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6201/18/14ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:05 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 14:00: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުއްޔާ ފާސް ކުރުމާއި ަޔއުމިޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/13އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

އަުށް، ތިން ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  2016/18/38އިން  2016/18/36ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި ވަނަ ޖަލ10ްވަނަ ަޖލްސާއިން 8ވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2016އެީއ، 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ެވބްސައިޓްަގއި ޝާއިޢުކުރުމަުްށ ފަހު އެއްވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

ްއ ހުުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްޔާަތކެ

 ކަމުގައި ނިންމައިފިން. 

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  .އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ، ކޮމިޓީމާލިްއޔަތު ގައި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ގަިއ  11:45. 1ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި މިނިވަން މުއައްސާަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ަގއި  11:15. 1

 . 3އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 

ުށް ފޮނުވިފަިއާވ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަ 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑަައޅުއްަވއި އަުޅގަނޑަުށް އަްނގަވާަފއިވާީތ، އެ ކޮމިޓީގެ ސުންަގިޑ 

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އިޢުލާންކުރަން. ޓެރަރިޒަމާިއ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ  128މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވެހި ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތު ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަުރދާހާ އެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ؛ ގޮތުން ދި

 . 2016ޮއގަސްޓު  20ވަގުތީ ކޮމިޓީ ކަނަޑއެޅުްއވި ސުންގަނޑި؛ 

ދާއިރާގެ  ނު ހުޅަނގުމާފަންކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެބަދަލެއް. ބައެްއ ކޮމިޓީތަކަުށް އައި  -4.3

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަްއޗަންގޮިޅ އުތުރުގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮިމޓީއަުށް ފަލާޙްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ  މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ.  2016ޮއަގސްޓު  3ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107ގަވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  އިޢުލާންކުރަން.

ރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ޙުސައިންގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ލިޔުމުން ލިބުމުން 

ންޓްރީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނެގ  2016އޮގަްސޓު  3ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 1މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒގެ މަޤާމަުށް ގދ. ރަަތފަންދޫ / ހިލިހިލާގެ، އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު،  -5.1

ވަަނ  129ފަިއވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވީ ހޯމަ ުދވަހު ޢައްޔަްނކުރަްއވާ 2016އޮގަްސޓް 

މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ މަނިކުފާނުަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

މިީޓއަުށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ. މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް އެ މަްއސަލައާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 2016ވަމެވެ. މަސީޙް މުޙައްމަދަުށް، ވެދުން ސަލާމުަށް ފަހު ދަންނަهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ީވ ހޯމަ ދުވަހު، ގދ. ރަތަފަންދޫ / ހިލިހިލާގެ، އަލްފާޟިލް ައޒްލީން އަްޙމަދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް  1އޮގަްސޓު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ަގއިާވ  129އެފެއާްޒގެ މަޤާމަުށް ަޢއްޔަންކޮުްށފައިވާތީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ކުފާނަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވުްނ ގޮތުގެ މަތީން އެ މަނި

ޔާމީން هللا . ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދ2016ުޮއގަސްޓް  3. 1437ޝަްއވާލް  29އެދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުެރއްވުން އެދެެމވެ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ަދުށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަުށް  129އްޔާ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި  -6.1

ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ މިނިްސޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯްޓސްއާިއ، މިނިސްޓަރ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީާއއި، 

ޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނަންފުޅު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ، އަދި މިނިސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަުށުން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ޓަކަިއ ފޮނުއްވާަފއިާވ  129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. މި މައްސަލަ، ސަރުކާުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ  2016ޮއގަސްޓު  3ރިޕޯޓް، 
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ސަރުކާރުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ، ިވލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އި

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ފަްސ  ވިދާުޅވި ފަދައިން، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ދެންމެުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  .الّسالم عليكم`. 

ތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ބެލުމަުށްފަހުގައި ެއ ވަޒީަރކަުށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަ 

ވަގުތު ކޮމިޓީއަުށް ވަަޑިއގެންތިްއބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިއްތިފާޤުން ވަނީ މި ަފސް ނަން ވެސް ފާސްކުަރްއވާފަ. 

ހާޒިރުވެ ތިބެ މި ސަރުކާރުގެ ަވޒީރުންނަުށް މިއީ މިހާތަނަުށް އަިއއިރުަގއި ަފހުގެ ތާރީޚެްއގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހުރިހާ މެންބަރުން 

ވޯޓު ކޮމިޓީަގއި ދެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ވެސް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ސަރުކާރު ހިނގަމުންދަނީ 

މުން، މި ރިޕޯޓް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ވެސް އެްނމެ ހިތްއެދޭ ގޮތަުށް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ބޮޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންކަ

އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅައިލާނަން. ހުުށަހަޅާއިރުގަިއ ދަންނަވަން ބޭނުން، ފަސް ވަޒީރުްނގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައި ރުހުން 

ދެއްވާފަިއވާ ފަސް ވަޒީރުންަނކީ މިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްކަމަުށް އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމް، އަދި 

ެއންޑް ޓެރެޜަރީކަުމގެ މަޤާމަުށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނަްއަވރު، އަިދ މިނިސްޓަރ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ނަޒީްމ އިބްރާހީމް، މިނިްސޓްރީ އޮފް ޖެންޑާރ އެންްޑ ެފމެލީގެ މަޤާމަުށް އަލްފާޟިލާ هللا ހެލްތުކަމަުށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ްޒކަމަުށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް؛ މި ފަސް އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޮފރިން އެފެއާ

ވަޒީރުންނަުށް ވެސް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަަލއިަގއި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮަތކަުށް މިއަދު މި 

ން ވެސް ކަމެްއ. ިމއަދު އަލަުށް ަވޒީރުކަމަުށް ުރހުންދެއްވާ ބޭފުޅުކަމަުށް ޢަމަލުކޮުށްދެއްވުމަީކ ައޅުގަނޑުމެން އެދޭ 

އަދި މި ޤައުމަުށް  ،ން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުާށއި ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަުށްމަތީ ނޫނުައސާސީަގއިވާ ގޮުތގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

ޓަކައި މަންފާވާނެ ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ކުާރނެކަމުގެ އުއްމީދު އަުޅގަނޑުެމންގެ އެބައޮތް. އަދި ވަރަުށް  ލާބަޔަުށް ހެވާއި

ޤާބިލުކަމުގެ އެންމެ  ހެންކަމުން މި ބޭފުޅުންގެ ޢިލްމީއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ފެންނަނީ. އެޒުވާން ަވޒީރުންކޮޅެ 

ވެގެންދިއުމަކީ ުމހިއްމު ކަމެއް. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކަހަލަ މުހިއްމު  ައޅުގަނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަުށް ހެޔޮ ފައިދާ

ންގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްްސެގ އެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެިއގެންނެވީ. ައދި ހަމަކު މި ވަޑަމިނިސްޓްރީއަކަުށް ވަރަުށް ުޒވާން ބޭފުޅަ

މަުށް ވެސް މި ވަޑައިގެްނނެވީ އަންހެން ބޭކަނބަލެއް. އެީއ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ގަބޫލުކުެރވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަޤާ

ހުރި ވަރަުށް ގިނަ ންނަުށް ގުޅުންދާއިރުަގއި ުޒވާނުތަކެއް ހިނގަމުންރުކާރުން ވަރަުްށ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުސަ ގެމިއަދު

ގޮސް ތަފާތު ކުޅިވަރުަތއް ނާތަކާއި ިމހެންދަނީ ރާއްޖެެގ ކަންކޮޅުތަުކގައި ހިނގަމުން. ސްޕޯޓްސް އެރީ ކަންތައްތަެކއް

ކުޅުމަުށް. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް މި ޤައުމުަށް އަންނާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. 

އާދެ!  ؛ދި ހަމައެހެންމެ، ފާއިތުވެދިަޔ މި ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރު ެވގެންދިޔައިުރަގއި ރާއްޖެއިން ޭބރުގަިއ، ދިވެހިރާއްޖެ އަ
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 އަލަުށް މިިވޔަސް  ކަމުަގއިގޮތަުށް ނުދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިްސޓްރީގެ ދައުރު އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ

ވަރަުށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މި ދާއިރާގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާަފއިާވ  ،ރަުށް ޤާބިލުއައި ބޭފުޅާައކީ މިކަމަުށް ވަ

ތަޖުރިބާ  ވަންދެން މަސައްކަތްކުަރއްަވއި އެިކއެކި ޤައުމުަތކުަގއި ަވރަުށް ގިނަ ދުވަސްފުޅެއް. ހައި ކޮމިޝަންތަކުަގއި، ބޭ

ޚާއްަޞ  ،ބޮޑަުށް އުއްމީދު އެބައޮތް ދިވެިހރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް 

ޖޭގެ ހާލަުތ ގޮތެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ިމައދު ޖަހަމުންދާ ސަކަރާތް. އެހެންވީމާ، ދިވެހިާރއް

 ޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޅުގަނއަ ،ދީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މައްސަަލއެއް ނެތް ކަމަުށްބޭރު ދުނިޔޭގައި ކިަޔއި

ޖެހޭ ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް އެނގެން. ވަރަުްށ ުތގެ މަތީންކަން، މިކަން އެބަގޮ ވާކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެްއގޮތް ކަންކަން

ރާއްޭޖގެ ދިވެހި ،ފަހުން ސަރުކާރުން ފެއްޓެވި ާޚއްޞަ މަސަްއކަތެްއގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް 

އެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އެީއ، ފޮރިން  އަޅުަގނޑުމެން އުފަލާ ކަުށް އޮޅުންފިލަމުންދާކަން އެއީހާލަތު ބޭރު ޤައުމުތަ

ޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ިކޔަާވކުދިންނާއި އަިދ މި ނޫންވެސް މީހުންނާއި ހަމަ އެހެންމެ، ރާއް .މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު

ކަންަކމުގައި ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު ވަރަުށް މުހިއްމު.  މި މުގައި ވިސާ ހޯދުމާއި،ދިވެހީންނަުށް ދަތުރުފަތުރުކުރު

ނެިވ އަދި މި ދެންމުން، މި ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަަތކަިއގެން ވަަޑއިގެންަނވާ ާއ ަވޒީރަުށް މަރުޙަބާ ދަްނނަވަން. އެހެންކަ

ބަޔަުށް މަސައްކަތްކުރަްއވާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. އެހެންކަމުން، އި ލާދިވެހިރާއްޖެއަުށް ހެވާ  ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި

ްއވަްނ ކަމުގެ ުއއްމީދުަގއި މި ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅުހުން މިއަދު ރުހުން ލިބިގެންދާނެވަޒީރުންނަުށް ވެްސ މި މަޖިލީފަސް މި 

الم والس  ޅު ނިންމާލަން. ކަކޮމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަދންނަވަ ދެއްވީތީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަުށް ވެސް ޝުކުރުފުރުޞަތު

 .عليكم

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިރަުށާިއ އްބަލާ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤަ ޝުކުރިއްާޔ. މި ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު

އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ތެރިކަމާ އިޚްލާޞްން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އްރިރަުާށއި ިއއްޒަތްތެރި އެހެއިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުޤަ

މިނެޓުެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަުށާިއ މިނިވަން  30ލަ ނޑަެއޅިފައި ަވނީ ޖުމުމި ރިޕޯޓަުށް ކަ

( އަުޅގަނުޑ މިނެޓުގެ ފުރުަޞތެއް. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހުފަސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ކޮންމެ ބަޔަކަުށް 

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ މާއްާދގައި 129ނޫނުއަސާސީގެ ގަނޑުމެން ެއބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅު 

ނޫނުއަސާީސާއިއ މި ޤާ ،ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ބަޔާންކުރުމުެގ މައްޗަުށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާުލކުރާ ކަންތައްތަާކއި
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ޖިލީހެއް ގާނޫނުތަކުން ހަވާލުކުެރވޭ ަކންތައްތައް ކުރުމަުށް ަޓކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކުރާ ަވޒީރުންގެ މަ

ސް ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ. އާދެ! މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ވ129ެނޫނުއަސާީސގެ ުށް ޤާ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަ

މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ، ކަން އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އެހެްނކަމުންޤާބިލު ބޭފުޅުންމިކަމަުށް ވަަރުށް  ހަމަގައިމު ވެސް

 ތެިރކަމާ ލާޞްރުމަުށް ޓަކަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ވަރަުށް އިޚްދިމާވެފަިއވާ ހާލަތު ެއހެން ހާލަތަކަުށް ބަދަލުކުމިއަދު 

ދިނުމުގެ ކުރީގައި ގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ރުހުންވެސް އަޅު އިމުމަސަްއކަތްކޮުށްދިނުމަކީ ހަމަގަ އެކު އެހީތެރިވެީދގެން

ނުން ައޅުގަނޑު މި ގޮތަުށް ހިފާލަން ވާތީ މި ފުރުޞަުތގެ ބޭ ވެސް އެ ބޭފުޅުްނގެ އަރިހުން ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ ކަމަކަުށް

ުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ފަހު އަ މި ޖެހުނީ. އާދެ! ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހަުށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަުށް

ވާނަމަ، ޓަކައި. އެހެންކަމަުށް ކަންކަން ކުރުމަުށް ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަުކން މަތިކޮުށްފައިވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭން މިޤާ

 ެއކު މި ޤައުުމގައި ހަަމގައިމު  ޓަކައި ފަުރވާތެރިކަމާ ެވސް، އެ ބޭފުޅުްނގެ އަސްލު މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދުކރުމަުށް އިމުމަގަހަ

ކޮންެމ ؛ ނަމަ، މިހާރު ޤައުމަުށް މި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަަތއް ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ަދއުރު ރަނގަޅަުށް އަދާކުެރވިއްޖެ

ވެސް ހަވާލުވެފަިއވާ މަސްއޫިލއްޔަުތ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  ންމެ ވުޒާރާައކާމިނިސްޓްރީއަކާ ވެސް ުނވަަތ ކޮ

އޮތް އެންމެ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކަުށް ވަރަުށް ޮބޑެތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުަގިއ މި ،އަދާކުރަމުންދާ ކަމަުށް ވާނަމަ

ބަދުނާމުކުރަމުން  ދު ބޭރުގެ ދުނިޔޭަގއި ިދވެހިރާއްޖެޙައްލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ދެކެން. ޚާއްަޞޮކުށް މިއަ

ިމ  ،ވީތީވެ  ެއކު ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިނިވަން ޤައުމަކަުށްބަޔަކު ދާކަން ހިތާމަޔާ 

ނުވަަތ  ،އޮތުމަކީ ަގއި ދެމިިދވެހިރާއްޖޭގެ ގޮތު، މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ

ހަދާ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ބަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ މި ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޮގތުގައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހިސާ

ން މި ހުރިހާ ބޭފުޅު ތައް ފުރިހަމަކުރުމަުށް ޓަކައިހެންކަމުން، މިދެންނެވި މެންޑޭޓުއިސް ވާޖިބެއް ކަުމގައި ވާންޖެހޭ. އެ

ވާތީ މި ވާހަަކ  އެކު މަސައްކަތްކޮުށްެދއްވުމަކީ އަުޅަގނޑު ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ެއދޭ ކަމަކަުށް ތެިރކަމާވެސް އިޚްލާޞް

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ޮފނަދޫދެްއކެވުމަުށް .ޕީ.އެމްގެ ފަާރތުން ވާހަކަފުޅުއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ

 އަުށް. هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔްޟ  ެދންމެއަކު ވިލުފުުށީ ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދާދި `.

 ގެންނަ ބަދަލުތަކާ  ރުންަދއްކާލަން ޭބނުންވީ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާޓަުށް އަޅުގަނޑު ވާހަކައްވި ރިޕޯރަޝީދު ހުުށަހެޅު
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 ބޭނުންާވތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަުއމަުށް ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާލަން 

ޔާމީން ޢަބްދުއްޤަޔޫމް، އެ މަނިކުފާނަުށް ކެބިނެޓަުށް هللا ޢަބްދު މިއަދުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް

އް އިދިކޮުޅ ގޮތުން ބައެ ފެނޭ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭައވަހަުށް ބަދަލުތައް ގެންނަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުެމންނަުށް އެބަ ވަސްދާދި އަ

 ،ނޑުމެންނަުށް ނުފެނުނު ކަމަކީތަްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ދައްކާފަރާތްތަކުން ވާހަކަ

ފަހަާރ މިއަދުގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަްއޗަުށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ަވޒީރުން ނުކުމެވަަޑއިގެން އެއް 

ތުން ގޮފެންނަނީ ވަގުތާއި ހާލަތާ ގުޅޭ  ުށް ނުފެނުނު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިދެްއވާ މަންޒަރު. އެ އަޅުގަނޑުމެންނަކައިސްތިއުފާ

ޒުވާން ޤާބިލު ަވޒީރުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހަުށް ގެންނަވާ މަންޒަރު. ޭއެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންެގ 

އްމީދެއް ލިިބގެން އެބަދޭ. ުޒވާނުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު އުއަންނައިރު،  ޤައުމަުށް އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ކަހަލަ ތަރައްޤީ

ވެިރކަމަުށް ވަޑަިއގަތުުމގެ ކުރިން  އަދި ރައީސް ޔާމީން، ކަންނަުްށ މި ޤައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްގެން ތިބި ޒުވާނުންކިަޔވައި 

ޒުވާނުންނަުށް އިްސކަންދެްއވާނެ ކަމަުށް ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަުޢދު ފުއްދަވަމުންގެންދަވާތީ އެީއ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ 

 ފަހަރު ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަދި ޒުވާުނންނަުށް ލިބިގެންދާ ވަރަުށް 

ކަމަުށް ވަަޑއިގެންެނވި ފަސް ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ވަރަުްށ ޤާބިލު ފަސް ބޭފުޅުން. ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ޒީރު ވަ

ައޙްމަދު މުނައްވަރަކީ ވަރަުްށ ވިދާޅުވި ފަދައިން ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ނުވަތަ މާލީ ވަޒީުރކަމާ ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވި 

ހީވާގި، ހިންގުންތެިރ  ،ޒުވާން ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަަޑއިގެން ހުންނެވި ވަރަުށް ޤާބިލު

 ކަމަުށް އި އެްއވެސް ޝައްެކއް ނެތް. ހަމަެއއާެއކީަގއި، ޔޫތު މިނިސްޓަރުބޭފުޅެއް ކަމާ ދޭތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ހިތުގަ 

 އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަަޑިއގަތުން އެއީ ިދވެހި އަންހެން ކަނބަލުންނަުށް ލިބިވަޑަިއގެންނެވި ވަަރުށް ބޮޑު ފަޚުރަކާއި ޝަރެފެކޭ 

ެއ ކަމަނާއަކީ ާރއްޖެއިން ޭބރުގައި ޚާރިޖީ ާދއިާރގައި އެތައް ުދވަހެއް ވަންދެްނ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. 

