުމުގެ ވިސްނުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މާޭލގެ ދިރިއުޅުުމގެ ައގުތައް މިިހރީ  ،ވާނަމަ ޅުމުގެ ދިރިއު  ވެފަިއވާ ޤައުމުތަުކގެދުނިޔޭގެ މުއްސަނދި އަުޅގަ

. މި ރީ ވަރަށް ދަށުގައި އިނގޭތޯލަތު މިހިހާވެސް މާ މަތީގައި. އެހެންނަމަވެސް، މާލޭެގ ދިރިއުޅުމުގެ  އަގުަތކަށް ވުރެ

ނޑުމެން ނައްތާލަން އެބަ ތަފާތު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޑުމެންނަށް ޖެހޭ. މި ތަފާތު ނައްތާލެވިގެން  ައޅުގަ މެނުވީ އަުޅގަ

ނުޑ އުފާކުރަން ަޙޤީޤަތުގައި ހުޅުމާލެ ހިްއކުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މިހާުރ ލަތު ބަދަލެއް ނުކުރެހާމި  ޭވނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އުއްމީދުތަެކއް ފެިނގެން އެބަ  ދޭ. ހުޅުމާލޭގަިއ މިހާރުެގ  ކުރިޔަށް މި ގެންދަވާ މަޝްޫރޢުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނުޑ  ،އް ހިއްކި އާބާދީ ދިރިއުޅެން ފަށާއިރުބޮޑު އާބާީދއެއް އެ ތަނުަގއި އެ ވަރުެގ ބިމެ ވުރެ އާބާދީ އަށް އަުޅގަ

ގޮުތގައި ސޯަޝލް ހައުސިންގ އަށް ެއ ތަނުގައި ހެދޭ ފްލެޓުަތކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ަބެއއް  ޤަބޫލުކުރާ

ހާސިލުކުރެިވގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ސޯޝަލް ހައުސިންގ އަށް ފްލެޓުތަުކގެ ބޮޑު ބަެއއް ޚާއްަޞ 

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ކުރެިވގެންދާއިރު ވެސް  ޖެހޭ އެ ތަންތަނުަގއި ިދރިއުޅުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންާވ  އަުޅގަ

ކުރަން މިހާރު ވިސްނުން ލިތައް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންްޓރޯލްރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުލި ދެއްކޭނެ މިންވަރެްއގައި އެ ކު

ޤާނޫނުން، މި  އަކީ މި ވާ ުނކުތާދަންނަ ޖެހޭ. އެެހންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި އަޅުަގނޑު މި ގެންގުޅެން އެބަ

ުޑ ގޮތުަގއި ައޅުަގނ ގެޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަެލއް އިން މި ރީޢާޛައިޞްލާޙުގެ 

ނޑުމެްނ މި ދި މި ބަދަލުތަކާ އެކީގައި ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ެވސް އަދިވެސް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މުސްތަޤުބަުލގަިއ  ވިްސނަންޖެހޭ އިތުރު ކަންތައްތަެކްއ އެބަހުރި. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ރުމަށް ަޓކައިކުރަނގަޅު

ވެްސ ޤާނޫނުތަކަްށ  ޓަކައި ކުރުމަށްފަދަ މިފަދަ ކަންކަން ެރގިއުލޭޓު ކުރުން ސާލަކަށް ކުލީެގ ައގު ޮކންޓްރޯލުމި

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  މުއްހިމުޖެހޭ. ސަރުކާރުން މި ކުރައްވާ  ބަދަލުތަކެއް ގެނެވެން އެބަ

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް  ،ވެެގންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގޮތުަގއި މި ކަންކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާސިލު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި  ދާއިރާގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީއަރުވަނީ  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މޫސާ އަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
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 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

މިފަދަ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  2002/01ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން ެއްއވެސް ަމންފާއެއް ކުރާނެ އިޞްލާެޙއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން ބޮޑު ސިނާޢަތެއް ބަދަލުކުރުމަްށ ޓަކައި ީމގެ

 ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ފުޅާޮކށް ބޭނުން ،ބޮޑުކޮށް ޓެްއަގއި ބިން މިއަށްވުރެއްރައީސް. މިނިވަްނ އިޤްތިޞާދީ ވެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަން އެބަ މި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގޮތުަގއި ބޭނުންގެ ޖެހޭ. ބިމަކީ ވިޔަފާރި މުދަލެއް ޤައުމުގައި ކަ

ޔަށް ދޭ އަހަރުެގ މުއްދަތެއް ކުއް 15ޖެހިފައިވޭ. އެހެްނކަމުން، މިފަދަ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ޤާނޫނަށް

ނަ ކުޑަ އިޞްލާޙަކުންެނއް ގެން ޤާނޫނަށް މި އްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވާ މަންފާއެއް މިކުރެިވގެންނެއް ރަބިމަކުން އިތުރު

ކުރުމަކީ ރާއްޖޭެގ . ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނ ބިންވެރިނުދާނެކަން ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްވެގެން

ދާ ބިންތައް އެ މީހުންނަށް އެ އި ދިރިުއޅެމުންރާއްޖެތެރޭގަ ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ރަްއޔިތުން

ކާރުން މިއަދު ދިނުމަކީ ސަރުލްކިއްޔާެތއްގެ ގޮތުަގއި ހަދައިއެ ބިމަކީ އެ މީހުންގެ މި ،ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދީ

ގޮުތަގއި ޔަފާރި މުދަލެއް ވެސް ވި ޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ބިމަކީ ދުނިޔޭގެ އެެހން ޤައުމު ތަކުގައިކޮންމެހެން ކުރަން

ބިމަކީ ިވޔަފާރި  ،މި ސިނާޢަތު ފުޅާކޮށް ވެސް މިއަްށވުރެ ކުރަމުން އަންނަ އެއްެޗއް. އެހެންކަމުން، ާރއްޖޭަގއިބޭނުން

އުޭޅ  މާލޭގައި ދިމާވެގެން މި ،ޖެހޭ! މާލެ އަށް ބަލައިލާއިރު މުދަލެއް ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެޭވނެ އެއްަޗކަށް ހަދަން އެބަ

ނޑު ަމއްސަ ަލތަކެްއގެ އަާސސަކީ ދިިރއުުޅމުގެ ދަތިކަން. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ މައިގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި ހުޅުމާލެ ހިއްކަން ތުމުގެ މައްސަލަ. މިކަން ޙައްލުރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބިން ނެ

ކޮންމެ ފްލެޓެއްގަިއ  ؛ން މަންޒަރެއް. ަވރަށް ރީތިން އެހެޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އޭގެފެށި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނ

އަޅަމުން އެބަ ުބނޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މިވެނި އަދަަދކަށް ފްލެުޓ ވެސް ބިްނގާ

ސް ހަމަ ވަރަށް ށް ވެދިވެހި ހުރިހާ ަރއްިޔތުންނަ އޭ. އެހެންނަމަވެސްއަޅައިދިނުމަށް ސަުރކާރުން ްޕރޮޖެކްޓެއް ފަްއޓައިފި 

 ރުފިާޔކަން. ަހމައެއާެއއްކޮްށ އެ ބަނދަރަށާ  25ޖެހެނީ  އިން ބިން ހިއްކީމާ އަކަފޫޓަަކށް ނގޭނެ ހުޅުމާލެސާފުކޮށް އެ

ރުފިޔާ އަށް. ޭއެގ  35ންނަނީ އޮނޑާލީމާ ބިމުގެ ކޮސްޓު ޖެހިފައި އަދި އެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ބިމުން ކަ

ތި ރަްއޔިތުންނަށް ތަނުްނ އެ ގޯ ރުފިޔާއޭ. މިއަދު އެ 000،35އްެޗއްެގ ައގަކީ އަކަފޫްޓ ގޯ  1000މާނައަކީ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަފަސް މިލި ،ން އަވިްއކަމުންދަނީ ހަތަރު މިލި ން ރުފިޔާ އަށް. މިއީ އަޅުގަ

ްއެޗއް ނުަވތަ ފްލެޓެއް ގަނެފި މީހަުކ އިން ގޯ ރައްޔިތުންނަށް ައގުހެޔޮކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބެންޖެހޭނެ! ހުޅުމާލެ

ޔާުތގައި ދެން އެހެން ެއްއވެްސ ހަނީ އެ ލޯނު ދެއްކުމަށް ޓަަކއި. ޖެހެްތ ދުވަސް ެއ މީހަކު ހޭދަކުރަންއުމުރުގެ ާބކީ އޮ

ނޑުމެން އެބަ ތަށް ޖެހޭ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިާދވާ ގޮ ކަމެއް ކުރާނެ ފުރުޞަެތއް ެއ މީހާއަކަށް ނޯވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ޤައުމުގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުްނ  ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް މި ކަންކަން ބަދަލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި
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ދޭށޭ ބުނެ ުކޑަ ން ހޯދައިނުވޭ. ރަްއޔިތުންނަށް ބޯހިާޔވަހިކަ ެއއް ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާފަ އެްއވެސް ފަރާތަކުން މި

ޭދ  ތިން ގުނަިއގައި ސަުރކާރަށް ޭއގެ ނަފާ ލިބެމުންދާއިރުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަންޭއގެ  ،އަުގގަިއ ނެގޭ ލޯނު

. ރައްޔިތުން އެ ތަނުން ފްލެޓު ގަެނގެން ނުވަތަ ގޯތި ގަނެގެްނ ފެންނަނީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި މަންޒަރެއް ނޫން

ނޑުމެންނަށް މި ންވީމާ، ގޯތިގެދޮަރކީ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކިއ ފެންނަނީ. އެހެ ދަރަނިވެރިެވގެންދާ މަންޒަރު ައޅުގަ

ދާއިރާެއއްަގއި ރައްޔިތުންނަށް މި ކަންކަން  ފުޅާ ދުމަތަކަށް ވާހިނދު، މިއަށްވުރެކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚި

ލިބޭނެ  ށްފުރިހަމަކޮ ންފާ ރައްޔިތުންނަށް މިއަށްވުރެން މަގެ ޖެހޭ ގެންނަން. އޭ  ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ސަުރކާރުްނ އެބަ

ނަޑއެޅެން. އެ ކަްނކަން އުސޫލުތަެކއް އެބަ ރަްއޔިުތންނަކަށް މި ކަމުން ކުރާނެ  އެގޮތަްށ ކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާ ޖެހޭ ކަ

ލޯެނއް ނުލިބޭ. އަދި ެއ މީހުން  އްެވސް އަެގއް ނެތް. ބޭންަކކުންމަންފާއެއް ނެތް. ާރއްޖެތެރޭެގ ބިމެއްަގއި މިއަުދ އެ 

ފުދިގެެނއް ނުދޭ.  ންވާ ކަންތައްަތކެއް ެއއަކުންނެއްކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުކަންތައްތައް ފުރިހަމަން އަސާސީ ބޭނުންވާ އެހެ

 ފުޅާ  ސް ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު މިއަށްވުރެވެ ޤައުމުގައި އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ޤައުމުތަކެކޭ އެްއގޮތަށް މި

ނަޑއަޅަ ދާއިރާ އެ ކަން  .ޖެހޭ ށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން އެބައެ ޤާނޫނަ އި،ެއއްަގއި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ކަ

ނުދާނެ. ބިމަކީ ހިނގަިއގެން ކުރުމުގެ ސިޔާސަެތއް ބިންވެރި ން އެްއވެސް ކަހަލަނޫނިްއޔާ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ ކޮށްގެން

ވާއިުރަގއި ބިުމެގ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ވެސް ހަމަ ވިޔަފާރި މުދަލެއް ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެްއޗަކަށް

ނުޑ މިދެންނެވި ގޮތަށް ބޮެޑިތ  ބިމާ ބެހޭ ާޤނޫނަށް މިއަށްވުރެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ހިފޭނީ އަުޅގަ

އަހަރަްށ  30އަހަރުން  15 ކުރުމަށް ޓަކައި ިމގޮތަށް ހުށަހެޅިގެންދާިވގެން. ޭބނުންވާ ކަމެްއ ހާސިލުއިޞްލާޙުތަކެްއ ގެނެ

އްވެސް ހިފޭނެ އެއް މި ޤައުމުގައި ިބމުގެ ބޭނުންުކރުމަކުންނެއަހަރަށް ބަދަލު 10ައހަރުން  5ޔާ ނޫނިއް، ކުރުންބަދަލު

އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ، އުސޫލާއި ހަމައެއް މީގެން ެއކަށައެިޅގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ

މުގެ މުގައި އެކަަށއަަޅއިެގން ނޫނިއްޔާ މި ޤައުޤައު ކުުރވުމުގެ ސިޔާސަެތއް މިރައްޔިތުން ބިންވެރި، ބަދަލުކޮށް

. އުެލއް މި ޤައުމުަގއި ބިނާވެގެންނުދާނޭރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާ އެކު، އޮމާންކަމާ އެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މާޙަ

ޖަުކ އިނދެ ކުއް ލިބެނީ ވެސް މީހަކާ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްަގއި ޯގއްެޗއް ފުރަތަމަ މި

ރައްޔިަތކަށްެވ  މީކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. ދިވެހި، ައހަރުން މީހަކާއިނަސް. އެހެންީވމާ 40އޭނަ ، ލިބުނީމަ. ހެޔޮ

 މިއަުދގެ މި، ންޖެހޭނެ! އެހެންވީމާއަށް އޮންނަ މީހާ ދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބޭ ހިސާބުން ގޯތި ލިބުމުގެ ަޙއްުޤ އެވޯޓު

ނެޑއްމަޢަޤާނޫނަކީ މިއަދުގެ ތަހުޒީބީ މުޖުތަ ޤަބޫލެްއ  ށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ ގޮތުަގއި އޮތް ޤާނޫނެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

މީހުންނަށް އަމިއްލަ  ެއކު ރާއްެޖތެރޭގެ ރަށްރަށުަގއި ރައްޔިުތންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތިަތއް އެނުކުރަން. ހަމައެއާ

އް ބިްނވެރިެއްއ ނުކޮށްދެވޭނެ. ޝުކުިރއްާޔ ކޮށްދީގެން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނެ މިލްކިއްޔާެތއްގެ ގޮތުަގއި ެއކަން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.  ދީދީއިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމްދޫ ދާއިރާގެ ފޭ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ  2002/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ުރގެ އެއް އިޞްލާޙު ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ ސަރުކާމު މުހިއްަވގުތު ހަމަ ެގންނަން އެންމެ  އިޞްލާޙަކީ މި

އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ެދްއވި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ގައްދޫ ދާމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފަރާތުން 

ގެނެޭވ  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއިން ޮކންމެ ޤާނޫނަކަށް މި އެުކ ޝުކުރުވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ 

ނޑުމެން އެއިޞްލާޙަމު މުހިއްއިޞްލާޙަކީ ވެސް   އިޞްލާޙުަތކަށް ރަނގަޅަށް ިވސްނައި  ކަށް ެވގެންދާނީ ައޅުގަ

ހޭ އިޞްލާޙެއް އޮތިްއާޔ ގެނައުމުން، އެއީ ވަރަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލަގއި ވެްސ އަދި އިތުރަށް ގެްނނަންޖެ ،ފިކުރުކޮށް

ނޑުމެންނަށް ފައި  މު ކަމެއްމުހިއް ތުން ދާތަކެއް ކުރާނެ. ެއގޮކަމަށް ދެކިގެން މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ ިމއިން އަުޅގަ

އޮީތ  މު ވާހަކަ، ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިން މިއަޅުަގނޑު ވެސް ަބެއއް މުހިއް

ނޑުމެންގެ އަުތަގއި ރަނެއް ނެތް. ބިމުން ތެލެއް ނުނެގޭ. ރަން ފައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތގަ ރުބަދައެއް ނެތް. . ައޅުގަ

މި ބިން ، ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާހެން އާމްދަނީއެއް އަުޅގަގުޅިގެން އެ ބިމާ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އި ފަސާދަ ވަރަށްންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ކޮރަްޕޝަނާބޭނު މިކަން ، . އެހެންވީމާބޮޑަށް ފެތުރޭކަން އަޅުގަ

މު ކަމެއް. ރު ވިސްނުމަކީ ވެްސ ވަރަށް މުހިއްންދާއިގެނެވިގެގޮތަށް މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ކަމަށް ޙައްލު ލިބޭ

މީ  ،ވެސް ކުރީގައި ެވްސ މިތާގައި ދެންނެވުނު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ބިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރެވެްނޖެހޭނީ

ންޖެހޭނެ އްާޔ ހަމަހަމަ އުސޫލު އޮންނަނޫނޭ. ޔުނިޓަީރ ދައުލަތެއް ެވއްޖެޔުނިޓަރީ ދައުލަތެކޭ. ޓްރެޜަީރ ދައުލަތެއް 

ނޑު ުޅގެ އްޔާ މާލޭގެ ބިން ވަކި ގޮތަކަށް، ައއްޑު އަތޮމެން ޔުނިޓަރީ ދައުލަެތއް ވެއްޖެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް. ައުޅގަ

ނުވާނެ. ެއއް ުއސޫލެްއގެ ދަށުން ބެލެވެންޖެހޭނެ. އެއް ބިން ވަކި ގޮަތކަށް، ހދ. ހއ.ގެ ބިން ވަކި ގޮތަކަށް ޮއެވގެން

ނުވާނެ. ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ތަފާތުކުރުން އޮެވގެން މި ގޮތަކަށް ޢަމަލު އްބައެްއ، އެ  ޤާނޫނެއް، ެއއް

ނަޑކަށް  ،ފޫޓުގެ ބިެމއް އޮންަނއިރު 150ފޫާޓއި  100އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖެތެރޭގެ ަރށެއްގެ ަރއްޔިެތއްެގ  އެއީ ގާްތގަ

އިްނވެސްޓަރަކު ިއންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންާވއިުރ  ހާސް އަކަފޫުޓގެ ބިން. މިވަރުގެ ބޮޑު ބިެމއް އޮންނަިއރު ވެސް 15

ކުރުުމގައި ހެންނަމަވެްސ ކޮބައިތޯ އިމާރާތްއަަހރަށް ދެވިދާނެ. އެ 50އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އި. މާލޭގައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އެބަހުރި ތަފާތުތަކެއް. ހެދިފައިވާ ަގވާއިދުަތކާއި ުއސޫލުތަުކގެ ތެރޭގަ 

ވުެރ  އަށް ބުރި 4އޮންނަނީ  ރާއްޖެތެރޭަގއި މި ،ުކރެވޭއިރު ެވސް މައްޗަށް އަދި އިމާރާތް ެއއަށްވުރެ ،ބުިރއަށް 15
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އަށް މި ނެގެނީ އެންމެ މައްޗަށް. އެީއ  ބުރިހަތަރުފަސް ކުެރޭވ މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން. މައްޗަކަށް އިމާރާތެއް ނު

ބޮޑު ބިމަކަށް ވިަޔސް މިކަން  ާބރުގަދަ ބިމަކަށް ވިަޔސް، މާ ،ވަުރގަދަ މާލޭގެ ބިމަށްވުރެ މާ، ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ބިމެއް 

 ގެެނވިގެންދާއިުރ ހަމަހަމަ އުސޫލުގެ ދަށުންަގވާއިދު ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު މި، ރެވޭނެ ުއސޫލެއް ޯނވޭ. ެއހެންވީމާކު

ަގާވއިދުތައް ހަދާއިުރ  ކުެރވޭނެ ގޮަތށް އެސް އޭގެ ަފއިދާރާއްޖޭަގއި ހުރި ވަުރގަދަ ބޮެޑތި ބިންތައް ހުރި ރަށްރަށަށް ވެ

ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަުކގެ ތެރޭން ވެސް މިކަހަލަ ރަނގަޅު ަގާވއިދުތައް ހެދިގެން ހަމަހަމަ 

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ  އުސޫލެްއގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުްނނަށް ވެސް ބިމުގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލާަނންާވއިދުތަްއ ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ހަމައެއާ ގަ ާލއިުރ އަށް ބަލައި މާލެ ،އެކު އަުޅގަ

 ހުރި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. މާލޭގައިމު މައްސަލަތަކެއް އެބަވަގުތަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއް  ވަގުތުން މި މިސާލަކަށް މި

އަްށ  އްމުކޮށް ޯގއްެޗއް މިހާރު ފަޅިފަޅިއޮތީ. ޢާ ޮބޑަށް މި އައިއިރު ބިމުެގ ޖާގަިއގެ ދަތިކަން ވަރަށް މިހާހިސާބަށް

ެރ ވު ައކަފޫޓަށް 600ވުރެ ކުޑަކޮށް ބަެއއް މީހުންނަށް ގޯތިން ބައި ލިބިފައި އެބަހުރި.  ައކަފޫޓަށް 600ގޮސް ފަޅަމުން

ސްޓްރީެއއް ނުކުެރވޭ. ރަޖި ގޮތުން މިހާރު އެ ާޤނޫނުތައް ބުނާ އިދުތަާކއިށުްނ ހެދިފައިވާ ގަވާ ްއޔާ ޤާނޫނުގެ ދަކުޑަެވއްޖެ

އެްއ، މީހާ އިމާރާތްކުރާެނ ލޯނެއް ވެސް، ފައިސާ  އަށް ނުކުެރެވންޏާ އެ މީހާ އެ ބިން ރަޖިްސޓްރީ އެ، އެހެންވީމާ

ިއ ނެތް އޭނަގެ އަުތގަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެްސ ނެތް. މީހެއްގެ އަތުން ވެސް އެްއޗެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް

ނުޑމެން ވިސްނާލަން މުހިއް ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެޭވއިރުރަޖިސްޓްރީ ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، ބިމާ  މު އަުޅގަ

ވުރެ ކުޑަ ބިންތައް ެވސް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވެްސ  ައކަފޫޓަށް 600ތަންކޮޅެއް މީ ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

އަށް ލޯނެއް  މީހާ ކުރެވިަފއި އޮތީމަ އެައށް އެ ރަޖިސްޓްރީ މީހާ އެ ،ކުރެވި ން ވެްސ އިމާރާތްއެހެން ގޮްތގޮތުއަދި 

އަްށ ޝަރުޢީ ގޮތުން، އިސްލާމީ  ުވރެ ކުޑަ ބިން ވެސް އޭނަ އަކަފޫޓަށް 600 އޮންނަނީ. ެއހެންވީމާ، ވެސް ލިބެން މި

ކުރެވެންޖެހޭނެ. ބިންކޮުޅ ރަޖިސްޓްރީ އެބެންޏާ، އަށް ލި ބިން ބަހާފައި އޭނަ  އަށް ވާރުަތވެގެން އެ ޝަރީޢަތުން އޭނަ

ސް ބައްޕަެގ ވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ނުދެޭވނެ މީހަކަށް. ދެވިގެނެއް ނުާވނެ. އެހެންނަމަވެ އަކަފޫަޓށް 600އެހެންނޫނިއްޔާ 

އަށް އެ  ވުރެ ކުޑަ ބިންކޮެޅއް ދަރިފުޅަްށ ލިބެންޏާ އޭނަ އަކަފޫޓަށް 600ާލއިުރ އޮންނަ ޯގއްެޗއް ބަހައި

މި އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރޭގައި ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިތަނަށް އިޞްލާޙަށް ، ޖިސްޓްރީކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާރަ

 އެ  ތަނަށް ހިމެނިގެންދިޔުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ވަދެިވގެންދާއިރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނަމަވެސް ެއވެސް މި

ނޑު ޤަބޫނޑު ކުރިން ށް. ދެން ހަމަ އަޅުގަކުރެވޭނެ ގޮތަރަޖިސްޓްރީ ލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް އަުޅގަ

އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ގޯްއޗެއް ހޯދަން ަކއުންސިލަށް ސިޓީއެއް ލީމަ ކައުންސިލަށް  ބިންތައް މިހާރު މިރާއްޖެތެރޭގެ 

ނޑުމެްނގެ އް އުސޫލުަތކެ ،ގަާވއިދެއް ، ެއއްެވސް ކަހަލަ އިންިތޒާމެއް އަށް ދޭންވީ.ފެންނަންޏާ އޭނަ  ނޯވޭ. އަުޅގަ

އިނދެގެން ކާވެީނގެ  ލިބޭ މީހަކާ ހަމަ ގޯތި އެބަ ،އަށް ގޯތި ނުލިބި ކާފަ ދަރިން ތިބޭ މީހާ  ހަތަރުފަސް ދަރިންނާއި

މި މިންަގނުޑތައް ަގވާއިދުަތކުގެ ތެރޭން،  ،އުސޫލުތައް މި، އަށް ވެސް. އެހެްނވީމާ އަލަށް ފުރަތަމަ ކުއްޖާ ލިބޭ މީހާ
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 ބިމާ ބެހޭ ގަާވއިދުތައް ހެދެން އެބަ  ،ހާ އެްއޗެއް ނޯންނާނެ ލިޔެފައެއް. އެހެންނަމަވެސް ަގވާއިދުަތއްޤާނޫނުގައި ހުރި

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިކަހަލަ ްނ ގަާވއިދުތައް ހަދާއިރު ކަމާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތައް މިނިސްޓްރީތަކު .ޖެހޭ

ރާަގއި ެއބަހުރި، އަޅުަގނޑުމެން އަްއޫޑ ސިޓީގައި އެބަހުރި ެއއްގޯިތ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއި ކަންކަމަށް ބަލަން އެބަ

ދޭ ކޯޓުތަކަށް  މީހުން އެބަ 3ިއގެން އެ ޮއވޭ. ެއކަންކަމަ މީހަކަށް ދީފައި އެބަ 3މީހަކަށް ދީފަ.  އެްއގޯތި  3

، އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ ހާލަތުގައި ހުރި ތަންތަން ވެސް ސިޓީލަމުން. ކާކަށްތޯ މީގެ ައސްލު ލިބެންވަނީ ނޭނގިގެން. މި

ނޑުމެން އެބަ ކަންތައްތައް. މި ަގވާއިދުަތކާއިމީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި  ޖެހޭ އެންމެ  ާޤނޫނުތައް ހެދިގެންދާއިރު އަުޅގަ

އޮތުމަކީ ެއއީ ޅިފައި އޮތް އަހަރަށް ިވަޔފާރި އުސޫލުން ބިން ދޭން ކަނޑައެ  50އަހަރުން  35އޮތީ  މިހާރު މި ފައިދާހުރި؛

ނޑުމެންނަށް ރާ ގޮުތަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު، ޤަބޫލުކުއަޅުަގނޑު  ހަމަ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް އެއީ. އަުޅގަ

އެކަމަްށ ، އެރުންލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާއެސް.އީ.ޒެުޑގެ ތެރެއިން ވެްސ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ވެސް ހަމަ މި ކުރި

ނޑު ސަ ެވސް ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން.  ދެްއވީތީއަހަރު އިތުުރކޮށް 15ރުކާރަްށ މިހާރު މި އިތުރުކުރެވުުނ ޓަކައި އަުޅގަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙ މިގޮތަށް ގެންަނއިރު މަޖިލީހުގެ

ަގނޑު އެޭދ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމަކީ އެއީ ައޅު އަށް މި ވެސް ފުރިހަމަ ކުަރއްވާ ބޭފުޅުން ައދި މިއަށްވުރެމަސައްކަތް

ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ  ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ ހަމަ ުޝކުރު މި ،ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން ވާީތވެ އެ އެދުމަކަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަށުން ބަހުސް  ގެ 5.1ބިލަށް އެޖެންާޑ ައިއޓަމު  މި ، 2002/1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ން އިތުުރ މެންބަރަކު އިންތޯ ބަލައިަދއްަކވަމުން މި ގެންދާ ބިލަްށ ވާހަކަފުޅުކުރަްއވަ

 ބަސް ވިދާޅުވުމަށް ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. އަރުވަނީ ބިލުގެ ފަހު ފުރުޞަތު މި

 

 ބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެން

ގެނައުުމެގ ބިލަށް އިޞްލާޙުގެންނަން ވަނަ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2002/1 ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ޤާނޫުނ ނަންބަރު

ނޑުމެން މި އި ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް މުހިއްއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަުމންދާއިރުގަ  މު ބިލެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުދަނީދައްކަމުން މެންބަރުން  ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދެއްެކވި ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ަވރަށް އަުޑއަހައިފިން މި ބިލާ . އަުޅގަ

ަކމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިއްތިފާުޤވެަވޑަިއގަންނަވާ.  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްއީ ކަމާިއ މިވެސް މިކަުމގެ މުހިއްމު

ކަމެއް އަށް ހަލުއި އަކީ ޤައުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ތަރައްޤީ މާނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ޙަޤީޤީ ލުންބި ޙަޤީޤަތުގައި މި

މީ  ،ޮބޑު ފިޔަަވެޅއް. ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވާ ކަހަލަ ގެނައުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުްނ އެޅުްއވި ވަރަށް
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ދޭހަވާ ގޮތަށް ވިދާުޅވެއްޖެ.  އުޅޭ ކަެމއް ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އެހެންމަކަރުވެރި، ހީލަތްތެރި ރޭވުަމކުން ކުރަން

ުކރާ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ުކާރ ހީެއއް ަކމަށް. ރާއްޖޭގަިއ އިްނވެސްޓުޙަޤީޤަތަކީ އެީއ ކުށް

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނ ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންެޓއް ކުރަން ވިޔަސް  ،ސުވާލަކީ ރިސޯެޓއް ވިޔަސް ައދި އެހެން ކަހަލަ އިމާރާތެއް

ތަްނ ދޭންތޯ. ބަލާއިރުަގއި ބޮުޑ އިްނވެސްޓްެމންޓެއް ކުރަން ބޭނުންފުުޅާވ  ކުރަނީ ކިހާ ިދގު މުްއދަތަކަށް އެހުއްދަ

ބޮޑު  މީހުންނަށް ކުރަންވާ ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ވަރަށް އެއީ އެ އެކަށީގެންވާ މުްއދަތެއް ނެތިއްޔާބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް މާޒީވެންދޭ. އަބޭފުޅުންނަށް ވެގެ ހުރަހަކަށް އެ ވާހަކަތަްއ  . އެތަޖުރިބާ ލިބިއްޖެ ދިޔަ ތަނުަގއި އެުޅގަ

ނބުރި ގޮއްާސ އިން އެ ލާފައި ާރއްޖެބޭފުޅުން އިްނވެސްޓުކުރުން ހުްއޓައިަޓަކއި ވަރަށް ގިނަ  އެ ސަބަބަށްއަުޑއިިވއްޖެ. 

