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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 34ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/7އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

، ގެ ސަބް ކޮމިޓީމިޓީކޮ ާއއްމުަގއި  11:15 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  މިއަދު -4.1

ަގއި ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީ،  2:00މެންދުރުފަހު  .3ކޮމިޓީ ކޮަޓރި ، މިޓީާއއްމު ކޮަގއި  12:30 .3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ިބލެތްދޫމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ އްކޮމިޓީތަކަށް އައި ަބެއއް ބަދަލުތައް. އާ  -4.2

ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހަނިމާމުބީންގެ  އަޙްމަދު މެންބަރު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން 

ސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015އޮކްޓޫަބރު  26ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

މަރުޒޫުގެގ  އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  މު ކޮމިީޓގައިއްއިޢުލާންކުރަން. އާ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ ނާޡިމް  މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ަވއިކަރަދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް 

 107ވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް 

ޖިލީހުގެ ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުްނ، ރަްއޔިތުންގެ މަ 2015އޮކްޓޫބަުރ  26އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއްސއަކުން 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. 107ގަާވއިދުގެ 

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ސަރުކާރު -5.1

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލެގ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ( އަދިވެހިރާްއޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުެގ  75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ،ކައި މަށް ޓަ އުވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުިރއަށް ގެންދި

މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ްށ އިޞްލާޙު ( އަނޫނުދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ެބހޭ ގާ) 2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

މަށް ޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ އުގެނައުުމގެ ބިލުެގ މަރުޙަލާތަްއ އެްއ މަރުޙަލާއާ ވިދިގެްނ އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ެގންދި

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. މި މައްސަލަ  75ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ  75ޖިލީހުެގ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން. އެއަށްފަހު ގަާވއިދުގެ މަ ،ކުރިއަްށގެންދެވޭނީ

)ނ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީްނ މި ބިލުގެ މަރުޙަލާތަްއ ެއއް މަރުޙަލާއާ ވިިދގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުިރއަށްގެންދަން 

 ،ނަމަ ލާ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން. މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެލާނީ ބަހުސަކާ ނުވައިފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ޯވޓަކަށް ދަންނަ
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ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވަ ލާނަން ހުށަހެޅުން. އަދި އިދެން އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ފެށޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޭއގެފަހުގައި ވޯޓަށް  ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުަމށް. އަދި ،މޭޒުަގިއ ދަންނަވާނަން އޭގެފަހުަގއި އިދާރީ

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން،  ؛ދަންނަވާލުމުގައި ވެސް ހުަށހެޅުން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަާވނަން. އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެުޅމަކީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 2002/1އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  75ށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ ( އަނޫނުބިމާ ބެހޭ ގާ

މަށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ އުއެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަނެއް ަމރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދި 

ބިލު  އި،ބިލު ބަލަިއގަތުމަށް ެފނޭތޯ ވޯޓަށް އަހަ ،ސް ނިމުުމންބަހުސް މި ޖަލްސާގަިއ ކުިރއަށްގެްނގޮސް ބަހު

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަ  ،ނަމަ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ ލާނެ އިއެ ބިލު ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. މިއީ ައުޅގަ

ގައި ދަންނަވަން. މޭޒު ދެްއވުމަށް ިއދާރީއިހުށަހެޅުމަކީ. ވޯޓުނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަ

ވޯޓަްށ ދަންނަވައިލާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްދެްއވުމަށް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އުނގޫާފރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  ،ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ( އަދިވެހިރާްއޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު

ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން  ،ންަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ 75މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ،ގެްނގޮސްމިއަދު މި ޖަލްސާގަިއ ކުިރއަށް އަނެއް މަރުޙަލާ ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް ޓަކަިއ ެއ ބިލުގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް

އަށް ބެހޭ ކޮމިޓީ ކަމާ ،ނަމަ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ  ،ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި

 ދެން. ދެއްވުން އެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ފޮނުވުމަށް. މި ހުށަހެޅުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    މަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަ

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 



4 

 

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 39. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 47މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 2ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛  . ވަކި 5މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، ިމ 44ލަ؛ . ޖުމު 23ވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ44ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑު މިހާރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގު މިގޮތަށް ފާސްވުމާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  ިޅގެން އަުޅގަ

 2002/1އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު 

ްށ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު ހުށަހަޅުްއަވިއދެއްވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ( އަދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު)

 އަރުވަން. ބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުއުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމން ،ތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނުޑ މި ިއއްޒަތްތެރި  `. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަުދ އަުޅގަ