ޖޭެގ ހެލްތު ދާިއރާގައި ވެްސ، ިޞއްޙީ ދާިއރާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން އަިދ ދިވެހިރާއް އި،މަސައްކަތްކުަރއްވާފަ 

ކުރުމަުށް ކުރެވުނު ގިނަ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭން ޮބުޑ ކާރުން ައއިސް އެ ާދއިރާ ަރނގަޅުހަލާކުކޮުށްލާފައިވަިނކޮުށް މި ަސރު

އޮތް   އް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެ މަކުރަްއވާފައި ޫޔތު މިނިސްޓްރީކަމާބައެއް ފުރިހަ

ކަމަކީ އެކަމަާނގެ ހިންގުންތެރިކަމުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުިޅވަރާއި ުޒވާނުންގެ ކަންތައްތައް އިތުރު އުސް ޔަޤީން

ނާޒިމް هللا ވާލުވެވަަޑއިގެންެނވި ޢަބްދުއަލަުށް ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމާ ހަ ހަރުފަތްތަކަކަުށް ދާނެކަން. ހަމައެާއއެީކގައި މިއަދު

ން އަުޅގަނޑުމެން ގުޅޭ ވަރަުށް ހިތްހެޮޔ ބޭފުޅެއްކަ ހިންގުންތެިރ، އެންމެނާ ،އިބްރާހީމަކީ ހަމަ އެހާ ުޒވާން، އެހާ ޤާބިލު

 އާދެ! މިނިސްޓަރު ނާޒިމު ދަންނަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. މިއަދު ެވސް އެ  ނާޒިމު ދަންނަ؛

 ،އްޙީ ދާއިާރ ތަރައްޤީކޮުށް ގެންދަވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޞި ކުަރްއވަމުން އެއްކަތްވުމެްއ ނެތި މަސަމަނިކުފާނު ވަރިބަލިފުޅު

ދު ފުއްދުމުެގ އިގަތުމަުށް ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުަރއީސް ޔާމީން ވެރިކަމަުށް ވަޑަ  ،ރައީސް ޔާމީްނގެ ސިާޔސަތު ދަމަހައްޓައި

މަކީ އިއްޒަތްތެިރ . މުޙަްއމަދު ޢާޞިރނެވި ޑވާލުވެަވޑަިއގެންހަ ދެން ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމާ އަލަުށް. އިމަސައްކަުތގަ
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މާންތަކެއް ވަންދެން ގިނަ ޒަ ފަދައިން ދިވެހި ސަރުކާރުގައި ވަރަުށް ރައީސަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ތަުކގަިއ އި، އަދި ބޭުރގެ އެިކއެކި މިޝަންަރއްވާަފއި ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގަާޔއި، ރަީއސް އޮފީހުގަޔާ ކުމަސައްކަތް

ވަރަުށް ިގނަގުނަ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކުރައްވަިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ައޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ  ކަތްކުަރއްަވއިމަސައް

މާަޔތް ހޯދައިގެން މިތިބަ މީހުން އި ނުތިއްެބިވގެން ނުވަތަ ފިލާރަްއކާެވގެްނގޮސް ބޭރުގެ އެކި ަޤއުމުތަކުން ހިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

މްގެ މަސައްކަތުން ނިމުން . ޢާޞިރރަމުންެގންދާ މަސައްކަތަުށް ޑރާއްޖޭެގ އަގު ވައްޓާލުމަުށް ކު ،މުކޮުށްރާއްޖެ ބަދުނާ

އެީކގައި ބޭރު ދުނިޔޭގަިއ  ވުމާ މަނިކުފާނަކީ އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅަކަުށް ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަުށް. އެ

 ުކޑަެވެގންދާނެ. މީގެކުރިން ރިޔާޟްމަިނކުފާނުގެ މަސަްއކަތުން  ތައް އެގިނަ ޕްރެޝަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުރި ވަރަުށް 

ކަހަލަ  ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާިރޖީ ދާއިރާގައި ބަެއއް ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުުޅގެ އެ ިވދާޅުވި

ނުވަތަ  ،ޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައިޤްމަކުަރއްވާ ިއސްޭބފުޅުންނަކީ ވަކި އިރާގައި މަސަްއކަތްގޮންޖެހުންތައް ހުރި. އެ ދާ

ކަހަލަ  ވާތީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ބަެއއް ކަމަުށް ުކރެއްވި ބޭފުޅުންޫހރުކުރުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތް ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަން މަޝް

 މަކީ ކޮންމެ. ޢާޞިރޑ، ކަންތައްތައް ިދޔައީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އެންމެ ރަނގަަޅކަުށެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ކުެރްއވި ބޭފުޅެްއކަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެަބއޮތް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ަމސައްކަތް ސަރުކާރެއް އޮތަސް

މަނިކުފާނުގެ ހިންގުްނތެރިކަމާއި ޤާބިލުކަމުަގިއ  ތާރީޚުން ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޔަޤީްނކުރަނީ އެ

ލިބިފަިއވާ މަޤާމު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި ، ރާއްޖޭގެ ނަން ިރވެތިކޮުށްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި ިދވެހި

 އެްއގޮްތވާ  ބޭފުޅުން ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ 5މި  ،ކަމަުށް. އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރި އެދުމަކީ ވުރެ މައްޗަުށްދާނެ އިހުނަުށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ، ޮކުށްއެީކގައި މަަސއްކަތް ން ދައުލަާތއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާގޮތުގެ މަތީ

ކޮުށްދެއްވުން. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެންނަީކ ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި މަސަްއަކތް ދުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައިވަޢު

ވެތި ތިއްެބވުން. އަުޅގަނޑު ކުރުމުގަިއ ސާިބތުްއގެ ގޮުތގަިއ ަޤއުމަުށް ޚިދުމަތްެއއް ޓީމެ ،އެއް ޓީމެއް ކަމުަގއި ބަލަިއެގން

އެީކަގއި ަވރަުށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންަނަވމުން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ވެސް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ބޭފުޅުންނަުށް 5މި 

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްެކވުމަުށް. ޢަލީ ޢާޡިމަުށް 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  129ސާީސގެ ޤާނޫނުއަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ހުރި ބަެއްއ  ގޮތުެގ ރިޕޯޓާ ދިނުމަުށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރެްއވިވަޒީަރކަުށް ރުހުން 5ން ދަުށު

ހަކަ އެ ވާ ،އްާސކޮުށްލެވޭތޯ ބަލާަނން. އެހެންނަމަވެސްމަނުޖެހުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހިކަންބޮޑުވުންަތއް ނުވަތަ ހިތްހަ 

 ޤީަޤތުގައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ ރޫހާ ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ހިންަގވަމުން ތިޔަ ގެންދަވަނީ ޙަ

އެްއވެސް ރަްއޔިތެްއގެ ބަހެއް ނެތިކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ރެކޯޑަުށް ޓަކަިއ  ުށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިޚިލާފަ

 ،ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ގެ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާއަުޅގަނޑުމެން  ރި ަރއީސް.ންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެދަ

ަރުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކުރަނީ ކޮންކަހަލަ ދިރާސާތަކެްއތޯއޭ؟ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވަ މި ންކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ލަ ޕޯޓުގައި އޮްތއިރުަގއި ޖުމުދިނުމަުށް މި ކޮމިޓީ ރިަވޒީރަކަުށް ުރހުން 5މަސައްކަތް. އޮންނަ  ކޮމިޓީން ކުރަން މި

ވާހަކަ މިތާނގައި މި  އަުޅގަނޑު މި ،. އެހެންނަމަވެސްމިެނޓު 2މިެނޓު. ކޮންމެ ަވޒީރަކަުށް  10ވަނީ  މި ހޭދަކޮުށްފައި

ންބަރުން އެްއޗެްއ ގޮތުްނ ބައެއް މެ ުށް ޒާތީއްކީތީވެ ފަހަރުަގއި ައޅުގަނޑާ ދިމާއަޮގތުން ދެ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ކަންަތއްތަކާ

ަނގަިއގެން ތިބެ ރަްއޔިތުންެގ ރަްއޔިތުންގެ ފައިާސއިން މުސާރަ އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ،ބުނުމަކީ ގާތްކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

ވާހަަކ ދަްއކަން ތިބި ބައެއް. އާދެ! ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ވަކާލާތުކުރަްނ  އެ  ،ދާނަމަ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ގޯސްކަމަުށް 

 ޓު ތެރޭ މިމިނެ 10އަކީ ހަމައެކަނި ިއނގޭތޯ، ދަންނަވަނީ މި ކޮމިޓީ ކުރި ދިރާސާ އް. އަުޅގަނޑު މިހެން މިތިބި ބައެ

ތަނަކަުށް ިސޓީއެއް ފޮނުވާލީ. ެއއީ ހައި  4ވުޒާރާައކަުށް،  4ތަނަކަުށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާލުން ެއކަނި.  4ކުރި މަސައްކަތަކީ 

އެއް ފޮނުވި. ކްރިމިނަލް ކޯޓަުށް ސިޓީއެއް ޮފނުވި. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަްނ ކޯޓަުށް ސިޓީެއއް ފޮނުވާލި. ިސވިލް ކޯޓަުށް ސިޓީ 

ާބބުގެ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ،  5ހިސާބުން ނިމުނީކީ ނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ސަރވިސަްސއަުށް ސިީޓެއއް ޮފނުއްވި. އެ 

ހުރި ކަންތައްތައް ހަމައެކަިނ ގޮތުން ުގޅޭ ޭބފުޅުންގެ މެންޑޭޓާ ނުވަތަ އެ ގޮތުން ވަޒީރުން ބޭފުޅުްނގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ

ލަންޖެހޭ. މިއަުށްވުރެ މާ ފުންކޮުށް އެބަ ބަލައިތަނަކަުްށ ސިޓީެއއް ފޮނުވުމުން ނިމުނީކީ ނޫން.  4، ތަނަުށް 5މި 

މީހުން ކުުށެއްކޮުށްފައި އޮތްތޯެއއް  އެ އުޅެނީ އުޅެނީކީ، ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން މި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މި 

ކަނަޑއެިޅގެން އެބަ ބުނޭ  ހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސަގއިބޮޑަުށް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެ ނޫން. އެއަުށްވުރެ މާ

ތައް ހުރިތޯ ބެލުމަުށް ޓަކައި ވަނަ މާއްދާގައި ވަޒީރުްނގެ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް. އެ ސިފަ  136، ވަނަ މާއްާދގަާޔއި 130

އެއް ނޫން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނިގެންދޭ ދެއްތޯ މުނީން ނިތަނަުށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަކު 4މި 

ގިނަ ވަޒީރުން ޢަމަލުފުޅުތަްއ  ޚިލާފަުށް ވަރަުށް ކަނޑަެއޅިގެން އޮތް ަކންތައްތަކާއަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގައި 

 ފެނޭ. ުޑއެލް ސިޓިޒަންޝިޕް އޮންނަ  ދާތަން އެބަ ތަން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެބަފެނޭ. ވިޔަފާރިކުަރއްވަމުން ބަހައްޓަމުންދާ

އެ ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް، ތަން  ތަން އެބަފެނޭ. ދެ ޤައުމެއްެގ ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅޭ

އިރުަގިއ ބަލަމުންދާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮުށް ކަންތައްތައް ،ފެންމަތިވެ އަޑުިއވެމުންދޭ. އެހެންކަމުން

 ބެހޭ ހޭ. މި ަވޒީރުންގެ ކަންތައްތަކާ އެަބ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެ ގެ އިދާާރއިންގޮުތގަިއ ފުލުހުން ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ
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އިލާއިން ކުރަނީ ކޮން ކިހިނެއްތޯ ޢާއިލާގެ ކަންތައްަތއް ބަލައި، ޢާ، މީހުންގެ ބެކްގްަރއުންޑު ބަލައި ގޮތުން އެ

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެަބ  ؛ކިަތއް ކުުްށވެރިން ތިބިތޯ ނުވަތަ ކިތައް ބޭފުޅުން ތިބިތޯާޢއިލާގައި ، ވިޔަފާރިތަެކއްތޯ ބަލައި

ގިަނ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ.  ވަރަުށްތުންގެ ޙަްއޤުތަކަުށް ޓަކައި. ބަލަންޖެހޭ. އެހެން ބަލަންޖެހެނީ އެހެން ރައްޔި

 ކުރަމުންދާ ެއއް ވަީޒރުން މަސައްކަތްންތައްަތއް ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކަިއ ބައިލާއަުްށ ކަައމިއްލަ ޢާ، މައްސަލަތަކެްއ އެަބ ދިމާވޭ

. އިމިގްރޭޝަނުން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ފޮރިން ތަން އެބަފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންަނުށް. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ފުލުހެއް ނޫން

ުނވަތަ ކޮން  .އެަބ ަވޒީުރން ގެންުގޅޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ިލެޔގެން އެަބ ބަލަންޖެހޭ ކިތަްއ ޤައުމުގެ ޕާސްޕޯޓު އެފެއާޒުްނ 

 ،ެދކެވެންޖެހޭ އިުތރު ކަންތައްތައް ދިރާާސކޮުށްކޮމިޓީއަުށް ގެނެްސ އެބަ ވާހަކަ ވަޒީެރއްތޯ ގެްނގުޅެނީ. އެ ަފރާތްތައް މި

ލުމަުށް ޓަަކިއ ގްރިޓީ ހުރީ ކިހާވަރަކަުށްތޯ ބެ. އިންޓެ ަވރަކަުށްތޯވާ ކަންތައްތައް ކޮުށްދެވޭނީ ކިހާނުވަތަ ރަްއޔިތުން ބޭނުން

އެބަ ކަންަތއްތައް ކުރަންޖެހޭ. ބޭންކުތަކުން އެބަ ކަންތައްަތއް އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ. ސާފުކުރަްނޖެހޭ. ކިހާވަރެްއގެ ލޯެނއްތޯ. 

ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަ  ލޯނެއް ޮއވެްއޖެއްޔާމުން އެއާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީރަކަުށް ައންނަ ބޭފުޅެއްގެ

ގޮސް އެަތއް ފަރާތެްއގެ އަުޅގަނޑުމެން ުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އަހަންޖެހޭ. މިހެންުށް އަންނަ ބޭފުެޅއް ަކއިރިން އަވަޒީަރކަ

ލާފައި ނިންމާލުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮުށްގެންވާނެ ކަމެްއ ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފަރާތަކަުށް  4ހަމައެަކނި  ،ކަންތައްތައް ނުބަލައި 

ބޮޑަުށް އެބަ ނަންަގވަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ކޮމިޓީަތއް  ވަަރުށްްއޒަތްތެރި ަރއީސް އިނޫން. މި ކަންތައްތަުކގެ ޒިްނމާ 

ލުމެއް ނެތް. ަރއްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަުށް ބަލައި ވަރަކަުށް ދަނީ ހަމަ ވަރަުށް ދޯދިޔާކޮުށް. އެއްވެސް މި ޙަޤީޤަތުގައި ހިނގަމުން

ލުމެއް ނެތް. އިސްކަންދިނުމެއް ނެތް. ކުރުމަކަުށް ބަލައި ހޭ ކަންތައްތައްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެޅިެގން އެ ކުރަންޖެ

 އޮވޭ ަވޒީރަކަުށް އަންނަ ބޭފުޅަކަުށްކަނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ  މިސާލަކަުށް ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީ؛

ވާލަިއގެން ނުލަންޖެހޭ ދެއްތޯ ޓްރޭޑް މިނިސްޓްީރައުށް ސިޓީެއއް ފޮވާަހކަ. ައުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަަލއި ވިޔަފާރިނުކުެރވޭނެ

ތޯ. ެއއްވެސް ކުންފުންޏެްއގެ މިއިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން އެބައޮތްތޯ. ރިކޯަޑކީ ކޮބައި ނަމަވެސް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ކޮބައިތޯ،

ަވޒީރެްއެގ  5ތެރޭގައި ޓުމިނެ 10ންތައްތައް ނުބަލައި ހަމަ ބޭފުޅުންެގ ނަން އެަބއޮތްތޯ. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ކަ ގެއިލާޢާ

އްތަކެއް ކޮުްށގެނެއް ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މިވަުރން ކަންތަ ގަނަޑކަުށް ނޭނގެ ހަމައެކަނި ނަން ކިޔާލީއަޅު ނަންފުޅު؛

ކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މިސްރާބަކަުްށ މި ޤައުުމ އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ިދމާއަ ބޫލެްއ ނުކުރަންއަޅުގަނޑު ގަ

ނިންމުންތަކަކީ ވެސް، ކުރާ ކަންަތއްތަކަކީ ވެްސ ޖިލީހުން ނިންމާރައްޔިތުންެގ މަ ގެންދެވޭނެ ކަަމކަުށް ެވސް. ައދި މި

 ހިންގުންތަކަކީ ެވސް ސީދާ ކަނޑައެިޅގެން...ހިންގަމުންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ޖާަގ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ވޯޓު ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ  ގ1:30ެން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ގުޅޭގޮތުމުގައި ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓާ އަދި ބަހުސް ނިމުނީކަ

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

ގެނައުުމގެ ބެހޭ ގާނޫުނ( އަުށް އިޞްލާޙު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1ނޫނު ނަންބަރު ގާ، 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.2}

ަގއި އިްއޒަތްތެރި  2016ޮއގަްސޓު  4ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ނިންމެވި ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ލު ޤައުމީ ބި

ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް

هللا. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ އި 

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާ

ނޫނު ނަންބަރު ދައިން، ގާފަލާނުކުރެްއިވ ! ދެންމެގައި ރައީސް އިޢު`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ގެަނއުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީަގއި ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ...ވަަނ އިޞްލާޙު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ) 2002/1

 . މިންބަރުންނަުށް ލިބިވަޑައިގެންފަހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެތިޔަ މިހާރު ވާނީ ރިޕޯޓް  ޮގތުގެ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ޓަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މި ރިޕޯ ،ން ބޭނުންވަނީރިޕޯޓް ހުުށަހަޅަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ

ދުމަުށް އެހީތެރިވެދޭ ބިލެކޭ. ފުއް ޔާ ވެިރކަމަުށް ވަޑަިއގަންނަވަން ވީ ވަުޢދުތަކުގެ ތެރެއިން ވަޢުެދއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މި ނުޖެހޭ ގޮތަުްށ ުށް ދައްކަންޖެހޭ ެޓކްްސ ދައްކަންނަ ބޭފުޅަކަުށް ަސރުކާރައަލަުށް ްފލެޓެއް ގަން ،އެހެން މިދެންނެވީ

މަ ކޮންމެ އް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ހަ ކެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އެތައް ގާނޫނުތަދާނީފާސްވުމާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހިގެން

ތުން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެޭހ ޔިރައް  އަދު ދިވެހިމި ،ގެންދާިއރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީދުވަހަކު ފާސްކުރަމުން

 ޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮުށް ދުކުރާ މެންބަރުންނަކީ ދިވެހިރައްތާއީ މިއަދުގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި ސަުރކާރަުށް

ވާހަކަ  . މިތިބި ބައެއްކަންތައްޔާރަުްށ ފަދަ ގޮންޖެހުމަކާ ެވސް ކުރިމަތިލާން ރިކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކިއ ކޮންމެރައްކާތެ

...ވަނަ ުށް ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1ނަންބަރު ްއޤީ ކޮމިޓީން ގާނޫނު އުމީ ތަރައިލާފައި ޤަދަންނަވަ