އް ުކއްޔަްށ ދީފައި މި ހުންނަނީ، އެީއ ގޮެތްއގައި ބަާލއިރުަގއި ގިނަ ޤަުއމުތަކުގައި ބިންތަ  އްމުވެސް ވެއްޖެ. ޢާ 

ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ  އްމުއަހަަރށް ޢާ 90ވިޔަސް ވެސް ެއއީ  ސަރުކާރުގެ ބިމެއް ވިޔަސް ައދި އެހެން ގޮތަށް އޮތް ބިމެއް

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ތަނަކުން ވެސް ބިންތައް ުކްއޔަށް ދެމުންދޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އި ދިއުމަކީ އެއީ މީގަ ށް ހުށަހެޅިގެން، ދިގުވެެގންދިޔައަަހރަ 50އަހަރުން  35މިހާރު މި އެޅުނު ފިޔަވަަޅކީ 

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދިަޔ ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެ. އަދި ެއއީ ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްނވެސްޓު 

ކީ ވެސް ސަރުކާރުން އެުޅްއވި ވަރަްށ ރަނގަޅު ފިަޔވަެޅއް ކަމަްށ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވެސް ާވނެ. މި ފިޔަވަޅަ

ަނވާ ކަހަލަ ިމއީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުަތކަށް އޮްތ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުެވވަަޑއިގަން

ޔަފާރިކުާރ ފަންތީގެ ވި މެދު މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާެއއް ކުރަމުންދާނެ ފަރާތަކީ  .ށް. އެހެނެއްނޫންފުރުޞަތެއް ކަމަ

ފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެރިްނ  ުޓކުރާ ފަރާތްކަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި މެދުށް. ސަބަބަކީ ރާއްޭޖގަިއ ރިއަލްސްޓޭުޓ އިްނވެސްބޭފުޅުންނަ

 އެއީ ބޮޑެތި ވިޔަފާިރވެރިންނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ދިގު ުމއްަދތު އިތުރުެވގެންދާއިުރގައި އެ

އެާއއެްއކޮށް ބޭނުންކުން ލޯނު މީހުންނަށް ލިބޭ ކޮންފިޑެންސާ، ހަމަ ޅުންގެ އިންެވސްޓްމަންޓުތައް ަކވަރުެވގެން އެބޭފު

 ަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން.ދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ުކރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަބުމުގެ ކަންތައްތައް ފަހިެވެގންލި

ހަދަންޖެހޭ އިމާރާތުގެ ކުޑަކަމާ  ށް ުކރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއިތަނަ ވުމާއި އެުމއްަދތު އިތުރު އިސަބަބަކީ މީގެ ކުީރގަ

ނުޑ ޮގއްސަ ޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންއެްއކޮށް ބޭންކުން ފައިސާ ނޫނިއްޔާ ލޯނު ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮ އި ވޭ. އަުޅގަ

ލިިބގެންދާނެ ކަަމށް. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް  ހިތްއޮތީ މި ކަމުގެ ސަބަބުން އެއަށް ވަރަށް ބޮުޑ ލުއިތަކެއްޤަބޫލުކުރާ

މާލެެއކޭ ެއއްގޮތަްށ އެއް އަެގްއގައި ާރއްޖޭގެ ުހރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ބިުމގެ  ،ބައެއް ބޭފުޅުން ޚިޔާލު ފާުޅުކރައްަވއިފި

. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަުޅަގނޑުގެ ިޚޔާލު ެއއާ ހަމަ ވަަރށް ތަފާތުއެއް ވަރެްއަގއި ހިފަހެހެއްޓެން އަގު

އެްއވަރެްއަގިއ  މަށް ވަންޏާ ދުރު ހިސާބުތަކާ ބިމުގެ ައުގގައިކަ ާއއި ައނެއްހެން ބުނާ ތަނެއްަގއި ސިޓީ

ނުހުރޭ. އަބަދުވެސް އެއީ ތަފާތުވާ ތަނެއް. ެއ ވާންޖެހޭ ސަބަބުތައް ވެސް އެބަހުރި. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ހިފެހެއްޓިފައި

އޮތީ މި ބިލު ބަދަލުވެގެންދާއިރު ނޫނީ މިއާ ގުޅިެގން ހެދިގެންދާ ގަވާއިދުތަްއ ތްނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާހިއަޅުގަ 
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ކަމަށް.  އަދި އެހެން ޯޒނުތަކުގައި ބިުމގެ ތަފާތުތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ ގެންދާއިރުަގއި ެވސް މާލޭ ޒޯނާހެދި

ބިން މިލްކުކުރުމުަގއި ވެސް މި ތަފާތު އެއާެއއްކޮށް އެ މިލްުކކުުރމަށް ޓަކައި މިހާރު އެ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަމަ

ހުންނަންޖެހޭނެ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި ބިންތަކަށް މިލްކުކުރުމަށް ޓަކަިއ ދައްކަންޖެހޭ ލާރީގެ އަަދދު 

ތަކުަގއި ހުރި ބިންތައް ގަިއ ނޫނީ ހުޅުމާލޭގައި ނޫނީ ރިސޯޓުތަކުަގއި މާލެއަތޮުޅގެ ިރސޯޓުކުޑަެވގެންދާންޖެހޭނެ. މާލޭ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާލްކުރާއިރުަގއި ެއއަށް ދަްއަކންޖެހޭ އަދަދު. މި ސަބަބަމި ހިތްއޮތީ މި ބަދަލުތަކާ އެްއކޮށް ށް ޓަކައި އަުޅގަ

މިކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެންމެން ވެސް ެއއްބަްސވާ އުސޫލުން މިއީ ވަރަށް 

ސް މި ފާސްކުރުމަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަްއވާ. އަދި މިއަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެ ރަނގަޅު ބިލެއް ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ވާ. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެބަ އެއްބަސްެވވަަޑއިގަންނަ  ދެްއވާނެ އެއްބާރުލުން

ބަދަލުތައް ކުދި އިޞްލާޙުތައް ގެންނެވުމަްށ  އަދި ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި ިމއަށް ގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮ މިއަށް ވޯޓުެދއްަވއި

ރަށް ބޮޑަށް އެކަމަްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އެއްާބރުލުމާ އެއްކޮށް މި ބިލު ފާްސކޮށްދެއްވުަމކީ މިއަުދގެ ސަރުާކރުން ވަ

ބިލު އަދި މި  ،މި ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ރިޔާސަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ،ކަމުގައި ާހމަކުރަމުން މެއްބޭނުންވާ ކަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން.  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑަށް ދެްއވީތީ ސަރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރުދަންަނވަމުން ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝީދު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރު ފަރާތުން ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ

ނުޑމެން އިބްދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ  2002/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތިދާޢީ ބަހުސްގެ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ގެ ދަށުން ދުވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ 7.1މާލަނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ހިސާބުން މި ނިން  މަރުޙަލާ މި

ނޑުމެްނ ހިސާބަށް ގޮއްސަަފއިާވ ކަންކަ  މަށް ވޯޓަށް ެއއްެސވުމުގެ ަވގުތުަގއި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނޭތޯ އަުޅގަ

ނޑާލަން.  ވޯޓަށް ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި  ހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަަކށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 ނިކު(މަމޫސާއިބު ރައީސް މަޖިލީުހގެ ނާޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑާލުމަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނޑު  އިގެން ކުރިއަށްއަ `. ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ ދާން މި ފަށަނީ. އަޅުގަ

 ށް. ކޮމިޓީތަކުން ހުަށހަޅާ ކަންކަން. އަ 6މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ  ،ތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅަން އޮތް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މިގޮ -6.1

ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  99/2ަޚލީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫުނ ނަންބަރު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓު ގޮުތގެ ިރޕޯޓު ނިންެމވި ރަްއވައިން ދިރާާސކުގެަނއުމުގެ ބިލު މުިޅ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއިޞްލާޙު

ޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދޭނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން. ސަުރކާުރ ފަރާތުން

ގެނައުމުގެ ބިލު މުޅި ޞްލާހުޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އި ިދވެހިރާއްޭޖެގ ، 99/2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،ގޮުތގެ ިރޕޯޓް. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ނިންމެވި ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއިމަ

ޓޫިރޒަާމ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ، 99/2ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު

އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ ިރޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީން ދިރާކުރަްއވައިމުޅި މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅުމުގެ ބިލު

 ގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިވާނެ. 2014 ބަރުޑިސެން 2ކޮަޅކަށްފަހު( މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމެވެ. )ަވގުތު

 ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުމާގޮތަށް މި ރިޕޯޓު ޢިްއޒަ ދެންނެވި އިޞްލާޙު. ކުރިން  2ވަނީ  ރިޕޯޓަށް ލިބިފައިމި 

 ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމުފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކީ  ؛އިޞްލާަޙކީ 2ވަނީ. އެ  ލިބިަފއި އިޞްލާޙެއް 2ގުިޅގެން 

 އަރުވަން. ރުޞަތުއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފު  އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( ތިރިއަށް ައކުރެއް  35ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ގެނައުުމގެ ވަނަ އިޞްލާޙު  6 ބެހޭ ޤާނޫނަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ، 99/2އިޞްލާޙުކުރުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓުަތކާއި ޓޫރިސްޓު ހޮޓާތަކަށް އަންަނ ސޯހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޓޫރިސްޓު ރިއެކު ިދވެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ 

އެމެރިާކ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުްނ ގްރީްނ  (ހަެއއް) 6ތަނެްއގަިއ ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މީހަކަށް  ޓޫރިސްޓުން ެއއިން

 ނެގޭނޭ. ުޝކުރިްއޔާ. ސްއި ދައުލަތަށް ޓެކްޓެކްސްގެ ގޮުތގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގަލޮޅު ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު

 . هللاއުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާ
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އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ  ފައްޔާޟް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަމު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރު ވަނަ 2ޝުކުރިއްާޔ.  އަުރވާނަން. ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޞަތު އިޞްާލޙަށް އަުޅގަ

 މަޖިލީހަށް އިއްވާަލދިނުމަށް ދަންނަވަން.  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ އިޞްލާޙު هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާެގ )އ(ގެ ފަހަތަށް ތިރީގައި  35ހަޅާ ިއޞްލާޙަކީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހުށަ

 ހުން ލިބޭ އާމްދަނީ)ކ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޓެކު މަތީން އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް. މި މާއްދާގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ

 ތްތެިރ ރައީސް.ޓެހި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަަކށެވެ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒައްޚަރަދުކުރަންވާނީ ތިމާވެއްޓާ ރަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އަރުވަން. ގަމުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު

 ިއސްމާޢީލް. ފައްޔާޟް

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ގަލޮޅު އުތުުރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅު  !އާދެ  ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮޅަށް ތެދުވެަވޑަިއގެން ވިދާުޅވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

 މަޢާފުކުރައްވާ! ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތީއދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މިހާރު  ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މުޅި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ ނިމި

ކުރާ އުސޫލުން އްމުކޮށް ކޮމިޓީގައި ޢަމަލުޢާރިޕޯޓު ހުށަހެޅީ. އެހެންވީމާ،  މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ރިޔާސަތުން ދެންމެގައި

ނޑު ހީކުރަނީ. ދެން ެއހެންވީމާ، އެކަމަށް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ތި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ދެއްވި  ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މުޅި މަޖިލި ނަވަން. ާޢއްމުޮކށްއެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަން އަްށ ޮގސްގެްނ  ސް ކޮމިޓީއަުޅގަ

ުނގަންނަާވކަން ފާހަގަކުރަން. އެއީ ކުަޑކޮށް އެރި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ތެދުވެަވޑައި ގެންދަާވިއރުވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން 

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިލަން ،އޮޅުމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ބަލައިގަންނަން. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ގެަނއުމުެގ ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 99/2ޚަލީލް ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު

ނޑަެއިޅފައި ނިންމެވި އިމުޅި މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރައްވަ  ބިލު  ؛ތު ޖުމްލަ ވަގު ،ވަނީ ގޮުތގެ ރިޯޕޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

 މިނެޓު 27ށް މަނޑަެއޅިފަިއވާ ޮގތް. ޕީ.ޕީ.އެލާނަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަަކށް ވަގުތު ކައިނޑު ދަްނނަވަގަިޑއިރު. ައޅުގަ  1

.ޭއ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 48 މިނެޓު  7އަށް  ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  58 މިނެޓު 14ންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ސިކު 59

 3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3އަށް  ދާލަތު ޕާޓީޢަިސކުންތު.  15މިނެޓު  3އަށް 

ނޑު މިހާރު  މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަުތމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަ

 ޘްމާނަށް. ޢު ޖަމީލް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަަނފުށީ

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ގެެނވުނު އިޞްލާަޙކީ ޙަޤީޤަތުަގއި  މި، 99/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

މިއޮތް ނާުޒކު ތިމާވެށި  އިރާއްޭޖގަ ޓަކައި މި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ފަތުުރވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ިމގޮަތށް ބޭއްވުމަށް

މަޝްހޫރުވެފަިއވާ ިމ ފަތުރުވެރިކަމަކީ މިގޮތަްށ އަށް  ންެގ މި ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދުނިޔެ އަުޅަގނޑުމެ ،ހިމާޔަތްކޮށް

ނޑު ޤަމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގަ އްގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ވަަރށް މުހިދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ކުިރއަށް  ބޫލުކުރަން. އި އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ޓެކްސް ނެގޭހަމަ ނޑުމެން މި ،ހިނދު އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ  ނެގެނީ ހަމައެކަނި މި ޓެކްސް އަުޅގަ

އަދި ޚާއްަޞކޮށް ކުދި ގެސްުޓހައުސްތަކުން މި ޓެކްސް ނުެނގޭނެ އިންތިޒާެމއް މިގޮތަށް  ޓުތަކާއި ހޮޓާތަކުން ކަމާސޯރި

ފަނތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ެވސް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެްއ  މެދު، ތުގައި މި ކުދިހަމަޖެހިގެންދިޔަކަމީ ވެސް ޙަޤީޤަ

ނޑުމެންގެ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އަުޅގަ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ،ހިނދު ެޓްކސްގެ ވާހަކަ ިމގޮތަށް ަދއްކާކަމަށް އަުޅގަ

ކަިއ ސަރުކާާރ ރުވެރިކަން ިމގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ޓަ ރާއްޖޭަގިއ މި ފަތު ކަމަކީ މި  އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އެއް 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތަކުްނ މިއަދު އަ ގުިޅގެްނ މި އަދި އަމިްއލަ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ޓުތަކާސޯއަދި ރި ުޅގަ

 ެވސް މި  އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާ މަަސއްަކތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ،ޓުތަކުަގއި ވެސްސޯފެނިގެންދަނީ ރި

ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުންދާކަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި  ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެިރުކރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް
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ކަުމގައި ިވޔަސް އޭ ިކޔާފައި ެޓްކސެއް ނުނެގިރާއްޭޖގައި ްގރީން ޓެކްސް ންގެ މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެ

ނުޑމެންގެ ތިމާވެއްޓާގިނަ ކަންތައްތަކެ  ރުދަމާ އާއި މިހެންގޮސް ވަރަށްދަނީ ނަ މި ސަރުކާރު މި  ގުޅުންހުިރ  އް އަުޅގަ

ނޑުދޮށްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާތު މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުން މި ވަރަށް  ގިނަ ކަންަތއްތައް ކުަރމުންދަނީ. ގޮ

ނޑަައޅާފައި އެބަ އެއް ިމއަހަރު ބަޖެޓުަގއި ެވސްދަނީ. އެތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާ  އޮތް. އެހެްނވީމާ، މިއިްނ  މިކަމަށް ކަ

އްޓެނިވި ގޮތަށް ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ މިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ފަތުރުވެރިކަން ެދމެހެ

ނޑުމެން މި، ޓަކައި  މި ސަރުކާރުން މި ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންާވ އަނެއް  ަރއީސް،  ަކމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ކުރަްއވަމުންދާ މަސައްކަތްަތއް. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މި ނާޒުކު ތިމާވެށި  ޓުތަކުަގއިސޯއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރި ވެސް ފަތުރުވެިރަކމުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ވަަރށްރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި  ދުނިޔެ  ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުަރމުންދޭ. އަޅުގަ

 ޓުތަކުގައި މިހުރިހާ ސޯމި ރި ،ހިނދު މެންގެ ރާއްޭޖގައި އުފެިދގެންދާޓުތައް އަޅުަގނޑުސޯފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ރި

ނޑުމެންގެ ތިމާވެއްޓާ ރަދަ ކަމެއްހެން ބައްޓަންކުރެިވގެްނ މި މަތީން.  އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ޓެހި އުސޫލުަތކާއްނީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް  އަޅުަގނޑުމެން މި ފަތުރުވެރިކަން މިގޮތަށް  ،ކަމަކީ ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހިނދު ނޑުމެން ނަގާ ހަމައެކަނި ޓެ ،ކުރިއަުރވަމުން އަުޅގަ ކްްސއަކުންނެްއ އަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ތިމާވެއްޓެްއ ރައްކާތެިރއެއް ނުކުެރވޭނެ. މިކަްނ  މި ށްނޑުމެންނައަޅުގަ 

ނޑާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ނޑުމެންގެ ފަތުުރވެރިކަން ފު ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަުޅުކރެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑާލުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެކަންތައް ހުއްޓާލަިއގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  މި އިން  ަގނޑުމެން ފަތުރުވެރިކަން ފު

އެއް ބޭފުޅުން އެބަ އަށް ނިސްަބތްވާ ބަ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ބޭރުގައި ވަރަށް

ންނަން އެހެރީ ފެ ގެންދަވާ. ީމޑިޔާަތކުަގއި މީހުން އެްއވާ ތަންަތނުގައި ަލއިބްރަރީތަކުަގއި ެވސް މިއަދުކުރަްއވަމުން

ނޑުމެންނަށް މި އެފަދަ ފޮތްތަކާ ނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ފަތުރުެވރިން ެއއްޗެހިަތއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ގެ އަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ާމޔަތްކޮށްހިރާއްޖޭަގއި ފަތުރުވެރިކަން  މި ނެތް ކަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިއެއްޔަ ޓެކްސެއް ެނގި  ގެއަުޅގަ

ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެްނ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ުކރިއަށް ގެންދެވޭނެ އުސޫެލއް  ކަން ރީތިދުރަތީ މުއްސަނދިގު

 ން މިޖެހޭ މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭ އެބަ ކަންތައް ހުއްުޓވާލުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ނެތް. މި ހަމަޖެހިފައެއް

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ކަންތައްތައް ކުރަން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ފަތުުރވެރިކަން ުކރިއަރަމުން އަްށ  އަންނައިުރގައި ައޅުގަ

 ނެއް ރާއްޖޭެގ އެތައް ވިޔަފާިރވެރިންޮއެވގެން ްއސާހިމީގައި  މިއަންނަ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ބޭުރގެ އެަތއް ވިޔަފާިރވެރިންނެއް

މިހުރިހާ  ،ގަިއގެންކުން ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަޮއވެގެން ާރއްޖޭގެ އެަތްއ ވިޔަފާރިވެރިންެނއް ބޭރުގެ ެއކިއެކި ބޭންކުތަ އްސާހި

ހެދުމާއި ސްކޫލު އެޅުމާިއ ރަށްރަށުގެ ބަނަދރު، ނަށް އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ރިސްކެްއގެ ތެރޭަގއި ތިބެގެން ރައްޔިތުން

. އްއިން އަންނަ ފައިސާތަ ދަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެ ގިނަ ަކންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުެރވިގެްނ މި މިހެންގޮސް ވަރަށް
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ގޮތުގައި މީގެ އަސަުރ  ކުރެވޭ މަސައްކަތްަތކަީކ ސީދާ އިން ބޭރުަގއި މި އިސާ ހުއްޓާލުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެފަ އެކަމަކު މި

މިލިއަން ރުފިޔާ  300 . އަޅުަގނޑުމެންެގ ުޒވާުނންގެތިބި އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށްކުރަނީ އެްއކަލަ ސޯފާަގއި  މި

ނޑުމެްނެގ ޒުވާނުންނަށް ހުރި އެކިއެކި ފުޓުބޯޅަ  ދަނީ ވެގެން މި ދަނީ. ނަތީޖާއަކަށް ހުއްޓިގެން މި ނޑުތަާކއި އަުޅގަ ދަ

ފަހުން ނިމިގެން  ކަމެއް އެންމެ މިހުރިހާ، ތަކާތިމާޢީ ސެންޓަރުކިއެކި އިޖްއެ  ތަކާއި ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކާއިފުރުޞަތު

ރާއްޖޭގަިއ  ން މިަކމުގެ ތެރޭފަތުރުވެރި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

އަންނަނީ  އްސާެއްއ އަޅުަގނޑުމެން މިހިމު އްސައްކަުތަގއި އެންމެ މުހިމަ މުން އަންނަުކރެވު ރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި މިތަ

ރިސްކެްއގެ ތެރޭގައި ތިެބގެން. ބޭންކުތަކުން ބޮޑެތި ލޯނުތައް  ބޮޑު ވަރަށް މުންކަން. އެއީ ިވޔަފާރިވެރިންފަތުރުވެރިކަ

އްމު ރައްޔިތުންނަށް ޢާތުތަކެއް ިވޔަފާރިވެރިންަނށާއި ގިނަ ުފރުޞަ ސަރުާކރުން ވެސް ވަރަށް ،ގަިއގެން ތިބެގެންނަ

ކަްނތައްތައް މިހެން ހުއްޓާލީމާ  ގޮުތން. އެހެންވީމާ، މި ގެހުޅުވައިީދގެން ކުެރވޭ މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާއެއް 

ނޑުމެ ކަށްރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެތެރޭގެ  ސްކޫލުތަުކެގ ، ންނަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ނުލިބިައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ެއކިެއކި، އްކަތްތައް ުހއްޓުމަކަށް ައއިސްމަސަ  ،ކުރާ ޮޑކްޓަރުން ނުލިބިހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި މަސަްއކަތް އަުޅގަ

ަރއްޔިތުންނަށް. އެހެންވީާމ، މި  ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަސަރު މި ގޮުތގައި ކަންތައްތައް ހުއްިޓގެންދިަޔއިމާ ސީދާ މި

ނޑުމެްނގެ މި އިންޑަސްޓްރީ ސަލާމަތެްއ  ނޑުމެންނަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި އަުޅގަ ގްރީން ޓެކްސުން އެކަންޏަކުްނނެއް އަުޅގަ

ނޑާުލމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުާރ  ނޑުމެން ފަތުރުވެރިކަން ފު ނުކުރެވޭނެ. މިކަންތައް ހުްއޓުވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތުގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ގޮ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ސީދާ ތައްތައް ހުއްޓަިއގެން ނޫނިއްޔާކަން ވެސް މިމީހުން

 ނުދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަންނަ ފައިސާތަކެއް ވަދެގެން ޖީބުތަކަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ މަުޑއްވަރީ  ނުޑ މިހާރުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދުމަނިކަށް.  އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ގެނެވޭ  ހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަާމ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ިދވެ، 99/2ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެްއ ކަމުގައި ދަންަނވަން. އަދި، އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ިމ 

 ރުންނަށް އިޞްލާޙު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ުކރެއްވި މަސަްއކަތްތަކަށް ައޅުަގނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަ

ރަތަމަ މި ފު އެންމެ ،އެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ވަެރްއގެ  ކޮންމެވެސް ، ވުރެ އިތުރަށް ފުރިހަމަުކރެވި ގޮަތށް ދިަޔއިުރގަިއ މި އިޞްލާުޙ އޮތް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން
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ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމ އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންދާނެ. އެީކގައި މިއަދު އަ  ބަދަލުތަކާ ޅުގަ

ޑޮލަުރ  10ފުރަތަމަ ސަުރކާރުން ހުށަހެޅުއްިވއިުރގައި ޮއތީ އޭރު ބޮލަކަށް ގިަވޑަިއގަންނަވާެނ މި އިޞްލާޙު ކުރިން އެނ

ހެދިފައި ހުންނަ ގެސްޓުހައުސްަތއް ެވސް ތަކުަގއި ރަށް ،ގޮތަށް. އަދި ހަމައެާއެއކީަގއި އޭުރގައި ާރއްޖެތެރޭަގއި  ނަގާ

މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން މި ޓެކްސް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް އޭރު އިޞްލާޙު ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތީ. 

 ،އެކީ  އިތުުރ އެހެން ފަރާތްތަކާއަދި  އި ކުރެިވގެންދިަޔ މަޝްވަރާތަކާއެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޓުޚާއްޞަ ިއސްކޮށް ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުންނާ އަދި ޖަމުޢިއްޔާ ރިޒަމް ސިނާޢަތުގައި އަކޮށް އަުޅގަ

ވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ގުޅިގެްނ މިކުރެުވނު މަޝްވަރާތަުކގެ އަލީަގއި މި އިޞްލާޙު މި ޖަމާޢަތްތަކާ

ގޮތުން މިއަދު މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ  ގެ. ޭއގެ ނަތީޖާެއއްބަދަލުތަެކްއ ގެނެވިފަ ހެޔޮ ،ރެވިބަދަލުކު

ީކގައި ައޅުަގނުޑ ގޮތަށް. އަދި ހަމައެއާއެ ޑޮލަރު ނެގޭ 6ކަށް ބޮލަކަށް ޔަގެންާދއިރު މި ފާސްވެގެންދަނީ ރެފާސްވެ

ތްކުރާ ުނވަތަ ފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުަގިއ ކު ފާހަގަކޮށްަލން މި ސިނާޢަތަށް ވަނުމަށް ޓަކައި މަސަްއކައެ  ވަރަށް އުފަލާ

ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު  މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެހިފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް  މެދު މަސައްކަތްކުރާ ކުދި އަދި

ނުޑ  އީމި ުކރެވިފަިއވާކަންހިންގާ ގެސްޓުހަުއސްތައް މީގެން އިސްތިސްނާ ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރަށްފުށުގައި މި އަުޅގަ

 ވެސް ކޮންމެވެސް  ދޭތެރޭގައި . އެހެންނަމަވެސް، މި އިސްތިސްާނއާކަމެއް ެއކީަގިއ ފާހަގަކުރާ ވެސް ުޝކުރުވެިރކަމާ

ނޑު ޖުވީ ވުންތަެކއް ހުރި ހުރިކަމުގައިވަރެްއގެ ޚިޔާލު ތަފާތު މްލަ ގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ހަމަ ނަމަެވސް އަޅުގަ

ށް ދިޔުަމކީ އެ ކުދި މެދުފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަށް މި ސިނާޢަތަތެެރިއން އިސްތިސްނާެވގެންދާމީގެހައުސްަތއް ގެސްޓު

ލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަެތއް ޤުވެިރކަން ހުރި ފަރާތްަތކަށް އުޓުތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ޝަސޯވަނުމަށް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓު ރި 

ނޑު ޖުމްލަ ގޮެތްއގަިއ  ،. އާެދ، އެހެންކަމުންގޮތުގަ ލު ދަންނަވާލަން އޮތީ ިމގޮތުްނ ހާ އިޞްލާޙަށް ާތއީދުކުރާމި ައޅުގަ

ޑޮލަރު ނަގަިއގެްނ  6ކަން. މި ދެއްަގއިޤްޞަގިގެންދަނީ ވަރަށް މަތިވެރި މަނެގޭ ޓެކްސް ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ނެ މި

ނޑުމެން ހޭދަ މިދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަ ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮންނާނީ ނުވަތަ، ކުރަނީ ނީ އަޅުގަ

ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްކަން.  ދަކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާދަނީ މި އާމްދަނީ ހޭ ވެގެން މި ސިޔާސަތަކަށް

 މި ލިބޭ ގެއްލުން ހިމާޔަތްކުރުން ނާުޒކު ތިމާވެީށގެ ސަބަބުން ރަށްތަކަށް ، ތަ ރާއްޭޖގެ ތިމާވެީށގެ ސަބަބުންއަދި ނުވަ

އެކީ  އީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އުފަލާަކއި ުކރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކަން މިނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް ޓަ

އެީކގައި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ޙު މަޖިލީހުން ފާސްެވގެންދިޔުމާކަމެއް. އާދެ، މި އިޞްލާ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ޓުަތއް ސޯސްޓު ރިވެސް ާރއްޖޭގެ ޓޫރި  މިއަދު ،ހަގަކުެރްއވި ފަދައިންގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ދާދި ދެންމެއަކު ފާ

ތިމާވެށި  ބޭފުޅުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ޓެހި ގޮތަކަށް. އަދި އެއްވަރަށް ރަ ޓާއްހިންގަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެޙަޤީޤަތުގައި 

 ޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭވެސް މިއީ އަ  ބޮޑު ޤުރުބާނީވަމުންދާ ފަރާތްތައްކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ

އިން ުނަވތަ މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން  ޢާރީޛަމި ިއޞްލާޙުގެ  ،ކަމެއް. ހަމައެާއއެީކަގއި މި އިޞްލާޙު ފާސްވެ 
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ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ލިބޭ އާމްދަނީ ވަންނަން ފެށުމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތަށް މި ޖޭގެ ރާއް ،އެކީގައި އަުޅގަ

ކޮްށ ތިބޭ ބޭބޭފުޅުން ނުވަތަ ތްކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި އިސްމާޔަހިތިމާވެށި 

ނޑުމެން ވަަޒންކުރަންޖެހޭނެ އެހީތެރިކަމެއް. ސޯރި ޓުތަކުން މި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމަކީ މިއީ ޭއެގ އަގު އަުޅގަ

ނޑު ވަަރށް އުފާކުރަންއެހެންވީ ނޑު ސަރުކާރަށް، މާ، އަުޅގަ ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް  ހިތްއޮތީ މިލާއިގޮވަ  އަުޅގަ

 އަީކ ސީދާ ރާއްޖޭގެ ތިމާެވއްޓާ  ލިބޭ އާމްދަނީ މި ިއ،ޝަުޢޤުވެރިކަމާ ެއކީަގއި ބަލަހައްަޓވަ ،އެީކަގއި ރުވާތެރިކަމާފަ

ްއެގ ރަށެނަމަވެސް ނުވަތަ ވީ  ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަށެއްގެ ބަނދަރުކަމުގައި

 ،ނަމަެވސްވީ ކަމުަގއިރާ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަްތކުރުންގި ،ނަމަވެސްވީ ން ކަމުގައިއިމުކުރުޢާފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

މިފަދަ ސީދާ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުެރވޭ ޚަރަދުަތކެއްކަްނ ޔަޤީންކުރުން ިމއީ ، ނަަމވެސް ވީ ތޮށިލުން ކަމުގައި 

ސަރުކާރަށް އިލްތިމާްސކުރަން ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން މި ފަތުރުވެރިކަމުެގ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑުމެން މި ސިނާޢަތަށް މި  ސިނާޢަތުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ އަދި ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ސިނާޢަުތގެ ތެރެއިްނ ެޓކްސްކުުރމަކުންނެއް އަ  ނަށްވަންނަ އާމްދަނީެގ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ކޮންމެހެން މި ސިނާޢަތް  ރާއްޖޭގެ ތިާމވެއްޓަްށ ކޮްނޓްރިބިއުޝަނެއް ލިިބގެންދިުޔމަކީ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ އެކަިނކަމުަގިއ ބަލައިގަެނގެން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރޭވ މަސައްކަތެއް  ނުވާނެ އިނޭގތޯ. އަުޅގަ

ނޑާލުމަށް ޓަކައި ފަތުރުވެރިކަން ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓަކައި މިސި ނޑުމެން ނާޢަތު ފު  ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ރާއްޖޭެގ  އިން ނަމަވެސްޛަީރޢާ ނޫނެއްގެ ައކީ ޤާ އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި  !ޖެހޭ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން އެބަ