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ (ބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ) 2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ލީހަށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީމަޖި

ެއ  އިޞްލާޙެއް. ެއއީ 3މާއްާދއަކަށް ހުަށހަޅާ  3މި ދެންނެވި ގާނޫނުގެ  ،އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާުޙގަިއ މި ހިމެނެނީ

އިޞްލާޙު  3އިޞްލާޙު. މި  3ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާ  22އަދި  އާވަނަ މާއްދާ 19ވަނަ މާއްދާާއިއ  18ގާނޫނުގެ 

ޖެހުނު ސަބަބަކީ، ދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަންވަނަ މާއް 19 ނަަވއިލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަވަިކވަކިން އަޅުަގނޑު ދަން

ށް ހުށަހެޅުނު ދުސްތޫރީ ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަ ރިން ގެނެވުނު ދެވަނަ އިޞްލާޙާއެ ގާނޫނަށް މީގެ ކު

ވަނަ  13ބެހޭ ގަވާއިދުގެ  އިވާ ގޯތި އަމިއްލަކުރުމާއި ގަެނިވއްކުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފަ އްަގއި ބިމާމައްސަލައެ 

ެއ ކަމަށް  މާއްދާއެއް ތިލުވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފު ބާ 18 ؛ބެހޭ ގާނޫނުގެ މި ދެންެނވި މާއްދާ  ބިމާ ،މާއްދާގެ )ށ( އަކީ 

ނ ޭއގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮުތން ގޯތި ނުވަތަ ބިން ިވއްކާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަުގ  ،ާވތީ ަޑއަުޅްއވާފައިކޯޓުން ކަ

ނަޑއަޅާ ނަޑއެޅުމަކީ ހަަމއެކަނި ވިްއކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތުން ކަ ެއްއވެސް ބާެރއް އެއަށް ަދއުލަތަށް ނުފޯރުޭވ  ،ކަ

ބަބުން ދައުލަތަށް އެކިެއކި ދިމަދިމާއިން ވަންނަންޖެހޭ ދިއުން. މިކަުމގެ ސަ ގެ ގޮތުަގއި ަކނަޑެއޅިގެންދާއެްއޗެއް 
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ކަމަށް  ދައުލަތަށް ވަރަށް ޮބޑު ގެއްލުންތަެކއް ވާ ،ފައިސާާއއި އާމްދަނީއަށް ވަަރށް ބޮޑު ބަދަލުތަެކއް އައިސް 

ންތައްަތއް ދައުަލތުގެ އިދާރީ ކަ ،ުގޅޭގޮތުން  ނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންކަމަށްވުމާެއކު ެޓްކސްނެގުމާއަޅުަގނޑުމެން

ތަޢާރަްޟވާ ކަހަަލ ގޮތަކަށް މި ދެންނެވި  ހިރަ ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާގުޅޭގޮތުން ހެިދފައި މި މާހަމަޖެއްސު

ވާތީ ސަރުކާރުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޖެހުމުގެ ބޭނުމަކީ.  މުޢާމަލާތްތައް ކުރެއްވުމުގެ ަމގު މިހާރު ފަހިވެފައި

ވަރަށް ކުޑަުކޑަ  ،އޮންނަ ޮގތް. އެއީ  ނަ މާއްާދގައި މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަ 18އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނަން 

ނެވި ކަހަލަ މުޢާމަލާތްތައް ގުިޅގެން މި ދެން މި ދެންނެވި ކުަޑކުޑަ ބަދަލާ ބަދަލެއް މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް،

 ،އޮންނަ އިޞްލާޙުަގއި މި އޮންނަނީ ވާފައިގައި ިމހާރު ހުށަހަޅުއް ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 18ގެންދާން މި ދިމާވީ. އިހިނގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ  16ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ބަންޑާރަ ގޯްއޗެއް އެ ޯގއްެޗއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މި ގާނޫނުގެ 

ސްޓްރީން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނި ،ން އެ ގޯްއޗެްއގެ ބިން ގަތުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކަށް ިވއްކަްނވާނީގޮތުގެ މަތީ

ނޑައެޅޭ ައގަކަށް މުކޮށް ާޝއިޢުކޮށްަފއިވާ އުސޫލާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތެގ މަތީން އާއްއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީހަދާ ގަވާ ން ކަ

ގުޅޭގޮތުން  ގެ މަތިންނޭ. އާދެ، ދެން އެއާެއއްކޮށް ގޯތި ގަނެިވއްކުާމއި، ގޯތި ހިބަކުރުމާތިރީގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތު 