ޓް ހުުށަހެޅުމުގެ ުއފާ އަޅުގަނޑު ލިބިގަންނަން. ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯ ގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިގެަނއުމުއިޞްލާޙު

އެކު ޝުކުުރ  އަޅުގަނަޑުށް ދެއްވީތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އަދި މި ފުރުޞަތު

 ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އި އިްއޒަތްތެިރ ރައްޤީ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަުށާއުމީ ތަފުރުޞަތުގައި ޤަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

މި ރިޕޯޓަުށް އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  އްރިރަުށާއި ިއްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާނައިބު މުޤަ

ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް  43މިނެޓު  31ުށް ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ 1ވަނީ ޖުމުލަ  ކަނޑައެޅިަފއި

ސިކުންތު. އަދާލަތު  3މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  24މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  51 މިނެޓު 14

. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ުނވާ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތް 2ޕާޓީއަުށް 

 . ރު މޫސާމަނިކަުށްނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބައަރުވަ ގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަޅު

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގެނެވޭ  ުށް މި ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

މިއަުދ އެންމެ ބޮޑަުށް އާބާދުވަމުްނ  ހަަކ ދަންނަވަން. ދިވެހިާރއްޖޭަގއިދުކުާރ ވާބޮޑަުށް ތާއީޙަުށް ައޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޞްލާ

ހުޅުމާލޭ ދާއިރާަގއި އަިދ  ،ކަމަުށް ާވއިރުަގއި ދާއިރާ އަީކ، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާ. ޚާއްޞަކޮުށް ހުޅުެހންވޭރުއަންނަ އެއް ދާއިރާ 

ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަުްށ އެއީ އަތަކަުށް ލިބިގެން މިދާ ލުޔަކީ، ރާތްގަންނަ ފަ ބިން ގަންނަ ނުަވތަ ފްލެޓުހުޅުމާލެއިން 

ކާރުން ގެންދާ ޓަކައި ސަރު ަމުށްވުއެއާެއކީަގއި ރާއްޖެ އާބާދުކޮުށް ކުރިއެރުކަމުގައި ެވެގންދާނޭ. އަދި ހަމަ އްމުހިއްމު ލުޔެ

ދާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮުްށ ނގަމުންގަނުޑގެ ދާއިާރަގއި ހިބަެއއް އަޅު ތެެރއިން ވަރަުށް ޮބޑު ތަކުގެ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓު

ދާއިާރގެ  ،ތަކާއި ވަގުތުކަްނޖެހޭ ގައި ކޮންމެ މީހަކު ވާހަކަ ދައްސަރުކާރަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދާއިރާގެ ކަންތަްއކު 

އައިްސ ފަހަކަުށްމި ، ދައްކާ ވާހަަކެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އި ވެސް މީީޑއާަގއިފަހަރެއްގަ ގެ ވަގުތުަތކަކީޚިޔާލުފާޅުކުރުމު

 ،ާރގެ ނަމުގައި އެހެން ދާއިރާތަކަުށް ނިސްބަތްވެބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑުގެ ދާއިމި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭ އަބުރުގެ 

އެުކ  ތިރާމާފަރާތަުށް ވެސް އިޙް ތައް ވެސް އަންނާީތވެ، އެޅުގަނޑާ ވާދަކޮުށް ެފއިލްވެފަިއ ތިބި ބައެއް މީހުންގެ މެސެޖުއަ

އަިދ  ގެ މައްސަލަތަުކަގއިވާއިުރގަިއ، ދާިއރާ ތަކަކީ ސަރުކާރުން ހިންގަްނޖެހޭ ކަމަކަުށް. ދާއިރާގެ ކަންތައްންލަދަންނަވާ

 ވާލުޮކުށްފައި ހުންނަ ޒިންމާއެްއގެ ކަންކުރާނެ ގޮްތ ނިންމަނީ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ހަ  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގައި

ތިބެގެން ދާއިާރގެ ނަމުގަިއ  އަމިއްލައަުށް އަރުވާެލވި  ކު ރާއްޖެއިން ބޭރަުށްތިން މީހަހައިސިއްޔަތުން. ސިޔާސީ ގޮުތން ދެ

ޅުގަނޑުގެ ާދއިރާާއ އްމުލަކަުށް ނިސްބަތްވާ ަޖމީލަކީ އަމިސާލަކަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފާނަން. ފުވަ، ކުރާއިރުމެސެޖު

ވެސް ނޫން. އަދި މިހާތަނަުށް މީހެއް ޅޭ އު ގުޅުންހުރި މީހެއް ނޫން. އަދި އެ ދާއިރާގެ ީމހަކާ އިނދެގެން އެްއގޮތަކުން

ނޫން. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ ބޭފުޅުންެގ  ދާއިރާއިން ފްލެެޓއް ވެސް ގަނެފައި ހުރި މީހެއް ބެލިބެލުމުން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އެ

ފެނުކަްއކާ  ރައްޔިތުން ބައެއް ކަަހލަ ވަގުތުތަުކގައި ކަހަލަ ދުވަސްތަކުގައި ައންނާތީ،ުށް މިމެސެޖު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ 

ގޮތެއްަގއި ައޅުގަނޑު  ލަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ދެން ޖުމުދާ ވާހަކަ ވެސް އަ ންކުރަމުންބޮލީގެ އުސޫލުން މެންބަރުން ހަދާ

ެވސް ބިން ގަންނަން ބޭނުންވާ އި މާލޭގަ .ހަމަ މި ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ؛2002/1ތެދުވީ  ވާހަކަ ދަްއކަން
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ހާރު ހުރި ބިންތައް އަމިއްލަ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭ އަދި މި ،ފަރާތްތަކަުށް

ލުއި ފުރުޞަތުތަކެއް މީހުންނަުށް ވެސް މިފަދަ  އެ ،އަދި ރަުށަކުން ބިމެއް ގަތަސް ،ގޮތުން މާލެއިން ބިމެއް ގަތަސް

 ގެންދާ . ސަރުކާުރން ކަންކަން ކުރަމުންންދާނެ ކުރިއެރުމެއްމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބިގެ އޮތު

ރަްއޔިތުންެގ  ،ސް ކުރިމަތިކުރިަކމުގައި ވިޔަގޮތުން ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔުން ކުރިމަިތކުރާނެ. އަިދ އެ ފާޑުިކޔުން 

ތަުށް ކަމަުށް ވާތީވެ، މި ރި ގޮހުނީ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފައިދާނިންމުން ނިންމަންޖެހޭމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ

ބަދަލާ ގުޅިގެން ހާސްކަން ލިބިފައިވާ ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކަުްށ  ރުގައި މިައދު ކުރީގައި ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު ނިމިގެންދާއި ރިޕޯޓު

 ޤީއަުށްރައްތަ މީެގން ލިބިގެންދާނެ ގޮތެްއގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާއަުށް ލަން ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޖުމުމިކަމު

ުށްދެއްވުން އެދޭ އަދި މިކަމުަގއި ޝާމިލުިވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް މި ބިލު ފާސްކޮ ކައި މި ބިލު ހުުށަހެޅި ފަރާތުަށާއިޓަ

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުިރއްޔާ.  ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ވެސް ދަންަނވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނ

 ޘްމާނަުށް. ޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

ެވސް  އިގަޤީޤަތުދިޔަ ރިޕޯޓަކީ ޙަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާދި ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިވިގެން އެ

ލާުޙަގއި އަންނަނީ، މި އިޞް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި .ެއއީ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ާތއީުދކުރާ އިޞްލާެޙއް

އަންނަނީ ދިވެހި ަރްއޔިތެްއގެ ގޮތުަގއި ފްލެެޓއް ަގންނަ ފަރާތްތަކަުށް ސަރުކާރަުށް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޔަޤީންެވެގން މި

އިއްޒަތްތެިރ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އިޞްލާޙު ގެނެިވގެން އަންނަނީ. އުނިވެގެްނދާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި.  ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

ގެ މި ފްލެޓުތަުކގަިއ، ހަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ މާލޭ ،ދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ . މި އިޞްލާޙަުށް އަޅުަގނޑު ތާއީރައީސް

ޔިތުންގެ ގޮުތގައި ޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައް އުޅެނީ ޙަ މި ބޮޑަުށް  ތަުކގައި އެންމެކަންަތއް ގަތުމާ އަދި މި ފްލެޓު

މާލޭގެ ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުން އެބަތިބި  ުދވަހެއްަގއި އާބާުދވާން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަުށް. ޚާއްޞަކޮުށް އެތައް މާލޭގައި

 ކޮނޑޭ  ،ސްލިޔައިދެްއވަދޫ ކަމަުށް ބަލަ، ގެ ދާއިރާ ގެމަނަފުުށި ކަމަުށް ބަލައިލިޔަސްއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި. ައޅުގަނޑު 

މި ރަުށްރަުށުގެ ަރއްޔިުތންނަކީ މާލޭގައި ދިިރއުޅޭާތ  ސް،ކަނޑުހުޅުދޫ ކަމަުށް ބަލައިިލޔަ  އަދި ،ސް ކަމަުށް ބަލައިލިޔަ

ުްށ އަނެްއކާ އިތުރަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފްލެޓެއް ގަންނަން ބަލާއިރު  އަހަރު ވެފަިއ ތިބި ރައްޔިތުން ވިހިފަންސަވީސް

ޒަތްތެރި ކަމެއް އިއް ތުމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ވަަރުށް ދަތި އުނދަގޫ ތަކުލީފްތަކެއް ލިބޭނެއޮ ގޮަތުށް ދަްއކަިއގެން ގަެނވޭޓެކްސް

ފްލެޓަުްށ  ،ކަމަކީ ނގޭރައްޔިތުން ބޭނުންވެފަިއވާ މިންވަރު އަުޅގަނަޑުށް އެ ރައީސް. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފްލެޓަުށް



14 

 

ުދވަްސ  10ތާ ން ފްލެޓުތަކެއް އިމާރާތްކުރަން ިއޢުލާންކޮުށްލާލަ ފަރާތަކާ ހަވާުލކޮުށްގެުށް އަިމއްސާލަކަމި ކުރީ.އިޢުލާން

ޕޭމަންޓް  އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ޑައުން 20އޮންނަނީ. % ކޮުށް ނިންމާފައި މިއޮންނަނީ ހުރިހާ ފްލެޓުތަކެއް ބުކު  ތެރޭގައި މި 

 ވެިރކަން ހުރި ފަރާތްތަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިޓަކައި ވެސް ަޝއުޤު ނެުގމަުށް ތަކުންކަިއގެން ބޭންކުދައް

ތަކާ ދިމާއަުށް ރައްޔިތުން ވަރަުށް މި ފްލެޓު، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޔަޤީންވޭ

އް ިމއަދު ތިބި ޒުވާނުންތަކެ އުޅެން ކުލީގެ ގޮތުަގއި، ގޮތަަކުށް އުނދަގޫކަން. މާލޭގައި ދަތިތިބިބޮޑަުށް ބޭނުންވެފައި 

ހަމަޖެހިެގން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ، ޓަަކއި ދިރިުއޅުމެއް އުޅުމަުށް ކޮުށް ރަނގަޅުއިލާާއ އެއްމި ތިބީ. ޢާބޭނުންވެފައި 

މި ގާނޫަނކީ ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުަގއި ، އެހެންވީމާބި. ޒުވާނުން އެަބތި އަންނަ ންމުުކރަތް ކަޓަކައި މަސައް ހޯދުމަުށް

ންަގވަިއގެން މި ހުުށަހެުޅއްިވ ގާނޫނަީކ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާ ގޮތުަގއި ިދވެހި ުޒވާނުންނަުށް، ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުްށ އިސްނަ

އަުޅގަނޑުމެން ފުލެޓެއް ގަންަނއިުރ މެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑު ހަދިޔާެއއް މިއީ. ފަސޭހަ ކަ

ދިުއމަކީ ހަމަ އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ ގެްނ މިކަން ކުރުަމކީ. އެހެްނވީމާ، މާފުެވގެންޖެހޭ ޓެްކސް ދައްަކއިދަްއކަންސަރުކާރަުށް 

ވަން ބޭނުންވާ ކަމެއް މިީއ. އެންމެހައި ރަްއޔިތުން ނަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަުްށ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރުދަންނަ

ްއކާއިުރގަިއ ދަޅުގަނޑުމެން ފުލެޓުގެ ވާހަކަޒަތްެތރި ރައީސް އައިތުރަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އިއްއޭގެ 

ގޮތެއް ހޯދަން. ބޭންކުތަުކެގ ބޭންކުތަކުން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބިގެން މިކަން ކުރެވޭެނ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ކުތަުކގެ ފައިދާަތްއ ންއަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ބޭ، އިންޓްރެސްޓް ކުަޑކުރެވޭނެ ގޮްތތަކެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ފަސޭހައިން  އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންނަުށް ތަންކޮޅެއް ،ދާިއރުއް ޮކންމެ އަހަރަކު އިތުރުެވގެންން ރުފިޔާއެ އެތައް މިލިއަ

މަ މަހަކު މިލިޔަން ނެގީ 1ަތކެްއ، ނިޒާމެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ލޯނުތަކުން މި ފުލެޓުތައް ގަެނވޭނެ ގޮތް ،ލޯނުތައް ލިބި

ޖެހުނީމަ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިީއ އަުޅގަނުޑމެން ޖީ.ސީ އޯލެވެލް ހަދާފައި ފިާޔ އަނެްއކާ ބޭްނކަުށް ދައްކަންރު 10000

ފުލެޓަުށް ލާިރ ވިަޔސް ަވޒީފާ އަދާކޮުށްގެން  ކަުމގައިއަދި ިޑގްރީ ހަދާފައި ހުރި ުކއްޖަކުނޫނިްއޔާ  ،އަންނަ ކުއްަޖކަުށް

 ބޭންކުތަކުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުމަުށް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ، މާނެ ވަެރއް ނޫން މިއީ. ެއހެންވީދެއްކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާގެ

އިރުަގއި ވެސް ިމއީ އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު އުފެދިގެން އައި  ރަީއސް. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ހެންވެސް ކުރުމަކީ ކޮންމެތަމަ ގަންނަ ފުލެޓުން ޓެކްސް މާފުވަރަުށް ތަކުރާރުކޮުށް ދެއްކި ވާހަކަެއއް. މިގޮތަުށް ފުރަ
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ފަތަކީ ވަރަުްށ ބޫުލކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖަގއި އޮތް ަސގާހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަކުރަންޖެ

ރަުށްތަުކގެ  ،ހިލޭ ދައުލަތުން ދައުލަތުގެ ބިން ރައްޔިތުންނަުށް ދިނުން. އެހެންނަމަވެސް، އާބާދީ އިތުރުވެ ،ޒަމާން ވަންދެން

ކަން މިހެން ދިމާވާން ފެުށުމުން ކުރިއަުށް ޮއތް މުސްތަޤްބަލުގައި ައޅުގަނުޑމެންނަކަުށް އެގޮތަކަުށް އެކަން މިކަން ،ބިން ފުރި

ައީކ ހެންީވމާ، ދުރާލައި ރާވަިއގެން މިައުށް ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ރާއްޭޖގެ އާބާދީކުރެވޭކަުށް ނޯންނާނެ. އެ

ދުނިޭޔގެ އެހެްނ ، އުޅުމެއް ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާދޮރު ބިނާޮކުށް ދިރިމީހުން ވެސް ގެ ވަރަުށް ުޒވާން އާބާީދއެއް. އެ 

މްދަނީ ލިބޭ ިވއްޔާ ކުޑަކޮުްށ އާ ބިން ވެްސ އަދި ފުލެުޓ ވެސް ިވއްކާ ކަމަުށް ވަނީ ،ޮގތަުށް ތަންތަނުގައި ވެސް އޮންނަ

މު ކަެމއް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ މުހިއް ިއޑެއް ދޭކަހަލައެ ެދއްކުން ފަދަ ސަރުކާުރގެ ގްރާްނޓްޕޭމަންޓް ފަރާތްތަކަުށް ޑައުން

ވެސް ނޫނިއްޔާ ގެދޮުރވެރިކުރުމުގެ  ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު ފާސްކުރާއިރު ނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަމުގައި އަުޅގަ

ިއއްޒަތްތެިރ ހޭ ވާން. މިދެންނެވި ކަންތައްަތއް އެބަޖެ ގާނޫނެއް ފާްސކުރާއިރު ވެސް މިއިން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއްގެ ތެރޭގައި

ބަދަލުކުރާއިރުަގއި ހަމަ ގެ އަޅާަފއި އެބަ ދޭ ސަރުކާުރން. އެހެންނަމަވެސް، ގެދޮރު  ރައީސް. ބަެއއް ފަރާތްތައް ރަުްށރަުށަުށް

 ،މީހުން ތިބި. އެއެބަނެތް ފަރާތްތަކަުށް އެއްެވސް ަޙއްލެއް ނެތް. ވަރަުށް ޮބޑެތި ިބންތައް ރާއްޖޭަގއި ތިބި މީހުން ވެސް 

ހުރި. އެއަކަުށް އަުޅގަނޑު ތިން ގެ، ހަތަރު ގެ ވެސް އެބަ، ންނުަށް ދަންދެން ބިން ބައިކޮުށްގެން ދެ ގެރީމީހުންގެ ދަ އެ

ޖައްސަނީކީ ނޫްނ. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތް މީހުންނަުށް އެްއވެސް ެއްއޗެއް ލިބޭނެ މަެގްއ  މައްސަލަެއއް

، ްއގަިއ ވެފައިނެތްކަން ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާުށީގެްނވާ މިންވަރެއަދިވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަ

އްކެން ނެްތ ޕޭމަންޓް ދެދަނީ ލިބޭ، ގެދޮރުގެ ޑައުންދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި ހިމަނައިގެން ނަމަވެސް ުކޑަޮކުށް އާމް

ކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ މުހިއްމު ކަމެއް ންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ޕޭމަންޓް ެދއްކޭނެ ިނޒާމެއް ުނވަތަ އިފަރާތްތަކަުށް ޑައުން

ރާއްޭޖގަިއ ، ދެކޭ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަރިހުގައި ދަންނަވަން. ިމއީ އަުޅގަނޑުމެން ަވގުތުން ަވގުތަުށް ނުވިޔަސް 

ވުމުެގ  އެހީެއއް ކަާމއި ތަނަވަސްކަން އިުތރުވާ ނިސްބަތަކުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ވެވެން އޮތްތިޔާގި

ާރވަިއގެްނ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ކުރަްނޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެިކއެިކ ކަންތައްތައް ކުރާއިުރަގއި  ނިޒާމެއް ދުރާލައި

 ،ގޮތަކީ ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. މިހެްނ ނުވެއްެޖއްޔާ މި ވާ ޖެހޭބުތަްއ އަުލން ރުކުރުވާލަންއިސްކަންދޭ ތަރުތީ

ުމ ޟަރޫރީ ކަންތައްތަކަުށް ހޭަދކުރަން ހުންނަ ލާރި މި ދަނީ ެޑތި ހޭދަވެފައި، އެންމެ މުހިއްބޮ ބައެއް ކަްނކަމަުށް ވަރަުށް

ނީ އެ ެވސް ކޮުށްެދވޭ ންތައްތައް. ކޮންމެ ސަުރކާރަކަުށްއުމަކަުްށ ވެސް ކުެރވޭނީ ވަކި ވަރަަކުށް ކަކޮންމެ ޤަމަދުވަމުން. 