ނޑާލުމަށް ަޓކައި މި ނޑުމެން ހުއްުޓވަން ޛަރީޢާ މަސައްކަތް ާޤނޫނެއްގެ  ކުެރވޭ ފަތުރުވެރިކަން ފު އިން ނަމަެވސް އަުޅގަ

އިން ބޭރަށް ަވަޑއިގެން ާރއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަުމގެ ސިނާޢަތް ހަލާކުކޮށްލުމަށް  ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ކުީރގެ ެވރިން ރާއްޖެ އެބަ

، ޓަކައި ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަ  އިން ހޯދުމަށްޓަކައި ދަްއކާފައި ހުރި ވާހަކަަތއް ނުވަތަ ބޭރުގެ ނޫސް މީޑިާޔތަކުގެ ހެޑްލަ

ނޑު ވަރަށް ހަރުކަށި  ،މި ސިނާޢަތް ޤުރުބާންކުރުމަށް ޓަކައި ކުރި މަސަްއކަތް  ބާރާތުން ކުށްވެިރކުރާއިމިއީ އަުޅގަ

ތްއޮތީ ނެތް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހި ކަމެއް އިނގޭތޯ. މިކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން އަދިެވސް ޤާނޫނަކުން ހުއްޓުވިފަެއއް

ޖެހޭ ޤާނޫނަކުން ހުއްޓުވަން އިނގޭތޯ. ާރއްޖޭެގ  ކަންކަން އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ހިތްޮއތީ މިލާއިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ 

ބޭބެފުޅުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ  ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭއިރުަގއި އެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން މިހާ

އަްށ  ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ޖެހޭ. އެ ތައް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހަދަން އެބައަޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނު

ވާނީ  ވަމުންދާ ޤުރުބާނީގެ އަގު ައޅުަގނޑުމެްނ ވަޒަންކުެރވުނު ކަމަށް ޓަކައި ރާއްޭޖގެ ތިމާވެއްޓަްށ ޓަކައި މި

ނޑާލުމަށް ޓަކައި މިކުާރ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބައެއް ވަިކަވކި ފަރުދުން އަޅުަގނޑުމެން ސިނާ ޢަތް ފު

އިން ހުއްުޓވިގެން. އެހެންީވމާ، ރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޛަރީާޢ މަސައްކަތް ޤާނޫނުގެ 

 ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭން  ޖެހޭ. ޤާނޫނީ ހިމާޔަތްތައް އެ ޓަކައި އިތުރަށް ޤާނޫނުތަްއ ފުރިހަމަކުރަން އެބަ
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ފޯރުކޮށްދެއްވާ އެހީތެރިކަުމގެ  ،ދެއްވާ އަށް ޓަަކއި ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަށް މި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ޖެހޭ. އެ އެބަ

ނޑުމެންނަށް ަވަޒންކުރެވޭނީ މިފަދަ އުސޫ ނޑު ޤަބޫލުކުރާިހތްވަނީ. ދެްއވިކުން ލަ އަުގ އަުޅގަ ފުރުޞަތަށް  ކަން އަުޅގަ

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ޮބޑަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަން އިވެސް މެްނބަރަކު އިންނެވިތޯ ބަލަ ދައްަކވަން އިތުރު އެއް ްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނަންބަރުގެ  ވަނަ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ދަށުން  75ބޭނުން. އާދެ! އިތުރު އެްއެވސް މެންބަރަކު ނެތް. ގަވާއިުދގެ 

ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މަތީން މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ އެ ،ދަށުން

ގެަނއުމުެގ ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 99/2ޚަލީލް ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު

 ވަްނ. ވަނަ ކިޔުން ިއއް  3ބިލުގެ 

ދޭ އިން ލިބި ވަނަ މާއްދާ 116ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ  ،6.2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު -6.2

ގެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ މިނިސްޓްރީތަާކއި އެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން 2013 ބަރުންނޮވެ  17އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން 

ލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު އޫސަރުކާރުގެ މަސް ،އިާވ މައްސަލަތުން ފޮނުވާފަގުޭޅގޮ ގަމުންދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތާހިނ

ގައި  2014 ބަރުންޑިސެ 3ށަހަޅާ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއުވމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު

ެދއްވާީނ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އިއްވަރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ. މި

ރަޝީދު. ިޢއްޒަތްތެިރ  ިރޔާޟް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާިއރާގެ ވިލުފުށީ ،އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު 

 މެންބަރަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ެކވުން:ރަޝީދު ވާހަކަދެއް  ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ވަނަ  116` ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ރިޕޯޓަީކ ދިވެހިރާއްޖެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ މިނިސްޓްރީތަކާއި ެއ 2013 ަބރުންނޮވެ 17ދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މާއްދާގެ ދަށުން ލިބި

ރަްއޔިތުންެގ  ،ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ މަސައްކަތާ ގަމުންދާ ތަންތަނުގެމިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ހިނ

މަސައްކަްތ  . މި ރިޕޯޓުގެ ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ރިޯޕޓްމަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު 

ވަނަ  2014 ބަރުންޑިސެ 2މި މައްސަލަ  ؛ަގއި އަދި މި މައްސަލަ 2014 ބަރުންނޮވެ 26ވަނީ  ޓާފައިއްފުރަތަމަ ފަ

ދެްއވި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ންވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަޑަިއގެ 20ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ 

 މި މައްސަލަ  ،. އެހެންކަމުންވަނީ ކޮމިޓީން ނިންމާފަ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައި އޮތް

މެދުގަިއ ގޮެތްއ ނިންމެވުމަށް މި ކޮމިޓީެގ  ޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ރިޕޯޓާއްވަިއ، ޢިއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނު
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ނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން  ،ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ން މިކަންކަން ކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ިމ ތިޔާރާއި ބާރުގެ ދަށުޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ އިޚްޤާނޫނުއަސާސީން ރައް

ކަމަކީ އެ  ގުޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމާސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަކަށް އަްނނަ ބަދަލުތައް ރައް

ޑައިގަންަނވާ ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުުރމަށްފަހުގައި އެއާ ބެހޭ ގޮތުްނ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަ

 ަސލަ ނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯވެސް ައވަހަކަށް އެ މައްހާއެަކން ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ވީ  އިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގަ 

ލިއްޔަތު އަދާކުާރ އޫލާޞްތެރިކަމާ އެުކގައި ސަރުާކރު މަސްމަސައްކަތް ވަރަށް އިޚް އަށް ފޮނުވުން. އެހެންކަމުން އެ

އެ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ،ވަނީ ކޮށްދެއްވާފަ. އެހެންކަމުން ގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންބަލާ ކޮމިޓީ މިންވަރު

ނުޑ މިއަދު ދަންނަވަން. ައދި އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން  11 މެންބަރުންނަށް ެވސް ަވރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް އަުޅގަ

ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ޖިލީހުގައި ނިމިގެންދާނެމިއަދު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މި މަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން ލިބިދޭ  ވަނަ މާއްދާ 116ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެ މިނިސްޓްީރގެ ދަށުްނ  ުއފައްދާފައިާވ މިނިސްޓްރީތަކާއި ގެ ފަހުން 2013 ބަރުންނޮވެ 17ތިޔާުރގެ ދަށުން އިޚް

އަދާކުރާ މިންވަުރ  ލިއްޔަތުއޫަފއިާވ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ މަސް ުގޅޭގޮތުން ފޮނުވާ ގަމުންދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތާހިނ

ށަހަޅާ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ން ދިރާސާކުރެއްުވމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުބަލާ ކޮމިޓީ

ވާ ޢިްއޒަތްތެިރ ޓުެގ ފުރުޞަތު. ވަކި ާޕޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުމިނެ 5ވަނީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް  ހަމަޖެހިފައި

ެގ ޓުގެ ފުރުޞަތު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުމިނެ 30ޓުގެ ފުރުޞަތު. ޖުމްލަ ނެމި 5މެންބަރަށް 

. ރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންފަރާތުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކު

 ބަރު ންނޮވެ 17ތިޔާރުގެ ދަށުން އިން ލިބިދޭ އިޚް ވަނަ މާއްދާ 116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ގަމުންދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތާއެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނ ތަކާއިއުފައްދާފަިއވާ މިނިސްޓްރީގެ ފަހުން 2013

ން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ  ލިއްޔަތު އޫސަރުކާުރގެ މަސް  ،ިއވާ ަމއްަސލަގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަ

ަކވަން އެިދވަަޑއެްއ ހަަކފުޅުދައްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަށް ޢިއްޒަތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަކު ވާ

ދަށުން ުދވަހުގެ  ގ7.1ެން މިއަދު އެޖެންޑާ ައިއޓަމު މި ރިޕޯޓަށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ގޮެތއް ނިންމު !ނުގަންނަވާ

މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯުޓން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއއްސެވުން އޮންނާނެ ވާހަަކ 

 . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން. ދަންނަވަން
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 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެނބުރި މި ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު   ލަނީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް.  އަުޅގަ

އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ވަޙީދު މުޙައްމަދު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.2

 2014 ،ގަިއ ބޭްއވުނު 2014 ބަރުންިޑސެ 10ވަނީ  ގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްިވފައިތުއައިޖުރާޖިނާޢީ 

ގެ . ިމ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ އިވަނަ ޖަލްސާގަ  24ވަނަ ަދުއރުގެ  ވަނަ އަހަުރގެ ތިން

ޕޯިޑއަމަށް ވަަޑއިގެްނ  .ށް ފުރުޞަތުއަރުވަންޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަ .މްބަރު މުޙައްަމދު ވަޙީދު އިބްރާހީޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ވެސް ހުށަހެޅުްއވިދާނެ. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 وعلى آله وصحبه .الم على خاتم األنبياء والمرسلينالة والس  والص   .العالمين رب  الحمد هلل  ، حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނޑު ިމ ހުށަހަޅާ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ أجمعين ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް  އާދެ! މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ކަުމަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލާބެއް ގެނެސްދޭ ވަަރށް ވަރުގަދަ ބިެލއްޤިއިން

ންާވ އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިިބގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ފޮނިމީރުކަމާއި ޤާނޫނުެގ ހަމަހަމަކަމާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ހަމަ އުސޫލެއްގެ ހަމަ މަލުކުރެިވެގންދާނީޢަވެްސ  އިދޭތެރޭގަ ަތކާޓަކަިއ، ކޮންމެ ރައްޔި ނުަމށްދިމިނިވަންކަން ޔަޤީންކޮށް

ދުލުގެ ޢަޖިނާޢީ  ،ލާބެއް ެގނެސްދިންޤިޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑު އިންޖިނާ އީކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭ މި ބިލަކީ މިދަށުން

ނޑު ފާހަފަސޭމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންިދޔަ ލުއިނިޒާ ގަކޮށް ދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުގަ

ގެ ބިލެްއ ތުއައިޖުރާދުލުގެ ނިޒާމަްށ ޖިނާޢީ ޢަޓަކައި ޖިނާޢީ  ދިނުމަށްގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ފޮނިމީރުކަން ލިބިމްހޫރިއްޔާޖު

ސަރުކާރަށް އަދި  ޓަކައި ދިވެހި ކަމަށް ދެއްވިދަތެއްގެ ތެރޭގައި ިމ ހުށަހަޅައިދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް ކުރު މުއް

މީރުކަން ހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީެގ ފޮނިހޫރިްއޔާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްާރްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްގޮތެްއގަިއ ދިވެހި ޚާއްޞަ

ގުނަ މަސަްއކަތްތަކަްށ އައްސަރިބަާހއި ސާބަްސ ޓަަކއި، މި ކުރަްއވާ ގިނަ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެއްވުމަށް ދިވެހި

ނޑިވަޅުަގިއ  ހެޅިގެން މިބިލު ހުށަ މި ތުގެ އަޖިނާޢީ އިޖުރާން. އާދެ! ދަންނަވައި އެ މަނިކުފާނަން ޝުކުރުދަންނަވަ ދާ ދަ

އިުމކުރުމަށް ޢާދި ބޭނުްނވާ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑު އަ. ތީއޮ ސިލުކުރަން ހުށަހެޅިފައި މިދުތަެކއް ހާޤްޞަވަރަށް ގިނަ މަ

ތުގެ ަޙއްޤުތަކަްށ ތެޭރގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާދަނީ. އޭގެ ޓަކައި، މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މި މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް

އެފަދަ ތަޙުޤީޤުތަްއ  ގެންިދއުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި ޤީޤުތައް ކުރިއަށްން ޖިނާޢީ ކުށުގެ ތަޙްމަތީ  ންނާނެ ގޮތުގެކަން ނާއުނި

ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި އަދި ެއަކށީގެންވާ އަވަސް މިނެްއަގއި ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުަތއް މި ބިލުގައި 

ނަޑއެޅިފަިއވާނެ. ކުށުގެ ތުހުމަ ވާ ޢުގޮތުގެ މަތިން ޖިނާޢީ ކުށުގެ ދަ ންނާނެ ތުގެ ޙައްޤުތަކަްށ އުނިކަން ނާތުގަިއވާ ފަރާކަ
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ގޮތެއްަގއި އަދި އެކަީށގެންވާ ައވަސް މިނެއްަގއި ކުރިއަްށ  ވާތައް ހަރުދަނާޢުއެފަދަ ދަ ލުމަށް ބާރުއެޅުމާއިއުފު

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގެ ޝަރީޢަތްތައް ނެ. ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އުޫސލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ކަ

ޭބނުންވާ އުސޫލުަތއް ވެސް މި  ަޓކައި  ުފވެރިކޮށް އަދި ެއކަށީގެްނވާ އަަވސް ިމނެއްަގއި ހިންގުމަށްޞާވީހާވެްސ އިން

މި ށް ތް ބައެްއގެ މަްއޗަބިލުގައި ހިމެނިފަިއވާނެ. މި ބިލުގައި އެކުެލވިގެްނވާ ަބއިަތކަށް ބަލާއިުރގައި މި ބިުލގަިއ ހަ

މުގެ ބައިަގއި އޮންނާނީ ފެށު އޮތް. ޭއގެ ތެޭރގައި އިބްިތދާޢީ ބައެއް އޮންނާނެ. އެ ފަރުމާކުރެވިފައި އެބަ ޤާނޫނު 

ޤީޤު ޙްތަކުގެ ރަދީފު. ދެން އަންނާނީ ތަމުހޫޤާނޫނުގައި ެއުކލެވޭ މަފް ކާއިދުތަޞަޤުޤާނޫނުގެ މަ މާއްދާތަކާއި

 ށުަގއި މީހުން ހައްޔަރުުކރުމާއި ބަލައި ފާސްކުރުމާއިއިރު ޖިނާޢީ ކުށްކުއަށް ބަލާ ލާޙަޤީޤު މަރުލާއެއް، ތަޙްޙަމަރު

ސޫލުތަކާިއ ޖިނާޢީ މަލުުކރަންޖެހޭ އުޢަނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ާފސްކުރުމުަގއި ޤާ

ތަކާއި އެފަދަ ކުށްކުށް ބާރު ގުޭޅގޮތުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ޤީޤުކުރުމާކުށްކުށް ތަޙް

ފައިވާނެ. ދެން މަލުކުރަންޖެހޭ އެ ނޫންވެސް އުސޫލުތައް މި ބިލުގައި ހިމެނިޢަޤީޤުކުރުމުގައި އެ އިދާރާތަކުން ތަޙް

އި މަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާޢަކުރުމުގައި ދަޢުވާ ،ލާއަށް ބަލާއިރުޙަކުރުމުގެ މަރުލާ. ދަޢުވާޙަމަރުކުރުމުގެ އަންނާނީ ދަޢުވާ

ަތކާއި، ެއކަންކަން ކުރުުމގަިއ ލަތްހާދަޢުާވއެްއ އަނބުރާ ގެންދެވޭނެ އުފުލިފައިާވ  ތަކާއިލަތްހާނުކޮށް ދޫކޮށްެލވޭނެ ދަޢުވާ

ލާ. ެއ ޙަންނާނީ ަޝރީޢަތުގެ ކުރީެގ މަރުމަލުކުރަންވީ އުސޫލުަތއް ެވސް ހަމަ މި ބިލުގައި ެއކުލެިވގެންވާނެ. ދެން އަޢަ

ހަޅާ ގުޅޭ އުސޫލުތަާކއި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަ ތިދާޢީ ައޑުއެހުމާތުގެ އިބްވެްސ އޮންނާީނ ޝަރީޢަ އިލާގަހަމަރު

ލަތަްއ ލާ. ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަޙަޝަރީޢަތުގެ މަރުބެހޭ އުސޫލުތައް. ދެން އަންނާނީ  ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމާ

ނޑަެއޅުމާޙު ތަާކއިތުއަގުޅޭ އިޖުރާ ން ހާޒިރުކުރުމާހެކި ހުށަހެޅުމާއި ހެކި ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަާކއި  ކުްމކުރުމާއި އަދަބު ކަ

ދެން އަންނާނީ ޝަރީޢަތުގެ ފަހުެގ މަރުޙަލާ. އެ މަރުޙަލާގައި ބެހޭ އުސޫލުތައް ެވސް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. 

ން އޭގެ ވާނެ. ދެލުަތކާއި އިސްތިުޢނާފުކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލުތަެކްއ ހިމެނިފައިގުޅޭ އުޞޫ އަންނާނީ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ތުތަކާއިފައި ވާނީ ޢާއްމު ޖިނާޢީ އިޖުރާއަފަހުން އަންނާނީ ޢާއްމު ބައިތަކެއް. އެ ަބއިަގއި ހިމެނި

ނޑު ނޫނުގައި އެކުެލވޭ ލަފުޒުތަާކިއ އިޤާ  ފެށުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ބާރާތްތަކުގެ މާނަ. އާދެ! ދެންމެ އިސްވެ އަޅުގަ

ތަޙްޤީޤު  ރު ގޮަތކަށް. ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ؛ލާނަން ކުގޮތަކަށް ތަފްޞީލަށް ދަންނަވައި ކުރު  ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް

ރަކާ ނުލަިއ އަމުމީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޯކޓުއަމުރު ބޭނުންވާނެ ހާލަތްތަކާއި ކޯޓު  މަރުޙަލާގައި ހިމެނިގެންވާނީ

ތުތައް. މުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަރުލަތުގައި ވެސް ހައްޔަރުކުހައްޔަރުކުެރވޭނެ ހާލަތްތަކާ، އެ ދެ ހާ

ބަލައި ފާސްކުެރވޭެނ ، ތައް. މީހުން ހުއްޓުވައި ހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ހާލަތްހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާ ގޮތަށް ފުލު

ންދުކުރެވޭ މީހުން ތުތައް. ބަބަލައިފާސްކުރުމުގެ އިޖުރާއަ  ތަކާއިށް ކޯޓުއަމުރު ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކާއި، އެކަން ކުރުމަހާލަތް

ނޑިޔާެރއްގެ  ކަފާލާތުގެ ލުތައް. އަދި ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫ މެދު ގޮތެއްކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކޮށް ބަންދާ ފަ

ޢާއްމު ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ތަންތަނާއި އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި  އެހެންމެދަށުން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތަްއ. އަދި ހަމަ
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އިާވނެ. އަދި މުދާ ހިފެހެއްޓޭނެ ތުަތއް ެވސް މި ބިލުގައި ހިމެނިފަތްތަކާއި އެަކން ކުރުމުގެ އިޖުރާއަފާސްކުރެވޭނެ ހާލަ

ތައް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ އަށް ލިބިގެންވާ ޙަްއޤުތައް، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ހާލަތް

ގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާއްމު ކުރުމު މަރުޙަލާ އަށް ބަލާއިރު، ދަޢުވާ ގެކުރުމުބިލުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. ދައުވާ ވެސް މި 

ލަތްތަެކއް ވާނެ. ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ ލުތަެކއް ހިމެނިފައިވާނެ. ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ ނަޭސހަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭނެ ހާއުސޫ

އިވާނެ. އުފުިލފައިވާ ދަޢުާވއެއް އަނބުރާ ޅުމުގެ އުޞޫލުތަކެއް ހިމެނިފަމީހުންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެ

ގެ މައްޗަށް އެންމެ ވާނެ. ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހުންގެ ތެރޭން ބަންދުގައި ތިޭބ މީހުންގެންދެވޭނެ ހާލަތްތައް ހިމެނިފައި

ނަޑއެޅިަފއިވާނެ. އަދި ޭއގެއިއުފުލަންޖެލަސްވެގެްނ ދަޢުވާ  ށްާލ ތުރުން ަހއްޔަރުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮހޭ މުއްދަތު ވެސް ކަ

ވާނެ. ދެން ޝަރީޢަތުގެ ތު ވެސް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިއުފުލަންޖެހޭ މުއްދަގެ މައްޗަށް އެންމެ ލަސްވެގެން ދަޢުވާ މީހުން

ކުރީގެ މަރުޙަލާ އަށް ބަލައިާލނަން. ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ ަމރުޙަލާ އަށް ބަލާއިުރ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ޖިނާޢީ ކޮންމެ 

ނޑައެޅިަފއިއަ  މައްސަލަެއއްގެ އިބްތިދާޢީ ެގ ވާނެ. ައދި ކޮންމެ މައްސަލަެއއް ޑުއެހުމެއް ޭބއްޭވ ގޮތަްށ ުއސޫލު ކަ

ން ކުރެ ގޮތަކަްށ ގޮތު ވާ އަށް އޭާނ ދެރާތުގެ ަމއްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢު ވާ ލިބޭ ފައިބްތިދާޢީ އަުޑއެހުމުގަިއ ދަޢު

ވާ އަށް އިންކާުރކުރުން. ދެން އޮތީ ކުށަށް ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުން ނުވަތަ ދަޢުުކރެވޭ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ. ދަޢުވާ

ތައް ވެްސ ގުޅޭ އުސޫލު އިން ބެލުމަށް ތާވަލުކުރުމާ  އިޢުތިރާފްވާ މީހުންގެ މަްއސަލަތައް ައވަސް ނިޔާ

ނަޑއެޅިފަިއވާނެ. ދަޢު ދާނެ ތަނެއް  ިއގެން ކުރިއަށްއަ ވާފަރާތް ދަޢުވާ އަށް އިންާކރުކުރާ ހާލަތުގައި ދަޢު ވާ ިލބޭކަ

ނަޑއެޅުމުގެ އުސޫނު އޮތްތޯ ިއގެން ކުރިއަށްދާެނ އަ ވާެވސް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. ދަޢުލުތައް ވަތަ ނޫންތޯ ކަ

ނޑައަަޅއިފި ނަމަ  ވާމި ބިުލގަިއ ހިމެނިފައިވާނެ. ދަޢު  ކަްނ ވެސް ަދއުާވ ބާތިލުކުެރވިގެންދާނެ، ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަ

ނޑައަ މައްސަލަިއގެ ޝަީރޢަތް ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރުން  ،ައޅައިިފ ނަމަިއގެން ކުިރއަށްދާނެ ތަނެްއ އޮތް ކަމަށް ކަ

ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، ަމއްަސލައި ހިމެނިފައިވާނެ. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

ހުރި އުފުލުމުަގއި ޢުވާޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދަދިނުން ހިމެނިގެންދާނެ. އާދެ! ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަ

އް ނުވަތަ ވަކި ެހއްކަކީ ޝަީރޢަތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ހެކި އުނިކަންކަން ނުވަތަ ދަުޢވާކުުރމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢެ 

ނޑަައޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް، ނުވަތަ ެއކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހު ންގެ މަްއޗަށް ެއކުަގއި ކުރާ ކަމުގަިއ ކަ

ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ހެކިބަްސ އަށް ހިމާޔަތް ދޭ މީހާހަޅާ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ހެކިބަސްވާއެްއ ަވކިކޮށްދިނުމަށް ެއދި ހުށަދަޢު

ށަހަޅާ ުހށަހެޅުން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ނެގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުން ނުވަތަ ހެިކ ހާމަކުރުމަށް އެންގުމަްށ އެދި ހު

މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ އެނޫން ވެސް ހުށަހެޅުން ހިމެނޭނެ.  ބެލުމަކާ ނުލައި އެއާޝަރީޢަތުގައި މައުޟޫޢީ ގޮުތން 

ހިމެނިފައިވާނެ. ތުތަކެްއ ކައި ެހކިބަސް ަނގައި ަރއްކާތެިރކުރުމުގެ އިުޖރާއަޓަ ޝަރީޢަތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް

މެނިގެންދާނެ! ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އަްށ ވާކުރާ ަފރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހެކި ހާމަކުރުން ހިދައުލަތުން އަދި ދަޢު

ޖެހޭ މުއްދަތެއް އެހުން އެންމެ ލަސްެވގެން ފަށަންބަލާއިރު ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ ީމހުންގެ މައްސަލަތަުކގެ ޝަރީަޢތުގެ ައޑު
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ނަޑއެޅިަފއިވެސް މި ބިލު ސަލަތަުކގަިއ ވާނެ. ބަންުދގައި ތިބޭ މީހުްނގެ ތެރޭން ކުށަށް އިންކާރުކުާރ މީހުންގެ މައްަގއި ކަ

ބަންދުގަިއ  ހަމަ މި ބިލުގައި ަކނޑަެއޅިފަިއވާނެ. ޖެހޭ މުއްދަތު ވެސްއެހުން އެންމެ ލަސްވެގެން ފަށަންޝަރީޢަތުގެ އަޑު 

އެހުން އެންމެ ލަސްވެގެން ނުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުށަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތަުކގެ ޝަރީޢަތުގެ ައޑު

ލިބުމަށްފަހު  ވާގެ ިލޔެކިޔުންމި ބިލުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާނެ. ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢު  ވެސް ޖެހޭ މުއްދަތުފަށަން

ޝަރީޢަތް ފެށުމަށްފަހު  ހިމެނިފައިވާނެ. ދެމެދު އެ ފަރާތަށް މަދުވެގެން ލިބިދެވޭ މުއްދަތު މި ބިލުގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމާ

ނޑި ޝަރީޢަތުގެ ައުޑއެހުންތައް  ނަޑއެޅިފަިއވާނެ. ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލާގައި ދަޢު ބޭްއވުމުގެ އުސޫލު މެދުނުކެ ވާ ލިބޭ ކަ

ނޑިޔާެރއްެގ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވޭ ކޮންެމ އަޑުއެހުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ  ވާނެ.ފަރާތަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް ހިމެނިފައި ފަ

ްސކޯޕަސް ރިޓަްނ ޔަބަެއއް ޚާއްޞަ އުސޫލުތަުކގެ ތެރޭގައި ހޭބި ނަޑއަޅައިދިުނން ވެސް ހިމެނިފައިވާނެ.މަޖިލީހެއްކަން ކަ

ައށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ މެދު  އަމުރު ނެރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު. ުކަޑކުދިންނާއި ޚާއްަޞ އެހީއެދުން. ކޯޓު 

ޞާފުގެ ލުތައް މި ބިލުގައި ހިމެނިގެންދާނެ. މި ބިލަކީ މި ތާރީޚުގައި ވަރަށް ިއންޞާފު، ޢަދުލުއިންޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫ

ނިޑވަެޅއްަގއި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީންެގ  ،މު ިބލަކަށް ވެަފއި ވީހިނދުހިއްދާއިރާ އަްށ ވަރަްށ މު މިފަދަ ދަ

ވެރިކަމުެގ މި ކުރު މުއްދަުތގައި މިހާ ފުރިހަމަ ގޮތެްއަގއި މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިެދއްވީީތވެ ސަރުކާރަށް އަދި 

ނޑު ޝުުކރު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު ޔޫމަށް ވަރަށް ހިތާިއ އުފަލުން އަުޅގަ

ްސެގ މަރުޙަލާގަިއ ހުށަހެޅޭ ކަްނތައްތަުކގެ މަްއޗަށާިއ ކޮމިޓީ އަިދ އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލު ބަހު ދަންނަވާ ވާހަކަ 

ށް އެދޭ އަށް ގެެނސް ފާސްކޮށްދެްއވުމަ ރުަގއި ބައްަލަވއި މި ބިލު ފްލޯޖެހޭ މިންވަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ބައްަލވަންމަ

ވާހަކަ ތިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ދެއްވި ފުރުސަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ،ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ލާނަން. ތު ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވައިކުރުމުގެ ވަގުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަށް ބަހުސްއިބްރާހީމް ހު

ޓު މިނެ 28ގަޑި  1ން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ލާނަތު ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިޕާޓީތަކަށް ވަގު ގަިޑއިރު. 3ޖުމްލަ ވަގުތު 

އަށް  ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ 35ޓު މިނެ 24އަށް  ސިކުންތު. ޖުްމހޫރީ ޕާޓީ 7ޓު މިނެ 47އަށް  ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 4

 5ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާނެމި 5އަށް  ދާލަތު ޕާޓީިސކުންތު. ޢަ 14މިނެޓު  10

ނޑު މިހާރު ޓު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުމިނެ ރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަުތމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ،ުތގެ ބިލަކީ ކުީރގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހެޅިދެ، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަރި ރަީއސް. އާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

ދާ ބިލެއް. މިއީ އަލަކަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބިލެއް ނޫން.  މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އަދި ފާސްނުވެ ކުރިއަށް

އިން ައޑުިއިވގެންދާތީ. ރާއްޖޭެގ ހުގެ ފްލޯ ޑު ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން އަނެްއކާެވސް މި ބިލު މަޖިލީއެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނ

ޮގއްސަ. ާރއްޖޭގެ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ިނޒާމާިއ ުރވެރި ދަރަޖަައކަށް ފުޅާެވގެންކުށުގެ ާމޙައުލު ވަނީ ބި ،ކުށްކުރުން ގިަނވެ

 ނޫން. އެ ޝަރީއަތްކުރުން އެަތއް ގުަނއަކަށް ހަރުދަނާކުރަންވަނީ ެޖހިފަ. ކުށްކުރާ މީހުން ހަމައެކަނި އިތުރުވަީނކީ

 ުނގަނޭ. ެއއީ ީކއްެވގެންތޯ؟ ވެސް ޤާޫނނަށް ބިރެއް ނުގަނޭ. ކުށަްށ އަރަިއގަތުމަކަށް ބިރެއްމީހުން އެއްގޮަތކަށް

ކުރުމުގައި ހުރި ޯލވަޅުތަުކެގ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ތަންފީޛުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޙްޤީޤުކުުރމުގެ ނިޒާމާއި މުޅި 

ލާފައި ދެވޭލެއް ފަސޭަހކަމުން. މީހަކު މަރާލުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް އެކަީށގެްނވާ އެ ޯލވަޅުތަކު ެތރެއިން ،ގިނަކަމުން

ދަނީ މާ ގިަނއެްއކޮށް. މިއީ ިދވެހި ރައްޔިުތން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ކަމަށްވެ، ޝަރީަޢތަށް ސާބިތުނުވެ ހެކި ނެތް

ނޑުމެން ސަރު އޮންނަނީ އަމާން  މި އިކާރެއް ޤާއިމުކޮްށފަޤައުމެއް ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ދެމި މި އޮންނަނީ، އަޅުގަ

ނުން ޙައުލެއް ޮއތް ޤައުމެއް ހަމަ ޔަޤީބިރުވެރި މާ ވުރެ އަށް  މާޙައުލެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. ރާއްޖެ