ނޑު އިޝާރާތްކޮށްަލން މި ވިފައި ގާނޫުނގައި މިހިބަޔާންކުރެތިރީގައި ހުރި ނުކުތާތައް  މި ދެންނެވި  ،އުޅެނީ ރީ. އަޅުގަ

މި ކަންކަން  ،ކޯޓުގެ މި ދެންނެވި ައމުރާ ގުޅިގެން  ހައި ،ގުިޅގެން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދިއުމާމާއްދާ 

ނޑުެމންނަށް ދާދި ފަހުން ފެނިގެން ހިނގައް ދިއުމާ ހަތަރު މަހެއްގެ ކުރިން އަިމއްލަ ތިން ޖެ މީގެގުިޅގެން އަުޅގަ

ހާސް މިހާކަށްވަރަށް  ހާސް، ދިހަ ހާސް، އަށް މިހާރު ހުރި އަގަކީ ގާތްަގނޑަކަށް ހަ ،ފަރާތަކުން މާލޭގެ ގޯއްޗެއް 

ތްތައް އަކަފޫޓެްއ. އެހެންނަމަވެްސ، ގާތްަގނޑަކަްށ ރުފިާޔއަކަށް ެހޔޮވަުރގެ ބޮުޑ ގޯްއޗެްއ މާލެިއން ވިްއކަިއ މުޢާމަލާ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެން މި ނޑުމެންނަށް  ކުރެިވގެންދިޔަ ޚަބަރު އަުޅގަ ދިޔައީ. މިއީ މި ދެންނެވި ގޮތުެގ މަތިން އަޅުގަ

ެއްއެގ ގޮްތގޮތަށް ކަންަތއްތަްއ ކުރެްއވުމުގެ ނަތީޖާ ،ގާނޫނުތަކަށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ގާނޫނު މާނަކުރުމާއި

މިދެންނެވި ކަހަލަ ގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތައް ވީހާ ބޮޑަކަްށ ، ބޮޑު ގެއްލުމެްއ. އެހެންވީމާ ލިބިގެންދިޔަ ގޮތުން ދައުލަތަށް 

ނޑު އަިދ ެއއް ވާހަކަ ެއހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން  ނޑުމެން ގާޫނނުތައް ގެަނއުމުގެ ބޭނުމަކީ. ައޅުގަ ހުއްޓުވުން އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ބޭނުންވޭ. މި ދެންނެވި ގާނޫަނށް ގެނެވުނު ެދވަނަ އިޞްލާަޙކީ ވަރަށް ކުރިން ގެެނވުނު އިޞްލާޙެއް. ގާްތގަ

ްއސަ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެ އިވަނަ އަހަރުގެ ޖުަލއި މަހުގަ 2008

ިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއކިއެކި ފަރާތްތަކުން ޙަޤީޤަތުަގއި މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ވިޔަފާީރގެ ކަންތައްަތއް ހިންގުމާ

ނޑުމެްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމިއްލަ ަފރުދުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ވަީކލުންނާއި  އްމު ފަރުދުންނާ އާކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ނޑުަތއް އެ މީހުން އަިމްއލައަށް ހޯދައި، ޭއގެތެެރއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ސްމާޓު  ވެގެން ިމ ދިޔައީ. ގާނޫނުތަކުަގއި ހުރި ބާގަ

ނަަމވެސް އެ ތަންތަން ހޯދައިގެން ެއއިން ނެގެްނ އޮތް މަންފާއެްއ ނެގުުމެގ ތް ވަޅެްއ އޮކުަޑކުޑަ ލޯ  ތްދެމިގަނެވެން އޮ

ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ތަންކޮެޅއް ޙަޤީޤަތުގައި ނަތީޖާއެްއ  ތްފުރުޞަތު އެ މީހުން ހޯދާ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން އޮ
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މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އިޞްލާޙުކުރުްނ  ނުބައި ނަތީޖާއެްއ ފެނިގެން .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ

ވަނަ ާމއްދާއަށް ހުށަހެުޅނު އިޞްލާޙުގެ ބޭނުމަކީ. ެދން ދެވަނަ އިޞްލާޙެއް މި  18ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެންނެވި 

ަވނަ މާއްދާއަށް. އެއީ މިހާރު ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ބިމާ ަވކިން އެއްމެދު އިމާރާތްތަްއ  19ހުށަހަޅަނީ ގާނޫނުގެ 

ގޮތުަގއި މި  ގެއިޞްލާޙެއް  ްއކުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ެޓކްސް ނުނެގޭީތ، އެކަން ަޙްއލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހަޅާވި

ވަނަ މާއްދާގައި )ހ( އާއި  19ގޮތުން  މިހާރު ގާނޫނުގައި އޮތް ،އޮތީ. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އިޞްލާޙު މި

މި ބުނަނީ، އެއްމެދު އިމާރާތަކީ ވަކި ހައިސިއްޔަެތއް ލިބިގެންާވ އް އެބަ އޮޭވ. އޭގެެތރޭގައި )ށ( ަގއި އެ)ށ( 

ން އިއިމާރާތަކަށް ވުމާއެުކ، ެއއްމެުދ އިމާރާތާއި އިމާރާތުެގ ފުލެޓުތަކާ ުގޅޭގޮތުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް މި މާއްާދގެ )ހ( 

ެއއްމެދު އިމާރާތްތަކާިއ  ،މަެވސްނަ ޮގތަށް އެކަންކަން އޮތް . އޭގެ މާނައަކީ )ހ( ގައި ވިްއކޭއޭއިސްތިސްނާެވގެްނވެ

ގޮަތށް ހުރި އެްއޗެްއސެއް ނޫން.  ޮގތުން ބިމާ ވަކިން ވިްއކޭ ފުލެޓުތަކާއި އެއްމެދު ފުލެޓުތަާކ އެްއެޗއްސަކީ މިހާރު އޮތް

އްމު ފަރުދުންނަށް މި ކަހަލަ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އަދި ގަނެިވއްކުުމގެ އުސޫލުަތއް އާ ،އެހެންކަމަށްވުމާެއކު

އެަތއް ބަިއވަރު ފުލެޓެއް އަޅާަފިއ ހުންނަ ފުލެޓްބަރިއެއްގަިއ  ؛ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ބިމަކީ ފުލެޓް އިމާރާތްތައް

ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއް  ހުންނަ ބިމަކީ ވަކި ފަރުދަުކ އެތާ ހުންނަ ަވކި ފުލެޓެއް ިވއްކަން ބޭނުންާވއިރަށް އޭެގ ިބން ލިބޭ

ވަނަ މާއްާދއަށް މި  19ލާތްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗަކަށް ވެފައި އޮންނާތީެވ، މިއީ މުާޢމަ، ނޫން. އެހެންވީމާ

އެއް ރުޚީއާ ެއްއކޮށް މި މާއްދާއަށް )ނ(ސުވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ  19އޮތީ. އެހެންކަމުން،  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި

ބިމާ ަވކިން  ،ހާރު މި ބަދަލުވެގެންދަނީރީޚީ މިސުއިުތރުކުރެިވގެން މި ދަނީ. އަިރމަތީ  އެއް )ނ( ؛އިތުރުކުރުމަށް

ވަނަ  19 ،ުރޚީ ބަދަލުވުމާއެކުސުމިގޮތަށް އަރިމަތީ  .އިމާރާތުގެ މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކސް

 ،ވާނީ ބިމާ ވަކިން އެްއމެދު އިމާރާތެއް ނުވަތަ އިމާާރތުގެ ފުލެޓެއް ިވއްކަން ،މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ މިހާރު މި ހުށަހަޅަނީ

ުޢކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ އިއްމުކޮށް ޝާ އާ ،ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ

 ބުނެފައި އޭަގއި 2އާއި  1ތިީރަގއި ބުނެފަިއާވ ގޮތުގެ މަތީންނޭ. ދެން  ،ގޮތުގެ މަތީން ަކނަޑއެޅޭ ައގަކަށް

ސް ނުވަތަ ވަކިން ޔަވަކިން އޮންނަ ބިންކޮޅެއް ވިްއކިރީ އުސޫލެްއގެ ގޮުތން މިހި ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. މީގެެތރޭގައި

މި  ،ފުލެޓެއް ވިއްކިޔަސް  ،އެއް އިމާރާތެއް ިވއްިކޔަސް ،ހުރި އެއް ގޯެޗއް ވިްއކިޔަސް  އޮތް ބިމެއްގައި ހަދާފައި

ތެރޭަގއި މި ހުންނަނީ އް މީގެއެ ޝަރުތުތަ، . އެހެންވީމާއިކަމުަގއި އެބަހުރި ޝަރުތުތަކެއް ކުަރއްވާަފއި މީގެ ކުީރގަ ކަން

ގޮތަށް  މީހަކު ގެއެއް ިވއްކާ ކަމަްށ ވަންޏާ އޭނަ ދައުލަތަށް އެބަ ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ އޭނައަށް ބަލަުދއަރާ

ބަލަންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުވެަފއިތޯ ހުރީ. އެއީ އެްއ ކަންތައް. ދެވަނަ ކަެމއްެގ 