ޔަތްކޮުށް ނިސްބަތްކޮުށް. އެހެންވެ ިމަކންކަމުގެ މަްއޗަުށް ރިޢާ ިރސޯސް ހުރި މިންވަރެްއގެ މަްއަޗުށް ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަާކއި

ދޭންޖެހޭ ތަރުތީބެއް ދައުލަުތގެ ސިޔާސަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެން އިްސކަން

، ުށްދިނުމަކީ ވެސް. އެހެންވީމާން ފޯރުކޮ ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ތަނަަވސްކަ ،މު އެއް ކަމެއްރަން. މީގެތެރޭަގއި އެްނމެ މުހިއްގަބޫލުކު

ބޭނެ މަގަކާއި އަދި ގްާރންޓެއްގެ ގޮުތގައި ކުޑަކޮުށް ާއމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތަުށް ޑައުންޕޭމަންޓް ލި ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ުމ ކަމެކޭ. އެހެންކަމުން، މި ިބލަުށް މި ަވގުތު މި ގެނެޭވ މިހާރު ޓެކްސް މާފުކުރެޭވ ިނޒާމެއް ާޤއިމުކުރުމަކީ މުހިއް
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ގޮުތގައި  ލާޙެްއ ކަުމގައި ވެްސ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާޞްއަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ތާއީދުކުރާ އި ލާޙަކީޞްއި

ރުވުުމގެ އެ ޕާީޓގެ ސިޔާސަެތއް ރައްޔިތުން ބިންވެިރކު ،ލާޙަުްށ ތާއީދުކުރާނެ. ސަބަބަކަުށް ަވނީއެމް.ޑީ.ޕީން ެވސް އިޞް

 ލެވޭ ދޮެރއް ކަުމަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.ންވެިރކަމަުށް ހުޅުަވއިރަްއޔިތުން ބިމިއީ ، ސިޔާސަތަކީ. އެހެންވީމާ

އަުޅަގނޑުމެން ފުލެޓުތައް އަޅާއިުރގައި ވެސް އަދި އެހެން ަކންތައްތައް ކުާރއިރުަގއި ވެސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ރިހާ ފުލެޓުތައް ގަނެ ނިންމާލެޭވ ޖެހޭ. ެއއް ބަަޔކު ހުމައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރަްނ އެބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މިހިރަ

ލައި ދިރާާސކޮުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބަ ނެ. ޯސޝަލް ހައުސިންގ ޕްޮރގްރާމުނުވާެވގެންގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ިނާޒމު އޮ

ުށްގެން ޙައްުޤވާ ފަރާތްތަކަުށް ފުލެޓު ލިބޭނެ ގޮތެއް ތަކަުށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮނުކުެރވޭނެ ގޮ މީގައި އެިބއުސް

ޖެހޭނެ ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، ނަންވެސް ރަނގަޅަުށް އޮން ޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އަިދވެސް މިހާރަުށްވުރެއަ

 ދުވަހަކު  ،ނަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވަަރުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިގޮތަުށް އަުޅގަނޑުެމން ނުހަދައިފި

ހާ ެއއްެޗްއ މީހުންނަކަުށް ނުލިބޭނެ. ހުރީ ހުސްލިބޭ މީހުން އަތުގައި ހުރި ނުލިބޭ ނެ.ވެސް ފުލެޓު އަޅާ ޮކޅުން ނުލިބޭ

އިއްަޒތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެްނ ކަންތައްތައް ކުރާއިުރަގއި ެވސް މިދެންނެވި ނުކުތާތަކުގެ ، ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ

ލާޙުުކރަންޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ބަދަލުކޮުށް އިޞް ގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޅި ބިމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުމައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި ޝުކުރިއްޔާއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ ނައިފަރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތަކަުށް އެދުނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ނަންބަރު  ވާފައި މިވާ ރިޕޯޓުަށް ހަމަ ތާއީދުކޮުށްލުމުގެ ގޮުތން. އާދެ! ގާނޫނުއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ނިންމަޤަ، ވާ މި

ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކީ މިއީ އަ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވުުނ އިޞްލާޙަ 2002/1

އް މި ގެނެސްދެްއވީ. ބޯހިޔާވަިހކަން ކަމެޔިތުންނަުށް ވަަރުށް ބޮޑު ތަނަވަސްލާޙެކޭ. މި ސަރުކާރުްނ ދިވެހި ރައްއިޞް

ްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑަުށް ިމ ރައްޔިތުންނަުށް ޔަޤީންކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަުރކާރުން އެުޅްއވި ވަރަުށް ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅެ

ުށްދިނުމަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮ ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ލާޙު ފެނިގެން މި ދަނީ. އިޞް

ސް އޮންނަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ަގންނަ ފުލެޓަުށް ވެސް ޓެކް  މި ސަރުކާރުގެ ވަރަުށް ބޮުޑ އަމާޒެއް. ރަްއޔިތުންނަުށް މި

. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ގަންނަ ފުލެޓު، އެންމެ ފުރަތަމަ ގަންަނ ދައްކަން ބޮޑު ކަމަކަުށް ވެފަ
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ުމ ދަންނަވާނީ ާއއް އޮތީ. މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ގޮތަުށް މި ނުޖެހޭޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކަންުށް ދައްކަންފުލެޓުން ސަރުކާރަ

އް ގެނެސްދިނުމަުށް ެވސް ރަްއޔިތުންނަުށް މި ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ މި ފުރުޞަތުތަ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ފަސޭހަައުށް ވުރެ

ލެވުުނ އިްނވެސްޓަުރންނަުށް ވެސް ހުޅުަވއި ކުރަން ތިބިޓުތަނަުށް، ރާއްޖެއަުށް އިންެވސް މި .އިްނވެސްޓަރުން ޓަކައި މިތިބީ

ކުރަން ތިބި ޑިވެލޮޕަރުންނުަށް މިފަދަ ފުލެޓުތައް ޑިވެލޮޕުމަގެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. ވަރަުށް ަފހި ވަރަުށް ބޮޑު ދޮރެއް،

އަކީ މި ސަރުކާރުން ދިޔައީ. ހުޅުމާލެ ތުުރވެގެން މިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބައިން ޕަވަރ އި .ލިބުނު ވަރަުށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް މިއީ

ކަމުގެ ނުަގއި މީހުންތަކެއް އާބާދުވާނެ ތަ އެ ޝަހަރެއް. އެ ޝަަހރު ތަރައްޤީެވ،  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތަަރއްޤީކުރަން ބޭނުންވާ

 ،ވޭ ލާޙު ގެނެވުުނއިރު ައޅުަގނޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލެެގން މި ދިޔައީ. އަދި ހަމަ މި އިޞްޔަޤީންކަމެއް މި ބިލުން ލިބި 

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އޭޖު އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަުށް ވާންޖެހޭކަން.  18ކުރީަގއި އެބަ ވޭ ފުލެޓެއް ިމލްކުރުކުމުަގއި 

ަތކެްއ ާލގެ އެތަަކކަުށް ނުވަތަ ަވރަުށް ގިނަ ޢާއި. އެހެންކަމުން، ވަރަުށް ިގނަ ރައްޔިތުންކެޓެގަރީ ވެސް މި ވަނީ ނައްާތލެވިފަ

ާލޙުގެ ސަބަބުން ލިިބގެންދާނެ. ލެޓު ލިުބމުގެ ނަސީބު ވެސް މި އިޞްލާައުކން އެތައް ބަޔަކަުށް ފުާޢއިމެންބަރުންނަުށް، އެއް 

ންނަުށް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަން މިގޮތުން މި ސަރުކާރުން މިގޮތަުށް ކޮުށްެދޭވ ކަންތައްތަަކކީ ރަްއޔިތު ،އެހެންކަމުން

 ކަންތައްތައް ގަބޫުލކޮުށް މި ނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް މި ނިވި ަކންތައްތައްކަން ައޅުގަހަމަ ވަރަުށް ފާއިދާކުރަ

ލާޙުަށް ތާއީދުކޮުށްލުމުގެ ގޮތުން ނެިގ ފުރުޞަތެއް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދުކުރަން. ައޅުގަނޑު ހަމަ މި އިޞްކަންތައްތަކަުށް ތާއީ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަގަނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

 މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޘިމް

 ހޭ ގާނޫނު( އަުށް )ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބިމާ ބެ 2002/1ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ވެްސ ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ލާޙަުށް ތާީއދުކޮުށްލަން ފުރުޞަތަކަުށް އެުދނީ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަްނ ބޭނުންވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މި ގެނެވުނު ިއޞް

ާގ ބިލު ފުރަތަމަ ފުލެޓުން ޓެކްސް ނަ ؛ޓެްކސްެގ ބިލު ފުރަތަމަ އައީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވި ފަަދއިން

ވެްސ  ަނގަްނ ވާހަކަދެެކވުނުއިުރ ައޅުގަނޑުމެން އޭުރވެސް ދަްއކަމުންދިޔަ ވާހަަކެއއް މިއަދު ެޓކްސްއައިްސގެން 

މި ބިލުަށް  ،އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު

ައުޅގަނޑުމެން އެ ުދވަހު ެވސް މި ބިލަުށް ނުވަތަ މި ފުލެޓަުށް ވޯޓުދިން ދުވަުހގެ ހަނދާން އެބަހުރިތޯއޭ؟  ޓެކްސް ނަގަން

ލާޙަުށް ހަމަ ތާއީދުކުަރން ހަމަ އެގޮތަުށް. އަުޅގަނުޑ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި އިޞްޓެކްސް ނަާގކަުށް ވޯޓެއް ނުދެން. 
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 ޝްހޫރު ފުލެޓުދޮންބެ ފުލެޓު އަޅައިނަުށް ރާއްޖެއަުށް މަދައްާކއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ގެފުލެޓު .ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބެންވާ  ،ކޮުށް ނިންަމއި ފުލެޓް ބެހުމާ ހަމައިން މި ހަވާލުވީ އެހެން ބަޔަކާ. ހަވާުލވެ މި ހުރިހާ ކަމެއް

 ،ތައް ބަހަމުންއައްސަސާތަުކގެ ވެރިންނަުށް ފުލެޓުމިނިވަން މު ،ފުޅުންނަުށްތައް ސަރުކާރުގެ ޮބޑެިތ މަތީ ބޭފުލެޓު

ސިފައިންނަުށް ެއ  ކާރަުށް ާވގިވެިރވާ ުފލުހުންނާއިމީހުންނަުށް ވާިގވެރިާވ ނުވަަތ މި ސަރު ފުލުހުންނާއި، ސިފައިންނަުށް މި 

ހާލުގައި ތިބިކަން ހަމަ ހަނދާންކޮުށްލަންޖެހޭ.  ތައް ބަހަމުން ދިޔައިރުގައި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އަދިވެސް ހަމަ ނިކަމެތިފުލެޓު

ވެގެންދިޔަ ގޮތް. އަުޅގަނޑުމެން ފަހުން  ތަކަުށް މިތަކާއި ޢަރަބިއްާޔެގ ފުލެޓުފާހަގަކޮުށްލާނަން ާގކޮުށީ ފުލެޓު އަޅުގަނޑު

ހާސް  3މައްޗަުށް  އަުށް ވަރަުށް ލުއިކޮުށް. މަހެއްގެމުަގއި މިކަން އޮތީ ރައްޔިތުމީހާގޮުތގައި އެމް.ޑީ.ީޕ ވެރިކަ ބޫލުކުރާގަ

ގޮތަުށް. އެހެންނަމަވެސް، މިފަހުން  ތައް މިލްކުރެވޭދުވަހުން ފުލެޓުއަހަރު 20ރުފިޔާ ދަްއކަިއގެން  ހާސް  4ނުވަތަ 

އަހަރު ތެރޭ  5ން ރުފިޔާ އަމިލި 2 ،ހާސް ރުފިޔާ ދައްކައި 33ދިޔައީ މަހެއްގެ މައްޗަުށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

ނިއްޔާ ފުލެޓެއް ެދވޭކަުށް ނެތޭ. ިމއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ަރއްޔިތުްނެގ ކުރެވޭ މީހަކަުށް ނޫޞްލާޚަ

ަތއް ޔަފާރި ުއސޫލުން ލަގްޒަރީ ފުލެޓުއެގޮތަުށް ވި ދަނީ. ހަމަ ނިކަމެތިކަން ނުދަނެ މި ސަރުކާރުން މިކަން ކުރަމުން މި

 ގެ އެއް ފުލެޓާއި 1 ތަކުގެ ތެރެއިން ރެހެންދި ފުލެޓުފުލެޓު ހުރިރެހެންދި ފުލެޓުގެ ސަރުކާރަުށް  ،އަޅަމުންދިޔަ. ެއގޮތުން

ން ރުފިޔާ ކަމަުށާއި، އަމިލި 2ލަ އަގަކީ ޖުމު ،ކުިރިއރުގައި ފުރަތަމަ އިޢުލާންަގއި ބުނެފައި ވަނީއިޢުލާން ފުލެޓާ 10 ގ3ެ

ބަލައިގެން ކަމަުށް. އެންމެ މަދުވެގެން ކަމަުށް  ޕޮއިންޓު 100ދެއްކޭ ފަރާތަކަުށް  ލިބޭނީ އެއްފަހަރާ ލާރި ޕޮއިންޓު

ުށް ބައިވަރު ބޭފުޅުްނ ހިމެނިގެން ކަމަުށް. އެޮގތަުށް ވަރަ 25ގޮތަުށް % ލިބޭ އިންޓުޕޮ  25ނުަވތަ  4/1ވޭނީ ޭއގެ ބައިވެިރވެ 

 ހިސާބަކުން މި އިޢުލާންކުރަނީ އެ ލީ އަދަދަކީ ނުވަތަ އެ ފައިސާގެ  މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުންގޮސް ވަކި އި،ކުރިމަތިލަ

ނަުށް ދޭން ބުނި އަމިލި 2އިޢުލާނަުށް ފަހު މިހާރު  މި ،ބީލަމުގައި ބަިއވެރިވުުމގެ ފެުށޭ އަދަދު ކަމަުށް ކަނޑައަޅައިއަދަދަކީ 

ިމީއ ، ރެއިން ދީ ނިންމައިފި. އެހެންވީމާމި ދޭތެ ނާއަމިލި 3ްނ ބަާޔއި ނުވަަތ އަމިލި 3ނާިއ އަމިލި 4މިފަހުން  ފުލެޓު

 75ލަްއކަ  4ހަކީ ެޓކު 15ން ރުފިޔާގެ %އަމިލި  3.15ެރއް ނޫން. މިސާލަކަުްށ ކުެރވޭނެ ވަ އާދަިއގެ ބަޔަކަުށް ިމކަން

ން ހުޅުމާލޭގައި ންއިޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮުށްލަން. އަމިއަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ލިބިފައި އޮތް މަ ؛ހާސް ރުފިޔާ. މިވަރު ނުދެއްކިގެން

ފަހު މި ޓެކްސް ނިޒާމު  ޓަުށް ފައިސާ ދެއްކުމަުށްތަކުން އަުޅގަނޑަުްށ އެނގިގެން ހަެއއްކަ ބޭފުުޅން ފުލެއަޅާ ފުލެޓު

ދަްއކަންޖެހޭ ދެއްކި  10ނަގަންޖެހުނުިއރުގައި އަެނއްކާ އެ ކުންފުންޏަުށް % ؛ރުމުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ނަގައިތަޢާރުފުކު

ނުލިބޭ. ެއ އޮީތ މި މާފުކޮުށްދޭ ވާހަކަ ދައްާކފަ. އަނެއްކާ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ފުރުޞަތެއް  ފައިސާއިން. އަނެއްކާ މި

މިއީ އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ލިބިފައި އޮތް  ؟ނު އަނިޔާގެ ބަދަލު ކާކުތޯ ދޭނީގެއްލުނީ އެ ފުރުޞަތު. އެ ޭބފުޅުންނަުށް ލިބު

މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް މިކަން ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ރައްޔިތުމީހާއަކަުށް ފައިދާެއއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ 

 ،ހުރިހާ ކަަމކުން ތް ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް، މިނިކަމެތިމީހާއަުށް ރަނގަޅު ގޮ .ޮގތް ހޯދަން ޔޮހެ ،އަބަދުވެސް މި ކިޔަނީ

ގޮތް.  ދަނީ ލާރި ހުރި މީހާއަުށް މޮޅު ހުުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބިލަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަވެގެން މި މި ސަރުކާރުން
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ގޮތަުށް ކަނަޑއެިޅގެން  ފަންޑުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކާފަހުން ޕްރޮވިޑެންޓް  ގޮތް. މި ލާރި ނެތް މީހާއަުށް ދެރަ

ގަާވއިދެއް ހެދިގެން މި މިކަމަުށް  ،ނަމަ ނޫން ދިއުން ވެސް އަިދވެސް އަޅުގަނޑަުށް ލިބިފައި އޮތް ަމޢުލޫމާތު ދޮގުމިދިޔަ

 ކަމަުށް ސް ފުލެޓްތައް އަޅާމިައުށް ވެސް ައވަސް ޙައްެލއް ެގނެމި ފައިސާ ދޭނެ އުސޫލެއް ައދި ކަނޑައެޅިފަެއއް ނެތް. 