މުެގ ާޒރަށް ގޮއްސަ އާދެވޭެނކަބާ، އަށް  ވެސް މިހާރު މި ސަރަހައްދަކު ނެތް. ގެއިން ނުކުމެގެން ޮގސް އަނބުރާ ގެ

އެކު  . ހިތާމަޔާންކަމެއް ދިވެހި ރައްޔިުތންނަކަށް މިއަދު، ޚާއްޞަކޮްށ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިުތންނަކަށް ނެތްޔަޤީ

ހެްއާކ  ،ތުގެ ބިލު ހުށަހަޅައިގެން ވެސްކަމެްއ. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަފާހަގަކުރަން. މިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ 

ނޑުމެންގެ ތަޙްޤީޤުގެ ނިޒާމު ވަުރގަދަުކރަން އެބަބެހޭ ޤާނޫނެއް ހުށަހެޅައިގެ ޖެހޭ. ޝަރީޢަތުން  ްނ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑު ކުށްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބުދެވޭނެ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުެރވެން އެބަ ދަންނަވާނީ  ޖެހޭ. މިކަންކަން ނުކުރެވޭކަމީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުނުއެ ވާުލވެ ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ފެއިިލއަރކަންކަން ހިންގުމާ ހަ ކަމުަގއި  ކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ  ވިޔަްސ ެއކަށީގެްނވާ މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި ފާްސވެގެންނުާދކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ައުޅގަ

 އިޖަހާފަމާދުވާލު ވަޅިމެންބަރުން ލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އިހަށްދުވަހު ވެސް އަޅުަގނޑުމެނަށް އަުޑއިިވގެންިދޔައީ ރޯ

 ،އިން  ކިލޯ 2 ،އިން ވެސް ކޯޓު ކުރިަމއްޗަށް ދިޔަސް ސަލާމަތްކުރަީނ. ކިލޯމަރަނީ. އެ މަރާ މީހުން އަނެއްކާ މީހުން 

ކަމަށް ެވގެން ދޫެވގެންދަނީ.  ެވސް އެކަީށގެންވާ ެހކި ނެތްގެނެްސ ވިްއކާ މީހުން އަނެްއކާ ކިޯލއިން ޑްަރގް 3

ައކީ މިހާރު މުޖުރިމުންނަށް ލުއިފަސޭހަ  މުޖުރިމުންތައް މުޅިން ދޫވެފަ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެމުޖުތަމަޢުގައި ބޮޑެތި 

މެދު އަޅާލަން ކެރޭ  ލާ މީހަކު ެނތް. މިކަމާންކެރޭ މީހަުކ ެނތް. މިކަމާ އަަޅއިވެފަ. ިމ ވާހަކަަދއްކަ އޮތީ ރާއްޖެއަކަްށ މި

ނުވޭ. ހެިކ ފޮރުވުމާއި  ކުރާ މީހުން އެްއވެސް ޖެިހލުމެއް ޑެތި ކުށްަތއްމީހަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ކުަށށް އަރަިއގަތުމަށް ބޮ

 ށްކައްމު ކަމަވަނީ ޢާ މިކަންކަން މި، މާއި ބޮޑެތި މާރާމާރި ހިންގުމާއި ވަޅި ޖެހުމާތިބޭ މީހުންނަށް ބިރުދެއްކު ހެކިދޭން

ވުެރ  ތޭކަ މިލިއަނަށްސަ 12އޮތް  އި މިދުގައި ެއްއވެސް ޤައުމަކުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރގަވެފަ. މި ސަރަހައް
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އަށް ކުށް މި ކުަޑކުޑަ  10 ވުރެ  އިން ވެސް ުދވާލެްއގެ ެތރޭގައި ފެންނަ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިްނިޑޔާ

ނޑުެމން ދެރަވާންޖެހޭ ކަމެއް. މި  ނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއީ އަޅުގަ މާލޭގައި ގިނަކަން އަުޅގަ

ްތ ެއކު ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން އުފާވެރި ދިިރއުޅުމެްއ އުެޅވޭނެ މާޙައުލެްއ ނެ ައކީ އިންސާނުްނ އަމާންކަމާ ރާއްޖެދިވެހި

މި ޤާޫނނު ފާސްކުރާއިރު މި ދެންނެވި ނުކުތާތަކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ  ،ޮގއްސަ. އެހެންކަމުންތަނަކަށް މިއަދު ވަނީ ެވގެން

ނުޑ ޤަބޫމަޖިލީހުން ވެސް އަދި މި ަމއްސަލަ ދާ ކޮ ލުކުރަން. މިީޓއަކުން ވެްސ ރިޢާޔަތްކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަަމށް އަުޅގަ

ތަފާތު  ،ތުކޮށް އްޤާނޫނެއް. ތަފާތު މަރުޙަލާ ކަޑަމު މުހިއްތުގެ ޤާނޫނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މާ ، އޮްތއިރު އިމި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަ ،ފަހަރުމަތިން މި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ހުށަހެޅި

ވެްސ ކުރީ މަޖިލީހުގައިހެން އަނެއްކާ  ލަސްތަކެއް ުނވެ ކޮމިޓީން ެވސް މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމެވެންވާނެ ކަމަށް.

 2008އަށް  މަތީގައި މި ބިލު އޮވެގެެނއް ނުވާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީހިރަފުްސފޮޅާކަށް މަތާރަންފިލާ ވަންދެން އަހަރު 5

ރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ޖިނާޢީ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެމު މުހިއްކުރަންފެށިއިރު ފާސްކުރަންޖެހޭ ވަނަ ޢަމަލު

ށް ޓަކައި އަުއ ޤާނޫނުއަސާީސާއ ެހއްކާ ބެޭހ ޤާނޫނާއި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ިނޒާމު ފުރިހަމަކޮށް ހިންގުމަ އިޖުރާއަތުެގ ބިލާއި

އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަްށ  2008ތަކުގެ ތެެރއިން ެއްއ ޤާނޫނު މިއީ. ގޮތަކަށް ހުންނަންޖެހޭ ޤާނޫނު ހަމަވާފައި

 އިރު ވެސް މި ޤާނޫނު ފާސްނުވެދާކަމީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ. ކޮްނމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މި އި އަ

 އަށް ޢަމަލުކުރަން ނުއަސާސީވަނަ އަހަރު ޤާނޫ 2008ލަސްވަމުން މި ދަނީ. ލަސްވަމުން، ފަްސވަމުންވެސް ފަސްވަމުން

ބިލު  ތަނުަގއި ުތގެ ބިލު އޮތީ ލިޔެ ތައްޔާުރކޮށްފަ. ފަރުމާުކރެވިފަ. މިފެށިއިރު މި ބިލު، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަ

މި ސަރުކާރުން  .ކަމުަގިއ؛ ތެދެއް ހުށަހަޅުއްވަމުން ބިލު ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރު މިއީ މި ސަރުކާުރން ހުށަހެޅުއްވާ ބިލެއް

ލު ހުށަހަޅުއްަވނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ިބލަކީ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމުގެ ސަރުކާރުން ފެިށގެން މިހާރު މި ބި

އޮތް ބިލެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ މި ދާ ކޮމިޓީން ވެސް މި ދެންނެވި ނުކުތާތަކުގެ  އިތައްޔާރުކޮށްފަ 

އަިދ  ންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާާމއި ތަޙްޤީޤުކުރާ މީހުމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ރާއްޭޖގައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ނިޒާ

ޓު ޢަމަލުތަްއ ޓެރަރިސް ުއސޫލުތައް ކުށްކުާރ މީހުންނާއި މީހުން މަރާ މީހުންނާއި ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ވެްސ ަކނޑަެއޅޭ

ގެ ކަންަތއް ރޯމާދުވާުލ ބާތު މި، ހިންގާ މީހުންނާއި މަނީ ލޯންޑްރިންކުރާ މީހުންނާއި ބޮޑެތި ިޚޔާނާތާއި ެޓކުމާއި ފޭރުމާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނެ ގޮތެއް ހައްަދވައިެދްއވުމަށް.ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބުދެވޭ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޘްމާނަށް.ޖަމީލް ޢު ތްތެރި މެންބަރުދާއިާރގެ ޢިއްޒަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ އަޅުަގނޑު މިހާރު
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 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ގައި ދުވަހެއް. މުޅި ދިވެހި ތާރީޚުމު މުހިއްޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ތާރީޚުގައި މިއަދަކީ ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ 

ތުގެ ބިލެއްގެ ނަމުގެ މި ސަރުކާރުން ނާޢީ އިޖުރާއަމަށް ޓަކައި ޖިއަޅުަގނޑުމެނަށް މި ރާއްޖޭގައި ކުށްތައް މަދުކޮށްލު

ނޑުމެންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަަމށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް  ރައީސް ޔާމީން މުޅިން އައު ބިލެއް މިއަދު އަުޅގަ

ވާ ވަރަށް ޢިލްމީ ސަފުހާގެ ަމއްޗަށް އެކުެލވިގެން  189އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން. މި ބިލަީކ 

އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ ކޮމިީޓ  ތް ބިލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފެންވަރެްއގައި ދިރާސާކުެރވިަފއި ތައްޔާުރކުރެވިަފއި އޮ

ނޑުމެން އިތުރަށް ދިރާސާޮކށްގެން، ރައްޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނެއް  މަރުޙަލާ ތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ފުރިހަމަދޫކޮށްލާ ހިނދު ރައް ައށް ކަށަވަުރވާ ކަހަލަ ބިެލްއ  ޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް އަުޅގަ

އެއާއެކު ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ދު މަޖިލިސް ތެރެއިން ފާސްވެގެންދިުއން. ހަމައަޅުަގނޑުމެން މިއަ

މިއަދު މި  ާލއިުރ މި ކަންތައްތައްހާލަތަށް ވިސްނައި ޖޭަގއި މިއަދުގެކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއް

ނޑުމެން ވިސްނަން ެއބަ ފެށިގެން ައއި ގޮތާ ނޑުމެންނަކަެށއް މި  .ޖެހޭ ދޭތެރޭަގިއ އަުޅގަ ހަމައެކަނި ޤާނޫނަކުން އަުޅގަ

ކުންނެއް އަދި ހަމައެކަިނ ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުެރވޭކަްށ ނެތް. މި ކުއްތަްއ ކުާރ މީހުން ހޯދައި އަދަބުދިނުމަ

އްކަތްތައް ނުކުރެވޭ. ކުއްތައް ހުއްުޓވުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލެއް

ނޑުމެން ާރއްޖޭގައި ކުއްަތއްމު މުހިއްމާ  ކުރުމަކީ ެއއަށްވުރެ  ކުރާ މީހުން އެަބތިބި. މިސާލަކަށް ދަންނަާވ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ތިބި ޒުވާނުން ވަރަށް ގިނަ.ނުލިބިގެން މިއަދު ންޏާ ވަޒީފާެއއް ކަމަށް ވަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އާބަީދގައި ގާތްަގނޑަކަށް މިއަދު ވިއްަސކަށް  5އާބާދީަގއި ދަންނަވާ، މިދިޔަ  އަހަރަށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަ

ދިޔަ ސަރުކާރުން ޖީ.ސީ.އީ އޯެލަވލް ނިންމާ ކުދިންނަށް ހުރި ހާސް ޒުވާނުން އެ ތިބީ ވަީޒފާ ނުލިބި. އެއީ ވޭުތވެ

 އެާއއެކު އެ ކުދިންނަށް ހުރި އެކިެއކި ފުރުޞަތުތަކާއި މުޅިން ހުއްޓިެގން ބަންދުވެގެންދިޔައިމަ. ހަމަ ފުރުޞަތުތައް

ނަޑިއގެންދިޔައި ކެއް ނުލިބި ތިިބ ުކދިންނަށް މިއަދު ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަ މަ އެއެިކއެކި އިނާޔަތްތަކާ ެއއްޗެިހ ކަ

ފިލުވުމުގެ ކަންަތއްތަެކއް ނެތް. އޭގެ ސަބަބުން ުޒވާނުންނަށް ޒުވާނުން ވަރަށް ގިނަ. ހަމަެއއާެއކު ކުިޅވަރާއި މުނިފޫހި

ތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަން، ކަށް އައިސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް ހުއްޓުމަ

ނޑުމެން މިރާއްޖޭަގއި ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުށްތަކެއް ހުއްޓުަވެއއް ނު ކޮށްގެންތަޢާރަފު ލެވޭނެ. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެދޮރުވެރި އެ ވަޒީާފއަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތައް. ހަމަެއއާ  ުކރުވުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ ުކ އަުޅގަ

ޖެހޭ ކީއްެވގެންތޯ މި ކުށްތައް  ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ މު. ޢިއްޒަތްތެރިމަސައްކަތަކީ ެވސް ވަރަށް މުހިއް

ނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާއުފެދިގެން މި އަންނަނީ  ގޮތާއި އަޅުަގނުޑމެންގެ ވަޒީފާގެ ހާލަތްތަކާއި  ލަތު ހުރި . އަޅުގަ

ކޮށް އްަގއި، ާޚއްޞަރަށެ ކަންތައްތައް ނެުތމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެަތއް ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި މި
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ނޑުމެންގެ ދާިއރާގަިއ، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނު އަށް ވެްސ، ގެމަނަފުއްޓަްށ  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާންވޭ އަުޅގަ

ނޑުހުޅަދޫ ައށް ވިސްނާލި ކަމުަގއި ވިޔަްސ  އަށް ވިސްނާލި ކަމުގައި ިވޔަސް، ދެްއވަދޫ ވިސްނާލި ކަމުގައި ިވޔަސް، ކަ

ނޑޭ އަށް ވި . ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ނުލިބިފަިގނަ ޒުވާނުން އެބަތިބި  ސްނާިލ ކަމުގައި ވިޔަސް ވަރަށްއަދި ކޮ

ނޑުެމންނަށް މިއަދު ފާސްވެގެންދިޔަ ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުނުކުެރވިފަކުޅިވަާރއި މުނިފޫހި . އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކުދިންނަށް  ަނށް ގެނެސްދޭ ބަޖެޓެއް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް އުފާވެރިކަން އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކާއި ުޒވާނުންގެ މަރުކަުޒތަކާ އަދި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް 

ނޑު ދުރަށް މި ޤާއިމުެވގެންދިޔައިމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުށްތަކާ މެން ދެން ކުދިން ގެންދެވެނީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ެތރެއިން ކުށުގެ މާޙަބަލަންވީ އަޅު  ބި ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެވޭ ގޮތްތަާކއި ެއ އުުލަގއި ތިގަ

ނަޑއަަޅން އެބަ ކުދިންނާ ޖެހޭ. ޤާނޫނަކުން  ދޭތެރޭގައި ކަންތައް ކުރެވޭ އުސޫލު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެން ޒުވާނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ ކަމެއް ނޑުެމންނަށް ނިންމާލެވޭކަށެއް ނެްތ. އަުޅގަ އަުޅގަ

އަދި އެިކއެިކ  ންގެ ކުށްަތއް ކުރާ ޒުވާނުންނާެއއްގޮތަްށ؛ އަުޅަގނޑުމެ ދެންނެވި ގޮތާ އެބަތިބި މިއަދު މި

ށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ ކުދިންނަ ގޮސް އެ ކުރެވޭ ުޒވާނުން ވެސް މައްސަލަތައް ނުނިމިސަލަތަކުަގއި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުމައް

ލާނީ ކޮން ދުވަހެްއ ޝަރީޢަތަށް ގޮަވއި، ައހަރު، ތިން އަހަރު އަހަރު، ދެ ތިބީ؟ އެއް ނުލިބި ކިތައް ުޒވާނުންތޯ އެ 

ދިރިއުޅުމެއް ފައްޓާ ފަހުން  ،އިނދެގެން ދަރިން ލިބި އް ޒުވާނުން އެބަތިބި. މީހުންނާކަމުގެ އިންތިޒާުރަގއި ތިބި ެއތަ

ހުންގެ މީ ޖެހޭ. މީހުންގެ މުދަލާއި ކުރަން އެބަގެ މަްއސަލަތައް މިއަުދ ޝަރީޢަތްކުދިން ފަހުން އެ އެތައް ުދވަހެްއގެ 

 ލާޢުލާނެްއ ކުރުމަށްފަހުގައި ިވއްަކއިއިން އި މީހުންނަށް ނޭނގި ކުއްިލއަކަށް ރޭިޑޔޯ ފަހަރު އެގޯތި، މީހުންގެ އޮޑިދޯނި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނޑުމެން އެބަ  ކުރަން ެއބަމިކަންތައްތައް ޙައްލު ރީ.އާދޭ. މި ދިމާވެފައި ހު ތަން އަޅުގަ  ޖެހޭ. އަޅުގަ

 އޭނަ  . އެ ކުްށކުރާ މީހާ ވެސް ކުށްކުރެވެީނ ކީއްެވގެންތޯ ބަލައި،ކުރަންތުގެ ޙައްޤުތައް ވެސް ރައްކާތެރިޖެހޭ ދެފަރާ

ޖެހޭ.  އިމުކުރަން އެބައް ޤާށް ގެނެވޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަ ށް ދޭންވާ ޙައްޤު އަދަބުދިނުމާ އެކު އަނބުރާ މުޖުތަމަޢައަ

ދަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ބަެއއް  ވެސް އެސަރުކާރުން މިހާރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަްނ މި

ދޭ. މިކަމަށް  ކުރެވެން އެބަގެން އިތުރު ފުރުޞަތުަތއް ޢާިއމުޒުވާނުންނަށް ެއކިެއކި ސިނާީޢ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ނެރެ 

ނުޑ ރައީ ،ށްނޑުެމންގެ ރައީސަގަ ޓަކައި ވެސް އަޅު  އެކު ސް ޔާމީނަށް ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. ޖަލުަގއި ތިިބ  ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. މީ މީގެ ކުރިން އަުޅގަ

 ތިބެގެން މުޅި އުމުރުދުަވސް  މީހުން 200މީހުންެގ ޖާގަިއގެ  20ގޮޅީަގއި ތިބެންވީ.  ޒުވާނުން ދެން އެއް 

ނޑުމެންނަށް ެއކިއެކި ސިނާޢީ މަސައްކަުތގެ  ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވގެން މި ހޭދަކޮށްލަންވީ. މިއަދު އެ ދިޔައީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުށްތަކުގެ މާޙަތެރެއިން އަޅު  ކުދިންނަށް މިއަދު  އުލުަގއި ތިިބ ޒުވާނުން ވެސް އަނބުރާ ެގނެސް އެގަ

ނޑުމެން ޖަލުތަުކގެ ތެެރއިްނ ޤާއިމުކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާތަރުބިއްޔަތު ވެސް ިމއަދު ައޅު  ިކއެިކ ހުނަރާއިތަޢުލީމާއި އެ ، ގަ
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ރުޞަތުތަްއ ކު ވަޒީާފގެ ފުޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުެމން އަމާޒުހިފަންޖެހޭ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާ އެމީ ޙަ

ން ވެސް އަޅަންހުރި ެއކިެއިކ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާެއކު. ހަމައެާއއިެއކު ޤާނޫނީ ގޮތު، ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާ

ސަރުކާރުގެ ނަޒަރު  ފެންނަނީ ހަމައެކަނި އެއް ދާއިރާ، ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ްއ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަ  ންތެރިކަން ތަނަވަްސކޮށްދިނުމާއިދީ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ފުދުތިޞާހިންގަމުންދާތީ. އިޤް

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިނީ ގޮތުން ވެސް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާޤާނޫ ޤާއިމުކުރުމާއި ހުރި  ކުރަންން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވަށާ ފުރިހަމަވެގެްނ ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ  މި، ދަނީ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް ކުެރވެމުން މި

 . ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިމެއް ނުކުރެވޭނެއަމާން މުޖުތަމަޢެއް ޤާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިޝު ވާ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ  ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ދެްއވި ަކމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަދި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި

ަކއި ސަރުކާަރށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަ

ގިނަ  ކުރުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްކަންކަން އިޞްލާުޙކޮްށ ރަނގަޅު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނަން. ެއގޮތުން މިހާރު ބަދަލުތަްއ އަން ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ އެ އިޞްލާޙީ ެހޔޮ ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުންނޭ މި

ނުޑމެން މިާޔމީނާ ހަهللا އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރު ހިްނގުން ވަނީ ވަރަށް ފޮނި  ވާލުކޮށްފައި އަުޅގަ

އަދި  އި.ކަމުގެ އުއްމީުދގަތުންގެ މެދުަގއި ގެނެސްެދްއވާނެއުއްމީދުތަެކއްަގއި. އެއީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް، ހަމަހަމަކަން ރަްއޔި

ޮބޑަށް އިތުބާރުކޮށް.  ަމނިކުފާނު ެއވިދާޅުާވ ވިދާުޅވުަމށް ވަރަށް ޤައުމަީކ އަމާންތަަނކަށް ހައްަދވާނެ ކަމަށް އެ ދިވެހި މި

އަަހރުގެ ދައުރު ނިމިގެންދާއިުރ  5މަނިކުފާނުގެ މި  ކުރަން، އެކަންކަން އެއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އުއްމީދު

 ކުރަން. އެކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ުއއްމީދު މާންތަނަކަްށ ވެގެންދާނެއަކީ އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިވެިހރާއްޖެ

ނޑު ފާހަގަކޮ 2ވަނީ.  ވާލުޮކށްފައި މިގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ިމ ސަރުކާރާ ވެރިކަން ހަ ނިޔަތު ށްލާނީ ވަނަ ައށް އަުޅގަ

އެއީ ވެސް ވަރަށް ފޮިނ  .މަސީޙާهللا ގެ ރައީސްކަން ޢަބްދުވަނީ، މަޖިލީހު ާވލުކޮށްފައި މިމަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެން ހަ

އަދި  އި.ކަމުގެ އުއްމީުދގަލީހުގެ ކަންކަން ވެސް އިންސާުފން، ހަމަހަމަކަމާ އެކު ގެންދަވާނެެއއީ މަޖި .ތަެކއްަގއިއުއްމީދު

 އާهللاޢަބްދު 3ސަޢީދާ. އެހެންވީމާ، هللا ވަނީ ޢަބްދު ވާުލކޮށްފައި މިޑުމެން ޢަދުލުއިންާޞފުގެ ދާއިރާ ހައަޅުަގނ
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ގެ އަޅު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން هللاއަކީ  ގެ މާނަهللا. ޢަބްދު ބާރު ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮތީ 3ން މި އަޅުަގނޑުމެ

 ށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފުރިހަމަ އިޖުރާއަތުތަކާ އަދި ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި ޤާނޫނުތަކަ އުއްމީދުކުރަން އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާ

ނޑުމެން މިހުރި ވާލުކުރަނީ ރައްޔިތުން ހާ ބާރުތަކެއް ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ހައެްއގޮތަށް ކަންކަން ނިމިގެންާދނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ހުރި ކަންތައްަތްއ  އިސްލާޙީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެްއ ޤައުމަށް ގެނައުމަށް ަޓަކއި. މިހާރު ރަނގަޅު ކުަރންވެފައި

 ވަރަށް  އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ، ކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާކުރުމަށް ޓަކައި. ޤަުއމު އަމާން ތަނަރަނގަޅު

ޔަތުތަްއ ިލއްބޮޑެތި ުއއްމީދުތަަކކާ އެކު މި ހަވާުލކުރާ ޒިްނމާތަކާއި މަސްއޫ ބޮޑެތި އުއްމީދުތަެކއް އެބަހުިރ. ވަރަށް

ދާނެ ކަމަށް. އެގޮތުން ކުށްކުރަން މެދުވެރިާވ  ށްއަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަްނ އޭގެ އެންމެ ހަލުއިކަމާ އެކު ކުރިއަ

ނޑު އުްއމީދުކުރަން. އަދި މި ޖިނާޢީ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަުޅއް ކަިއ ޚާއްޞައްތާލުމަށް ޓަސަބަބުތައް ނަ ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އެކު ފާސްކޮށްދެއްަވއި، މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލެްއުވމާ  ހަދާ މަޖިލީހުގެލު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޤާނޫނުތުގެ ބިއިޖުރާއަ

ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި ގެންނަންޖެހޭ  އުރުަގއިދަ  މި ،ގޮތް ނުވެ އެހެނިހެން ދައުރުތަކުގައި މި ބިލަށް ވީ

ްނ ވަރަްށ މި ބިލު ާފސްެވގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަެއކު ެއ ިއޞްލާޙުތަކާ ، ކެްއ ވާނަމައިޞްލާޙުތަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. މި އަބޮޑަށް. ޖިނާޢީ އިޖުރާ ޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ހާރު ތަޙްތުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ައޅުގަ

ކުށްވެރިްނގެ ބަޔާންތައް ެނގުމުން އެ ބަޔާން މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި މާ ބުރަދަން ހުންނަ ބަޔާނަކަށް ެވގެނެއް ނުދޭ. އަިދ 

ކުށްވެރިންނަށް  ،ފަހުން. ބޭއްޭވއިރު ފަހު ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ މި ބޭއްވެީނ އޭެގ އެަތއް ޒަމާނެއް  އަށް ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާ

ތަން  ވެސް އިންކާުރކުރެވޭ ކަށްެއއްބަސްވެަފއިވާ ކަންަތއްތަ އިޤީޤުގަ ގިނަ ކަންތައްތައް އެ ތަޙް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޭރގަިއ ވެސް އެބަ ނުޑ ދަންނަވާަފއިވާނެ  އާދޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގެ އަުޅގަ

ޓަކައި މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކޭ.  ށްމައްސަލަތައް ައވަްސކުރުން މީ ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާފު ޯހދުމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޖިނާޢީ އިޖުރާއެހެންވީމާ، އަ ތުގެ ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާއިރު އަވަހަށް، ވީާހވެްސ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެންިދުއން މީ ޙަޤީޤަތުގައި އިންާސފުވެރި ގޮތަކަށް ވެގެންދާނީ.  އަވަހަކަށް މަްއސަލަތައް ނިމޭނެ ގޮތެއް ކަ

ބަދަލުތަކެއް ދިވެހި  އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަްނ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިސްލާޙީ ހެޔޮ

 ށް އަންނާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.މުޖުތަމަޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  ،ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީރި މެންބަރު. އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

 ފަހުމީ އަށް. އިމްތިޔާޒު

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު
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 ދެްއވިުތެގ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްަވއިއައިޖުރާޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ނޫނިއްޔާ ޖިނާޢީ 

ކައި ބިލު ހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވި ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޓަ ކަމަށް

 ހުށަހެޅޭ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. ބަެއްއ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ޮގތުގައި މި އަލަށް 

ުރގަިއ ހުށަހެޅިފައިާވ އިހަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރ އޮތްނެ މީ ކިތަންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނީ  ލަބިއްޔަުތ ނެތުމާގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އަޣްބިލެއް. އަިދ އޭުރގަިއ ރަްއިޔތުން ެއކު، އަުޅގަ

. ވުޖޫދަށް އައިއްސަ ނުވަނީ. މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމު އޮތް ވެފައި ނުވަނީ މިއަދާ ހަމައަށް މި ޙަޤީޤަތަކަށް 

ނޑަށް ފެިނގެން މިތުއި ަލއިދެްއވުމުގެ ރަސްިމއްޔާތަގޮތުގެ ެއއް މަންޒަރު، އެްއ ފޮޓޯ ރޭގަިއ ބޭފުޅަކަށް ހުވަ   ްނ އަުޅގަ

ައކީ  ވަން ހުންަނވާ ބޭފުޅާ. އެ ބޭފުޅާ ގޮތް. އެްއ ބޭފުަޅކީ ދައުލަތް ހިްނގަ ދުލުގެ ނިޒާމު އޮތްޢަދިޔައީ. މި ާރއްޖޭެގ 

ގޮސް ޭއގެތެރޭން ވެރިކަމަށް އަާރވަަޑއިގެންެނވި ލުރެވިގެން ތިގެްނ ޞައްޙަ އިންތިޚާބުތަެކއް ބާސުޕްރީމް ކޯޓު މެދުވެރިވެ 

ތަަމ ހުރި އަނެއް ބޭފުޅަކީ، އިްއޔެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުާނ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއް ންބޭފުޅެއް. ދެން، ފޮޓޯަގއި ފެންނަ

ނޑިޔާރުން އަދި އެހެން  ނޑިޔާރުން ވެސް ވަިކކުެރވޭނެފަ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާ ވަގަްށ  ފަ

ނޑުމެންނަްށ  ނެގުމަށްފަހުގައި މިހާރު އެ މަޤާމަށް ވަޑަިއގެން ހުވާ ލިބިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅާ. އަެނއް ބޭފުޅަކީ އަުޅގަ

ދުލުގެ ޢަބޭފުޅާ. މީ މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ  ލްމުތަކުން ފެންނަން މި ހުންނަވާމަޝްހޫރު ފި ،އެންމެންނަށް ފެންނަ ހުންނަ

އަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ  ައޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. އިްއޔެ  .ގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިޒާމު މިހާރު އޮތް

ނޑިދުލުޢަ ނގެންގެ ނިޒާމު ެއއްކޮށް ފު ޑިާޔރަކާ އަދި އެނޫން ސުޕްރީްމ ދިޔަ ުދވަހެއް. ާރއްޖޭަގއި ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

ނޑިޔާާރއި އެ  ؛ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާަރކު ނޑިޔާރަުކ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ނޫ ުއއްަތމަ ފަ ޚިލާފަށް ވަިކކޮށްގެން މި  ން ފަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސަރުކާރުން އެދިަވޑަިއގަތުމުެގ މަތިން އެކަން ހިންަގވާފަިއވާ، ެއ ބޮޑު ޖަރީމާ ހިންގި ދުވަްސ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭނީ. މި ރާއްޖޭެގ  ހުގެގެ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާުކވެގެންދިޔަ ުދވަޢަދުލުއެއީ ޖިނާޢީ  ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ވެސް އެދުމުގެ މަތިން  ސަރުކާރުގެ ،ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ވަަޑއިގެން ެއކިއެކި ފަންނީ ބޭފުޅުން

ކަުމގަިއވާ މިސާލަކަށް، ޕްރޮފެސަރ ޕޯްލ  ުޑ ޕްރޮފެސަރެއްކުރެިވގެން އދ. އިން އަދި އެމެރިާކ ބޮސްޕޮންސަރ

ނޑުމެން އެބަ އެނގޭރޮބިންސަން ވިދާޅުވެަފއިާވ ަބސްފުޅުން އެކަ މި ާރއްޭޖގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލު ނިޒާމު އޮތީ  ިނވެސް އަުޅގަ

ސިސްޓަމު އޮީތ ވެްސ އަދި ޢާއްމު އުސޫލަކުްނ ެއކަން ކުރަނީ ވެސް ެއގޮތަށް ަކމަށް.  ސްޓަމެޓިކަލީ ފެއިްލވެފަިއަކމާސި

ން، މީ އިންސިޑެންެޓއް ޢާއްމު ުއސޫލު ގޮތް. ައދި ހަމަ އެއާެއކުަގއި އެގޮތަށް. މިދެންނެވި ފޮޓޯ ެއީއ އެ ސިސްޓަމު އޮތް

ކަްށ، ވަިކވަކި މަްއސަލައަކަށް ނޫްނ މި ރިޢާޔަތްކުރަނީ. ޢާއްމު އުސޫލުން އެކަން ހިނގަީނ ހަނޫނިއްޔާ ަވކިަވކި ކޭ

ދައްކަނީ. އެ ބޭފުޅާގެ ފަންނީ ރިޕޯޓުެގ ރޮފެސަރ ޕޯލް ރޮބިންސަންގެ ފަންނީ ބޮޑު ދިރާސާ ރިޕޯޓުން ޕް އެގޮތަށް ކަމަށް

އެއަްށ  ،ޤުބާތެއް ގެނެވި ޢުަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުލްއަލީަގއި ެއ ބޭފުޅާ ކުެރއްވި ޑްރާފްޓެްއގެ މަތިން މިހާރު 

ނޑު އުޢަ އްމީދުކުރަނީ މި ހުރިހާ ަކމެއްގެ މަތިން މި ހުރިހާ މަލު މިއަންނަ އަހަރު ުކރެވެން ފެށޭނެ. އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް ެއކުަގއި ެވސް މިދެންނެވި މަންޒަރު، މި ފޮޓޯ މިހެން އޮވެމެ ވެ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ސް އަުޅގަ

 ؛ޢީދާނެ ކަމަށް. ޖިނާއަށް ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ހެޔޮ ނިޒާމެއް ލިބިގެން ިވއްޔާ ކޮންމެ ވެްސ ދުވަހަކު މި ރާއްޖެއް އިރާދަކުރެ

ވެސް ކުށްަތކާ ބެހޭ ޕީނަލް ކޯޑާ އަދި މި ނޫން ؛އޮތީ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ހިނގަން މި ޤޫބާތާ އަދި ކުށްތަކާ ޢުޤާނޫނުލް

ނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ އޮވެެގން އޮތީ ޤާނޫނުތައް ހިނގަން މި  ވެސް އެބަ އެނގޭ. ކަން އަޅުގަ

ލް ޕްރޮސީޖަރ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ވެސް އެބަ ކްރިމިނަރާއްޖޭގަިއ  މި އެހެންނަމަވެސް

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް  ވެސް ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ބަލަިއގެން ެވްސ ވަރަށްއްމުކޮށް މިހާރުޢާހުރި. އަދި ހަމަ އެާއއެުކގަިއ، 

ނޑުމެން މި ޢަމަލުތައް، މި ކަންސިލުކުރެވެން އޮތްހާ ވި ބޭބޭފުޅުންގެ ތައްތައް ުކރަން ތިއްބެއިުރަގއި ވެސް އަުޅގަ

 ކުރުމުގެ ސަަބބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ށްއި އެ މަސަްއކަތް ކުެރވުމުންނާއި ނާޤާބިލުކޮނުބައި ނިޔަތުގަ  އިހުމާލުންނާއި

ނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ މި ތިބެނީ ހަށިފުރާނައިގެ ރައް  ކާތެރިކަން ވަނީ ހަށިފުރާނައިގެ ަރއްކާތެިރކަން ނުލިބި. އަުޅގަ

ނީ ބިރުން. އެހެންވީާމ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މި ތިބެ ންއަޅުަގނޑުމެން މަގުމަްއޗަށް ނުކުްނނަ ،ގެއްލިދާީތވެ ކަންޮބޑުވެ 

ޓަކައި ކްރިމިނަލް ްޕރޮސީޖަރ އެބަ އަންނަންޖެހޭ.  ުކރުމަށްޛުކުށްތަާކ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީ ޤޫބާތާއިޢު ޤާނޫނުލް

 އި ޙައްޤުތަކަކީ މި ޕްރޮސީޖަރާ ބަ ބައިކުޅަ އެއް ސާސީގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބާބުގަިއ އެ ބުނާ ދެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މިގުޅުން  ހުރި ކަންތައްަތއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލުތައް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ައޅުގަ

ސައްކަތް ކުެރވިގެންދާނެ ކަަމށް. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ކުރުމުގެ މަ ޛުތަންފީ ވެސް ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ރަނަގޅަށް މި

ރަންޖެހޭ ކުބަ ޝާމިލުވާންޖެހޭ ޕޮލިހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓު ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުން. މީގައި މި ޕްރޮސީޖަރގައި އެ

ކީ ޙަޤީޤަްތ ނުމަބޭމު އްމުހިއަދި ޑިފެންސް ލޯޔަރުންނާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް. ީމގެ އެންމެ  ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުަތކާ

ތިއްަބވާ އި ކަންކަމުގަ ، އިނުަބއި ނިޔަުތގައި މި މަަސއްކަތްނުކުަރްއވަ ހާމަކުރުން. އެހެންވީމާ،  ތުހާމަކުރުން. ޓްރޫ

 ފެނިގެންދިޔަ ގޮތުގައި އެ ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން އިންމެންނަށް އެ ފެނިގެންދިޔަ ފޮޓޯ ބޭފުޅުން ވެސް، އިްއޔެ އަުޅަގނޑު

އެކު ދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެންގެ  ތެރިކަމާޞް މަށް އަޅުަގނޑު އަިދވެސް އިޚްލާރެްއވުމަލުނުކުޢައެގޮތަށް 

އަށް ރަނގަޅު ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް ލިބުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން  ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަާމިއ މި ރާއްޖެ

 ޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ކުުރކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުަލކު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފަޒާދަށް. ޢަލީ މެންބަރު
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 ،ުތގައި ޔޫތުވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސްލޯގަނެްއގެ ގޮ 2013އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރި

ަރއީސް  ،މިއަދުގެ ަރއީސް ގެން ަވޑަިއގެންނެވި އި ގޮުތަގިއ ހިތްޕަވަ އިކޮނޮމީ އަދި ެސކިއުރިޓީ "ޔޭސް" ސްޯލގަނެްއގެ

ނިކުފާުނގެ ކެމްޕޭނު ވަޢުދުތައް ފުއްުދމުގެ ގޮތުން ަރއްޔިތުންނަށް އެ މަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ޟިލް ޢަބްދުއަލްފާ

 ުތގެ އަވާ ޖިނައީ އިޖުރާ ޓަކައި މިއަދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއ މި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ަޔޤީންކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް

ރެްއ ނުޑ ވަރަށް ާޚއްޞަ ުޝކުދެއްވީތީ ިމއަދުެގ ރައީްސ، ރައީސް ޔާމީނަށް އަުޅގަބިލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައި 

ބިލެއް. ހުރިހާ މެންބަރުން މު އްމުހިތުގެ ބިލު މީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަށް ވަރަށް އަދަންނަވަން. ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގެ ޤާއުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ޤަ ،ވެސް އިއްތިފާުޤވާ ފަދައިން އިމުކުރެިވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގއިވާ ބިުރވެރިކަްނ  އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރެވޭނީ. އަުޅގަ

ހިތްހަމަޖެހިގެން މި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އާދެ! މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  ،އެްއކިބާކުެރވި

ލީ ގޮތްތަެކއް ޞީމަލުކުރާެނ ވަރަށް ތަފުޢައި ިޖނާޢީ ކުށްތަކުަގއި މާއްދާ ެއކުލެޭވ މި ބިލުގަ  209ވަރަށް ބޮުޑ ބިލެއް. 

ނަޑއެޅިފައި އެބަހުރި. މި ގޮތުން ފުލުހުން ، ދުވަުހގެ މުއްދަތު  30ނިންމަން  ޤީޤުގެ ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ ތަޙްކަ

އަށް މައްސަލަ  ޖީ.ކޮށް، ޕީދުވަސް އެބައޮތް. އަދި ެއއާެއއް  45ޤީޤު ނިންމަން އަދި ބަންދުނުކޮށް ހުންނަ މީހާގެ ތަޙް

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެޢުޖީ ދަ.ފޮނުވާނެ މުއްދަތާއި ޕީ  ވާކުރާ މުއްދަތު މި ބިލުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާކަމީ ައޅުގަ

 ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ފުރުޞަތުތަކެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ޤީންކުރުމަށްޔަ ންސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ

ދިޔަ މާރާމާރީތަުކގެ ތެރޭގައި އަދިވެސް ޝަރީޢަުތގަިއ އިހަމަ ފުވައްމުލަކުަގއި ވެސް ިހނގަނަ އަހަރު ވަ 2010 .ރައީސް

ކަމުން، އަުޅަގނޑު ން. މިހެއިމީހުން ތިބީ ބަންދުގަ  ިދެވސް އެވަކި ގޮތެްއ ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް އެބަހުރި. އަ

އްެލއް ލިބިގެންދާނެ ޙަމިފަދަ ކަންކަމަށް އަވަްސ  ،ހުވުމަށްފަ ށްޤާނޫނަކަ ނިމިތުގެ ބިުލ އަނީ މި ޖިނާޢީ އިޖުރާޤަބޫލުކުރަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބުރަ މަސައްކަްތކޮށްގެން ައވަސް ނިންމުމެއް  ކަމަށް. މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ތައް. ތުއަޖުރާކުރަންޖެހޭ އިމަލުޢަފަހު އަންނަންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހައްޔަރުކުރުމަށް

ނުޑމެންނަށް އެބަ  ފެނޭ ޒާތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެ ގޮތްތައް. އަުޅގަ

ބަސް ނެގޭނެ ގޮތްތަކާިއ ތަކުގައި ައޑުއެެހވޭެނ ގޮތްތަށް ވެސް. އަދި ެއއާެއއްކޮށް، ީވޑިއޯ މެުދވެރިކޮށް ހެކިމުޢާމަލާތް

އެބައޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި  އިބާރާތުން ލިޔެިވފައިލުގައި ވަރަށް ސާފުޮކށް ޞަރީޙަ ރުޙަލާ ވެްސ މި ބިނާފުގެ މަޢުއިސްތި

އުމުން މީަގއި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަްއ ދި ނޫނެްއގައި ެއއްެޗއް ލިެޔވިގެންމި ގޮތަށް ބިެލއްަގއި ޤާ .ރައީސް

ތެޭރގައި ތަޙުޤީޤީ  ހުގެދުވަ 30ލަކަށް ލިބޭ. މިސާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާީރކުރުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ެއބަ

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް އެަބ  ނިންމުމަށް ފުލުހުން އިހުމާލުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ފުލުހުން ޖަވާބުދާރީކުރުވަން އަުޅގަ

ނޑައެޅުމަކީ ހަމަޔަޤީނުން ވެްސ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރިހާ ކަ ،ލިބޭ. މިހެންކަމުން މެއް ޤާނޫނުގައި އިންތިކާއި މިންތައް ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ޞާއަދުލުއިން ފުގެ ތެރޭން ހިންގުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތެއް. އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އެބަ މާންކަން ހަމަޖެހުމަކަށް ގެނެސްދޭމުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި މިއޮތް ނާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނެ މަންޒަރު. އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، މި  .މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުެރިވެގންދާ ފެނޭ މި ބިލުގައި ވަރަށް ގިނަ

 ޓުަތކެއް ހުރި ވާހަކަ. ސުޕީރިއާ ާވކުރެޭވ ަވކި ކޯޢުދަނީ ޖިނާޢީ ކަންތައްަތކުަގއި ދަބިލުގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

އަްށ  މި ބިލު ކޮމިޓީ ،ރެވޭ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑަށް ދަންނަާވލަންާވކުޢުކޯޓުަގއި ދަ އިލްޖުެވނަ އިކްރިމިނަލް ކޯޓާ  އިކޯޓާ

ނޑައަޅާ ގޮެތްއގެ  ގެންގޮސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މިއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން އެބަ  ޖެހޭ. އެީއ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

މަޖައްސަން. އަޅުަގނުޑ ޖެހޭ ހަ ކަންތައްތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމުތައް އެބަ ކޯޓުތަކުގައި ެވސް މި މަތިން މެޖިސްޓްރޭޓު 

ދީގެ މީހުން މިހެން މި ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީަގއި އެކި ރަށްތަކުަގއި އެކި މިންތައް އެިކ އަދަދުގެ އާބާ

ކޯޓުތަކުަގއި ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ވެސް ބެލެންޖެހޭނެ. އެއީ،  ބައެއް ަރށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ދިރިއުޅެމުންދާއިރު

މިހާރު ޖިނާޢީ  .ންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްވާތީ އެ ާވހަކަ ދަ ކަށްއަންާދނެ ފަސޭހައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެ

ފަސް އަހަރު ފަހުން ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަތަރު ހެކި ބަސްދިނުމަށްފަހު، އަޅުގަ ގެމައްސަލަތަކު

މީހުންނަށް ވެސް  ބަސް ދޭެއގޮތަށް ވީމާ ހެކި  .އެހުންތައް ކުިރއަށްދާ މަންޒަރުނުވަތަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގަިއ އަޑު 

ނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ިދގުލަވޭ. އަދި އަމުގައި މައްަސލަތަކެއް ދިމާދިނު ބަސްހެކި ދިއުމުެގ ސަބަބުްނ ގެންއި ުޅގަ

ނުޑ ކަމީ އަޅުގަ އްލުލިބޭޙަތަކަށް ވެސް މި ބިލުގެ ތެރޭން ޒުވާނުްނގެ ރެކޯޑްަތއް ސާފުނުކުރެވި އެބަހުރި. މި ހުރިހާ ކަން

ނުޑ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ާޚްއޞަ ޝުކުރެްއ ދަންނަވަން.  އުފާކުރާ ކަެމއް. އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ ަރއީސަށް އަުޅގަ

ނިންމުމަށްފަހު ޤާނޫނަކަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލު އަވަހަށް

މަސައްކަތްކޮށްެދްއވާށޭ. ދެއްވި  ކަށް ހެދުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ން މުޖުތަމަޢަތަމަޢު އަމާގެން ދިވެހި މުޖުއިހަދަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ހުޅުހެންވޭރު އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މޫސާމަނިކަށް. މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ވާތީ.  ބިލަކަށްމު އްމުހިުފރުޞަތު މި ހޯދީ މީ ވަރަށް ރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު މިއަދު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 ސުރެއްޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމީ ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމަށް

ދަނީ ކުރެވެމުން. ކަންދިމާކުިރ  ތުެގ ބިލުެގ މަސައްކަތް އެިކ ފަހަރުމަތިންއަމި މަޖިލީހުަގއި ިޖނާޢީ އިޖުރާ ގެންއިފަށަ

 އެންމެ .ވޭއިނދެ ށްއަޅުަގނޑަ ަގއިގޮތުން މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މި ބިލު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ވެސް ހިސާބެއް
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އިނދެވުނީ މުޤައްރިރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން. އޭރު މި ބިލު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުން ިމ ބިލުގެ މިއަދު ވިދާުޅވެ ެއ  ފަހުން

ިއާވ ވަަނ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ކޮށްފަ 17ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވިދާޅުވި ުހރިހާ ކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ނިމިދިޔަ 

 ީތ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ ވެސް މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުްއވީކާ ލު އަނެއްމި ބި މަސައްކަތް. އެހެންނަމަވެސް

އެ ބަދަލުތަކަްށ ވެްސ މަރުޙަބާ ކިޔަން. މި ބިލު  ،ވާނަމަ ށްަބދަލުތަކެއް ހުރީތީ ހުރި ކަމަ ުޝކުރުދަންނަވަން.ގައި އެކީ 

ޕްރޮެސކިުއޓަރ  އެއާެއީކގައިއަދި ަހމަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދަށު ކޯޓުތަކާ އިމުމުގައި ހަިއ ކޯޓާ ފަހުން ފަރުމާކޮށް ނިން އެންމެ

މިހެން ހުރި  އިރާއްޭޖގަ ާއއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ާއއި ކަސްޓަމްސް އިއިބު ޮއފީހާބަންޑާރަ ނާ އިޖެނެރަލާ

ހަމައަށް ދެވަނަ  ފައިވާ މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނާހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސާާސތަކެއް ބަިއވެރިެވގެން މިއަދު ނިންމި

އެީކަގއި މި  ދައުރު ބަދަލުވުމާ ވަނީ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ބިލު ވަނަ ފަހަރަށް އައިއްސަ މި ރަށް ނުވަތަ ތިންފަހަ

ނޑު  ކަމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ބޮޑަށް ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެެނވޭ  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ހުއެކު ޝުކުރުދަން ވެސް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ  ގޮތް އަޅުަގނޑު ދެން  ށަހެޅި ބިލަށް ާވންވީަނވަން. ައޅުގަ

ުނވެގެން އުޅޭ ޮގްތ ދުލުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަޢަ މި ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ .ބާްއވާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްލާފައި އިބަލަ

ނިޑޔާރުން ތިބެ އިްއޔެަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން މި ޖީބުަގއި  ންގެސީ ވެރިންޖެހެނީ ސިޔާދިޔައީ. ާރއްޖޭގެ ފަ

ނޑު ޔާތުަގއި އެންެމ ހަ އި މުޅި އުމުރުދުވަުހ ސިޔާސީޓަކަ ިދޔައީ. އެަކމަށްމެންނަށް ިއއްެޔގައި ފެނިގެންކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ނަން ކަތިލެވިގެންދިޔަ އްކަތެއް ކުރި އެެކއްގެ ގޮތުަގއިބުރަ މަސަ ތަްނ  ހުރެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެރޭން އަޅުގަ

ނޑު ހީކޮްށގެްނ ހުރީ މި ރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގައި އިްއޔެ ޓަަކއި  ގަދަކުރުމަށްދުލުގެ ނިޒާމު ވަރުޢަަގއި ފެނިެގންދިޔަ. އަުޅގަ

 އިމުކުރުުމގެ އެްނމެ އިސް ފަރާތަީކ ސުޕްރީމް ޤާ ފުޞާދުުލއިންޢަބުނާ އި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަ  141ސާސީެގ ޤާނޫނުއަ

ނޑިޔާރޭ ބުނެފަސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އެންެމ އިސް ފަރާތަކީ ުއއްތަމަ  ،ކޯޓޭ ނިޑޔާރުެގ  ،ބުުނންއޮތް  އިފަ އެ ުއއްތަމަ ފަ

ހޭނެ އެއްވެްސ ތިޖާޖުކުިރ މީހެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނުޑ ކަތިލާންޖެހުގެން އިއިދައްކަ އެކަމާ ާވހަކަ އަދާނުކޮށްގެންޒިންމާ

މަސައްކަްތ  އިޓަކަ މަށްއިމުކުރުޤާ ފުޞާއަށް ޢަދުލުއިން ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖެ ުނވާނެސަބަބެއް ޮއވެގެން

ނޑުމެން  ގެން މި ޤާނޫނުއަސާސީއި ސުރެ ފަށައް ގަތީފަށައި ހަމައަށް  ފަހުން މިއަދާ މަލުކުރަން ފެށި ޢައަށް އަުޅގަ

ރައިފި. އެަތއް ހަ. އެތައް ބަެޔްއގެ ގަޔަށް ވަޅިއިފިއުކާލައި ުވރެ ގިނަ ޒުވާނުން ކަތިލަ  ށްއަ ޭތކަމަގުމަތީގައި ސަ

ތައް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުންނާނެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ . މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ރެކޯޑުފިއިވަްއކަމެއް ހިނގަ

ޓަަކއި ތިލަފަތެްއ  އެކަމަކަށްޕާޓީ  ގެކޮމިޓީގަިއ. އެހެންވީމާ، އިުތރު ވާހަކަެއއް ދެއްކުެމއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އިމުކުރަން. އެޤާފު ޞާދުލުއިންޢަގެން ނިކުމެ މި ތިބީ އިޖަހަ ނާ މިއަދު ބޭނުންވަނީ ބަރަހަ ގެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ނޑިޔާރު ކަމަށްއަދި ރިްޝވަތު، ވިަޔސް ކަމަށް ބުނާ ފަ ނޑިޔާރު ހިފާ ފަ ިވޔަްސ  ިވޔަސް، ުއއްތަމަ ފަ

ނޑުމެން ގެންގުޅުނީމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހެދި މީހެއްެގ އެކަމާ ދެކޮޅު އަތްނުާލ ބޭއްވުން. އެ އުސޫލު ައޅުގަ

ނޑުގެ ޕާީޓގެ  ސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑު މިހައި  ދީފަ. އެހެންނަމަވެސް އެކީގައި ހަަވރަށް މެންބަރުންނާ 6ވަނީ އަޅުގަ
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ަކންކަން ދިމާވާންޖެހޭ ބައެއް.  ގިނަ ސިާޔީސ މީހުންނަކީ ވަރަށް .على هللا توكلتމިއަދު ކުރާނެ ކަެމއް ނެތް. 

ނޑިޔާރު އު  .އެީކގައި ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ ޔަ މަޤާމުގައި ތި ގެ މަޤާމުގައި އިންެނވި މީހަކާއިއްތަމަ ފަ

ިއންނެވި ތިން ވެރިންނަކީ މި  އިަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގަ ލީހުގެ ރައީސާއިަގނޑުމެންގެ ަމޖިއިންނެވި ައޅު

ވަގުތެްއގަިއ  ކޮންމެ، މެޝަނަކީ ކޮންސިތި ބޭފުޅުން ނަންގަވާ ކޮންމެ ޑި ތިން ބޭފުޅުން.މު އްމުހިދައުލަތަށް ވަރަށް 

 ،ޢިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ެއކިެއކި މީހުންގެ ޖީބަށް ެވއްޓި ިތޔަައސަރުކުރާނެ ކަެމއް.  ންކޮންމެ ކަމަކީ މި ދައުލަތަށް ޭއގެ

 އެއްލުގެ ނިޒާމެއް ވަރުގަދަ ދުޢަ ޖިނާޢީ  ،ނަމަ ގެން މަސައްކަްތކުރަންވެއްޖެއިބައިން އެކިެއކި މަންފާތައް ހޯދަމީހުންގެ ކި

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންނުވާނެ. ިއއްެޔގަ  ށްނިޒާމަޢަދުލުގެ އަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖިނާޢީ  ދިޔައީ އެކަްނތައް. ިއއްޔެއި އަުޅގަ

ނޑުއަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އުާފެވރި ދުވަހެއް. މިނިވަްނ ދުވަެހކޭ  ނޑު ދަންނަވާނީ. ައޅުގަ ސީ މި ިސޔާމެންގެ އަުޅގަ

ދާއިރާގެ  ތިމަރަފުށީ. ދިޔަގެން އިލައިއެއްލަ ދަމާ ނެރެއް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލެ ގެންއިމަސައްކަތް ފެށުނީއްސުރެ ފަށަ

ދާއިރާެގ  ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބޭުރޮކށްލީ. މެދުހެންވޭރު ކު ބޭުރކޮށްލީ. އަލިފުށީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

ބޭރުކޮށްލީ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުަގިއ  ޖީގައި އިންނެިވ ބޭފުޅަކު ވެސް.ބޭރުކޮށްލީ. އަދި ޕީކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ފު ޞާބައްޓަންވެގެްނވަނީ ޢަދުލުއިން ލީ. މި ޤައުމު މިއަދު މި ޤާނޫނުއަސާސީއިބެވި ދެ ބޭފުޅުން ދަމާނެރެ އެއްލަތިއް

ގެން މި ކޮށް  . ދިވެހި ސިފައިންާނއި ުފލުހުން ބަޣާވާތެއްބަލާ ްއގެ މަްއޗަށްއި ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާަތކެއިމުކުރުމުގަ ޤާ

އި އުއްތަަމ ދިަޔއިރުގަ އިދިޔަ. އެ ހުރިހާ ކަެމއް ހިނގަންގެއި އޮތް ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ަވއްޓާލަ ރާއްޖޭަގއި

ނޑިޔާރުކަުމގެ މަ ންނެވުމަށްތޯ އެ ހިމޭނުން އިނުތޯ؟ ހައިކޮންތަނެއްގަ  އިންނެވީމުގައި ކުރީަގއި ހުންނެވި ފާއިޒު ޤާފަ

 ްއޓަށްވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކުށްތަކާރުތުގެ ިބލަށްވީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކުުށގެ ވެރާއަޢީ އިޖުނާޖި؟ ޮއތީ އިވާލުކޮށްފަހަބޭފުޅާ މަޤާމު 

ފަހުން  ވާލުވިހަ މާއެންމެ ފަހަރަކު ވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަނިކުފާނު ތި މަޤާބެހޭ ބިލަށްވީ ކިހިނެއްތޯ؟ 

ވަރުގެ މީހަކު މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން އެންމެ ސިޓީއެއް ެވސް ފޮނުވިތޯ؟ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމީމަ، އެ 

ހިފައިގެން ކޯޓުތަުކގައި އެަބ ތިބި ރިޝްވަތުބޭރުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ މި ރާއްޖެ ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ. އަދިވެސް 

އް އެްއގޮތަށް ކަންކަމެ  މި މަޖިލީހުން ހަދާ ޤާނޫނުތަކާ ކަންކަން ކުރާ މީހުން. އެ މީހުން އެއްކިބާކޮްށގެން ނޫނިްއޔާ

ނޑު މިހިރީ ކުރިަޓކަިއ ޕީ.ޕީ.އެމުން މަސައްކަތް  ނުކުރެވޭނެ. އެކަމަށް ަޔސް، ކޮންމެ ަބޔަކު މަަސއްަކތްކުރިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  އެީކގަިއ ދާން. ިމ ރާއްޖޭެގ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ވަުރގަދަކުރުމަށް އެ ބަަޔކާ ަޓކަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަމގުމަީތ ބަށް ނުވެްއޓޭ މީހުން. އެހެންނޫންނަމަ އައިޚްލާޞްތެރިން. ސިޔާީސ ވެރިންެގ ޖީ ުޅގަ

ކޮންމެވެްސ ބައެްއގެ ފަރާތުން ރިްޝވަެތއް ެކިވގެން ނޫނިއްާޔ ކޮންެމވެސް އެްއޗެްއ ބޭނުންެވގެން  ކަތިލާކަށްނުޖެހޭނެ.

މަކީ؟ ޤާނޫނުއަސާސީން ނޫނިއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ީލޑަރޝިޕް ވެސް އެގޮަތކަށް މަަސއްކަތެްއ ނުކުރާނެ! ކޮަބއިތޯ ބޭނު

ނިޑާޔރުންނަށް ވެސް ހެދޭ.  5އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރުގެ ތެރޭގައި  ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ހެދޭ.  3ފަ

ނޑިޔާރުންގެ އަދަދަށްނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުައސާސީ ހުއްދައަޅުގަ  ވުރެ  ދޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވޭ. އެކަމަކު މިއަދު ފަ
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ތާ ބައިންދަން. އެއީ ކޮންެމވެްސ ކަހަލަ ރޭވިފައިވާ ކަމެްއގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަމެއް. މި ބޮޑަށް ބޭނުންވީ ފާއިޒު އެ

ެމ ޓަަކއި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރާ ކޮން ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ވަުރގަދަކުރުމަށް

ނޑުމަސައްކަތެްއަގއި ބައިވެިރވެ ނ އަށް މެން މާދަމާ ުހންނާނަން. މިއަދަކީ އަޅުގަ ޑުމެންގެ ދަރިންގެ ޓަކައި އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް މާޔަތްކުރުމަށް މުސްތަޤްބަލު ހި  ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަްނވީ ދުވަސް. މިއަދަކީ އަުޅގަ

 ވެސް ނޫން... 2018ވަހެއް ނޫން. މިއަދަކީ ދު  ޓަކައި ނިކުންނަންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޔާޝުކުރިއް

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ނުޑ ހަމަ އެންމެ އުފާވެރި ެއްއ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދަކީ ިމއީ ައޅުަގނޑުެގ ޙަޔާުތގައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް  2008ދުވަސް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. އެއީ ސަބަބަީކ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި އައު ޤާނޫނުއަާސސީ 

ވަރަށް ދިގު އިންތިޒާރު ކުަރމުންދިޔަ ދުވަހެއް. މިއަދަކީ  ،އައި ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި އިންތިޒާރުތައް 

ނޑު ލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންޓަަކއި ބި ގެ ޤާނޫެންއ ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށްތުއިޖުރާއަޢީ ޖިނާ ދިޔަ ުދވަސް. އަުޅގަ

ްސ ލިބިގެންދިޔަ. އެހެްނނަމަވެސް މި ފުރުޞަތުެގ އަހަުރގަިއ ވެ 5ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ފުުރޞަތު މިދިޔަ 

އުތުރާއި . އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އޮތީ ލާފައި މިބޭނުންނުހިފި ނޫނީ ނުހިފާ ދުއްަވއި

އަޅާަފިއ ދެކުނުން މާރާމާރީ އާއި ވަްއކަމާއި ޓެކުާމއި ފޭރުމާއި ިޚޔާނާތާއި ތަޅަމުންތަޅަމުން، ަމސްހިފަން ބަޔަކު ދާ

މާލެ ތަޅަމުން އައި، ފުރަ، ންތަޅަމު ތަޅަމުން، ހުންނަހެން ދަލުގެ ތެރެއަށް މަސްތައް ލައްވަން ތަޅަމުން ައންނަ ގޮތަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހަތަރުފާރުން ބޭރުން ތަޅަމުންގޮސް މި  އަށް އަރައި މި މާލޭގައި ެވސް ތަޅަމުން އައިސް މި

ލާފައި، މި ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިދަ ބިންދައިދިވެހި ރައް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތަޅައި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ބިންދައިލާފައި

ުރ ދިޔަ މަންޒަކޮށް ފާޑުާފޑަށް މީހުން އުޅެމުންލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ މޭުޒކޮޅު މަތީަގއި ބެޭލ ޑާންސްމަޖި

ދިަޔކަމީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެްއ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައިރު ެވސް މި ފަދަ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ނައިސް

ނޑު މި  މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި އަދު ިމ އިރު މިޕޭޖު އޮތް 152ލައިލާއިރު މީަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ބައޮީތ، އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާޕޭޖު އޮތް  189މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުަގއި  ، ކަން އަުޅގަ

ަގނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ މިވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް ކުރަްނ މި ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ އަޅު 

އެްއކޮށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ
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ކުރަްއވާ، ިދވެހި ރަްއޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް އަހަރު ނިންމަން ަގސްތު 5ނިކުފާނު ެއކު ެއ މަ ކާމިޔާބުކަމާ

ކަމުގެ ލުއިްނޞާފު މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުުކރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެގެން ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފާއި ޢަދުވުޖޫދަށް ގެނެސް

ނޑުމެންނަށް މި ދިޔަީއ މި ވީ ހަފުތާ ތެޭރގަިއ ވެްސ  ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އޮތް ބޭުފޅެއް. އެީއ ެއ ޔަޤީންކަްނ ައޅުގަ

ޙުތަެކއް ޓަކައި ގެެނުވނު ރަނގަޅު އިޞްލާ އިމުކުރުމަށްފު ޤާެއއީ ޢަދުލުއިންޞާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނި ސާބިތުެވގެން.