ގޮްތ  އަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮަތކީ މިރަްއޔިތުމީހާ ،ވަންޏާ މިކަން ކޮުށް ނިންމައި ކަމަުށް ތައް ބަަޔކަުށް ދޭ ފުލެޓު ،ވަންޏާ

ނިމިފަ.  ގޮތުަގއި މިހާރުން މިހާރަުށް އެކަން އޮންނާނީ ބޫލުުކރާގައަުޅގަނޑު  ؛ބަލައި ެއކަމަުށް މަގުަފހިކޮުށްދީ ކަމަުށް

ން ވެސް މިހާރު ހުުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލުދާ މަގަކީ.  މި މި ސަރުކާރުން ވިސްނަމުން ނޫން އްއެހެންނަމަވެސް، މިއެ 

ދަނީ އެ ބިލަކީ ެވސް ސަރުކާރަުްށ  އަބުުރގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިފަވެގެން މި ؛އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ކާރަުށް މި ހާއަުށް ލިބޭ އެއްެޗއް ނޯވޭ. ސަރުކުރާ މީނެއްކާ އަބުރު ގެއްިލގެްނ ދަޢުވާ. އައި ޓެކްސް ނަގާ ބިލެްއގެ ގޮުތގަ

ބޫލެއް ނުކުރަން ައޅުގަނޑުެގ ގަ އަޅުގަނޑު ، . އެހެްނވީމާއިދޭތެރޭގަ  އާމިލިޔަން ރުފިޔާ  2އާއި ހާސް ރުފިޔާ  50ނަގަނީ 

ޑު ެއކަމާ ހެއް ނަާގކަުށް. މިއީ އަުޅގަނދަޢުާވކޮުށްެގން ސަރުކާރަުށް ޓެކު އަބުރު ިވއްކަިއގެން ނުވަތަ ައޅުގަނޑު އަބުރުގެ

މިކަމަުށް އެބަޖެހޭ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރަީއސް ވެސް މިކަމާ ހަނދުމަފުޅުކޮުށް، ކަމެްއ. އެހެންވީމާ ދެކޮޅުވާ

ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރިއްާޔ ، މި ބުނާ ބިލަކީ. އެހެންވީމާލެއް ސަމާލުކަންދޭން. އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ވަރަުށް ނުރައްކާ ބި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

އިބްރާހީމް  ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ތޮއްޑޫއަރުވަނީ  ތު މި ޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ފުރު

 ޙަސަނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން 

ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަށް  ދާ ބިމާ  މި ޅިގެންރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުުށަހެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ލައްކަ އާބާީދއެއް ދިރިއުޅޭ ަޤއުމަކަުށް ބަާލއިުރ  3އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ގާްތގަނޑަކަުށް 

އެއް ތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ގިނަ ބައެްއ، ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ބަ

ތަކެްއގެ މަޢުލޫމާތު ފުލެޓު ތްމިގޮތަުށް އިޢުލާންކުރެވިަފއި އޮ ައޅުގަނޑު ިއއްެޔަގއި ހަމަ .ރޫމްވެފައޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްމަޙް

 ވަރަކަުށް ރުފިޔާ  ލައްކަ ހުރި މަޢުލޫމާތަުށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަުްށ ހަ ލަދިނިން. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑަުށް ދީފައިއިބަލަ

ބަލާއިރު އަޅާ ތި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމާއާއްމު ރަްއޔިތަކު އެބަ ދަްއަކންޖެހޭ ޑައުންޕޭމަންޓަުށް. ރާއްޖޭގެ ނިކަމެ

ުމ އްމިހާ މުހި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ަވރަުށް ބޮޑު އަދަދެކޭ. ބަެއއް މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން

އެ ބޭފުޅެްއގެ  ،ގޮތަުށް ދާއިރު ވަރަުށް ފަސޭހައިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާންސިޔާސަތެއް ާޤއިމުެވގެ
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މު ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އްފަރުމާކުރެއްވުމަކީ މުހިޅަކަުށް އެކަުީށގެންވާ ޮގތަކަުށް ގޮތަުށް އެ ބޭފު ކުރާޔާލަތު ނިހާމާލީ 

ހާސް ރުފިޔާ  ފަނަރަވަރަކަުށް، ހާސް މަުށް ފަހު އަނެއްކާ ދިހަވަަރކަުށްލައްކަ ރުފިޔާ ދެއްކު 6ދެކެން. ޑައުންޕޭމަންޓް 

 ،ދެއްކުމަކީ އާދަިއގެ ރަްއޔިތަކަުށް ކުރެޭވވަރު ކަަމކަުށް ނުވާނެ. ޭބންކިން ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ފަޭސހައިން ލުއި ލޯނު ލިބުމާއި

 ކަންކަން ދާއިމީ ޙައްލަކަުށް އެިޅގެންދާނެ މިމި ބާވަތުގެ ކަންކަން ވަރަުށް ަފސޭހަކޮުށް ތަނަވަސްކޮުށް މަގުފަިހވެގެން ނޫނިްއޔާ 

އެގޮތުން ބަލާއިރު މާލެއަކީ ތޮއްޖެހިފަިއވާ ވަރަުށް ނުރައްކާތެރި ތަނެްއގެ ގޮތުަގިއ  ބޫެލއް ނުކުރަން.ގަކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު 

 އަންނަން ނިކުމެގެން ވިއްސަކަުށް ަފނަވަރަކަުށް މިނެޓުން އަދި މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިފަވަނީ. ގާތްގަނޑަކަުށް މަޖިލީހަުށް 

މު ހުޅުމާލެއަކީ މުހިއް، ެރވެމުންދާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކަުށް ަބލާއިރުޓްރެފިކު ބޮޑުެވގެން. އާބާދުކު ހިސާބަކަުށް ނުފޯރާ

މު ކަންތައްަތކެްއ ވަރަުށް މުހިއް ހުރިހާ ނިޒާމެއް ގުޅިލާމެހިގެންއެ  ،ތަނެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ެވސް ދެކެން. ެއގޮތުން

ބޭނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ނިންމައިގެން ނޫނިއްޔާ މި ަކންކަމުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް އެެދވޭ ޙައްެލއް ލި

ައދިވެސް ނަގަމުންދާ ކަމުަށް  ފްލެޓުތައް، ވެސް ނުފެނޭ. ޚާއްޞަކޮުށް ރާއްޭޖގެ ނިކަެމތި ރައްޔިތުންހަމަ އެއްގޮތަކަުށް 

ހަމަ  އިމިގޮތަުށް އޭތި ބޭނުންުކރެވެމުންދަނީ. ހަމަ ބޮޑު އަުގ ދީފައި ބޮޑު ކުލީގަ . އެގޮތްހަގަކުރެވެނީ މުއްސަނދިންފާ

އެ މީހާ  ،ތަނަުށް އައިސް ދޭން ހަމަ މިެވގެން ދަރީންނަުށް ތަޢުލީމު ރުބާނީއެއްހާ ޖެހެނީ އެތައް ޤުނިކަމެތި ރައްޔިތު މީ

އް ހަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ކުީލގެ ގޮުތގައި ފަނާކޮުށްލަން. މިީއ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އުމުރު ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެޔެދުނި

ކަެމއް ދީގެްނ މިއަދަުށް މާ މުހިއްމު ނޫން ވަރަުށް އިސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރން

އަބުުރ  ،ގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަންން ފާހަގަކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އޭ އަުރަވއިގެބިލުތައް ވަރަުށް ައވަސް

ނިކަމެތި  ،މު އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަރުދަނާ އިޤްތިޞާދެއް ބިނާވެުމގެ ބިލު. މިއަުށްވުރެން މާ މުހިއްރައްކާތެރިކުރު

 ތެޭރގައި ަނވަްސވެގެންާދނެ ގޮތަކަުށް މިތާއެކު ދިިރއުެޅޭވނެ މަގެއް ތަ ރައްޔިތުންނަުށް ތަނަވަްސކަމާިއ ފާގަތިކަމާ

ރުކަން ވެިރވެއްިޖއްޔާ ެއ އެންމެ ބޮޑު އަޅުވެތިކަަމކީ ފަގީރުކަން. ފަގީ، މަސައްކަތްތައް ދިއުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

. އަބުރު ބިލުތަކެއް ފާސްކުރިޔަސްނުވާނެ ގޮތެްއ ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެހާ ގިނަ އަުޅވެތިބަޔަކު 

ނުަލއްާވ. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މި ނިޒާމު ރަނގަޅުަށް ވީމާ، ތަރުތީބު ޮއޅުވައިނެ. އެހެންރައްކާތެރިކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާ

މި ކަންކަްނ  ،އެކު ވަކި އަތަަކުށް ބުރަނުވެ ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށް މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން ވަރަުށް ވިްސނުންތެރިކަމާ

އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ،  ކަމަުށް ގެ ރައްޔިތުްނގެ ލާބަޔާިއ މަންފާއަުށް ޓަކައި  ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްޤައުމު

ޙަީކ ރަނގަުޅ އިޞްލާޙެކޭ. އެހެންވީާމ، ބެހޭ ގާނޫނަުށް މިއަދު ގެނެވުނު އިޞްލާ ބިމާޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަސްުލ އަ

ރަނގަޅު ކޮންމެ އިޞްލާޙަކަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާނަްނ. އެކަމަކު ގޯސް އެްއވެސް ިއޞްލާޙަކަުށް ތާއީދުކުރެޭވކަުްށ 

 ންނާނެ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ.ނޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޒަތްތެރި އި  އުތުރު ދާއިާރގެ ފުަވއްމުލަކު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ޝާހަުށް. ޢަލީ މެންބަރު

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަޝާހް  ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 2002/1ާވ ގާނޫނު ނަންބަރު  މި އިޢަލަިއކުމް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަ  ` ައއްސަލާމް

ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެކޭ.  ުށް މިބެހޭ ގާޫނނު( އަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ)

ބަލައިގަނެ މި އިޞްލާޙަުށް ވޯޓު ދޭންޖެހޭ ފަދަ އިޞްލާޙެއް. ައޅުގަނޑުމެން  ޙުނޑުމެން އެންމެން ވެސް މި އިޞްލާއަޅުގަ

އުލެއް ޙަ ންނަުށް ދިރިއުޅެވޭެނ ރަނގަޅު މާމި ދައްކަނީ ދިވެހި ލޮުބވެތި ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރިކުުރވުުމެގ ވާހަކަ. އެ މީހު

އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނައި އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑުމެން ދައްކާ ކަމަުށް ވަންޏާހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަކަ. އެ ވާަހކަ އަޅު

މި  ވަތަނު  މަުށް ޓަަކއި މިކުާރ މަސައްކަތަުށް،ކުރުވެރިދިވެހި ދައުލަތުން ގެޮދރު ،މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަުށް ތާއީދުކޮުށް

ވާނޑު، ދިގު އި ވެސް މިހާރު ދަނޑިމަގު،އަުށް ތާއީދުކުރަން. ތެދެންމެ، އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގަސިޔާސަތައް ވަރަުށް ފުރިހަމަ

. ވެފަގާްތގަނޑަކަުްށ ނިމެން ކައިރި  ަޅއިވަރަުށް ފްލެްޓ އަމިހާުރ ވަނީ ގާތްގަނޑަކަުށް ުދއިަސއްތަ އްދުތަކުަގއިމި ސަރަހަ

ވިދާުޅވި ފަދަ ފްލެޓުތައް، މިފަދަ  އެުޅގަނޑުމެންނަކަުްށ ނުފެނޭ ކުރީގައި ވާހަކައަީކ، އަ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ

ތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިދަންނަވާ ބޮޑު އާބާދީގެ ތެރެއަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ނުވެސް ފްލެޓު

ހަމަ  ުށް ޓަކައި ބޭނުންާވ ެއއްެވސް ކަހަލަ ސާމާނެއްފެނޭ. އަދި އެފަދަ ބިމެއް ާސފުކޮުށް އެފަދަ މަސަްއކަތެއް ުކރުމަ

ނުަވތަ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަުްށ ވަޑަިއގެންނެވުުމގެ ކުރިން  ،ޔަޤީނުން ވެސް ފުވައްމުލަކަުްށ މި ދައުރުގެ ކުރިން

އުފާވެިރ  އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ފުވައްުމލަކުން މިފަދަ އެއްވެސް ކަަހލަ މަންޒަރެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް

މަންޒަރުތަކެއް. މިާއއެުކ، އަުޅގަނޑުމެން އުފާ މި ކުރަނީ ޮކންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަުށް ެވސް ޓެކްސް ފްރީކޮުށް ފުރަތަމަ އެ 

ކާ ނުލާ އެ މީހަކަުށް ދައުލަތުން ގެ ެގދޮރު އެއީ އެްއވެސް ޓެްކސަނުވަތަ އެ މީހެއް ދިރިއުޅުމަުށް ޓަކައި ހޯދާ ފްލެޓު، މީހަކު

ތިޒާމުކުެރިވގެން ދިއުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަުށް އެއްބަްސެވވިގެން ުނވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނ މިގޮތަުށް އިން

ދިޔުމަކީ ައޅުގަނުޑ ހިތުން މަުށް ޓަަކއި ިމ ސިޔާސަތު އެކުަލވައިެލިވގެންއެންމެން އިސްތިސްާނއެއް ީދެގން މިކަން ކުރު

ބަލައިގަންނަްނޖެހޭ ކަމެއް. ތެދެންމެ، މީގެތެރޭގައި ތަފާތު ވިސްނުންތައް  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މިކަން

ކަމުްނ ކުީލގެ ވާހަަކއަކީ އަބަދުެވސް އަޅުގަނޑުމެން ދައް . އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ، ޚާއްޞަކޮުށް ވެރިކަންކުރާ މާލޭގައިއެބަހުރި

ސް އަދި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވެ ދޮރުގެ ނިސްބަތްއަދި އަުޅގަނޑުމެން ބިނާކުރަްނޖެހޭ ގެ .އަންނަ ވާހަަކއެއް. ކުލި ޮބޑު

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވެްސ އެންމެ އާދަިއެގ  ،މި ކަންކަމަުށް ޙައްލު ހޯދަން. މި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއންމެ ލޮބުވެތި

އް އެތަްއ ހާސް ފްލެޓެ ލުމަުށް ޓަކަިއ މިއަދުމި ިސާޔސަތު އެކުަލަވއި، ދިރިއުޅެވޭނެ ިނޒާމެްއގެ ތެެރިއން ބައްޓަންކުެރވި

އެކު ފާހަގަކުާރ  މީ ައޅުގަނޑުމެން އުފަލާކަތް ިދވެހި ސަރުކާުރން ކުރިއަުށްގެންދާކަތަުކގެ މަސައްއިޢުލާންކުރެިވގެން އެ ފްލެޓު
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 ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިއަދު  ،ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން .ކަމެއް. މިއާެއކު އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

މި ކުރެވެނީ ިދވެިހ  ރާއްޭޖގައި އެޭޅ ފްލެޓެއް މިލްކުެވސް އަދި އެހެން ގޮަތކަުށް ެވސް ދިވެހި އިވެސް މި އިސްތިސްާނގަ

މީހަކަުށް ވިޔަސް އިިމގްރޭޝަން  މުރައްޔިތަކަުށް. ެއއީ ފުލުހަކަުށް ވިޔަްސ، ސިފައިންގެ މީހަކަުްށ ވިޔަސް އަދި ކަސްޓަ

ނަުށް ދިވެހި މައިންބަފައިންގެ ދިވެހި ދަރިން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ދިވެހި ދަރީންމީހަކަުށް ވިޔަސް އެ މީހުންނަކީ ވެސް 

 ލިބޭ އުފަލަކަުށް ޓަކައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުށް މަޖިލީހުގެ ދެްއވުޖަލްާސގެ ރިޔާސަުތ ބަަލހައްޓަަވއި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މިއަދުގެޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަރުވަން.ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތު، އިބު ރައީސް ރި ނައިްއޒަތްތެ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 2002/1`. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް.  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއިއްޤީގެ ޤައުމީ ތަރަ  މުގެ ބިލު،ގެނައުބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްާލޙު ބިމާ

 ޢަބްދުލްކަރީމަުށް.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރު

 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ) 2002/1ގާނޫނު ނަންަބރު  ،ޮއތް އިޞްލާޙު އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހުުށަހެޅިފައި މި! ޝުކުިރއްާޔ އި އާދެ

ތަނަުށް މި  މި އިޞްލާޙު މި ،ޙާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަނޑު ދަންަނވާނީހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  ބިމާ

ެމން ފާހަގަކޮުށްފައި އޮންނާނެ ލުގެ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުނު ދުވަހު އަޅުގަނޑުފުރަތަމައިނުން ވެސް މިތަނަުށް މި ބި ،ގެނެވުނީ

ފާްސކޮުށްފައި  ދުވަހުދުވަހަކު ހަމަ މި މަޖިލީހުން ަވރަުށް މޮޅު ވާހަކަަތކެއް ދައްަކިއގެން އެ ގޯހެކޭ ތި ަހއްދަވަނީ. އިހަކަުށް 

ވަނީ އެ ދުވަހު ހު މިއަދު އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިދުވަ ެވސް ޓެކްސް ދެއްކޭ ޮގތަުށް. އެ އޮތީ ހަމަ ފުރަތަމަ މުޢާމަލާތުގައި މި

 ،މުާޢމަލާތުގައި ނުަނގާުށޭ ެއްއވެސް ފައިސާެއއް. އެހެން ޮއއްވާމެ  އެމް.ޑީ.ޕީން އޮންނާނެ އިޞްާލޙެއް ހުުށަހަޅާފައި ފުރަތަމަ

ރަކީ ވެސް ލާހޫރޭ ރުކާ. އެހެންވީމާ، މި ސައެ އަނބުރާލަން ލާފައޮތީ  މިއަދު އަނެއްކާ މި ،ދުވަހު އެކަން ކޮުށް އެ

! ލާހޫރޭ މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ސިފަކުރަމުންދާނަން. އާދެ ހަމަ ސް ވެސް މިއަދު މި މަޖިލި ސަރުކާރެއް. 

އްމު ރައްޔިތުންނަުށް އެއީ އާ ްއގެ ބަެއްއ. ގެ މުޢާމަލާތްކުރަނީ ވަކި ގިންތިއެ ! ފްލެޓުަލއްވާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިވސްަނވައި

ގޮުތގައި  އަުްށ ވުެރ ެވސް މަދު ަބއެއް. ރިޔަލްސްޓޭްޓގެ 0.5%ނިސްބަތުން  މަތީ ބަެއއް. އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވުރެން މާ 

ރަްއޔިތުންނަުށް ދިވެހި  އީމިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަތނުގައި އި އެހެންވީމާ، މިއަދު މިގަނެފައި ިވއްުކމަކީ.  ލަގްޒަރީ ފްލެޓު

ވާްނ ަރއްޔިތަކަުށް ފްލެޓު އަމިއްލަ؟ އަމިއްލަ ވެަފއި އޮތީ ސް ކޮން ަރއްޔިތަކަުށްތޯ ފްލެޓުޔަވަރަުށް ފައިދާވާނެ ކަމެކޭ ފާހަަގކުރި

ލާސްވާެނ ހާހުން ދައްކަިއ ޚަ ފަސް ހާހުން، ހަތް، ހާހުން އަހަރު ފަހުން. އެީއ މަހަކު މި ދަްއކާ ތިން  20އޮތީ އަިދ 
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ވެްސ މު ރަްއޔިތުންނަުށް އެއްގޮަތކަުށްއްންވީމާ، މިއީ އާދެއްކޭނީ. އެހެ ވާހަކަ ދުވަުހގެ ފަހުން މި  ދުވަސް. އެހެންވީމާ، އެ

ގެ ފްލެޓު ،ތްތަކުންބޮޑެތި ވިޔަފާިރކުރާ ފަރާސްޓޭޓް ރިޔަލްމިއަދުން މިއަދަުށް ފައިދާވާނެ ކަމެއް ނޫން. މި ކަމަކީ 

ތެރޭގަިއ . އަތޮޅުންވޭއަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނު ފަރާތްކުަށް ފައިދާވާނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާކުމުޢާމަލާތް

ެގ ހައުސިްނގ ޔުނިޓު  1500ރުަގއި ައޅަން ހަވާލުކުރި ަރީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ަސރުކާ ،އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި

އަޮތޅުތެރޭަގއި މިހާރުވެސް  ފްލެޓު  750އަުށް ބަދަލުކުރީ. ނަމަވެސް ބާީކ ުޔނިޓު ހުޅުމާލެހައުސިްނގ  750ތެރެއިން 

ހާސް ރުފިޔާއަުްށ  ތަކަކީ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ަރއްޔިތަުކ ވެސް އެ ލިބޭ ަރއްޔިަތކު ަމހަކު ތިންހަދަމުންދަނީ. މި ފްލެޓު

ތައް. މި ފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަނުޑ ފްލެޓުގޮތަުށް ހުރި  ކުރާ ެގ ގޮތުަގއި ަދއްަކއި ޚަލާޞްބޮޑުުނވާނެ އަދަެދއް ވުރެ

މެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކަުްށ ކޮން އަލަތު ކަިއވެންޏަކާ އެްއޮކުށް އި އޮތީމި ަސރުކާރު ވެިރކަމަުށް ައއިސްފަ ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