 ޓަކައި ައޅުަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދުވަހު އެ ފެނިގެން އެ ދިަޔއީ. އެަކމަށްއަޅުަގނޑުމެން އިަހކަށް

ގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ތަން.  ޓަކައި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބޭނުންވާ މިފަދަ ބޮޑު ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް

ނޑުމެްނގެ ގޯތިެގދޮރުގައި ހި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިޑފައިވާކަން. ރައްކާތެިރކަްނ ފެންނަނީ އަުޅގަ މާޔަތް ކެ

ނުޑ އެކަނިމައި ން މި ވަންނަގެއްލިފަިއާވކަން. ގޯތި ގެދޮރު  ން ނިދާފައި ތިއްބާ. ވަދެ އެކަނި މުސްުކޅި ނީ ރޭގަ

ނޑަިއގެން އެބައި ނޑުމެންނަށް ދާ މީހާގެންމީހުންގެ އަތުަގއި ހުންނަ ގަހަނާ އާއި ކަރުަގއި އޮންނަ ފަށް ކަ  އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޢިއްޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ހިާމޔަތް ޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެވިފަިއވާ މަންޒަރު ައޅުގަ

ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިްނ ވަްއކަންކުރާ، މީހުންމަރާ، ފޭރޭ، ޓެކުމާިއ ޚިޔާނާތަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

ތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އެބައިމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ  ދިޔަފުރުޞަތުދެވިގެން

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މީހުންން. އަތަ މެންބަރުން ވަކާލާތުކުރާ ހުރުމުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދޭން އަށް ހަނު މަރާ މީހާުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މީހުން މަރާފައި ތިބޭ މީހުން ނޫނިއްޔާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަްއ  މީހުން ވާހަކަދައްކާ ތަން. ައޅުގަ

އިންސާނީ ، އެ މީހުންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ،ހިންގާފައި ތިބި މީހުން ޖަލުގައި ޮގޅިތަުކގައި ތާށީވެަފއި ތިބޭއިރު

 އުޅޭ މަންޒަރު. މުޖުތަމަޢުގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަްއޔިތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުން ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން

އި މީހުންނަށް ގެދޮރުގައި އުެޅޭވކަށް ނެތް. މަގުމަތީަގއި ުއޅެވޭކަށް ނެތް. ާޕކުތަުކގަމަޙުރޫމްވެފައި ތިބެނީ. އެަބއި 

އުޅެޭވކަށް ނެތް. ވަޒީފާަގއި ުއޅެވޭކަށް ނެތް. ވަޒީާފގައި އެަބއިމީހުން އުޅޭއިރު ވެސް ބިރުދައްަކއިގެން ަވޒީފާގެ އެ ލިބޭ 

މިކަންކަމަށް ، މެންނަށް މި ފެންަނނީ. އެހެންވީމާއާމްދަނީން ވެސް ަބެއއް އަުތލައިގަންނަން އުޅޭ މަންޒަުރ އަޅުަގނޑު

އިގެން މަސައްކަތްކުަރްއވާތީެވ، ގެ ބޮޑު ބިލެއް ހުށަހަޅައި މިކަމަދުގެ ސަރުކާރުން މި ވަރުޓަކައި މިއަ ޙައްލު ހޯދުމަށް

ނޑަްށ ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީވެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު  މިއީ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްެތރިކަން ހުރިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ ކުރީގައި ވެސް ެފނިގެން ހިނގަ ހިނގައްޖެ ޖެ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެންއްދަންނަވަން. އަޅުގަ

އްކާތެރި ބިރުދެއްކުމާއި ނުރަ  2010/17ތަން. ާޤނޫނު ނަންބަރު  ދިޔަށް އިޞްލާޙުތަެކްއ ހުށަހެޅިގެންޤާނޫނުތަކަ

 ޓަކައި މި ދިނުމަށްށް އެ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަބަދުހި ބޭުނންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގާ ީމހުންނަހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއއްޗެ

ނޑު ދުށި ތަނަށް ޤާނޫނެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  ން. އެ ބިލު ވެސް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތަން އަޅުގަ

ެއއީ ެވސް ، ޅުަގނޑަށް އެބަ ިލބޭ. އެހެންވީމާކަމުެގ މަޢުލޫމާތު އަނިންމާފައި މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި މިހާރު އޮތް
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ނޑުމެންނަށް ފެނޭ މި ނުވާކަން ޖަރީމާތައް ހިންގާކަށް. އަޅުގަ ބޭނުން އް މި ސަރުކާރުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަމެ

ޓަކައި  ކުރުމަށްކައި އެ ކުދިން ސަލާމަތްޓަ ކުރުމަށްކުރާ ކުދިން ކުށްތަކުން އެކަހެރިއިރު މި ކުށްތައް ސަރުކާރު އައި 

ނޑުމެން؛ ޒު  ނޑުމެން ސަރުކާރުން އަނެްއކާ ވަސީަލތްތަކެއް ހޯދައިދީފައި އޮތް ަމންޒަރު އަުޅގަ މި ާވނުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް އެބަ ފެނޭ ޒުވާނުންނަށްފެންނަނީ ސަރުކާރުން ކުޅިަވރުކުޅޭނެ ކަންތައް   ފޯރުކޮށްީދފައި އޮްއވާ. އަުޅގަ

. އެ ަވޒީފާތަކުގެ ތެޭރގަިއ އިއަހަުރގެ ތެރޭގަ  5ކަުމެގ ވަޢުދު ަވޒީފާ އުފައްދާނެ 95000ރިއްޔާ ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫ

ތޯ އުފައްދާނީ. އުަފއްދާނެ ަވޒީފާ ކިހިނެއް 95000ވިދާޅުވާނެ  ތި ބޭފުޅުން ،އުފައްދާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ  ވަޒީފާތައް

ނ އަހަރުދުވަހަީކ  5ުޑ މި ދަންނަވަނީ. އެއީ ގޮތް އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަަވނީ. އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވި ގޮތް އަުޅގަ

ރަށް  198. ރާއްޭޖގެ ވަޒީފާ 52އްަލިއލީމަ ޖެހެނީ ދުވާލަކަށް ގެ 95000ކޮށް ދުވަސް. އެހެންވީމާ، އެވްރެޖު 1825

ްއ ަރށަކުން އެންމެ ވަޒީާފއެ 6ޭއގެ މާނަ ައކީ ދުވާަލކަށް ކޮންމެ ، . އެހެންވީމ312ާއަދި ރިސޯޓުތަާކ ލީމަ 

ނޑަްށ މި ފެންނަނީ ނޫސް ބަލައިލީމަ 6 ކީްއވެގެންތޯ ުނއުފެއްދެންވީ؟ ކޮންމެ  ރަށަކުން ަވޒީފާއެްއ. މިައދު އަުޅގަ

ަވޒީފާ.  95000އަހަރު ދުވަހަށް ބެލީމަ  5ވަީޒފާ އަކީ  52ވަޒީފާ. ދުވާަލކަށް  70، 60، 50ދުވަހަކު 

އެހެންނަމަވެސް، މި މާ ބޮޑު އެއްަޗކަށް ހައްދަަވއިގެން، މި އިޤްތިޞާދު ނޭނގޭ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކީމަ ދިމާވާ 

ވަޒީފާ ީކއްެވގެންޯތ  52ރަށް ބޮޑު އެއްޗެްއ. ދުވާލަަކށް ަވޒީފާ ވަ 95000މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދިމާވަނީ. 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، ، އުޅޭ ރަށްރަށް ލީމަ. އެހެންވީމާ ތަާކއި މީހުންރަށުން؟ އެއީ ރިސޯޓު 312އްދެންވީ ނުއުފެ

 ަދއްކާފައި...ަވޒީފާ. އެ މަނިކުފާނު އެ އޮތީ ހަމައެކަނި ފާމަސީތަކުން ވެސް އެ  1ރަށަކުްނ  6ރަށުން، ކޮންމެ  6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ދެ ވަަނ ފުރުޞަތު. 

 

  ެކވުން:ވާހަކަެދއް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނ ކަމަށް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްވި ޑުމެންނަށް ޓަކައި ވެސް. އާދެ! އަުޅގަ

މު އެއް ޔާ ކްރިމިނަލް ޕްރޮސެސްއެއް ޭބނުންވާ އެންމެ މުހިއްތެއް ނޫނިއްއައް، ޖިނާޢީ އިޖުރާކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރެ

ކަން އެކުލެިވގެން އަންނަނީ ންމެ ބާރުވެރި އެްއކަން ތަންފީޛުކުރުމުގެ ަކންކަމަކީ މިސާލެއްގެ ގޮުތަގއި ދައުލަތުގެ އެ

ެއއީ ، ކުރެވޭއުލަތުގެ އެްނމެ ބާރު ބޭނުންތެްއގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވާތީވެ. ދަ ކަމަށް ވާީތވެ. ިޖނާޢީ އިޖުރާއަ ތެރެއިންމީގެ

އެއާެއކުަގއި ީމހުންގެ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު މައިަގތުމާ އަދި ހަޓީސްތައް، މިނިވަންކަން ިނގުޅަ މިސާލަކަށް މީހުންގެ ލިބަ

ތުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ލަތުގެ އަތްމައްޗަށް ޫދކުރެވޭ ޕްރޮސެސް ހިނގަނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަވެސް ނިުގޅަިއގަތުމުގެ ބާރު ަދއު



68 

 

ނޑުމެއަށް އޮންނަން ވާތީެވ، މިީއ ވަރަްށ ފުރިހަމަ ންނަމަހީ ނޫންނަްށ ދެކެނީ. އެހެންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާ، ންހިފީމަ އިންސާފު ޤާއިމުވެގެންނުދަނީ. އެހެންވީމާކަންކަން އޭގެ ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ބޭނު

ޖެހޭނެ ިނޒާމެއް މި ނިޒާަމކީ. ދައުލަުތގެ ބާރުތަްއ ެއއީ ކިހާ ަމއްަޗކަށްތޯ މިކަން ދާންވީ ވެްސ އެުކގަިއ ބިނާކުރެވެން

ނޑަެއޅެންމެންމީގެތެރެއިން އަޅުަގނޑު ޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮސެކިއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތައް ކިހާ ަނށް އުސޫލުތަްއ ކަ

ޕްރޮސެކިުޔޝަންސްތަްއ  އުފުލުަގއި ސެލެްކޓިވްރ ޖެނެރަލް މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ މައްޗަކަށްތޯ ފޯރަންވީ. ޕްރޮެސކިއުޓަ

ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ އަނެްއ މީހަކަށް ހަމަ އެއް ާބވަތުެގ ވާތެެރއިން. ަވކި މީހަކަްށ ދަޢުޖެހޭނެތޯ މި ޕްރޮސެސްގެ ހިންގަން

ނޑުމެން މީ ގެތެރެއިން އެ ިވސްނުން ކުށެްއގައި ދަޢުާވކޮށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނީ ކިިހނަކުންތޯ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމަޖެހޭނެ ކަމަހުންނަން ން ތިއްބަާވ ކުރަމީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް އެއާެއކުަގއިށް އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންނަކީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ އަދި ޤާބިލު އަދި ކޮންކަހަލަ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއްގެ މައްޗަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންޯތ  ފަ

ނޑުމެންނަށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. ާރއް  ްނ އިމުކޮށްެދއްވަޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާުރންތިއްބަވަން ނޑުމެްނގެ ރަޖެހޭނެ ފަ އްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރުލިބިފައި ތިއްބަވަންޖެހޭ ނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިން އަބަދުމިސާލެއްގެ ގޮުތގަ ބޭފުޅުންނަށް ވާންޖެހޭ. ެވސް މި ދަންނަވާ ފަދައިން އެންމެންނަށް މި އި އަުޅގަ

ލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެސް އަދި ދުނިަޔީވ ފެންނަ ފިލްމުގައި މި ފެންނަ ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކަށް ނުތިއްބެވޭނެ އިސް

އުއްމަތެްއގެ ަމއްޗަްށ ޝަރީޢަތްކުރަްއވާކަށް. ިއއްެޔ އެހެންނަމަވެސް ބޭފުަޅކަްށ  އެްއވެސް ހަމަައކުން ާރއްޖޭގެ މުސްލިމު

ނުޑ ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިދެްއވަން ެވސް ހަމަ އެ ބޭފުޅާ ހުންނެވިހުވާ  ތަން މި ފެންނަނީ. މިއީ އަޅުގަ

ފަށް ކުރައްވާ ފުރައްސާަރއެކޭ. ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން ޙަޤީޤަތުގައި ކުރާ ފުރައްސާރައެކޭ. ޢަދުލުއިންޞާރައްޔިތުންނަށް 

ްއޔަތުން ައޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ކަންބޮުޑވޭ. އުުޤވެރިކަން ހުރި މީހެއްގެ ަހއިސިވެސް. މި ދާއިރާ އަށް ލޯބިާވ، ޝަ

ނުޑެގ ވާ ކަންކަމެއް ނޫން މިއީ މެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ އެދު  . މިކަމުގެ ތެރޭގައި އުެޅވޭ މީހަކަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

އެއާއެުކގައި ފުލުހުންގެ މި ދަންނަވަމުން މި ދަނީ. ހަމަ ހިތުގައި ހުންނަ އަސަރުތަކެްއެގ ވާހަކަ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް

ން ވަރަކަށް މީހުއަތުން ހެކިބަސް ނެުގމުގައި ކިހާ ހުންގެ ޖެހޭނީ. މީތޯ މިކަުމެގ ތެރޭގައި ޝާމިލުވާންބާރުތައް ކިހާވަރަކަށް

ކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަަކށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ގަިއގައި ެތޅޭނެތޯ؟ ނުތެޅޭނެ.

ތުހުމަތުކުރެވޭ  ޤީުޤކުރާ ފަރާތާއި. އަދި ހަމައެާއއެުކަގއި ތަޙްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަކަުމގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ނުވާނެ. އެއީ އެަކއްޗަކަށް ވެިވގެން ކުށެއްގައި ތުހުމަތުވާ ފަރާތާއަދި އެ  ަޗކަށް ެވގެނެއް ނުވާނެ. ޕޮލިހާއެކައް ފަރާތާ

ވެސް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްަބވާ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު. ޤީޤެއް ނުހިނގާނެތަޙް ،އިންޞާފެއް ނުލިބޭނެ

އަނިޔާކުިރ ފުލުހުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓާއި އިތުރު  އިއިބު ރައީްސގެ ހަށިޮކޅުަގއި ަތޅަމަޖިލީހުގެ ނަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ުނވޭ. ީވޑިޯއ ހެކިތައް އެހެރީ ފެންނަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަީކ  އިމެއްޤާޑަލްތައް ދެްއވާފަ. އިންާސފެއް މެ

މީ އެަކްއޗަކަށް ެވގެނެއް ުނވާނެ.  ރާޭގޓަހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ަސސްޕެކްާޓއި ިއންވެސްޓިއަޅުަގނޑުމެން 
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އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ކަންކަްނ  .ރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑފެނޭ މި މަޖިލީހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ނޑުމެންގެ ތިލުން ހޯދިގާިމކަމުގެ ޙަޤީޤީ  ައޑިން ޤަބޫލުކުރޭގެ ޅުަގނޑުމެން އެއްމެން ވެްސ ހިތުއަ ފައިނުވާކަން. އަުޅގަ

 ާވކަން. އެ މަލާ ދީފައިހައަށް މަުރގެ  ކޮށް އަލްހާން ފަހުމީމެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހުންަނވަނިމި މަޖިލީހުގެ ކުރީަގއި ހަމަ 

ކަްނ އިމެންގެ ކުރިމަތީގަ ންދިނީ އެއަށް ހަމަލާ ާވކަން. އެހެންނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅާފާނު ނުކުޅެދޭ ބޭފުޅަކަށް ވެފައިމަނިކު

ން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ެވސް ހިފައި ހައްޔަރުކުެރވި ޖަލެއްަގއިވާ ތަެނއް ނުފެނޭ. އަދި ދިނގޭ. ހަމަލާއެ ވެސް އެބަ

. އިލަތުގަހާވަނީ ނުކުޅެދޭ  ތަނެްއ ނުފެނޭ. އަލްހާން ފަހުމީ އެ އެްއވެސް މީހެްއގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފަިއވާ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ފެއިލްވެފަ ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ިއވާ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބުްނ އަޅުގަ

ނޑަްށ އެ އްޫޑ ސިީޓަގއި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން ހިންގި ނގެނީ. އެއްމެްނގެ ކުރިަމތީގައި ނޫންތޯ އަކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

އެއް އަދި ބަ  .ައަޅއިގެން ދަނަގނޑުބުރި ހިފަިއގެން ނުކުތީމާސްކުަރާކތެއްގެ ތެެރއިން ހަސިޔާސީ ސުލްޙަވެރި 

ަގޑިއިުރ  24ލީ. ވެީށން އަތު ކޮށް ކުށުގެން ފުލުހުން ވެސް ވިދާޅުިވ. ރެޑްހޭންޑުފުލުހުންނަށް ވެސް ހަމަލާދިންކަ

. އަދި އެީއ ދުލުގެ ނިޒާމަށް ޖެހި ބޮޑު ޮގންޖެއްސެވުމެއްޢަމެން ދޫކޮށްލީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ންނުވަނީސް އެ އެ

ނުބައި ނިޔަުތގައި  ،ަހމަނުވާނުބަިއ ނިޔަތުގައި އެކަމަށް ކުފޫނީ ވަ އް. މިކަހަލަ ަކންތައްތައް މިއެ ފުރައްސާރަ

ނޑާލާފަިއ ައޅުަގނޑު  މެން މިގޮތަށް ެއއް އަތުން މަސައްކަތްކުާރ މީހުންތައް ގިަނވީމަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުައސާސީ ފު

ފެއް ޞާދުލުއިންޢައްިޔތުންނަކަށް އްޖޭގެ ރަމި ރާ ގޮތަށް ކަންކުރީމަ މަތީަގއި ޖަހާށިއަނެއް އަތުން ކަންކަ އިލާފައިފިރުމަ

ނުޑގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަޤާ  އޮތް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.  އިމެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢިއް ާދއިރާގެ  ކާށިދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ނަސީމަށް. ފައިޞަލް

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ތުގެ ބިުލ އަވާ ޖިނާޢީ އިޖުރާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނެ ބިލެކޭ. އާދެ! ޖިނާޢީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްދޭދުލުގެ ނިޒާމަށް ޢަ ޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މީ ޖިނާޢީ އަ

ން މި ދެންނެވީ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަން. އެހެ ތުގެ މި ބިލަކީ މީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ދިގު އިންތިޒާރެއްއައިޖުރާ

ބިލު  ަވއިފި މިގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ުސވާުލތައް ކުރައް  ވެސް ވަރަްށ ގިނަ ރައްޔިތުން މިކަމާ ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ައށް ދިއުމުގެ ކުރިން މި ބިުލ  ސް ޗުއްޓީގެ އެދުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލިއަޅުަގނޑު ، ލަސްވެގެންދާތީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމި ބިލުެގ ފޮނި ،ފާސްވެ  .ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދިއުން. ާއދެ! މެންގެ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބިގެންމީރުކަން އަުޅގަ
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އާއި ޝަރީޢަުތގެ  ލާޙަނގައިދާ އުސޫލުން ތަޙުޤީޤީ މަރުޖެހޭ މިހާރު ކަންތައްތައް ހި  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ 

ގިނަ ފަހަރު އެބަ ނަގާ. މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ  ދޭތެރޭގައި ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަރަށް  މަރުހަލާއާ

ނޑުމެްނގެ ިމ ނުޅުަގނޑު އެ ވާހަކަތަްއ ތަކުރާރުދޭ. ދެން އަ  ގެއްލުންތަެކއް ދިމާވަމުން އެބަ ކުިރޔަސް އަުޅގަ

ިދއުމުން ެއ ިމ ބިލު ފާސްވެގެން ،ވާހަަކ ދައްުކވައިފި. އެހެންވީމާމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ 

ނޑުެމންގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ހަމަ އެދޭނެ ގޮތްހެން. ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އާދެ! ގިަނ  މައްސަލަތައް ައވަްސވުމަކީ ައޅުގަ

. އިދިޔައިމަ ެދން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާނަ މި ކުރެވެނީ ވެސް އެ އިންޞާުފ ނުލިބޭ އެއްެޗއް ގޮުތގަހަރަށް ލަސްވެގެންފަ

ޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލާއިރު މި ބިލުން ތަޙްއިވީ. ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ބިލަށް ބަލަައޅުަގނޑު އެހެން މި ދެންނެ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ބަލަ ތިޔާުރތަކެއް އެބަ. ވަރަށް ބޮޑެތި އިޚްލިބޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތައް އެބަ ލަންޖެހޭނެ ބިލަކީ އިލިބޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް ލަކަށް ވާތީެވ، ޤާނޫުނއަސާީސއާ ެވސް ފުށުތަކެއް ހިމެނިފައިާވ ބިފުހާއެތައް ސަ އެރުންަތކެއް ހުރިތޯ. އަުޅގަ

ނުޑ ޭއގައިލާގަޙަޓީ މަރުއް ލިިބގެްނދާނެހެން ކޮމިހީވަނީ އެކަންަތކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލެ  އި. ދެން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަާމއި އަމާންކަްނ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ކަންތައް  ވަންޏާ އެ ކަމަށް ޖެހިއްޖެންއަށް ވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަ ހޯދައިދިނުމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ތަފާތު އެކި ބި .ރަންޖެހޭނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްނޑުމެން ކުއަޅުގަ  ލުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭުނންވާ ބަެއއް ބިލުތައް ހަމަ  ކަމެއް އެބަ ގައިމުވެސް ކަންބޮުޑވާ ެއއްހަމަ އޮތް ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ ކޮންެމެވސް ވަަރކަށް ދަްއކައިފިން.  އިކަ މީެގ ކުރީގަ މި ވާހަކޮށްލެވޭ.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސް

ނަޑށް ފަސް އެބަބައި ބިލުަތއް ހަމަ  އަނެއް ނޑުމެން ިވސްނާލަންކޮށްލެވޭ. މީ އަުޅގަ ޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. އެ ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ  ުމގައި ވަންޏާ ކަ ބިލަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދކުރާނެ ބިލެއް ެއކަމެއް ނިންމަން. ކޮންމެއަކަްސ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަމު ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމަކީ، މިހާރު ހަމަ 

އުލެއް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ޙަދިއުން. ރައްކާތެރި މާއިމުވެގެން ޤާކަމަކީ އަމާންކަން  އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ

ޖެހެނީ. ންންޏެއް ނޫން ސެކިއުރިީޓ އޮންނަޑުމެން ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެކައަޅުަގނ

ގޮުތގަިއ ސެކިއުރިޓީައކަށް މިވަނީކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ހަށިފާރަވެރިއެއް ހުރުމަކުންނެްއ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

އި ުއޅޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެ ސެިކއުރިޓީ ލިބެންޖެހޭ. ސެކިއުރިޓީ މި ނޫން. މި ދައުލަތުގެ ހިޔާވަިހކަމުގެ ދަށުގަ 

 ހާސް ރައްޔިތުންނަށް 50ލަްއކަ  3ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ކަމަށް ލިބެނީ ހަށިފާރަވެރިއެއް ފަހަތުގައި ހުރެގެން

ނޑު  .. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެކަން ެއގޮތަށް ލިބެންޖެހޭނޭ ޖެހުމުގެ ކުރިން ށް ވެސް ަވގުތުއެހެން ބޭފުޅުންނައަުޅގަ

ނޑު ގޮތަށް އަޅުަގނުޑެގ  ވެސް ދެންނެވިއި ކުރީގަ  ،ލާނީއިވާހަކަޮކޅު ނިންމަ ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ނިޔަތުގައި އަޅުގަ

ބިލު މި މަޖިލީހުން  ،ނިމި އަށް ދިއުުމގެ ުކރިން މި ބިލުގެ ހުރިހާ ކަމެއް  އެދުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ުޗއްޓީ

 ިދއުން. ޝުކުރިްއާޔ ވަރަށް ބޮޑަށް. ންފާސްވެގެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަުޑއްވަރީ  އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު ދުމުޙައްމަ މެންބަރު ާދއިރާގެ ރީމަޑުއްވަ

މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ދިވެހި ތާރީުޚގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ދުގެ ިމއަ ުތެގ ފުރިހަމަ ބިލެއް ފޮނުއްވަިއދެއްވީތީ އަޅުަގނޑުއަމު ބިލެއް އަދި ޖިނާޢީ އިޖުރާއްތަޅުމަށް މިފަދަ މުހި

ނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާރަށް އަދި ޚާއްޞަޮކށް އެީކ  އަށް ވަަރށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އަޅުގަ

ދުތަކުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑަށް އެަބ ޤްޞަރުގައި މި ބިލުހުށަހެޅުއްވި މަޝުކުރުދަނަވަން. އާދެ! މި ބިލަށް ބަލާއި

ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ކުުށެގ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާުތގެ  ންރޭތެކަމެއް. މީގެ އިަގނޑު ދެ ފާހަގަެވގެންދޭ މަ

ޤީޤުތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އަިދ ގޮުތގެ މަތިން ޖިނާޢީ ކުށުެގ ތަޙްންަނ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާ

ށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އަރިއަަވސް މިނެއްަގއި ކުއަދި އެކަީށގެްނވާ  ގޮތެއްަގއި އެފަދަ ތަޙުޤީޤުތައް ހަރުދަނާ 

ނޑަެއޅުން ކަމަށް މި ވަނީ. އާދެ!  ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިރުަގއި ބިލުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި މި އުސޫލުތައް ކަ

ނެ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭވާޢުމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ދަކުރުމުަގއި ޢަވާޢުއި ދައާ ވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާޢުމިގޮތުން ދަ

ވާ އަނބުރާ ގެންދެވޭނެ ހާލަްތތަކާއި އެ ކަންކަްނ ކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުަތއް ޢު ތްތަކާއި އުފުލާފަިއވާ ދަހާލަ

ނޑު ވަރަްށ ކުރަްއވާފަިއާވކަން ނުވަތަ ބަޔާންވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް މި ބިލުގައި ހާމަކު ރަްއވާަފއިާވކަން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަުތގަިއ  ،އެީކގައި ާފހަގަކޮށްލަން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޝުކުރުވެިރކަމާ ،އެީކަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ  .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ވެސް އެބަހުރި މައްަސލަތައް ނޑުމެން އަުޅގަ ނިޒާމަކީ އަޅުގަ

ކަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ކުރަމުންދާ ނިޒާެމއް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތައިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ަމސައްކަތް

ވެްސ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތަްއ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަމުންދާއިރުގަިއ މި ކުށްތައް ުހއްޓުަވއި  ތެރެއިން

 މުއްމި މުހި މު ދަުއރެއް އަދާކުރާއްއިުމކުރުމަށް ޓަކައި މުހިޤާ ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ ސުލްޙަމަސަލަސްކަންއަޅުގަ 

މު އެއް މަަސއްކަަތކަްށ އްއި ކުރަންޖެހިފައިވާ އެންމެ މުހިކުރަންޖެހޭކަން. އެ ކަމަށް ޓަކަ ނޑުމެން ހަރުދަނާދާއިރާ އަުޅގަ

ކުރުން. އާދެ! ފުރިހަމަ އިާވ ޤާނޫނުތައް ައޅުަގނޑުމެން ހަދަވެސް އެ ާދއިރާެގ ބޭނުން ދަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި  ވެގެްނ މި

އިން މިފަދަ ކަންކަމުަގއި  ރީޢާ ޛަގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު  ނުޑ ޤަބޫލުުކރާެވގެންދާއިރު އަުޅގަހަމަޖިނާޢީ އުސޫލުތައް ފުރި

އަީކ  ދިޔުުމގެ ޝަުކވާ. އާދެ! މައްސަލަތައް ލަްސވެގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ެއދެވޭ ޙައްލުތަެކއް ލިބިގެންދާނެ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން އިވެމުންދާ ޝަކުާވެއއް. ވެސް މިއީ  ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ދިގު ޒަމާންތަކެއް ަވންދެން އަޅުގަ
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މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައި 

ނޑުމެްނގެ ުޒވާން ޖީލަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަ  އްސަލަެއްއ ކުރެވޭ އެ މަ އީސް. މައްސަަލއެްއަގއި ތުހުމަތުއެބައޮތް އަުޅގަ

ާދއިރުަގއި އެ ުޒވާާނގެ އަހަރު ވެގެން 8އަހަރު،  6ުނވަތަ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ފަސް ައހަރު،  އިގަޙަލާޝަރުޢީ މަރު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ. މިއަދުގެ ސަރުކާުރެގ މުސްތަޤް ބަލަށް އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ކުރާެނކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ުޒވާނުން ނަށް މި ކުރިމަތިވެގެންދާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުން ޒުވާނުން މި މަސައްކަތަކީ މިއީ ައުޅގަ

ނޑިޔާުރގެ ން މަތީ ވާ ގޮތުގެ ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ މި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުން. އާދެ! މި ބިލުގައި މި ފަ

 އުފުލަން އެބަ ވާ ޢު ުހގެ ެތރޭގައި ދަދުވަ 30ފަހުގައި ބަންުދގައި ހުންނަ މީހާގެ މަްއޗަށް ކުރިމައްޗަށް ހާޒިުރކުރުމަށް

ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ވާ އުފުލަން އެބަޢުުދވަހުގެ ތެޭރގައި ދަ 45އްޗަށް ޖެހޭ. ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭ މީހާގެ މަ

ާވ ޢު އި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ދަފަހުގަ ކުރެިވގެންދިޔުމަށްމި އުސޫލުތައް ާޤއިމު .ރައީސް

ަގއި މުިޅ ނގޭނެ ުދވަހެްއގެ އިންތިޒާރު ވެވޭނެ ކަމެްއކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެެގން ބަރީޢަފުލިގެން ނުވަތަ އެއީ އޭއު

ައވަްސ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި  ފު ކުރު މުްއދަތެއްގެ ތެޭރގައިސާއުމުރު ހޭދަކޮށްލާކަށްނުޖެހޭނެ. އިން

ނޑުމެން މިކަމަށް ޓަަކިއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ އުއިމުކުރެިވގެންޤާ ހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ފާކުަރންޖެދާނެ. މިއީ ައޅުގަ

ޖިނާޢީ ބޮޑެތި  ،ކޮށްފައިއި މި ބިލުަގއި އެަބއޮތް ބަޔާންޙަޤީޤަތުަގއި މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ބަލައިާލއިުރގަ .ރައީސް

ނޑުމެން ގުޅޭ އެ ކުށްތަކާ އިްއ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގަކުށްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ކުށްތަ ގޮތުން އަުޅގަ

ުތގައި ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި މި ގޮ ކުގެބޮޑެތި މައްސަލަތަ .މައްސަލަަތއް އެއީ  ،އެއީ  ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް ގިނަ ކުށްަތއް

ތެރޭަގއި މީހުން މެރުމުގެ ކުށްތައް، އިންތިޒާުމެވގެން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ީމގެ ފާަހގަކޮށްފަިއވާކަން  ގައިބިލު

ރަރިޒަމަްށ ފައިނޭންސްކުރުން، މީހުން ގެ ކުށްަތއް، މަނީ ލޯންޑްރިން، އަދި ޓެމުެޓރަރިޒަ ،ހިނގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް

ލަތް އަދި ހީން، ޓެކުން، ޚިޔާނާތްތެރިވުާމއި މަކަރާއި އަދި ވަްއކަ  .ކުރުންކުރުން، މަސްތުވާތަކެިތ ޓްރެފިކުޓްރެފިކު

އްޞަ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ތައް މިއީ ޚާފެށިގެން މަތީގެ މައްސަލަ ންލައްކަ ރުފިޔާ އި ފޭރުމުގެ ކުށުގެ ތެރެއިން ެއއް

ނޑު ގޮތުަގއި މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފަިއާވކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ާއދެ! ހަމައެއާއެކީ އަ ކުގެމައްސަލަތަ ުޅގަ

ކާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަ ކުރުަމށް ޓަކައި ފުލުހުން އަދި އަމުރަކަށް އެދޭއިުރގައި ފުލުހުންހައްޔަރު ،ފާހަގަކޮށްލަން

ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ފާސްކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަމަލު އިތުރުން މިސާލަކަށް ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހާ ބަލައިއަދި އޭގެ 

ނޑު ވަރަށް އުފަލާ ެއީކ  ވެސް މި ބިލުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތަފްޞީލީ ގޮތެއްަގއި ބަލާފައިާވކަން އަުޅގަ

ލާނަން ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އިއަުޅަގނޑު ދަންނަވަ ސާލެއްގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! މި

ނަޑއަާޅފައި އެަބއޮތް. މި ބިލުަގއި  ނުވަތަ އެ މީާހގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުަގއި މި ބިލުަގއި ާޚްއޞަ އުސޫލުތަެކއް ކަ

ތައް ފާހަގަކުރެވޭެނ މާއްދީ ނިޝާންއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަެނވޭނެ  ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ އޭނާ

 ށްފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް އަދި އޭނާގެ އިނގިީލގެ ނިޝާން ނެގުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކޮ .ނެގޭނެގޮތަށް ފޮޓޯ
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ކުރުަމށް ޓަކައި މި ބިލުގައި، މިާސލަކަށް އެ މީހާގެ ޖިންސީ ވޭ މީހާގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރެމިސާލަކަށް ތުހުމަތު

އަމުރަކަށް ދާން އިނގޭތޯ. އެބަޖެހޭ ކޯޓު ،ނަމަ މިފަދަ ކަމެއް ފޮޓޯ ނެގުން ފަދަ ކަމެއްަގއި ބޭނުންވާ ،ބެލުން އްވަނެ ގުނަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ވާހަކަ މި ބިލުގައި ާފހަގަކޮށްފައި އެަބއޮތް. މިީއ  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވުމާ އެީކަގއި ފާހަގަކުރާ ެއއް ކަމެއް. ހަނުުހރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ަބއެއް ފަރާތުްނ ވަރަށް

ނުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެިރ  ނެތި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބިގެންވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލެއް މިނެއް ، ނެތި ހައްދެއް

ވާެނ މީހެއް މާޔަުތގަިއ ހަނުހުރެވިގެންހިގެ އަކީ އޭނަ ބޮޑެިތ ޖަރީމާ ހިންާގފައި މީހަކު މަރާފައި އަންނަ މީހާ .ރައީސް

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އާދެ! މި ބިލުގައި ވާ ނިހެން ޤާނޫނަކުން ޮގތުން އެހެ ކަމަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި ނޑުެމންނަށް ރީޢާޛަހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު މި ބިލުގެ  ،މަނަ ުނވާކަ ކުރެވޭ ނުވަތަ ތުހުމަތު އިން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ލާހިތްއި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަދަނީ ތްތަކަށް ލިބިގެން މިފަރާ އޮތީ ޙަޤީޤަުތގައި މިއީ އަުޅގަ

ކުރެިވގެންާވ، ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ހެޮޔ އް ަވރަށް ފުރިހަމަ އަށް ބަޔާންތުެގ އުސޫލުތަ އައިޖުރާ

ނޑު ފާަހގަޮކށްލާގޮތުަގއި އަބަދަލުތަކެއް ގެުނވާނެ ބިލެްއެގ  ނުޑގެ ެއދުމަކީ މިހާތަނަށް މި ބިލުގެ ުޅގަ ހިތްވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް މި  މަސައްކަތް ގިނަ ޒަމާންތަެކއް ވަންދެން ކުރެިވގެންދިަޔ ކަމުަގއި ވިނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެމޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަކުން ވީ  ސަރުކާރުން ބިލު ހުށަހެޅުމާ ެތއްގެ ހާވެސް ައވަސް މުއްދައެީކގައި އަުޅގަ

ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މާޔަތާއި ރައްކާހި ން ރައްޔިުތންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިން އަޅުަގނޑުމެ ރީޢާ ޛަތެރޭގައި ފާސްކޮށް މީގެ 

 އިން... ރީޢާޛައަދި މީގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،މަނިކަށްމޫސާ މެންބަރު

 

 މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތު ވެސް މި ނެގީ މި ބިލަށް ކުރެވިފަިއވާ މަސަްއކަތާިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވެގެންދާނެ ދުލުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ޢަނަށް ލިބިގެންދާނެ ކުިރެއރުމާއި ރާއްޭޖގެ ޖިނާޢީ ބިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން މި

ނޑަށް ކުރެވޭ އުއްމީދުތަެކއްގެ ަމއްަޗށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަ  .ށް ަޓކައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގޮތުގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ލާނަން. އިަގއި އަުޅަގނުޑ އެއްެޗއް ދަންނަވަ އިގެ ތެރޭހަކުމުގެ ކުރީަގއި، މި ބިލުގެ ތަރަެދއްދެންމެގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ އަޚް  ޖިނާޢީ ކުށަކާ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަކަްށ  ފަހުމީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުގުޅިގެން އަުޅގަ

 ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރަކުއެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެ .ެއކީަގއި ަދންނަވަން އަޅުަގނޑު އެ މަނިކުފާނުގެ ކިބައިން އާދޭހާ
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ނޑަށް މީހަކު އަނިޔާކުރި ވާހަކަ ނުދަްއކަވާޭށ މި ތަނުގައި. ައޅުަގނުޑ  ވިޔަސް އަދި އެހެން މީހަކު ވިޔަސް އަުޅގަ

ަގއި ކުރި ދުވަހުެގ މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުއަހަރު 30ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް  2008ަދންނަވަނީ.  އެީކަގއި މި އަދަބުވެރިކަމާ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ގޮވިން. އެކަމާ ގު  ނޑާއަނިާޔގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ޅިގެން އެތައް ބަަޔކު އަުޅގަ

ގެންދިޔަ. މުންދެްއކި. އަޅުަގނޑު ހަަދިއގެން ދަްއކާ ވާަހކަެއއް ކަމަށް، އަނެއް ަބޔަކު ެއއީ ތެދެއް ަކމަށް ޤަބޫލުކުރަވާހަކަ

ނޑުެމންގެ ސަރުކާެރއް ައއުމަށްފަހުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމާއަޅު  އެހެންނަމަވެސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ގަ

ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި  އެއީ ުނކުރާ ކަމެއް ކަަމށް ިއ،ފޮރުްއވަ  އިއެ ކަމަށް ފަސްއަޅަ، އި ވާލުެވވަަޑއިގަންަނވަހަ

ނަޑކީ އެ ކަުމގައި ގޯސް  ހަމައެއާެއކީަގއި އެ ަވއްތަުރެގ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ އެންމެ ފަހުން ގޯސްވެގެންދިަޔއީ. އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގިއ އެ ވިދާުޅވާ، ދެންމެގަިއ  މީހަކަށް ވެގެންދިަޔއީ. ިއއްެޔގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މި

ނޑަްށ އަ ވިދާޅުިވ ކަންތަްއތައް ހިނަގއިދިޔަ ދުވަހަށް ަފހުގައި ފުލުހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީ އެ ުޅގަ

ުކޅުނީއޭ. ބަާޣވާތް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ވިާދޅުވި ޑްރާމާުގޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ަމޤާމުގައި  އަނިޔާކުރީމަ އެކަމާ

ނަޑކީ އަިނޔާެއއް ލިބުނު މީހެއް ނޫނޭ. އެޑްާރމާ ،ގެނައި ވަޙީދު ވިދާޅުވީ  ގެްނ ތަން ބަލަހައްަޓއި ކުޅުނީއޭ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ރި ުއއްތަނުލާ ހުއިއަޅަ އެތެރޭގައި ނިކުތީ.  އަޅަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންަބރުން މިތާމާޔަތްކުރަން ކަށިމަތި ހިމަ ފަ

ނޑަކީ ރިްޝވަުތެގ ހުތުރު ފައިސާ ހިފައިގެްނ  ކަން މިއަދި ެއއާ ޚިލާފަށް އެ  ތަނުގައި ހިނގަމުންދިޔައިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރޫހުރި މީހެއް ކަމަށް އެ ވާހަކަ ދައްކަން ިނކުމެވަަޑިއގެ ކެނެީރގޭ  ،ނީ ލީޑަރުހާްނ ހުންނެވީ އަުޅގަ

ވާހަަކ  މުޙަންމަދު ނަޝީދު. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ވާހަކައެއް ދައްކަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އެ

ނުޑކޮށްލަޢަރާއްޖޭެގ ޖިނާޢީ  މި .ދައްކަންޖެހިއްޖެ އްިކ ކަމަށް ދެ ާރއްޖޭަގިއ ކަމެއް ނެތް އިދުލުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފު

ދުަވސް ަވންދެކަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމަީކ އަހަރު ގައިުމވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދެމާޔަތުގައި ނިކުތީ. ހަމަހިހުރިހާ މީހުންގެ 

ނޑުމެން ވާހަކަބޮޑު ބާޣީއެއް ކަމަށް  ވެސް، ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ދެްއކިން. އެހެންނަމަހަދައިގެން އަުޅގަ

ނިޑޔާރު  އުއްތަމަ އިއިގެން ނުކުންނަވަ ހިފަތުޢަބައި ނޑަްށ މާޔަތްހިފަ ކުރަން ނިކުންނެވީމަ، ދެން ފުލުހުން އަޅުގަ

އަނިޔާކުރި ވާހަކަ މިތާ އެތެރޭގައި އެމް.ީޑ.ޕީ މެންބަރުން ދައްަކވާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑަކީ ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕ 

هللا ނެ މީހާ މާތްގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރިާޔސީ ކެންޑިޑޭޓު. ވެރިކަން ވެްސ ކުރާ 2018 ،މެންބަރެއް

ވީ ެއ ވާހަަކ ދެން ދެންނެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަަކ ެއގޮތަްށ ދެއްެކވީމަ ައޅުަގނޑު މި 

ދަނީ. އިންސާިނއްަޔތަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން  ިމއަދު މުޅިން ެއހެން ގޮތަކަށް މަންޒަރު ބަދަލުވެގެން މި .ނުދައްކަވާށޭ

ދެންނެވީ ޒިންމާދާރު ވާންޖެހޭ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެްއގެ މަޤާމުގައި ހުިރ  މި ،ދަލުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބަ

ހެދި މީހުން އެ ކަމަށް އެކަމަކު ެއއާ އިިދކޮޅު ވީމަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ެމންބަރުންފާއިުޒގެ ދިފާޢުގައި މިތާނަގިއ ނިކުންނެ

 ،ހިފި މީހުންނަށްކުރި މީހުންނަށް، ރިޝްވަތުޕާޓީ އަށް ަޓކައި ބަޣާވާތް  ވީ ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނި މީހުން މިތާއީދު

ބިލުގެ ބޭރަށް ވެސް މީތި  ވާތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަރާންކޯރުވި މީހުންނަށް، އެހެންވީމާ، އެ ސިޔާސީ ވާހަަކައކަށް
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ކަ ޖަޒުބާުތގައި ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ވާހަ ކަ ދައްކާކަެށއް. އެހެންނަމަވެސްވާހަ ހިނގައިދާނެ. މި ބިލަކު ނޯންނާނެ މި 

ކުރެވޭނެ ހަމަ އޮތީ އެންެމ ވަރުަގދަ ރާއްޭޖގެ ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމުއޮތީ، މިދެްއކީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ދެއްކުނީތީ

ނޑިޔާރުން ވެސް ން، ފުލުހުން ވެސް އިޚްލާޞްތެރިވެރިން ވެސް އިޚްލާޞްތެިރވު  ؛ެއއީ އިޚްލާޞްތެރި  .ގޮތެއް ވުން، ފަ

ނޑުމެން އަތުަގއި ޑުމެން ހަދައިފީމު. ކިތަންމެ ޤާނޫނެއް ހަދައިފީމުއިޚްލާޞްތެރިވުން. ޤާނޫނު އަޅުަގނ . އަުޅގަ

ބަޔާންތައް ހުންނާނެ.  އަހަރު ކުރީަގއި ިދވެހި ފުލުހުން މިތަނަށް އައިސް ދީފަިއ ހުރި 5ތައް ހުންނާނެ މީގެ ރެކޯޑު

ޖޭަގއި ިމ ހިނގަމުންދާ ގޭންގުތަކުން ރާއް ގެންދާނެ ކަމަށް ކުރިޔަށް ޮއތް ތާނގައި މިއެރޭންޖުކޮށްގެން މީހުން މަރަމުން

ދިަޔއިމަ  ށްހިފައިގެން ަފނޑިޔާރުްނގެ އަތަ ކުރާ މައްސަލަޤީޤުށް. ުފލުސް އޮފީހުން ބަލައި ތަޙްއެ ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަ

ން ލު މީހުހާނގޭނޑަެއޅިެގން އެކަން އެހުްއާޓ އެ މީހުން ދޫކޮށްލަނީ. ބަެއއް ފުލުހުންނަށް ކަރޯމާދުވާލު އެކަން އެނގި

ތަކެީތގެ ބޮޑު ގޭންެގއް ކުރަނީ. މަސްތުވާފުލުހުން އަނިޔާ އިތަޅަ އިކުރިމަތީގައި ރޯމާދުވާލު މީހުން ގައިގަ 

ގަންނައިުރގައި ފުލުހުންގެ ކޮންމެވެސް މީހަކު ޭއގެ ޮކންމެވެސް ހިސާބެއްަގއި އެކަާމ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގައި ނުވަތަ އަތުލައި 

ކަމެއް ހުރެގެން ާވނީ. މިދެންނެވީ އިއްޔެަގއި ނަނީ. އެހެންވީމާ، ިއޚްލާޞްތެރިމުޢާމަލާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި އޮން

ނޑުމެން ެއ ޕާޓީ ދުލުއިންޞާފު ޢައަކަށް ނިސްބަތްވާ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު މަންޒަރޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި އަމާޒު ޮގސް ޖެހިފައި ހުރީ ޢަލީ ޤާ . އެހެން އެްއވެްސ އިޙަމީދު ގަިއގައިމުކުރުމުގެ ބާރޭ. މިއަދު ައޅުގަ

ދަނީ  އައިސް އަހަރު ހަމަވެގެން ފުރަތަމަ ދައުރު ނިމިގެން މިހިސާބަށް ފެށިގެން ކަމެއް ކުރުމެއް ނެތް. މި ދަުއރު މި

ނޑު ފަޚުރުވެރިކަާމ އެީކގައި ދަންނަވަން ޖިނާީޢ  ކިތައް ބިލު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލެވިއްޖެތޯ؟ ައޅުަގނޑު އެަކނި، އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ. އެކަމަކު އެއާ ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑުެމންގެ ޕާޓީން މި ގެ ބިލުތުއަޖުރާއި ތަނުގައި  އަުޅގަ

މަދު ނަޝީދަށް ވެރިކަްނ އްއަށް ކެނެރީގޭ ުމޙަ 2018ިއގެން ކޮށަ އްތަކަީކ އެަކކު އަެނކަކަށް ަމގުކުރަމުން ގެންދާ ކަންތަ 

 މި  ވާަހކަެއްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްއޮތްތޯ؟ މީ ދައްކަން ބޭނުންވާ  އެބަ ދިނުން ފިޔަވައި އެހެްނ ކަމެއްހޯދައި

ހާ ހަވަރަށް ދިނީމަ މި ވާހަކަ ބުނެލުމުގެ ފުރުޞަތު މީ ،ވަރަށް ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި މި

ނޑު ޭބނުންވަނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅު އްޖޭެގ މި ރާޑު ބޭނުންވަނީ ތު ބިލު ރަނގަޅުކުރަން. އަޅުަގނއަގަ

ންމެ ަބޔަކު ެއ ތެރޭަގއި ކޮ ހުގެ ރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ފަްސ އަހަރުުދވައިهللا އިުމކުރުން. މާތްޤާޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު 

ހުރި ަދކުރަން ކުެރވެންދުލުގެ ނިޒާުމ ވަރުގަޢަވިަޔސް އެ ބަަޔކާ އެީކގައި މިާރއްޖޭގެ ޖިނާޢީ  ކަމުަގއިމަސައްކަތް ކުރި 

ާއއި  ފަސާދަ ކުށްަތކާއި ވަްއކަމާއި އިއާ  ރާއްޭޖގައި ިމ ގެންދާ މާރާމާރީ ތެްއ އަުޅަގނޑު ކުާރނަން. އަދި މިމަސައްކަ

ހުއްުޓވެން އޮތް ގޮަތކަށް ެއ މަސައްކަތް ހުްއޓުަވއިެގްނ  އިބުރު ަނގާލުމުގެ ަބއިގަ ނަށް އަނިޔާކުރުމާއި މީހުންގެ އަމީހުން

ނުޑ ކު ރާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަްނ ދެން. މި ބިލު މާދަމާ ނިންމައިގެން ގެނަަޔސް މި ބިލު ކުރެވެންހުރި މަސަްއކަތެްއ އަުޅގަ

އަދި ސަުރކާރުން މި ބިލު ުހށަހެޅި ވާހަކަ ބުންޏަްސ މި  .ނގޭވެްސ އެ އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ. ީމގަިއ ޮއންނާނެ އެްއޗެއް 

ނޑަށް ބިލު ކަން ހިނގާފައި އޮތް ން ޮފނުވީތީ ޝުކުރު ދަންަނވަން. ނގޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުއެ ޮގތް ވެސް އަުޅގަ
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އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ދައުރުގައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަެތއް ކޮށްފައި އޮތް ބިލެއް. ެއ 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން މި ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާ ވެސް ކުރާކަށް މިހާރު ނުޖެހޭނެ. ފާސްކުރީމަ ހުންނާނީ  މެންބަރުންނަށް ވެސް. އަުޅގަ

 ތަނަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަނގަޅަށް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ގެްނނަވާ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފު އަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލާއިރު އިވާ ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ބަލަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

އް ނާންނާނެ ފެންނަނީ ުކށުގެ ތުހުމުގަިއވާ މީހާ އަށް އެ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެ ަގނޑަށް މިއަޅު

 ހުށަހެޅިފަިއވާ ،ކުރެވިކުރުމަށް ޓަަކއި މި ބިލު ފަރުމާއިމުޤާ  ދުލުއިްނޞާފު އަަވސް މިނެްއގައިޢަގޮތުގެ މަތިން އަދި 

ނޑު ިމއަދު ައިއސް މިފަދަ ބިލަކާ ގުޅޭގޮތުްނ  ،ފާހަގަކުރަން ޭބނުން އެކީ ައޅުަގނޑު މިއަދު ކަމަށް. ހިތާމަޔާ އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކަްށ  ނުޑ ލަދުގަނޭ. ލަދުގަންނަނީ މީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ުއއްތަމަ ފަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ދައްކަން އަުޅގަ

ތަކާ ވެްސ ިޚލާފަށް އަޅުަގނޑުމެން މިިކޔާ ިފޠުރަތުގެ ޤާނޫނު، ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެްއވެްސ މިންވަރެްއގެ ަޙއްޤެްއ ނުދީ

ނޑުމެން ވަކި  ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް ނެޗުރަްލ ޖަސްޓިސްގެ އުސޫލުތަކާ ެވސް ޚިލާފަށް ދެ ނޑިޔާރަުކ އަުޅގަ ގެްނ ކޮށްފަ

ނޑު މިހެން   ޖެހުނީ ފިޠުރަތުގެ އުސޫލަކީ އެންމެ ގޯސް މީހާ އަށް ވެސް، ކިތަންމެ ނުބައި ދަންނަވަން މިމިތިބީ. އަޅުގަ

އް އެއީ. ބިލީހަށް ެވސް ލިބުނު ފުރުޞަތެރީވުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބުމުން. އިއަށް ވެސް ަޖވާބުދާ ކަމެއް ކޮށްަފއިާވ މީހާ

ނަ އަްށ އާދަްމގެފާނަށް ސަޖިދަނުކުރެވުނީ ީކއްެވގެންތޯ އިބިލީހާ ެވްސ ނުކޮށްެގން އޭއާދަމްގެފާނަށް ސަޖިދަ

ނޑުމެން  ފުރުަޞތު ދެވުނު. އެހެންނަމަވެސްގެ ބިލީހަށް ެވސް ޖަވާބުދާރީވުމުނު. އިކުެރވުސުވާލު މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑިޔާރަށާނިންމީ ނުވަތަ މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ އެ ވަރުގެ ފުރުޞަ އަދި  ތެއް ެވސް އުއްތަމަ ފަ

ނޑުމެން ދޭކަށްޢަމް ޞިތަޢުމު ނޑުމެްނ ޙަނުޖެހޭނޭދުނާނަށް އަޅުގަ އްޤުތަކުގެ ވާަހކަ ދައްކަްނ . އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ލަދުގަނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މުސްތަޤުބަލަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ުއއްމީދެއް ޮއވޭ. މީހަކަްށ އެހެންވީތީ ބަަޔކަށް އެ ދެަރ 

ނޑު ދަންނަވަީނ  ނޑުެމން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ ދެވުނީތީ ދެން ތިބި މީހުންނަށް އެ ދެރަ ދޭކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދާ ހިސާބަށްމި ބި އަސާީސެގ ޖެހިފައިވާ ބިލެކޭ. ޤާނޫނުވެސް ކޮންމެހެންވެސް ފާސްކުރަން ލަކީ އަޅުގަ

އަދި  ންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާކުރާ ހިނދުގައި މީހުއަދި ހައްޔަރު ކުރެެވންޖެހޭނެ ކަމާ ދަށުން މީހުން ހައްޔަރު
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ވަނީ ނުހަނު  ުތެގ ބިލަކަށް މިއަދެެކވިަފއިާވއިރު ޖިނާޢީ އިޖުރާ އްަގއިދާއިރާއެ  މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަްށ ފުޅާ

ގިަނ  އަހަރަށް ވުރެ 6ދިަޔއީ، އާދެ!  ގިނަ އަހަރު ާފިއތުވެގެން މިހާރު މި އަހަރު ނުވަަތ އެއަްށވުރެ 5ފަ. ވެބޭނުން

މުން، އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މި ދިަޔީއ މި ބިލު އަންނަންޖެހި ނައިސް ޮއވެގެން. އެހެންކަ އަހަރު ފާއިތުެވގެން މި

އިމުކުރުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް އަދި އިތުރު މީހުންނަށް ޙައްޤުތައް ޤާމި ޤައުމުގަިއ ޢަދުލުއިންޞާފު  ބިލުގެ ސަބަބުން

ނޑަށް  ނުޑގެ ޚުދު އަުޅގަ ލިބުމުގައި ފަސޭހަތަެކއް ެވެގންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިފައިވޭ ނުވަތަ އަުޅގަ

 10އަހަރު ފަހުން ނުވަަތ  8ވެސް ދިމާވެަފއި އެބަހުރި ަބއެްއ މީހުން މީހަކު ކުށެްއ ުކރާތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން، 

ވެސް ކުދިކުދި  ސަލަތަކުަގއި ުނވަަތ އެއަްށވުރެތަން. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައް  އަހަރު ފަހުން އެ މީހަކު ޖަލަށް ދާންޖެހޭ

ހަުރ ފަހުން އެ މީހަކާ ދޭތެޭރ އަ 9އަހަރު ނުވަަތ  8. ފަޖެހިދާން ން ޖަލަށްމައްސަލަތަކުަގއި އެބަހުރި ބަެއއް މީހު

ނުޑެގ ބައެއް ކްަލޔަންޓުން އެޢުދަ ފަސް ހަތަރު ،ކުރެވި ވާޢުމެދު ދަ ބަތިިބ މިހާރުވެސް އެ މީހުންނާވާކުރީމަ. ޚުދު އަުޅގަ

ވުނަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރެތޯ. އަދި ުޙކުމްޙުކުމެއް ނުުކރެވި އިނގޭ އިލާފައި. ެއއީ އަުޑއެހުން ނިންމައަހަރު ވެފަ

ގެން ކުެރވި ހުރިހާ ކަމަަކށް ވެސް ރިޢާޔަތް ކުެރވެން ހުރި މައްސަލަތައް އެބަހުރޭ. އެހެންވީމާ، މިޛުނގޭ ތަންފީއެ އެބަ

އެކަށީގެްނާވ  ކުރުމަށް ޓަކައިދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާޢަ އިމުކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ޖިނާޢީޤާ ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު 

އޮތީ. ދިުގ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވިގެން ހުށަހެޅިފައި މިއިމުކުެރިވެގން މި ބިލު ފަރުމާޤާތުތަެކއް އައިޖުރާ

ނޑުމެން އަވަސް އަރުވަ ގޮުތަގއި މި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނުޖެހޭ. ލާފައި ޮކންމެހެން ފާސްކުރާކަށްއިބިލު އަޅުގަ

 އެއް މެންބަރުން އެބަ ޚިޔާލުދެންނެވީ ބަ ޖެހޭ. މިހެން މި ރަށް ދިރާސާކުރަން އެބައަޅުަގނޑުމެން ެއކަށީގެްނވާ ވަ

 މި ދައުރުަގއި ފާްސކޮްށ ނިންމާލަންވީއޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ކުރަްއވާ އަވަހަށް މި ިބލުފާޅު

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ހުރިހާ ސްޓޭކްގޮތުަގއި އަޅު   އިްއކަންޖެހޭ އެންމެހަދަގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ހޯލްޑަރސްތައް ނުވަތަ މި ބިލާގަ

އޮތް  ވެްސ މި މަޖިލީހުގައި އެބަދެންނެވީ މީގެ ކުރިން ޖެހޭނެ. މިހެން މި ދައްކަންާވހަކަފަރާތްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން 

ތަކެއްެގ ންނުޖެހުބިލުގަިއ ހުރި ދެކޮޅު ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ގެ ބިލެކޭ ކިޔާފައި ބިލެއް ފާސްކޮށްފައިތުއައިޖުރާޖިނާޢީ 

. ކުރެވިފަމިހާރު ގަާވިއދަކަށް ވެސް ބަދަލުސަބަބުން ކޯޓުތަކުން އެ ބިލު ނުހިންގިގެން ފަހުން އެ ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި އޮތީ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެ ނޑުމެއެކަން އަުޅގަ ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ތަޖުރިބާން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ނގޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެދު އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ދިރާސާޮކށް އަދި މި ބިލުަގއި ހުރި  ބިލާ ައޅުަގނުޑމެން ޖެހޭނީ މި ނުވޭ. އެހެްނވީމާ،

ަޤއުމުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޝަރުޢީ ނިޒާމު އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތުްނ އަދި ކޯޓުތަާކއި ރަށްތައް  ކަންތައްތަކަކީ މި

 ށްފަހުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުބެލުމަ އެކުެލވިފަިއވާ ގޮތުން ެއކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި ހިްނގޭނެ ބިލެއްތޯ

 ފާސްކުރަންޖެހޭނީ. އާދެ! ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.
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 ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.ޓުމިނެ 30ހިސާބުން  ރި މެްނބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 

 ]އަށް  13:01އިްނ  12:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 6.3ށް ގެންދަން ަކމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އަވަނަ ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރި 3އައްސަލާމުޢަލައިކުމް. މިއަދުގެ  -6.3

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  ބިރުދެއްކުމާއި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗެހި ގެންުގޅުން 2010/17ނޫނު ނަންބަރު ޤާ

 11ުތެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ނިންެމވި ގޮ އިސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަަޤުއމީ  ަނއުމުގެ ބިލުގެއިޞްލާޙު

ޕޯޓު މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރި 7ށް ފޮނުވުނު. ބިލަށް ަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ 2014 ބަރުންޑިސެ

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އިބްރާހީމް ެދްއވާނީ، ޤައުީމ ތަރައްޤީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ގުރައިދޫ ާދއި ހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު. ޢިޟާރި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އި 

ބިރު ދެއްކުާމއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި  2010/17`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގުޅިގެން ކޮމިީޓގައި ިމ  އަށް ިލބުމާ ެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީމަާނކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ތޫނު އެއްެޗގި ގެންގުޅުން

ަގއި ވެސް ގެެނވި ރިޕޯޓު ވަނީ އިޞްާލޙުތަކެއް ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާ ެރވުމަށް ފަހުގަިއ ކޮމިޓީންމަޝްވަރާކު

ގޮތަށް ފާސްޮކށްދެއްވުން. އަދި ކޮމިޓީގެ ިމ  އަޅުަގނޑު އެދެނީ ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓު އޮތް ،ެލވިފަ. އެހެންކަމުންއިއެކުަލވަ

ނޑު މަޖިލީހަށް މި  ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްދެއްވުމުގެ ޮގތުން އަޅުގަ

ނޑު އަބަދުެވްސ  ތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަކާޢިއްޒަތް އަދި ހާޒިުރވެަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް. އަުޅގަ

ނޑަށް ހު ނޑުެގ ޮކމިޓީގައި އަުޅގަ ދާރީ ބޭފުޅުން ދެްއާވ އަދި އި ރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާފާހަގަކުރަން އަުޅގަ

އަދި އިދާރީ ބޭުފޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށާކަމަށް. ެއކަން ފާހަަގކޮށް ހުރިއެހީތެރި

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް
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 ،ލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުފުރުޞަތުގަިއ ޤައުމީ ސަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި

ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި  އަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ައދި އެ ޟާޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއް

ެއކު  ކަމާތެރިޞްލާންނަށް ވެސް ވަަރށް އިޚްނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ިޢްއޒަތްތެރި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރު

ޙު ގެ ދަށުން. އެގޮތުން އިޞްލާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 83ިއވޭ. ެއއީ އިޞްލާޙެއް ލިބިފަ 7ބިލަށް  ންނަވަން. މިޝުކުރުދަ

ވަނީ ތުލުސްދޫ  ކުރަން. އާެދ! ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއިތުސްގައަރުވަން މަށް ޓަކައި ފުރުޞަތު ހުށަހެޅު

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުބްރާހީމް. ޢިއިވަޙީދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ވަޙީދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 2010/17. އާދެ! ދަންނަވަންށް ުޝކުރުދެއްވީތީެވ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސައިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު `. މި

ހުށަހަޅާ  ކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗެހި ެގންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު މިނުރައް  ދެއްކުމާއިބިރު

ނޑު ވަިކވަިކން ހުށަހަޅަމުން ގެންދާނަން. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދ  10އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި  9ން ފެށިގެން އި ވަނަ މާއްދާ 5އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. މި ޤާނޫނުގެ 

އަށް  ކުށްތަުކގެ ތެރެއިން ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުެރވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ހިމެނޭ މާއްދާތަކުަގއި

ވަނަ ާމއްދާގެ  14އިން ެފށިގެން  ވަނަ މާއްދާ 11ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙަްއޤުތަކުގެ ތެރެއިްނ، މި ޤާނޫނުގެ 

ލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްުޤތައް، އެ މާއްދާތަުކގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންވަރަށް ނިޔަ

 އެވެ. ހިފެހެއްޓިގެންވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ  އަރުވާނަން. ފުވައްމުލަކު އުތުރުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު ޝުކުރިއްޔާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުހަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 

ނޑު ާތއީދު  ހުށަހެޅުމަށް  ކުރަން. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ށްވަޙީދު އިބްރާހީމަމުޙައްމަދު 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ޙީދު ވަތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ބިރުެދއްކުމާއި ނުަރއްކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗެހި  2010/17ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  11ގެނައުުމގެ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެންގުޅުން

ވަނަ މާއްދާ. ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހަކީ ކާކުކަްނ  11ޞްލާޙުކުރުން. އި

ވަނަ މާއްދާގެ  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުއަންަގއިދިނުން ފިޔަވަިއ، އިުތރު އެއްވެސް މަޢުލޫ

ވަނަ  9އިން ފެށިގެން  ވަނަ ާމްއދާ 5ވީނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ މީަހކަށްމެ ލިބިދީފައި

 އަށް އެ ޙައްޤު އެްއވެސް މިންވަަރކަށް ލިބިގެެނއް  ދެމެދުަގއި ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުކުެރވޭ މީހާ އާމާއްދާ

 ެއވެ. ނުވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުހަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 ކުރަން. ނޑު ތާއީދުހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ  ހުށަހެޅުއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަނަ 3ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ށްބްރާހީމަވަޙީދު އިމުޙައްމަދު 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ވަޙީދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ބިރުދެއްކުާމއި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ެއއްޗެިހ ، 2010/17 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  12ގެނައުުމގެ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު
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 މެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަަލއެްއގެ ހެކި ޮފރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭން މީހަކާ ވަނަ މާއްދާ. އެ 12އިޞްލާޙުކުރުން. 