މި ވަރަކަުށް އްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ކަމުގައި ެއއްެވސް ދިޔަީއ އި ވެގެން މިފްލެޓު ދޭނެ ކަމުަށް ވަޢުދުވެފަ. ދައުރު ދެބައި

ސަރުކާުރ  ެފުށިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެން އި 2008 !ވަޢުދު ފުއްދިފައި އޮތް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ބުނެވޭކަުްށ ނެތް. އާދެ

އިން ފެުށިގެްނ  2012ވައްޓާލުމާ ހަމައަުށް އަހަރަކު ފަސް ސަތޭކަ ފްލެޓު މާކެޓަުްށ ނިކުންނަމުން އައީ. ނަަމެވސް 

އަހަރު ކޮން ފްލެޓެއްތޯ ނިކުތީ މާކެޓަުށް؟ އެހެންވީމާ، އޭގެ ނަތީޖާ ކޮބައިތޯ؟ އޭގެ ނަތީޖާއަކަުށް މި ވީ  4ފާއިތުވެދިޔަ 

ހާސް ރުފިޔާއަުށް ހުރި ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް، ނުވަތަ މާލޭގަިއ ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންްޓ  12އަހަރު  ވަނަ 2012

ހާސް ރުފިާޔއަުށް އަރާފަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ކަމަީކ  30އަުށާރަ ހާސް ރުފިާޔއަުށް ހުރި ފްލެޓްގެ ައގު ިމއަދު މިހިރީ 

 ރިކަމާ އެކު ުކރަންޖެހޭ...ސަރުކާރުން ދުރާލައި ރާަވއިެގން ވިސްނުންތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 21މިނެޓު  1އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް މިހާރު ވަނީ ވަގުތު ހަމަވެފަ. ޖޭ.ޕީއަުށް ބާކީ އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ުށް.އަޙްމަދަ ލްހާމްއި މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނެގތީއަރުވަނީ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުސިކުންތު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ރަީއސް. އަބަދުވެސް މި ޖެހެނީ ދަތުރު ވަކިހިސާބުން ނިންމަން ކައިިރވެފައި އޮންނައިުރ، މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 2002/1ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޖެހެނީ، އޭގެ އެތިކޮެޅއް މި ޖެހެނީ. ދެން ކީއްކުރާނީ ދެއްތޯ. ވަރަުށް

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިީއ 

މިއަދު މި އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުަގއި ވަރަުށް ޒަމާން ވެއްޖެ ބަހުސެއް. ވަރަުށް ގިނަ ބަަޔކު އެދެމުންދިޔަ އެދުމެއް 

ހާސިލުކުރެވިފަ. ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ފޮނުވި ބިެލއް ަކމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

އެބަޖެހޭ މިއަުށް ތާއީދުކުރަން. މިކަމަކީ ވަރަުށް ގިނަ ބަަޔކު ބޭނުންވާ ކަމެއް. ުސވާލަކީ އަިމްއލަ ރައްޔިތުން ވެސް އެބަތިިބ 
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ފަިއސާ ެއއްކޮުށްަލއިެގން އައިސް ފްލެޓުަތއް ގަންަނ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، މާނަޮއޅޭ ގޮތަުށް ވާހަކަނުދެއްކުްނ  އިނގޭތޯ

ރަނގަޅު. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތިބި ވިޔަފާރިންނަކީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން. އެ މީހުންގެ ދަރީްނނަކީ ވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުން. 

ތީ ެވސް އެ މީހުން ިއސްތިސްނާކުރަންޖެހޭ ސަބަބެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މާ އެހެންވީމާ، ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް ވީ

ގިނައިން ިދވެހި ިވޔަފާރިއަކު ެއއްެޗއް ގަންނަންޏާ އެ ޯގސްވަީނ. އެހެނެއް ުނވާނެ. އެ މީހުންަނކީ ވެސް ދިވެހި ަރއްޔިތުން. 

ތަކަކީ ވެސް އެ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، އިޙްތިރާމާ ދިވެހި ޤައުމު ބިނާކުރުމަުށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސް ދައްާކ ފަރާތް

އެކު ވާހަކަެދއްކުމަުށް އަުޅަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަބުރު ރައްކާތެރިކަމުެގ ބިލުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު 

ކު އަިއސް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިަޔއީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓއަުްށ ހާޒިރުކުރެވުނު ބޭފުަޅކު، ދީީނ ޢިލްމުވެރިއަ

ވާހަކަ ދަްއކައި ުނވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މަޝްވަާރުކރެވި، ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ުކރި ސުވާލުތަކަުށް ޖަވާބުެދއްވީމަ 

މިއަދު އެންމެން ވެގެން ފޭސްބުކާއި ޓުވިޓަރަގއި އެ މަނިކުފާނު، ނުވަތަ އެބޭފުޅުންތަކެއް ކަިތލަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވެގެން 

ރައްކާތެރިވާން މި ޖެހެނީ. އެހެން ވެގެން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަުށް ެވސް ހުދޫދުތަކާއި މިންތަކެއް  އަބުރު

 ކަނޑައަޅަން މި ޖެހެނީ. އެެއްއ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ އަުޅގަނޑަުށް ަވގުތު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ އަރުވަނީ ތު މިޞަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 ުށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނިންމެވި ގާނޫނު  މިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާކުރަްއވައިެމން ކޮރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ،ދައްކާ ވާހަަކއަކީ  ގެނައުުމގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނުޑމެން މިމި ާގނޫނަުށް އިޞްލާޙު، 2002/1ނަންބަރު 

. އަޅުގަނޑު ގޮތްތަުކގެ ވާހަކަ ފަސޭހަމުންދާ ރައްިޔތުންނަުށް ލިބޭ ލުއިދިރިއުޅެ ގަނޑުމެންނަުށް ދިވެހިރާްއޖޭގައިއަޅު

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު އެއަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުާރ  ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު މި ގާނޫނަުށް މި

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ  ،އަުޅގަނޑު ބަެއއް ފަހަރަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ ގެ ވާހަކަ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.އިޞްލާޙެއް 

ގޮެތްއ  ފަސޭހަރުން ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި ުލއިދައްަކވާއިުރގަިއ ހަމަ ކަމެއް ިމ ސަރުކާން ވާަހކަފުޅުއް މެންބަރުބައެ

ފްލެޓަކީ މި ވޭތުވެިދަޔ  ާވހަކަ ދައްކާތީ. އާދެ! ދިވެހިރާްއޖޭގައި އެ އެއީ ތިމަްނމެން ކުރި ކަމެކޭ ިކޔައިެދއްާވއިރު ހޯއްދަވައި

ސިނަމާލެޭއ ިކޔާފައި  ން ެފއްެޓވި ެއްއޗެްއ ނޫން އިނގޭޯތ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އަަހރެއް ކުރި ފަސް އަހަރެއް، ހަހަތަރު

އްާޔ ވެއްޖެ. އެހެްނވެއްޖެ  އުމުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުންދާތާ އެތައް ދުވަސްތަެކއްވެސް ފްލެޓުތަކެއް މި ޤަ

އެ ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑ  ؛ވާހަކަ މިއީކީ ކޮންމެހެން ތިމާމެން ހުވަފެން ދުން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ
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އި މަންފާއަުްށ ކަކީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާަބޔާސިފައެއް ުނކުރަން. މިއަުދގެ ސަރުކާރުން މި ކުާރ ކަންތަްއތަ

 ،ބޭފުޅުން މި ބުނަނީ އެ ުށްއިރަ އަދި ގާނޫނުތަކަުށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙީ ބަދަލުތައް. ހަމަ ކަމެއް ކުރާ .ޓަކައި ކުރާ ކަންތައްަތއް

އްޔިތުންނަުްށ ބޭފުޅުން ރަ  އުުމގައި އެފެުށި ކަމެކޭ. ތިމަންމެން ކުރި؛ ކޮބައިޯތއޭ މި ޤަ ތިމަންމެން ކުރި ކަމެކޭ. ތިމަްނމެން

ކޮބައިޯތ  ތަަކކީކޮުްށދެއްވި ކަންަތއްަރްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ޑެލިވަރ އެކަންތައްަތއް ޓަކައި ޕްޮރވަިއޑްކޮުށްދެްއވި ކަްނތައްތަކަކީ؟

ޖެހޭ. ެއކަންތައް ައޅުގަނޑުމެން ސްޕެސިފަލީ ބަޔާންކޮުށްލާފައި ނޫނީ ގަނޑެްއގެ ސިފަިއަގއި ނަމަވެްސ ބަލައިލަން އެބަ

ދައްކާ ވާހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަންކަްނ ދައްކާލަދެއްވަބަލާުށޭ. އަުޅަގނޑު މި

އި ހެވާއި މަންފާ ްއޔިތުންނަުށް އެއިން ޮމޅާއި ލާބަޔާ ަރނީ ދެމެހެއްޓެނިވި، ބިނާކުރަނިވި ރަސަރުކާރުން ކަންތައްަތއް ކު

ންނަ ޕޭޖަކީ ހުސް ލުމަކުން އެ ހެޑިްނގެ ދަުށުގައި އޮހަމަެއކަނި ހެޑިންެއއް ައޅާ ގޮތަކަުށް. ިމއަދަކު ުހސްއެކަނި ވަނިވި

ވަނީ މިއަދު މި ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ރަްއޔިުތމީހާ ބޭނުން ައދި ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނާނެ ެއއީ، ޕޭޖެއް ކަމަުށް ވުމުން

ވާ ުލއިތަކާއި މަންފާތަކާ. މިއަދު  މީހާއަުށްވޭ ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ރައްޔިތުގާނޫނުތަކަުށް މި ސަރުކާރުން މި ގެނެ

ހި ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެެނވޭ ބަދަލަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއަުށް މިގެ 2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ނޑު އެހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ، ފަޚުރުވެރިވާނެ ިއޞްލާޙަކަުށް ވެގެންދާނެކަން ކަުަށވަރު. އެީއ އަޅުގަ

ނޫނީ  ންއްދުން ފުރަތަމަ ގަންނަ މާލޭގެ ސަރަހަބޭފުޅު އެ ،ކޮންމެ ކަންކޮޅެްއގައި ވެސް ބިމެއް އޮތް ކަމަުށް ވިޔަސް 

އްކަންޖެހޭ ޓެކްްސ ކަމުަގއި ވަންޏާ ދަުއލަތަުށް ދަ ނަ ފްލެޓަކީ ެއއީ ފުރަތަމަ ފްލެޓެއްއްދުން ގަންގެ ސަރަހަހުޅުމާލޭ

އް. ކޮްނމެހެން ފަލަ ސުރުޚީއެއްަގއި ެއކު ބަލަިއގަންނާނެ ކަމެ ދިޔުމަކީ ެއއީ ކޮްނމެ ދިވެހި ރައްޔިަތކު އުފަލާފްރީވެގެންދާ

 މެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މަންފާެއއް ކުރާނެ ކަ ޕޭޖަކަުށް ވީމަ އެއީ ސްްނނަ ޕޭޖަކީ ހުވާހަކަެއއް އަޅާލައި ދަުށަުށް އޮ

ދިުގ  ވަގުަތކީ މާ ! އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ލިިބފައި އޮތްމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އާދެ

 މުން ވަިކެވލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ދަންނަވަ ވަގުަތކަުށް ނުވާތީ ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަުށް ޓަަކިއ ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ާމއްދާގެ ، ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަުށުން 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  75ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ލީމްސަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫމަތީން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ގަިއވާ ގޮތުގެ)ުށ(

ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ތިން) 2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު 

، މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ބިލުގެ ކަންކަން ނިންމުމަުށް މިއަދުގެ ވޯޓު ަގީޑގައި  މި ބިލާ

 ވޯޓަުށް އެހުމުގެ ގަީޑަގއި ބިލަުށް ވޯޓަުށް އަހާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. 

 ނޫނުައސާީސގެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ އަުށް. 6.3ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.3}

ވި ނިންމެ އިދިރާސާކުރައްވަ  ސަލަމާތު ކޮމިޓީން އުމީ ޤަދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ވަނަ މާއ231ް
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ގައި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެްއ  2016ގަސްޓު އޮ  4ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ުގރައިދޫ ،އްރިރުޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤަދެްއވާނީ އިއްވަ ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅު

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުރިޟާ. އި އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  231ނޫނުއަސާސީެގ ޤާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާ

 ވި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީއަުށް ލިބުމާމަދު ޢާމިރު ހުުށަހެޅުއްރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްާދއި އަދި )ުށ( އަުށް ކުޑަހުވަދޫ

ފަހު ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައި ވަނީ މި ބިލު  ދިރާސާކުރެއްވުަމުށް ންގުިޅގެން ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ތެއް ނިންމެވުމަުށް ޓަކައި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅަން. މި ބިލާ މެދު ގޮުށް. އެގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަނޑު ފާސްކުރުމަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( 231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭ

ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުަށް  އިސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައުމީ ޤަ ،އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އިަދންނަވަ ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް 1ލަ ވަނީ ޖުމު ކަނޑައެޅިަފއި

ސިކުންތު.  24މިނެޓު  5 އަުށް ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީސިކު 51މިނެޓު  14 އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 43މިނެޓު  31

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  2 އަުށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 3މިނެޓު  4 އަުށްއެމް.ޑީ.އޭ 

ުށްފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަމިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން.  2މެންބަރުންނަުށް 

އުމީ ޤަ ދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ވަނަ ާމއް 231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އިކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ ގެސަލާމަތު

ދާ ބިލަކާ ގެންމަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރަމުން .އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ގައިގެ ކުރީ ވެސް، ފުރުޞަތުެއރުވުމުއެހެންނަމަ

ގެންދާ ތަޅުމުގައި ވާަހކަ ދަްއކަމުން ގިނަ ފަރާތްަތކުން މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގުިޅގެން ވަރަުށް

އި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް ތެރޭގަ ގިނަ ފާޑުިކޔުންތައް އާދެ. ޭއގެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް

ން ކަމަުްށ އުމަތީން ބަހުސްަތއް ކުިރއަުށްގެންދި  އޮންނަނީ އިްސލާމް ދީނުގެ އަސްަލކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ ފުރުޞަތު މި

ބަރުންނުަށް ވެސް މުންގެންދޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންއް ކުރިަމތިކުރަގިނަ ފަރާތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ވާަހކަތަ ވަރަުށް

ނުަގިއ އާރުޤުޅާއި އަދި ކީރިތި ފުކީރިތި ރަސޫލާގެ މާތް ސުންނަތް އިްސލާމް ދީނުގެ އަސްލަކީ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ކަނޑައަޅާަފިއވާ ކަންކަން ކަމަުށް
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ގެންދެވޭނެ ގޮަތކަުށް ދަންނަވަން. އަދި މިާއ ނެވި ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަުށް ޔުންަތއް ައޅުގަނޑުމެން މިދެންއަންނަ ފާޑުކި

ޚިލާފަުށް ގެންދާ ކަމަުށް ވަނީ ވިއްޔާ މިކަުމގައި ރިާޔސަތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކަތައް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ދާއިާރގެ  ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިދަންނަވާނެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަ

 ޢުޘްމާނަުށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުިރއަުށް ަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން.  ޖަމީލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ކޮމިޓީގެ ަފރާތުން ހުުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަުްށ  ބެހޭ ުއމީ ސަލާމަތާޤަ ާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދާިދ ދެންމެއަކު ޝުކުިރއްއާދެ! 

)ުށ( އަުށް  އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  231ގެެނވުނު އިޞްލާޙަކީ  ގާނޫނުަގއި މި ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން.އަޅުގަނޑު 

ލުތަކުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުން އިރާތައް ހިންގުމަުށް ޓަކައި އުަފއްދާ ކައުްނސިއޮތީ އިދާރީ ދާ އިޞްލާެޙއް. މީަގއި މިގެނެވުނު 

ައޅުގަނޑުމެން  ،މިޤްރާތީ އުސޫލުގެ މަތީން ިއންތިޚާބުކުރެވޭނެ ގޮތް ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނޭ. މާނައަކީދީ

އިންތިޚާުބކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ގާނޫނެްއެގ  ންނަުށްުށްފަހުގަިއ އަުޅގަނޑުމެގެނެޭވ އިޞްލާޙު ގެނައުމަ މި އަުށްނޫނުއަސާސީޤާ

ނައިުބ ރައީސް އިންތިޚާބުކުެރވޭނެ  އިރައީސާ ،ބުނަނީ ސިފައިަގއި އަންނަންޖެހޭނޭ. ައދި އޭެގއިތުރަުށް ހަމަ )ުށ(ގަިއ މި

ންނަުށް އަުޅގަނޑުމެ ނޫނުއަސާސީޤާގޮުތގަިއ  ެވސް ކަނަޑއަޅާނީ ގާޫނނުންނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ގޮތް

ގާނޫނުަތކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ، އިއަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަކުގަ ނޫން. އެހެންވީމާ، ބަދަލުކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް

ނޫނުއަސާސީއަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއހާ ފަސޭހައިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ޤާ. ނެބަދަލުތައް ގެނެވޭނެ އުސޫލު އޮންނަންޖެހޭ

ނޫން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ  ވެސް ކަމެއް ރަްނވާނެއެީއކީ ކު .ނޫން އެްއޗެއް

ކަނަޑއެިޅގެން  އް މިންތަ އިކާއިންތަ  ؛ުއސޫލުތަކެއް ހަމަތަެކއް ރައީސް ވެސް ަނއިބު ރަީއްސ އިންތިޚާބުކުެރވޭނެ ގޮތް 

ލަން މި އިޞްލާޙަުށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ އަންނާނީ މީގެ ދަުށުން ހަދާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން. އެހެންީވމާ،

 ހިފާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ލަން ބޭނުން އެއްެވސް އިދޫކޮުށްލައްަވއިފި. އަުޅގަނޑު ބަލަދުލްޤާދިރުަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ޢަބް މުފީދު ޙަސަން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ. ެއއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަުށް 

އްބެވި މެންބަރުންނަުށް ވަގުުތ ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގެންފައި ތި މި. އަދި ކަުށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭއެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

އެ މާއްާދގެ )ުށ( ގަިއވާ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 75ނިމުނީ. ަގވާއިުދގެ  އިފުރުޞަތުއަރުވަ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ، ޅުއްވާފައިވާ ަމދު ޢާމިރު ހުުށަހަމަތީން ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް ގޮތުގެ

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. ތިން ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް ިއޞްލާޙުވަނަ މާއް 231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 231ނޫނުއަާސސީގެ ޤާއްޔާގެ އަުށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރި 6.4ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.4}

ވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. ނިންމެ ްއވައިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ ގެަސލާމަތުއުމީ ޤަ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް ިއްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު 

ުނވޭ. މި  ަގއި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުުވނު. މި ބިލަުށް ެއއްެވސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް 2016ގަސްޓު އޮ  4މި ރިޕޯޓު 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ާދިއރާގެ ގުރައިދޫ ،އްރިރު ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮިމޓީގެ މުޤަ އްވާނީ ދެއި ހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަރިޕޯޓު މަޖިލީ

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުރިޟާ. އި އިބްރާހީމް

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

އަުށް ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(231ނޫުނއަސާީސގެ ޤާމްހޫރިއްޔާގެ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖު ` ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 އުީމ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަުށް އައުމާޤަޢާމިރު ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ވަނީ މި ބިލު  ން މި ގުިޅގެން ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ދިރާސާކުރެއްވުމަުށްފަހުގައި ކޮމިީޓގެ އިއްިތފާޤު

. މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނާއި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަުށް ދެްއާވ ފާސްކުރަްއވާފަ

ރިޕޯޓު މަޖިލީހުން ގޮެތްއ އެއްބާރުލުމަުށް ޓަަކއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ވެްސ ޝުކުރު ަދންނަވަން. ވުމާ އެުކ މި ކޮމިީޓގެ 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.   ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން. ވަރަުށްމަުށް މުނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަުްށ  231ނޫނުއަާސސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ލަ ގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުނިންމެވި ގޮތު  އިްއވަކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އިޞްލާ

 31ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އިތު ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް ދަންނަވަޕާޓީތަކަުށް ަވގުގަޑިއިރު.  1ވަގުތު ކަނަޑއެޅިަފއި ވަނީ 

ންތު. ސިކު 24މިނެޓު  5 އަުށްސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 51މިނެޓު  14 އަުށްސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 43މިނެޓު 

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  2 އަުށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 2މިނެޓު  4 އަުށްއެމް.ޑީ.އޭ 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން.  2މެންބަރުންނަުށް 

  ޢުޘްމާނަުށް. ޖަމީލް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާިއރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ
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ޑުމެންނަުްށ އަުޅގަނ، އިމަ ވެސް މި ބިލަުށް ތާއީދުުކރައްވަ ުފރަތަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އެންމެ

 ބޮޑަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެންމެ  ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އުމީޤަ

 ވަރަުށް ރާއްޖޭގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުންއިއްޒަތްތެރި ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު އެެދނީ 

 ުށް ދުވަހުގެ މުއްދަތައަހަރު 3ޯތ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކައުްނސިލުތަކުގެ މުއްދަތު އިނގޭގިނަ ޒުވާނުްނގެ ބޭނުމެކޭ މިއީ. 

އޮންނަނީ. އަުޅގަނުޑމެންގެ ރަުށްފުުށުގައި ދިރިުއޅޭ  ގިނަ ޒުވާނުންަނުށް މީގެ ފުރުޞަތުތައް ެގއްިލފައި މި އޮތީމާ ވަރަުށް

ކަންތައްަތއް އަުށް ޓަަކއި އި ެވސް ރަުށަުށް ތަރައްޤީޤީޤަތުގައެބަ ބޭނުންވޭ ޙަ ޒުވާނުން ތައުީލމީ ،ގިނަ ޒުވާނުން  ވަރަުށް

 އަހަރުދުވަހަކީ އެއީ  3 އޮންނަ މިފުރުޞަތު ހޯދަން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގައި ކުރުމުގެ 

 .ތްތެރި ަރއީސްުކރަން. އިއްޒަނު މެންގެ ުޒވާނުންނަުށް އެކަުށީގެްނވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއްޑުއަޅުގަނ

އެބަ ތިއްބޭ ލި ނަމަވެސް ހަމަ އިކޮންމެ ރަުށަކަުށް ބަލަ އިންމި  ގެޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވަން މި

ގަިއ ކުދިން ނުނެގޭނެ ހަމަ އެންމެ ޑިގްީރ ލެވަލް  ،ަގއިލެވަލް ސްކިަޔާވފައި ތިބި ހަމަ މާސްޓަރ އިރަނގަޅު ފެންވަެރްއގަ

ނޫނުތަކުގެ ތެރެއަުްށ ނޫނީ ގާ އަުށްނޫނުއަސާސީޤާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އްޖޭަގއި ނޯންނާރާ ރަުށެއް ވެސް މި

 ިދނީމަ އެ ޒުވާނުންނަުށް އަިއސް ރމެއް ޓަ ގެދުވަހުތިން އަހަރު ،ދުވަހުފެންވަރުަތއް ލަިއގެން ދެ އަހަރުއަސާސީ ތައުލީުމގެ 

 މި ގާނޫނަުށް މި  ވީމާ،ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯވެ. އެހެން ތައް ވާ މަސައްކަތްރަުށަުށް ތަރައްޤީއަުށް ޓަކައި ުކރަން ބޭނުން

ކަމަުށް ވަންޏާ ޒުވާނުންނުަށް އަހަރަކީ ޙަޤީޤަތަުށް ދަންނަވާ  ފަސް  ން.މުއްދަތަުށް ދަމާލު އަހަރުގެފަސް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ 

 ންތައްތަކެއް އިމްޕްލިމެންޓުކުރުމަުށްފަންޑު ހޯދައިގެން ކަ ،ކޮުްށގެން ސްޓަޑީ މލެއް ހަދައިގެންޒަމެއްގައި ޕްރޮޕޯޤާމު މައްމުހި

މިއީ ހަމަ  .ބޭނުންވަނީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަން  ގޮުތގައި ގެެތއްޓަކައި ހަމަ ރަނގަޅު ުމއްދަ

ކަިއ ދެންނެވުމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަމަުށް ޓަ ނުން އަުޅގަނަޑުށް ހަމަ ދެންނެވިގިނަ ުޒވާ ގެ ާދއިރާަގއި ަވރަުށްމެންއަޅުގަނޑު

 އަދި ގެމަނަފުުށީވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ޒުވާނުންނަުށް ޓަކައި  އަޅުގަނޑު އެދެނީ ތި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް މި 

 އިތުރަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދޭުށޭ. އަދި އޭގެލަ ދަމާ ުށްއެދުމަކީ މި މުއްދަތައެދުނުމި ުޒވާނުން އަުޅގަނުޑެގ ފަރާތުން ދާއިރާގެ 

ކޮންމެ  ؛އަހަރު ތިންެކއް ވެސް އެަބއޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަެނއް ފައިާދއަކީ ިމސާލަކަުށް އެހެން ފައިދާތަ މީގައި އަދި

އަހަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބު ބާްއވާ ކަމަުށް ަވންޏާ ހަމަ ވަރަުށް ބަިއވަރު ޭބކާރު ޚަރަދުތަކެްއ ކުެރވެމުން  ތިން

ބަނދަރުތައް ހެދުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޚަރަދުކުރެވެން  އިކާ އެބަދޭ. މި ޚަރަދުތަކަކީ ހަމަ ރަުށްރަުށުގެ ސްކޫލުތަ

ގެ އް އެފިތުނަފަސާދަ ިއެގން ބޮޑުއަހަރަކުން އިންތިޚާބުތައް ާބއްވަ  ތިންކޮންމެ  ،ހުރި ފައިސާތައް. އިންތިޚާބުތައް ބާއްަވިއގެން

އިލާތައް އެްއ ޢާ ،ްއލިގެންގޮސް އް ގެ އިލާތަ ޢާއިންތިޚާބެްއގެ ތެރެއިން ގޮސް  ރަުށުގެ ަރްއޔިތުން މުޅި ،ތެރެއަުށް ގޮސް 

މުއްދަތަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ  ައހަރުގެ 5ދަނީ. އެހެންވީމާ،  މިތެރެިއން  އިގެމިފަދަ ފިތުނަފަސާދަ ،ޖެހި އިލާޢާއަެނއް އާއި އިލާޢާ

ުށް ޓަކައި ކުރުމަވެްސ ަރުށަުށް ޚިދުމަތް ނަުށްުޒވާނުންަގިއ ތިބި ތަކުަވޒީފާއިންތިޚާބުކުރެޭވ ުޒވާުނންނަުށް އެހެން  ވެސް

އަހަރު.  5އޮންނަނީ  ސް މިރައްޔިތުން މަޖިލިއޮތީމަ؛  އެނބުރި އަިއސް ހަމަ އެކަުށީގެްނވާ މުއްދަތެއް
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 އަހަރަުށް އަޅުގަނޑުމެން  5 މުއްދަތު ގެއަހަރު. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލު  5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުއްަދތަކީ ވެސް 

ކަމަުްށ  އަުޅގަނުޑ އެދެނީ ތި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ މި، ސަބަބެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ނެޖެހޭނުދޭންއިހަދަ

އިދިކޮުޅ  ވޭނީ ހަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެެދއްވުމަުށް. މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާސްކުރެމިއަުށް ވޯޓު އިތާއީދުކޮުށްދެްއވަ

އަހަރުުދވަހަުށް މުއްދަތަުށް  5ން. އެއީ ކުރަްއވާ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަުކގެ ވެސް ރުހުން ލިބިގެމަަސއްކަތް ެވސް، ފަރާތްތަކުގެ 

ބޭފުޅުންެގ  ވާއިރު މި އިްޞލާޙު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާސްކުރުމަުށް ޓަކައި ތި ިއޞްލާޙަކަުށް އަުށް ގެެނވޭނޫނުއަސާސީޤާ

އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، މިރާއްޭޖގެ ުޒވާނުންަނުށް ޓަކައި ހަމަ މިފަދަ ފުުރޞަތެއް ދެްއވާުށޭ އަުޅގަނޑު 

 ންނަވަން ބޭނުންވަނީ. ޝުުކރިއްޔާ. ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނިޒާރަުށް.  ޢަލީ މެންބަރު

 

  ން:ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކވު  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ގެނެވޭ  ވަނަ މާއްދާއަުށް މި 231ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތާއީދުކުެރވޭނެ ިއްޞލާޙެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި  އަުށްގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ވެްސ މި ގެ އިޞްލާޙަކީ މިއީ އުސޫެލއް

ައޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުނު ދުވަހު މީގެ ބަހުސްަގިއ  ރޭގައިދޭތެ ދާްޤޞަމައިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފައިވާ 

ވެސް ައޅުގަނޑު ދެންެނވިން، މީގެ މަޤުޞަދާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ޝައްކު އެބަ ކުރަމޭ. ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަުކގެ 

ބާރުަތްއ ދީގެން އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ، ތެރޭގައި ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންގުމަުށް އެމްޕަވރކޮުްށގެން

ހިންގުމުގެ އުސޫލު ެއއީ ސަުރކާރުން ގަބޫލުނުކުރާ އުސޫެލްއކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ. މި ދެންނެވީ، މިހާރު 

ސިޓީ މި އޮތް ސަރުކާރުން ގަބޫލުނުުކރާ އުސޫލުތަެކއްކަން އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާިއ ައއްޑޫ 

ކައުންސިުލގެ ބާރުތައް ނިގުޅަިއގަނެ، މުސާރަކޮޅު ވެްސ؛ ކަުއންސިލަރުންނަުށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަކޮޅު ވެސް ނިގުަޅއިގަެނ، 

މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލެއްގެ ސަބަބުން މި ދެންނެވި ބާރުތައް ނިގުަޅއިގަެނ، މުސާރަކޮޅު ނަގައިެލވުނީމާ މި ބޭފުޅުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮޅިފަިއވާތީ މިއަުށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭއިރު އެ ވިސްނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ  މިކަން މި ކުރައްވާ މަޤްޞަދު

ދާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުގެެނވުނުއިރު މި މަިޖލީހުގައި ބަހުސްކުެރވުނުއިރު 

މި ދެންނެވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސީނިއަރ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ؛ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއަގންނަވާ ސީނިއަރ ބޭފުޅުން

ވަނަ ބާބު ިމއީ ޮއންނަންޖެހޭ ބާބެއް ނޫނޭ. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުަތްއ  8ވަނަ ބާުބ؛ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  8މި 

ޤާނޫނުއަސާސީއަުްށ  ހިންގޭކަުށެއް ނޯންނާނޭ. މިކަން ކުރެވޭކަުށް ނެތޭ. މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ގެނެވޭ ަބދަލަކުން،
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އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ޯވޓާ ެއކު ވެސް މިކަން ކުރަންޖެހޭއިރު، މި ާވހަކަ ދެކެޭވއިރު އުނދަގޫ މި 

އަހަރަުށް އޮތުން  5ވާހަކަތައް ައޑުއަހަން، އަދި މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީުދކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދެންނެވި އުސޫލުން 

ްސ ގަބޫލުުކރާ އުސޫލަކަުށް ާވއިރު ވެސް މި މަޤްޞަދާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ޝައްކުާރއިރު، މިއަުްށ އެއީ އަުޅގަނޑު ވެ

ތާއީދުކޮުށް ވޯޓު ދިނުމަކަުށް ައމުދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީއަުށް ގެނެޭވ ބަދަލު އަުޅގަނޑުމެންގެ ވޯާޓއެުކ ގެެނޭވ 

ޅުްނހުރި ކަމަކަުށް ވާއިރު އަުޅަގނޑުމެން އިތުރަުށް ވިސްނަން ބަދަލަކަުށް ވާއިރު މިކަން ިނންމާއިރު ރައްޔިތުންނާ ގު 

މިކަމުގައި އެބަޖެހޭ. ވަގުތު ެވސް ކުޑަވެފައި އޮތީ. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނާ ކުރެވުނު މަޝްވަރާެއއް ވެްސ 

ކަކީ ރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ނެތް. ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަކަކީ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ގެެނވޭ ބަދަލުތަ

ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެއް ފަހަރާ މަޝްވަރާކުރެިވގެން، ެއއް މޭޒެްއގެ ދޮުށުގައި ތިބެގެން މަްޝވަރާކުެރވިގެން ނޫން ގޮތަކަުށް 

ގެނެވޭނެ އިޞްލާެޙއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑަުށް ތާއީދެއް ނުުކރެވޭ. މި ދެންނެވި ގޮތުން މި އިޞްލާޙުތައް ގެނެޭވއިރު 

މެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ، އަމިއްލަ ގޮތުން މި އެއްޗިހިތައް ގެނެްސގެން، މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް އަޅުގަނޑު

ގެނެސްގެން ަރއްޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި މިފަދަ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހުުށަހެޅިގެންދާއިރު ައމިއްލައަމިއްަލއަުށް ނިންމަން 

މުގެ ފުުރޞަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ދޭކަުށެއް ނެތިން. މި ކަމުގައި ވެްސ މަސައްކަތްކުެރިވގެންދާ ތަން. އެހެން އެކަން ކުރު

މަޝްވަރާކުެރވި، ޤައުމީ ިވސްނުމުގައި މި ކަން ކުރަން ތިބި ނަމަ، އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ކުގެ ތެެރއިން، ހީލަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހީލަތްތެރި ސިޔާސަތެްއގެ ތެރެއިްނ، ހީލަތްތެރި ުއޫސލުތަ

ވާހަކަތަްއ ދެެކވިގެން ިމ މަޖިލީހަުށް ބިލުތަކާއި އަދި ގާނޫނަުށް ގެންނަ އިޞްލާޙުަތއް ގެނެްސެގން މަސައްކަތްކުެރިވގެންދާ 

ތަން. ކޮންމެ ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ، މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ހީލަތްތެރި 

ޤްޞަދެއްގެ ޭއގެ ފުރަގަުހގައި އޮންނަ ތަން. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެެކވި، އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާަހކަތައް އަޑުނާހައި، މަ

އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ޕްރެޝަރު އައިމާ ހުުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙުތަްއ. އަދި އެއީ މޮޅު ެއއްެޗްއގެ ގޮުތގަިއ 

ހުުށަހެޅިގެން ވާހަކަދެެކވޭ ަތން އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފެނިގެން މި ތަނަުށް އިޞްލާޙު 

މީގެ ކުރީަގއި ބަހުސްކުރެވުނު ޓެކްސްގެ އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިުރ ވެސް މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމުަގއި 

ސް އަުޅގަނޑު ެދންނެވިން ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުމެން އެ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުނުއިރު ވެ

ގަނެވޭ އެޕާޓްމަންޓުތަކަުށް ޓެްކސް ނެގުމަކީ އެއީ ގަބޫލުކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫނޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މާލީ ހާލަތު ހުރި 

ލާޙު ގެނެްސގެން ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު އަޅުގަނޑުމެނަުށް ހަޖޫޖަހައި ވާހަކަދައްކާަފއި ފަހުން އަނެއްާކެވސް އެ އިޞް

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ަރއްޔިުތންނަުށް ކުރި މޮޅު ކަމެކޭ ވިދާޅުވެ ވާހަކަދަްއކަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ، ިމ 

އިޞްލާޙުތަކަކީ މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކުރެވޭ ކަންަތއްެކއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނާ މަޝްވަރާނުކުެރވި، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ކަުށް، އަުޅަގނޑުމެންގެ މަޝްވަރާ ނުލިިބ މި ގޮތަުށް ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ގެެނވޭ އިޞްލާަޙކަުށް ބޭނުންނޫން ގޮތަ

 ރައީްސ. އިްއޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުނުކުރެވޭެނ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިލަންދޫއަރުވަނީ  މި ތުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ދާގެ )ުށ( އަުށް؛ ވަނަ މާއް 231ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް، )ނ( އަުށް މި ގެނެވޭ  231އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަދަލާ ގުިޅގެން ކޮމިޓީ މަުރހަލާގައި ދިރާާސކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ެވހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި އަިދ ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ މިއަދު ދި

ބާރުވެރިކަން ަކއުންސިލަުށް ދިުނމަުށް ޓަކައި، އަދި ަކއުންސިލު އޭގެ އެންމެ ހެޮޔގޮތުަގއި ހިންުގމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްމު 

އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ކޮމިޓީން މިހާ ފުރިހަމަކުޮށް މިކަން  ބިލެއްގެ ގޮުތގަިއ، އަދި ގެނެޭވ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި

ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ނިންމަވައިދެްއވީތީ އަޅުގަނުޑ ކޮމިޓީ އެންމެހައި މެންބަުރންނަުށް ޝުކުރު ވެްސ ދަންނަވަން. 

ބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްަބވަިއގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިއީ ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެން

ހުރި އިޚްލާސްތެރިކަން ވަކަަރުށް ޖަހާލެވޭނެ ހަމަ ވަރަުށް ަރނގަޅު ފުރުޞަތެްއ މިއީ ެވސް. އާދެ، މީަގއި ހަމައެކަނި 

. ވާހަކަތަެކއް ދަްއކައިލާަފއި ެއީއ ވަރަުށް ރަނގަޅު ކަެމކޭ. ކުީރގައި ތިމަންމެން މި ޚިޔާލު ުހުށަހެޅީމޭ. އޭރުަގއި މިހެންނޭ

ނޫނީ ތިމާ ހިތްނޭދުނަސް، ތިމާ ހިތުގަިއ އޮތް ެހޔޮ ކަެމއް ައނެކާއަުށް ފޯރުކޮުށްދޭން ބޭނުްނާވ ކަމަުށް ވަންޏާ ތިމާ ކައިރީ 

އެ ވާހަކަ އަހައިނުލެވި ހުުށަހެިޅފައި އޮތްކަުމގައި ވިޔަސް ވެސް އެއީ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަުށް ވަންޏާ އެއަުށް ާތއީދުކޮުށްލުމަީކ 

ރައީސް. ައޅުގަނުޑ ިއްއޒަތްތެރި ގޮތުަގިއ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ 

ދަންނަވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގަ ަކއުންސިލުތަކަކީ ހަމައެކަނި ޫރލިންގ ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްވެަލއްވާ ަކއުންސިލުތަެކއް ވެްސ 

ވާ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަުކަގއި ވެސް ތިއްބަވާ ަކއުންސިލަރުންނަކީ ނޫނޭ. މިއަދު ހަމަގައިމު ވެސް އަދި އޮޮޕޒިޝަނުަގއި ިތއްބަ

އަހަރަުށް ބަދަލުވެގެްނދާން ބޭނުންވާނެ ކައުންސިލަރުން ތަކެކޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ،  5އަހަރުގެ ބަދަލުގައި  3ވެސް ހަމަ މި 

ންމެ ވާހަކަފުޅެއް ދެްއކެވި ކަމަުްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑު އުއްމީުދކުރަނީ ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ކޮ

ވިޔަްސ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ބިލު މި ގޮތަުށް ފާސްވެގެން ދާނެކަމީ އެ ބޭފުޅުންގެ 

މެން އެހީތެރިކަމާ ނުލައި އަުޅގަނަޑުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މިީއީކ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަުށް ެވގެންނުދާނެ. އެއީ އަުޅގަނޑު

ވޯޓު ހޯދަން އެބަޖެހޭ.  ¾މި ގެންނަންއުޅޭ ބަދަލަުށް އަޅުގަނޑުމެން ަގވާއިާދއި އުޫސލު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ ރޫލިންގ ޕާޓީގައި މި ތިބަ ހަމައެކަނި މެންބަރުންނަުށް މިކަން ފާސްކުރުމަކީ ދަތިކަމަކުަށް 
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މެންބަރުން ތިއްބަވާއިުރަގއި  85ދާއިާރގައި  85އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮްނމެ ދާއިރާ؛ ވާނެ. ައޅުގަނޑު އެޭދއެދުމަކީ މި ރަ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ހެޮޔ ވިސްނުންފުޅަިއގެން ދިވެހިާރްއޖޭގައި ލާމަރުަކޒީ އުސޫލު ާބރުވެރިކޮުށް، ެއ ބޭފުޅުންނުަށް 

ވޯޓުދެްއވުމަުށް އަުޅގަނުޑ އާދޭހާ އެީކގައި ދަންަނވަން. އެކަުީށގެންާވވަރުގެ ަދއުރެްއގެ މުދަތު ދިނުމަުށް ޓަކައި މި ބިލަުށް 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ކޮންމެ މަޤާމަކީ ވެސް ހަމަ ެއއް އުސޫަލކުން ހަމަޖެހިފައިާވ 

ގެ މެންބަރެއް ތުންގެ މަޖިލީހުިވޔަސް، ރަްއޔި  މުއްދަތު ކަނޑައެޅޭ ކަމަކަުށް ާވންޖެހެއޭ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަުށް

ނަން ފަސޭހަވެފަިއ ިތކަން ގެންއޭރަުށް ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ފާގަ، ކަމަުށް ވިޔަްސ ވެްސ، އެއީ ަކއުންސިލަރެއް ކަމަުށް ވިަޔސް

ިއ ގަކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުރަން ފުރުޞަތު ލިބޭލެއް ފަހިވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުއެުކވެރިކަމާ އެީކގައި ޤައުމު ތަރައްޤީ

މެންބަރުންގެ ހުރި އިޚްލާޞްތެރިކަން ވަކަރަުްށ  ލާނީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކޭ ހަމަވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައި

ުށް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަވާޭނ. އެ ބޭފުޅުން، އަުޅގަނުޑ ކައުންސިލުން މިކަން ވަރަުށް ރަނގަޅަ ޖަހާލަން ލިބޭ.

  .. މީދުކުރަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ވެސް.އުއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މަުށް.ޢަލީ ޢާޡި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ނަ ބަދަލާ ނުވަތަ އިޞްލާޙާ ުށް މި ެގންއަަވނަ މާއްދާގެ )ނ(  231ސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ަރއީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އްމުކޮުށް އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ފަުށާހެން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ެވސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ހަމަ އާ އިނުންގުޭޅގޮތުން ފުރަތަމަ

 ރަުށް ކަންބޮޑުވޭ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ދިރާސާެއއްވެސް ވަ ކޮމިޓީއަކުން އަންނަ ރިޕޯޓަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ހަމަޔަީޤނުން

. ނޫނީ ކިހާވަރެްއެގ އެ ހުުށަހަޅާ ގޮތަުށް ނިންމައިލާ ިނންމުމެއްތޯ ހަމަެއކަނި ސަރުކާުރން ފޮނުވާ ގޮތަުްށ ނުވަތަ ،ކޮުށްފައި

ވަަތ މުޖުތަމަޢަުށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުތަކަުށް ނުއް ވިސްނަިއ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވިސްނުންތަކެ

ލަންޖެހޭ. އުުމގެ ފަިއސާއަުށް އަންނާނީ ކޮންކަހަލަ ހީނަރުކަމެއްތޯ، ކޮންކަހަލަ ދަިތކަމެއްތޯ އެބަ ބަލައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ

ހިސާބަުށް  ނުކޮުށް މި މަޖިލީހާަރނގަޅަުށް ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަސީލަތްތަްއ ވަރަުށް މަދު. ކަންަތއްތައް

ަކއުންސިލުތަުކެގ  ،ލަންޖެހޭ. ަބއެއް މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަމުން ިވދާޅުވެއްޖެންތައްަތކާ ދޭތެރޭ ބަލައިވެދާނެ ކައައުމުން ދިމާ

އަހަރަުށް  5ރަދު ވަރަުށް ބޮޑުތަން ކުަޑވެގެންދާ ވާހަކަ، ުނވަތަ ން އިންތިާޚބުތައް ބޭއްވުމަުށް ދާ ޚަދައުރު އިތުރުކުރުމު

ރަދު ދައުލަތުން ކުރާ ޚަ؛ ރަދުޭރަގއި އިންތިޚާބުތައް މަުދވީމާ ޚައްދަތުގެ ތެންނަ މުއަހަރާ ދޭތެރޭގަިއ އެ އޮ 3ން ދަމާލުމު

. ދައުލަތުން މި ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކޮުށްލުމަކުން ނުނިމެއޭކުޑަވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ަދންނަވަންޖެހެނީ ދައުލަތުން ކުރާ 



34 

 

ޓާލީމަ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑުތަން އެބަ ދައުލަތް ހިންގަްނ މިތިބަ އިސްވެރިން މި ކުރަމުންދާ ވައްކަން ހުއް ،ވަްއކަން

ބަ އެޅޭ. ެއައރޕޯޓްތަކެއް އެޅޭނެ. މަގުަތއް ވަރަުށް ގިނަ ބަނދަރުތަކެއް އެ ؛ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް 

ކުރަނީ. ބޫލުރަނގަޅު ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަ ނެ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްަތއް ހުއްާޓލުން ޙަޤީޤަތުގައި މާހެދޭނެ، ނަރުދަމާ އެޅޭ

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަ ދިރާސާތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެހެއޭ ކޮމިޓީ ސްޭޓޖުގައިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ފުރިހަ

އެބަހުރި ވަރަުށް ބަިއވަރު ބޮޑެތި ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެެނވެން. ގެންނަން ވެސް އެބަހުރި.  ަގއިޤާނޫނުއަސާސީ

ން ބަދަލެއް ނގަޅު ބަދަލުތަކެއް. އެއިން ކަމަކާ އެްއގޮތަކަުްށވެސް އުޅެާލކަުށް ނުވަތަ އެއިވާނެ ރަ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާ

 ހުރިހާ ބާރުތަކެއް؛، ލާފައި ތާކު ބާއްވާަފއިްނސިލުތަކުގެ ހަަތރެސްފައި ކަނަޑއިގެންނާކަުށް ނުވިސްނާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކައު

މި  ،ފަހު ހިންގަން އޮތް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ވަިކކޮުށްލުމަުށް އަތޮޅެއްުށެއް ހިންގަން، ކައުންސިލުތަކަުށް ޙަޤީޤަތުަގިއ ރަ

ރުކުރަނީ އިތު ފަހު މިއަދު އޭގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުން ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް ވޯޓުލަިއގެން އެ ބާރުތައް ނެގުމަުށް

ަކމެއްތޯ. ކައުންސިަލކުން ކުާރ  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ސުވާލު އުފަްއދަންޖެހޭ. ކީއްކުރަން ކުރާ ކޮން މަޤްޞަދެއްަގއިތޯ

ކަމެއް މިހާރު އޮީތކީ ނޫން. ަކއުންސިލަކަުށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮތީކީ ނޫން. ރަުްށ ތަރައްޤީކުަރން ކުރެވޭނެ ކަމެއް އޮީތީކ 

ރުން އޮތީ ަނގަިއގެންފަ. ެއކަން ކުރީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަ ނޫން. ގާނޫނުަގއި ަކއުންސިލަުށް ދީފައިވާ ބާރުަތއް އެ 

ގަނޑުމެން އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅު މި އުޅެނީ މުއްދަތުފަހު މިއަދު އަނެއްކާ  މިތާ ތިބެގެން. ކުރުމަުށް

ކަެމއް ކުރަން އުޅޭ ކަެމއްތޯ. ޔަޤީން ީމގެ ފަހަތުަގއި ވާނީ ކޮންމެެވސް ަވއްކަެމއް. އީ ކޮންމި .ފެދޭވަރަުށް ބޮޑަުށް ުސވާުލއު

ނުކުެރވެނީ ތައްތަކަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ާތއީދުކަެމއް ުކރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިފަދަ ކަންިއޒުމެވެސް ނާޖާކޮން

ޞަދުަތކެއް އޮތުމުން. އެހެްނވީމާ، މަ އަބަުދވެސް ފޮުރވިފަިއވާ މަޤްމިފަދަ ބިލުތަކަުށް ވޯޓުނުދެވެީނ މީގެ ފަހަތުަގއި ހަ

މިހާރުވެސް ިމައުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް ފުންކޮުށް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން

އަުށް މި ވެސް މިފަދަ ޤާނޫނުއަސާސީ ފަހު އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދޭންޖެހޭ އިޞްލާޙެކޭ. ފަހަރެއްގައި ބަލައި ދިރާސާކުރުމަުށް

އަުށް އަކަުށް ގެނެްސ ލައިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއަކުން ުކއްލިގެންނަންއުޅޭ އިޞްލާޙުަތކަކީ ކުޑަ ޕާޓީއަކުްނ، އާދަިއގެ ާޕޓީ

އްބަސްެވގެން ނޫނީ ެދ ޕާޓީ އެ ،ގެނެވޭނެ އިޞްލާޙުަތކެއް ޫނން. އެއަުށްވުރެ ޮބޑެތި ޕާޓީތަކާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން

އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ވަރަުށް ބޮޑުަށް ނެވިގެްނވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުނުކުރާތީ ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް އިޞްލާޙު 

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބިލުަށް ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އިތުރު މެްނބަރަކު އިންތޯ ބަލައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އްދާެގ ބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާވަނަ ނަން 3ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  75އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު ނެތް. ގަާވއިދުގެ 

ވާ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއި ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ )ުށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން
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ން އިްއވަން. ވަނަ ކިޔު 3ުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލެގ އަ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  231ޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ނިންމާލެވިފަ. އެޖެންޑާ  ވަނީ އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ހިސާބަުށް މި ގެ ދަުުށން ހުރި މަސައްކަތްތައް މ6.4ިންޑާ އަިއޓަމު އެޖެ

 ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ަގއި. މި 1:30ަގއި ހުރި މަސަްއަކތަުށް އަޅުގަނޑު ދާނީ  7 އައިޓަމު

 .އި ގ1:30ަޖަލްސާ ދެން ކުރިއަުށްގެންދާނީ 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  10:24ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށްހުރި ކަންކަމުަށް ، 7ުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދަން ކަމަ  .الّسالم عليكم

ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ 

ބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންދެމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮުށްލަ

ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. އަދިވެސް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާކޑުޮކޅުތައް އޭގެ މަޤާމުގައި ނުާވ 

ހަރު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކކޮުށްލަދެއްވުމަުށް އަދިެވސް ެއއްފަ)ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( ކަމަުށް ފާހަގަކުެރވޭ. 

ުދވަހުގެ މަސަްއކަތްަތކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ، 7.1)ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( އެޖެންޑާ ައއިަޓމު ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. 

ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަަމުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މިއަުދގެ މި އައިޓަުމގެ ދަުށުން ޖުމުލަ އަުށް ވޯޓަކަުށް ދަންަނވާލަން 

ވަނީ. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. ފުރަތަމަ ދަންނަވައިލާ ފަސް ވޯޓަކީ ރުހުމުގެ ފަސް  ޕްރޮގްރާމުކުރެވިަފއި މި

 ވޯޓު. ރުހުންދިނުމުގެ ފަސް ޯވޓު. ދަންނަވައިލާނަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް މި ދަންނަވާލަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ވަނަ މާ 129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ސްޕޯޓްސްކަމުގެ މަޤާމަުށް ޢައްަޔންކުރެއްިވ، ހ. އޯިކޑް އަލްާފޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން 

 ދެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.

 

 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 66. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެ. 3ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މިނިސްޓަރ ޮއފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްްސެގ އެހެންކަމުން،  .66ލަ؛ . ޖުމ34ުފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .66އަދަދު؛ 

 މަޤާމަުށް ޢައްޔަންކުރެްއވި ހ. އޯކިޑް އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމަުށް ރުހުންދިނުމަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަުށް ވޯުޓަގއި

މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްަފހު( ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފިނޭންސް އެންްޑ  ފްެގ ދަުށުން މިނިސްޓަރ އޮވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

ގަހާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނަްއަވރަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ގދ.މަޑަވެލި/ ،ުކރެއްވި ޓްރެޜަރީގެ މަޤާމަުށް ޢައްޔަން 

 މެދު އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެްއވުްނ އެދެން. ރުހުން ދެއްވުމާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހ85ާލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 67. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ންބަރުންގެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެ. 2ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފިނޭންސް އެންޑް  މިނިސްޓަރ އޮފްއެހެންކަމުން،  .67ލަ؛ . ޖުމ34ުފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .67އަދަދު؛ 

ަގހާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަުށް ރުހުން ދިނުމަުށް  މަަޑވެލި/ ކުރެްއވި ގދ.ޓްރެޜަރީގެ މަޤާމަުށް ޢައްޔަން

 )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ާފސްވެއްޖެ.ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަުށް ވޯުޓގައި ބަ 

 ތިންވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހެލްތުގެ  ގެ ދަުށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

މް އިބްރާީހމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނާޒިهللا ބޮޑުފެންޑާގޭ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު ހިންނަވަރު/ ޅ. ،ކުެރއްވި ގާމަުށް ޢައްޔަންމަ

 މެދު އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެްއވުްނ އެދެން. ރުހުން ދެއްވުމާ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 65. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ . 2ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހެލްތުގެ އެހެންކަމުން،  .65ލަ؛ . ޖުމ33ުފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .65ދު؛ އަދަ

މް ިއބްރާހީމަުށް ރުހުން ދިނުމުަށް ނާޒިهللا ބޮޑުފެންޑާގޭ އަްލފާޟިލް ޢަބްދު ކުރެްއވި ޅ.ހިންނަވަރު/މަޤާމަުށް ޢައްޔަން

 ިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާުޤން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަުށް ޯވޓުގައި ަބިއވެރިެވވަޑަ 

 މިއަުދގެ ހަތަރުވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންޑް އޮފް ޖެންޑަރ އެގެ ދަުށުން މިނިސްޓަރ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

ދު ަޒީކއަުށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނޫރާީނގޭ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީ މ. ،ކުރެްއވިުށް ޢައްޔަންމަފެމިލީގެ މަޤާ

 މެދު އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެްއވުްނ އެދެން. ރުހުން ދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 : ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއ85ިލަ އަދަދު؛ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ

. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތ68ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .3ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މިނިސްޓަރ ޮއފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީެގ އެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަުދ؛  .68އަދަދު؛ 

ދު ޒަކީއަުްށ ރުހުން ދިނުމުަށް ނޫރާނީގޭ އަލްފާޟިލާ ާއމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީ ކުރެްއވި މ.މަޤާމަުށް ޢައްޔަން

 ގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާުޤން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަުށް ޯވޓުގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއި 

 މިއަުދގެ ފަސްވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާަނން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒްެގ ސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާގެ ދަުށުން މިނި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

މެދު  މަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ. މުޙައްމަދު ޢާޞިރވައިޖެހޭެގާއގޭ ޑ ކުރެއްވި ގ.މަޤާމަުށް ޢައްޔަން

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުނ85ްލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތ67ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .2ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަޤާމަުށް  އެހެންކަމުން، .67ލަ؛ . ޖުމ34ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސްވުމަުށް  .67އަދަދު؛ 

ޢައްޔަންކުެރއްވި ގ. ވައިޖެޭހގެާއގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމަުށް ރުހުން ދިނުމުަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަުށް ވޯޓުަގިއ 

ދެން އޮތީ ބިމާ ބެހޭ ބިލާ ހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްަފހު( ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީ

 ދަންަނވައިލާނަން.ބެހޭ ގޮތުން ނަގާ ވޯޓު. 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 2002/1ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮަތުށް )ދިވެހިރާ

 ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ފުނަދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 މަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު

. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތ71ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވެ  .ކު ނެތްރަގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އެހެންކަމުން، .71ލަ؛ . ޖުމ36ުފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .71

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  2002/1މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަުށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިޞްލާ

ދެން ދަންނަވާލަން އޮތް ދެ ވޯޓަކީ ޤާނޫނުއަާސސީއަުްށ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ބިލަކާ ުގޅޭގޮުތން ދަންނަވައިލާ ދެ ވޯޓު. ޭއގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ވޯޓަުްށ  އިޞްލާޙުގެަނއުމާ ގުޭޅގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ

 ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ 

ވި ނިންމެ އި ގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވަދާވަނަ ާމއ231ްޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ުށްގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 މަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

  ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި

 .19ންގެ އަދަދު: . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ51ު. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  .1ންގެ އަދަދު: ރުވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ

ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ  އެހެންކަމުން، .70ލަ؛ . ޖުމ64ުފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ 231އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ުށް މަޖިލީހުން ފާހެއް ވި ގޮތަނިންމެ އި)ހ( އަދި )ުށ( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  ދާގެމާއް

މިގޮތަުށް ފާސް ނުވުމާ ުގޅިގެން މި ބިލު މި ހިސާބުން ާބތިލުވެއްޖެކަުމގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ިމއަދުެގ ނުވި. 

 .ވަނަ ވޯޓު. އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓު 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ައުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުެރއްވުމާ 231

  ދެްއވުން އެދެން.މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑާިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން

 51    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަުށް

 68        ޖުމްލަ:
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 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. 17ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބ51ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވ72ިއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 2ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ އެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ . ޖުމ64ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ  231އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތަުްށ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުށް މަިޖލީހުން ފާހެއްނުވި. މި

 ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން މި ހިސާބުން މި ބިލު ބާތިލުވެއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން. 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 
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