، ކަމަށް ޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެނުވަތަ  ،ކަމަށް ޓަކައި ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ

ނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް  ކަމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި ފާނެއިނުވަތަ ފިލަ

ކަމަށް  ނުވާނެންކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެކަމަށް ޓަކައި މެނުވީ، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހަ ކުރިމަތިވެދާނެ

ވަަނ  9އިން ފެށިގެން  ވަނަ މާއްދާ 5ވީނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 49ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަުކެގ ތެރެއިން ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ މީހާ ބަންދުން 

ކަމަށް ބަލަިއ، އަދި ހެކި ފޮުރވުމަށް ނުވަަތ  ކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެމުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައް  ،ނަމަ ދޫކޮށްލައިފި

އާއި  ކަމަށް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާ  ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ

ނޑިޔާރަށް މަގުފަ ހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ފަ

 އެެވ. ޙައްޤު އެ މިންވަރަށް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ހިފެހެްއޓިގެންވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު ޝުކުރިއްޔާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުހަށް ބަރު ޢަލީ ޝާޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

ވަޙީދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 

ނޑު ތާއީދު އެ ގެއިބްރާހީމް  ކުރަން. ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމަވަޙީދު މުޙައްމަދު 

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީވަޙީދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ބިރުެދއްކުމާއި ނުަރއްކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗެހި  2010/17ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި  13ގެނައުމުގެ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެންގުޅުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ  13ކުރުން. ގޮތަށް އިޞްލާޙު
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މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގައި  ވެސް ގަިޑއިރު ފާއިތުާވއިރު 6އި، ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ެދވޭ ފުރުޞަތުގަ

ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ  ،ނަމަ ކީލު ހާޒިރުވެފައިުނވާނުލައި ޤާނޫނީ ވަ ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެކަށީގެންާވ ސަބަބަކާ

 ެއވެ. ސުވާލުކުރުމަިއގެން ކުިރއަށް ދެވިދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު ޝުކުރިއްޔާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުހަށް ޝާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

ވަޙީދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 

 ކުރަން. ތާއީދު  ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އިބްރާހީމް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  5ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމަވަޙީދު މުޙައްމަދު 

 

 ރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:އިބްވަޙީދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ބިރުެދއްކުމާއި ނުަރއްކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗެހި  2010/17ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި  13ގެނައުމުގެ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެންގުޅުން

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(. ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހަމަޖައްސަން ކުުށގެ ތުހުމަތުގައިާވ ފަރާތަށް ދެޭވ  13ކުރުން. ލާޙުގޮތަށް ިއޞް

ނަމަ، އަދި ަވކީުލ  ވެސް އޭނާެގ ަވކީލު ހާޒިުރނުވެއްޖެ ކުރުމަށްފަހުގައި އޭނާ ޤާނޫނީ ަވކީލަކު ޢަްއޔަން ފުރުޞަތުގައި

ވާނަމަ، އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ށް އެންގުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިހާޒިރުވެފައިުނވަނީ ކުށުގެ ުތހުމަތުކުރާ ފަރާތަ

 6އެވެ. އަދި އެ  ގަިޑއިރުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެ)ހައެއް(  6ޢައްޔަންކުރުމަށް، 

ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ  ވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ  ަގޑިއިރު ފާއިުތވާއިރު )ހައެއް( 

 ެއވެ. ދެވިދާނެ ނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ުސވާލުކުރުމަިއގެން ުކރިއަށް ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުެވފައިނުވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރު ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފުވައްމުލަކު އުތު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  ޝުކުރިއްޔާ

 ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުަރން.ދެންމެ އެ ހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  6ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗިހި ގެްނުގޅުން 2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ.  14ކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙު 14ގެަނއުމުގެ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙު

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީެލއްެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ަޙއްޤު  53ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ހިމެނޭ  9ވަނަ މާއްދާއިްނ ފެށިގެްނ  5ބޭނުންކުރުމުގައި މި ޤާނޫނުެގ 

އް އޭނާ ހައްޔަުރކުރެވޭ ތަސަާލތުދެމެދު ހިނގާ މުއާ ކީލާާއއި އޭާނގެ ވަ މަތުގައިވާ މީހާހުގެ ތު ކުށްތަކުގެ ތެެރއިން ކުށެއް 

ުށގެ ެހއްގެ ާހޒިރުަގ ެއވެ. ކުގަިޑއިރުެގ ތެރޭގައި ހިނގަންވާނީ ފުލު 96ހިނދުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހިނގާ 

 96ކުރެވޭނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ ލާތުސަވަކީލާ ެއކަނި ބައްދަލުވެ މުއާ އާއި އޭާނގެ މަތުގައިވާ މީހާހުތު

 ގަިޑއިރު ފާއިުތވުމަށްފަހުގަ ެއެވ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހުފުވައްމުލަކު އު
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްާތޛް މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީްމ 

 ކުަރން. ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އިޞްލާޙު އަދި އެންމެ ފަހު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ  7ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ބިރުެދއްކުމާއި ނުަރއްކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗިހި  2010/17ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނިވި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަ 16ގެނައުުމގެ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެންގުޅުން

ވަނަ މާއްދާގެ  9އިން ފެށިގެން  ވަނަ މާއްދާ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. މި ޤާނޫނުގެ  16ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

މަތުކުރެވޭ މީހެއް ބަންދުަގއި ހުތެރެިއން ކުށެއް ކުރިކަުމގެ ތު ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގަިއ ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ

ވަނަ  49ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ނަމަ ގައި އެދެފިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓުބަހައްޓައިދިނުން އެދި ފުލުހުން ނުވަތަ ޕްރޮސެ

ލަތުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނެ މާއްދާގައި ޝަރީޢަުތގެ ޙުކުެމއް ކުރުމުގެ ކުރިން 

މީހަކު  މަުރޙަލާ ނިމެންދެން އެ އާއި ޝަރީޢަުތގެ ތަޙްޤީޤުެގ މަރުޙަލާ ،ލަެތއް ވުޖޫދުަގއި ވާނަމަހާހާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުްނ އަމުރުކުރަންވާނެ ެއވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ 

 ހަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްާތޛް މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީްމ 

 އީދުކުަރން.ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މި ނިމުނީ. އި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

. ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު މި ހުޅުވާލީ 1ޮގތުން މި ބިލުގެ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ވާ

 7ށް އަ ސިުކންތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 58ޓު މިނެ 14އަށް  ިސކުންތު، އެމް.ޑީ.ޕީ 59ޓު ިމނެ 27ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،އެގޮތުން

ޓު، ވަކި ާޕޓީއަކަްށ މިނެ 3އަްށ  ދާލަތު ޕާޓީޢަސިކުންތު،  15ޓު މިނެ 3އަށް  ިސކުންތު، އެމް.ޑީ.އޭ 48ޓު މިނެ

ށް ޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަޓު. ފުރު މިނެ 3ބަރަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެން ނިސްބަތްނުވާ

ފުރުޞަތަށް  ގެންދާނަން. އާދެ، ެއއްވެްސ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކުއަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުއަުރަވމުން

 75ގަާވއިދުގެ  ،ގައި ަކނަޑއަޅަން. ެއހެންކަމުންސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުހުިހސާބުން ބަ ނުވާތީ މިއެދިަވޑަިއގެންފައި

ން ޤާނޫނު ނަންބަރު މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީއެ  ،ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ގެަނއުމުެގ މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހި ގެްނގުޅުންއްކާތެރި ހަތިޔާާރއި ތޫނު އެްއޗެބިރުެދއްކުމާިއ ނުރަ 2010/17

 ށްފަހު( ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަްނ. )ވަގުުތކޮޅަކަ 3ބިލުގެ 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުލުސްދޫ  ،5.2އާދެ، އަޅުަގނޑު މިހާރު އެނބުރި މި ރުޖޫޢަވަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -5.2

ސްެގ ހުއަތުގެ ބިުލގެ ބަށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖިނާޢީ ިއޖުރާދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހު

އެކު މި ބިލުގެ  މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އާދެ، ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނެތުމާ

ނަޑއަަޅން. މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު  ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ މި ަގިއ  1:30ހިސާބުން ނިމުނީކަމުގައި ކަ

ށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަްށ . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންަކމ7ަވެސް ދަްނނަވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އޮންނާނެ ވާހަކަ 

ހިސާބުން  ަގއި އަލުން ބައްދަލުކޮށްލުމަށް މި 1:30 ،ގައި ކަމަށް ވާތީވެ  1:30ގޮތެއްަގއި މި އޮންނަނީ  އްމުޢާ އެހުން

ނޑާލަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.  ށްފަހު()ަވގުތުކޮަޅކަ  ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:32އިްނ  13:14ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަްށ  ،7ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަށް ގެންދަންވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް އަލުްނ ކުރި 3ވަނަ ދަންފަޅި.  3

އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ނެގުމުގެ ުކރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ 

އަރުވަން. ޅުކޮށްކޮށްލެވުަމށް ހަނދުމަފުވެސް ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު  މޭޒުަގއި ދަންނަވާލަން. ޢިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން

ރިޕޯެޓްއ  3ބިލެްއ ބަލަިއގަތުން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ  2ޯވޓެއް އެަބއޮތް ދަންނަވާލަން. އެއީ  14އާދެ! މިއަދު ޖުމްލަ 

އިޞްލާޙާ އެކު ބިލު ފާސްކުރުން. އަދި އެހެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް އިޞްލާޙެްއ  2ރިޕޯޓަށް  1އެބައޮތް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ 

ިއޞްލާޙާ އެުކ، އަދި ޭއގެފަހުަގއި  7ފަހުން އެހެން ކޮމިޓީ ރިޕޯެޓއް  ތަށް ާފސްކުރުން. އަދި ޭއގެނެތި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮ

ގޮތުގެ ތަރުތީބުން.  ބިލު ފާސްކުރުން، ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވާނީ މިއަދު މަސައްކަތް ހިނގައިދިޔަ ތަރުތީބުން. ނިމުނު

ސް އިގަތުމުގެ ވޯޓަކަށް. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އަދިވެލާނީ ބިލެއް ބަލައިތުން ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވައާދެ! އެގޮ

ައރުވަމުން މި ދަންނަވާލަނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ަގއްދޫ ޮކށްލެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއެއްފަހަރު ކާުޑކޮޅުަތއް ޗެކު 

 ގެ ބިމާިދވެހިރާއްޖޭ، 2002/1ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނަުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދު ރަޝީދު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 85ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގަިއ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. 

އެހެންކަމުން،  .69. ޖުމްލަ؛ 35. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ަގއްޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުމުގެ ބިލު ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި ޢިްއޒަތްތެރި ހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެ، 2002/1

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިުލ ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވިއްެޖ 

ނަޑއަޅަން.   ކަމުގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫ، 99/2ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އާދެ! އެީއ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެވަނަ 

އިޞްލާޙު. މި  އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފައްޔާޟް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެަނއުމުގެ ބިލަށް ގަމުއިޞްލާޙު

 ށް ދަންނަވަން. ެދއްވުމަށް ައމީންޢާއްމައިޞްލާޙު ިއއްވާލަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ ، އިިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވަ  ފައްޔާޟް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ގަމު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އިޞްާލޙުކުރުމަށް. ޤާނޫނު ނަންބަރު  35 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

އެުކ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގެނައުމުގެ ވަަނ އިޞްލާޙު  6ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ޒަމާއަރި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓު ، 99/2

ތަެނއްަގއި ހޭދަކުާރ  ޓުތަާކއި ޓޫރިސްުޓ ހޮޓާތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްުޓން އެއިންސޯހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޓޫިރސްޓު ރިދިވެ

 އެމެރިކާ ޑޮލަުރގެ ރޭޓުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުަގިއ ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނެގޭނެ  (ހައެއް) 6 ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މީހަކަށް

 އެވެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުއެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު  ޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަހެ

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 45    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ށް ވޯޓުދެއްިވ . ނުފެންނަ ކަމ23ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 01. ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 45މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .68. ޖުމްލަ؛ 35. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަދިވެހިރާއްޭޖެގ ޓު، 99/2އޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެން މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން މި

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  هللاގެަނއުމުގެ ބިލަށް ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއިޞްލާޙު

 ވާލަދެްއވުމަްށ އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. މި އިޞްލާޙު އިއް 
 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާިއރާގެ ގަމު، އި ހުށަހަޅުްއވަ هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

ވަނަ ނަންބަރުެގ  1ތަށް ބިލުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )އ(ގެ ފަހަ 35 .އިސްމާޢީލް ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ފައްޔާޟް

މި މާއްާދގެ )ކ( ގަިއ  35މަތީން އަކުރެްއ އިތުރުކުރުން.  ގޮތުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ

 ޓެހި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.އްޚަރަދުކުރަންވާނީ ތިމާވެއްޓާ ރަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެކުހުން ލިބޭ އާމްދަނީ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ެދއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުއެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުގަ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:
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 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 85ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެމި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 24. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 01ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .68. ޖުމްލަ؛ 35. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާ އިވަންމެގެ އެ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވަނަ ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ެއީއ ދެ 4މިހާރު މިއަދުގެ 

ސަރުކާުރގެ އަުރވަން. ކަން ދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަމާލު، ދަންނަވާލަނީ ވޯޓު. އާދެ، މި

، 99/2ބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަން ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،ފަރާތުން

ގެނަުއމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ މެުދ ިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓު 

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ލީލްޚަهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

   85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

. ނުފެންނަ 52. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ 16ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

 .68. ޖުމްލަ؛ 35. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވާފައިާވ ހުށަހަޅުއް ޚަލީލްهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

ގޮތަށް  ން ނިންމެވިގެަނއުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީބެހޭ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޓއަރިޒަމާ، 99/2ޤާނޫނު 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއން  ވަނަ މާއްދާ 116 ވަނަ ވޯޓަށް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ގެ ފަހުން އުފައްަދވާފަިއވާ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެ މިނިސްޓްރީތަުކެގ  2013 ބަރުންނޮވެ 17ން ތިޔާރުގެ ދަށުލިބިދޭ އިޚް

ގޮތަްށ  ން ނިންމެވިފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ ކޮމިޓީުގޅޭގޮުތން  ންދާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްަތކާދަށުން ހިނގަމު

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު
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 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ 50. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ 17ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ ކަމަށް 

 .67. ޖުމްލަ؛ 34. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ ައދަދު؛ 67ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 2

 17ތިޔާުރގެ ދަށުން އިޚްއިްނ ލިބިދޭ  ވަނަ ާމއްދާ 116ޤާނޫނުައސާސީެގ  އެހެންކަމުން، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ންދާ ތަންތަނުގެ ެގ ފަހުން އުފައްދަވާަފއިާވ މިނިސްޓްރީތަާކއި ެއ މިނިސްޓްރީތަުކގެ ދަުށން ހިނގަމު 2013 ބަރުންނޮވެ

 ެވއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގޮތަށް ފާސް ން ނިންމެވިފޮނުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ ކޮމިޓީގުޭޅގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިރުދެއްކުާމއި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެްއޗެހި ގެްނގުޅުން ، 2010/17އޮތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ދެން

ށް ހަތް މި ބިލަ .ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލުން 8ލާ އިގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަ އުމުގެ ބިލާގެނަމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 ގުޅޭގޮތުން  ގުިޅގެްނ ބިލު ފާސްކުރުމާ ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމަށްފަހު އެއާއިޞްލާޙަށް  7އަދި އެ . އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ

ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެގޮތުން އެ ބިލަށް ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން، ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. އެހެންީވމާ

 ދަންނަަވން.ޢާއްމަށް ެދްއވުމަށް އަމީންއިވަިއވާ ިއޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އިއްށަހަޅުއްވާފަމް ހުއިބްރާހީ
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ ، އިވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

ވަނަ ާމއްދާ އަންނަިނވި   10ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް

ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް ހުރި  9އިން ފެށިގެން  ވަނަ މާއްދާ 5ވަނަ މާއްދާ މި ޤާނޫނުގެ  10ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 

އަށް  ރެވޭ ުނވަަތ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާމާއްދާތަކުަގއި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުެށްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކު
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ވަނަ ާމއްދާގެ  14އިން ެފށިގެން  ވަނަ މާއްދާ 11ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙަްއޤުތަކުގެ ތެރެއިްނ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްުޤތައް، އެ މާއްދާތަުކގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންވަރަށް 

 އެވެ. ވެހިފެހެއްޓިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްެވވުން އެދެން.  މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 85ނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަން މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 45. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  04ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛  ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން 16މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އެހެންކަމުން، މި  .61. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަށް ހުށަހެޅޭ ދެވަނަ އިްޞލާޙު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަނަ ވޯޓު ބި 7އާދެ! މިއަުދގެ 

 ދަންނަވަން.ޢާއްމަށް ދެްއވުަމށް އަމީންއިޙު ިއއްވަ ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާ
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ  ،އިވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު

ަހއްޔަރުކުެރވޭ ުނވަތަ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި  -11ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިގެްނވުން 

ިއތުރު އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު،  ކުކަްނ އަންގައިދިނުން ފިޔަަވއިބަންދުކުރެވޭ މީހަކީ ކާ

ވަނަ  5ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައި 48ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަށް، އެ ޙައްޤު،  ވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުެރވޭ މީހާ 9މާއްދާއިން ފެށިގެން 

 ެއވެ. ނުވެ އެްއވެސް މިންވަަރކަށް ލިބިގެެނއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޓުދެްއވެވުން އެދެންގޮތަކަްށ ވޯ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ލާޙާދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ
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 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ 43. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި

ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު  16ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

 .59. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59؛ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު. 05

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އިޞްލާޙު. ތުލުސްދޫ  ެއއީ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ތިން  .ވަނަ ވޯޓަށް 8ޖެހެނީ މިއަދުގެ  ދެން ދަންނަވާލަން މި

ދެްއވުމަްށ އިށް އިއްވަޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

 ދަންނަވަން.ޢާއްމަށް އަމީން
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ ، އިވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙުޢި

ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިގެންުވން ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުން މިނިވަންވުމުގެ ޙައްޤު 

މެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަެއއްެގ ހެކި ފޮރުވުމަށް، ނުވަތަ  މީހަކާ އެމާއްދާ.  ވަނަ  12 .ހިފެހެއްޓިގެންވުން

 ކަމަށް  ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ޓަކައި ކަމަށް ހެކިބަސްދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަްތޮކށްފާނެ

ޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަެލއް ނަމަ މުޖުތަމަ ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި ޓަކައި ަކމަށް ފާނެއިުނވަތަ ފިލަ ޓަކައި
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 ކަމަށް ނުވާނެގެންބަހައްޓައި މެނުވީ، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހަކު ބަންދުގައި ޓަކައި ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ

ވަނަ  9އިން ފެށިގެން  ވަނަ މާއްދާ 5ވީނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަުކެގ ތެރެއިން ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ މީހާ ބަންދުން މާއްދާ

ކަމަށް ބަލަިއ، އަދި ހެކި ފޮުރވުމަށް ނުވަަތ  ނަމަ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރަްއކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ދޫކޮށްލައިފި

އާއި  ކަމަށް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާ  ވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރު

ނޑިޔާރަށް މަުގފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، ެއ  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ައމުރުކުރުމަށް ފަ

  އެވެ. ޙައްޤު އެ މިންވަރަށް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްިޓގެންވެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ދެްއވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް. ކުރެްއވި މެންބަރު:ތާއީދު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 42. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި 07ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުނ16ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .58. ުޖމްލަ؛ 30. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 58ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އިޞްލާޙު. ތުލުސްދޫ  4ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން. އެއީ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  9ދު އޮތީ މިއަ ދެން މި

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު އިއްަވއިދެްއވުމަށް 

 އަމީންޢާންމަށް ދަންނަވަން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ުފަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ، އިވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދުތުލުސްދޫ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  13ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ  13ޢަްއަޔންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ދާއިރާ؛  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

މި މާއްދާެގ )ހ( ެއހެން އޮތް ނަމަވެސް އެ ާމއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ހަމަޖައްސަން ދެޭވ  -)ށ(

ންވާ ގަިޑއިރު ާފއިތުާވއިރު ވެސް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ ފަދަ އެކަީށގެ 6ފުރުޞަތުގައި 

 ސުވާލުކުުރމައިގެން ކުިރއަށް ދެވިދާނެ  އާފުލުހުންނަށް އޭނާ، ނަމަ ުނވާލައި ޤާނޫނީ ވަީކލު ހާޒިރުވެފައިނު ސަބަބަކާ

 އެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވުން އެދެން.ދެއް ގޮތަކަްށ ވޯޓު މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން 85މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ދަދު؛ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަ

. ވޯޓުަގއި 05. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 16މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .59. ޖުމްލަ؛ 30ށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަ 59ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އިޞްލާޙު. ތުލުސްދޫ  5ވަނަ ވޯޓަށް. އެއީ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  10ދެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ މިއަދުގެ 

ޙު އިއްަވއިދެްއވުމަށް ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 މަށް ދަންނަވަން.އްއަމީންޢާ
 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިާރެގ ، އި އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަ ވަޙީދު  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  13ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނެގ ޢިއްޒަ

ވަނަ މާއްދާެގ  13އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ދާއިރާ؛ 

ިއވާ ފަރާތަށް ދެވޭ ފުރުޞަުތަގއި އޭާނގެ ޤާނޫނީ ަވކީލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖައްސަން ކުށުެގ ތުހުމަތުގަ -)ނ(

ނުވަނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރާ އަދި ވަކީލު ހާޒިރުވެަފއި ، ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް އޭނާގެ ަވކީލު ހާޒިރުނުެވއްޖެ ނަމަ

ޑިއިުރގެ އިތުރު ފުރުޞަތެްއ ގަ  6އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢަްއޔަންކުރުމަށް  ،ފަރާތަށް އެންގުމަކާ ނުލާ ކަމުގައި ވާނަމަ

ވެްސ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ގަިޑއިރު ފާއިުތވާއިރު 6ެއވެ. އަދި އެ  ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ ފަރާތަްށ ދޭންވާނެ

 އާ ފުލުހުންނަށް އޭނާ، މަނަ ުނވާ ލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިުރވެފައިނު ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ ފަދަ އެކަީށގެންވާ ސަބަަބކާ

 ރުމަިއގެން ކުިރއަށް ދެވިދާނެ ެއވެ. ސުވާލުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ދެްއވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:
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 ސް ފާ           ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 44. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 05. ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 16ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

އެހެންކަމުން، މި  .60. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހު(އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ިއޞްލާޙު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  6ވަނަ ވޯޓަށް. އެއީ ިބލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  11ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ މިއަދުގެ 

ްށ އިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު އިްއވަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަ 

 ދަންނަވަން.
 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ، އިވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

ނަނިވި ވަނަ މާއްދާ އަން 14ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  ހްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ

ވަނަ  53ވަނަ މާއްދާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  14ޤާނޫނީ ވަކީލާއި މަޝްވަރާކުރުުމެގ ދާއިރާ؛  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ވަނަ  5މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިަކން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގައި މި ޤާނޫނުގެ 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ާމއްާދތަކުަގއި ހިމެނޭ ކުށްތަުކގެ ެތރެއިން ކުެށއްެގ ތުހުމަތުގަިއވާ ވަނަ މާއްދާ 9މާއްދާއިން ފެށިގެން 

 96ޞަލާތުތައް ޭއނާ ހައްޔަރުކުެރވޭ ހިނދުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހިނގާ އާއޭާނގެ ާވކީލާ ދެމެދު ހިނގާ މު އާއި މީހާ

ގެ ވަކީލާ އެކަނި އާއި އޭނާ މަތުަގއިވާ މީހާހުގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ހިނގަންާވނީ ފުލުހެއްގެ ހާޒިރުގަ ެއވެ. ކުށުގެ ތު

 އެވެ. ަގޑިއިރު ާފއިތުވުމަްށފަހުގަ 96ޞަލާތުކުެރވޭީނ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފުަރތަމަ އާބައްދަލުވެ މު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 



101 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85     :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ތިއްބެވި 

. ޯވޓުަގިއ 05. ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 16މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .59. ޖުމްލަ؛ 30. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި އެންމެ ފަހު  ،ވަނަ ިއޞްލާޙު 7ވަނަ ވޯޓަށް. އެއީ މި ބިަލށް ހުށަހެޅިފައިވާ  12ދެން ނަންނަވާލަން އޮތީ 

ސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު އިޞްލާޙު. ތުލު

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން. 
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 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ، އިވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  16ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް

އިން  ވަނަ މާއްދާ 5މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 16އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން. 

މާއްާދގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ިހމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުެށއް ކުރިކަުމގެ ތުހުމަތުކުރެޭވ  ވަނަ 9ފެށިގެން 

، ނަމަ މީހެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓަިއދިނުން އެދި ފުލުހުން ނުވަތަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓުގައި އެދެފި

ތުތައް ލަހާބެހެްއޓިދާނެ މީހަކު ބަންދުގައި މުގެ ކުރިން ވަނަ ާމއްދާަގއި ޝަރީޢަތުގެ ުޙކުމެއް ކުރު 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އާއި ޝަރީޢަތުެގ  ތަޙްޤީުޤގެ މަރުޙަލާ ،ލަތެްއ ުވޖޫދުގައި ވާނަމަހާހާލަުތތަކުގެ ތެެރއިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯުޓން އަމުރުކުރަންވާނެ ެއވެ. މަރުޙަލާ ނިމެންދެން އެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޔާސަތުންރި

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު ވި މެންބަރު:ތާއީދުކުރެއް 

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 42. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 06ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުނ15ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .57. ޖުމްލަ؛ 29. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން. އެީއ ދެންމެ މި އިޞްލާޙުތައް ފާސްުކރެވުނު ބިލަށް އިޞްލާޙުަތާކ  13ެގ ދެން އޮތީ މިއަދު

އްކާތެރި ހަތިޔާާރއި ތޫނު ބިރުެދއްކުމާިއ ނުރަ 2010/17ލާނަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު އިކު ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން. ަދންނަވައެ

ަނއުމުގެ ބިލަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ ެއކު ގެމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހި ގެންުގޅުންއެްއޗެ

 ފާސްކުރުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 .ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 47. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 02ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ަވކި ގޮތަކަށ17ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .64. ޖުމްލަ؛ 33. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  ގެްނުގޅުން ހިއްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެބިރުދެއްކުމާއި ނުރަ 2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފަސްެވއްޖެ.  47ގެަނއުމުގެ ބިލަށް ބަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ އެކު މި އިޞްލާޙު

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ޯވޓަށް ދަންނަވާލުން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  14ލާ އިސްމީ ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ދަންނަވައޮތީ މިއަދުގެ ރަ ދެން މި 

ބިލު  ގެތުއައިޖުރާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖިނާޢީ 

 ވުން އެދެން.ެދއްނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70     ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  01މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އެހެންކަމުން، .68. ޖުމްލަ؛ 35. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖިނާޢީ  ،ތުންސަރުކާރުގެ ފަރާ

ެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. ތުއައިޖުރާ

ނޑައަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އަށް ހިނގަ މިބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ހިސާބުން މުޅި  މި އްޖެ ކަމުަގއި ކަ

ން. ބަެއއް އިޞްލާޙުތައް އަށް ހިނަގއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ މަޑުކޮށްލަދެްއވުމަށް ދަންނަވަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީ

 އެއްކޮށް. ހުރުމާ

 

 ށް(އަ 14:38އިން  14:14)މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައށް ގެންދެވުން: 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަލްސާ ބޭްއިވއްޖެ.  3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ަފދައިން މި ހަފްތާގައި ެވސް 

ނެރެދެއްވުމަށް  މުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ނަތީޖާ ެދްއވުމިނިވަންކަުމގެ ތެރެއިން، ވޯޓު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ނޑުމެްނނަށް ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި  ޖަލްސާ 3ތް މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން މި ކުރަްއވާ މިންނަ އިން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ކުރިއަށް އޮތް މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން  މަސައްކަތެއް ކުެރވިއްޖެ. ޚާްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ތުގެ ބިލު. އަދި ދެން ވެސް އެހެން ހުރި ބިލުތައް. އައޮތޭ. ެއއީ ޖިނާޢީ އިޖުރާ އެބަ ވަރަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ބިލެއް
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މި ބިުލ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައުުރގެ މަަސއްކަތް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވުުނ ، އެހެންވީމާ

ކުާރ ކަމެްއ. ަމއްޗަްށ އޮތް ާވޖިބެއް. ލާޒިމް ފާްސކުރެޭވތޯ މަސައްކަްތކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެމަސައްކަތެްއ ކޮށް 

އޮްތ ކަމުގައި ކުެރވެން  ޓަކައި. އެހެންކަުމން، މަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިޕުން މި ޓަަކއި މިކަން ކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް

ނޑު އަުރވަން. މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ނޑު ެދން ހިސާބުން އަ އަޅުގަ ޅުގަ

 ؛ދަންނަވާލަން އޮތީ

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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