ތުަގއި މި ދެންނެވި ކަހަަލ ގޯްއޗެއް ބިމެއް ުނވަތަ ުފލެޓެއް ިވއްކުުމގައި ިދވެހިރާްއޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ ގޮ

 ދާރުންނަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިން ކަމުގައި ވާކަން ވެސް ކަަށވަރުކޮށްދޭންސާއްހިންފުންޏެއްގެ ސަތޭަކއިން ސަތޭކަ ކު

ނެވި ކަހަލަ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީއަކަށް ުނވަަތ އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާެއއްޮކށް މި ދެން
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މި ކަހަލަ ، ޔާއަކަށް މި ވިއްކެނީ. އެހެންވީމާޢިއްވާ ސަތޭަކއިން ސަތޭކަ ދިވެހި ޖަމުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައި

ކްްސ އި ބިން ވިްއކުމުގައި ދައުލަތަށް ޓެ. ދެން ހަމައެާއއެްއކޮށް، މީގަ އި ތެރޭގަރީ ކޮށްފައި މީގެޝަރުތުތަކެއް ދެން މިހި

ރީ. ދެން ގޮތެްއަގިއ އަިއއްސަ މިހި އްމުއާ ކޮށް މިއާ ގުޅޭ ކަްނތައްތަކެއް މިއާއެއް ، ނެގޭނެ މިންވަރުގެ އަދަދާ

ގޮތަށް ހުރި  ންނަ އިޞްލާޙަީކ މި ދެންނެވިއޮ ެގ )ކ( ކުޑަުކޑަ ތަފާތު. )ކ( ގައި މ2ިއެހެންނަމަވެސް، )ނ(ގެ 

ނޑަައޅާެގ ތެރޭގައި ހުންނަ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓެ ޓްމަންޓު ނެްއ އެޕާފުލެޓާއި އަ  އް ކަަމށް ސަރުކާރުން ކަ

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން އެއްމެުދ އިމާރާތް ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ފުލެޓެއް ވިްއކާ ފަރާތްތަކަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް 

ދެންހުރި  ،ްނވޭ. މިީއ ހަމައެކަނި އައި އިސްތިސްާނއަކީ. އެހެންނޫނީދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވެގެ

އެ ައުގ  ދެްއކުމާ، ައދި ހަމައެއާެއއްކޮށް 15ތަށް ދައްަކންޖެހޭ %ކަަމށް ވަންޏާ ދައުލަ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ވިްއކާ

ނަޑއެޅުމުަގއި ދައުލަތް އޭ  ްއކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެވިބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ގަ މިދެންނެވީ ،ަގއި ޝާމިލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށްކަ

ންނަ ަގވާއިުދގަިއ ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއާ އެްއގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް މަގުަފހިކުރުން މީގެ އެންމެ ބޮުޑ ހެދިފައި އޮ

ނޑު ަދންނަވަބޭ ވަނަ ާމއްދާގެ އިޞްލާޙު.  22ލާނަން ގާނޫނުގެ މިާހރު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަިއ އިނުމަކީ. ދެން އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގެ ގޮތުަގއި އޮތް ަބޔަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  21 ،ގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީވަނަ ާމއްދާ 22

ނޑައަޅާ ވަނަ ާމްއދާއެއް އިތުރުކުރީ. ޭއގެ ބޭނުަމކީ ބަން 22 ،އިތުރުކޮށްފައި  ގޮެތްއގެ މަތީން  ޑާރަ ގޯތި ސަުރކާރުްނ ކަ

ވަނަ މާއްާދގައި ިމ  21މިހާރު  ،. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިްއކުމަށް މަގުފަހިކުރުން

އަދި ހުޅުމާލޭގައި ިވޔަސް  ،މާލޭގައި ިވޔަސް  ،ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ިބންތައް މި ހުންނަނީ ރާއްޖެތެރޭގައި ވިޔަސް  އޮންނަ

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މި ހުންނަނީ އެކިެއކި ފަރާތްތަކަށް ބިންތައް ބޭނުންކުެރޭވނެ ގޮތްތަެކއް ަކނަޑއަޅާފަ. 

ނަޑއަޅާފައި އޮންނަ ސްޓޭްނޑިންގ ކޮމިީޓއަކުން މި ނަޑއަޅާފައި ޭއގެ ސިާޔސަތުތަކެއް. ކޮންމެ އަހަރަުކ އޮ ކަ ންނަނީ ކަ

އެގޮތަށް އޮންނަނީ ަކނަޑއަޅާަފ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ހުރި  .ާޔއެްއގެ ބިމެއް ކޮންކަމަކަށްތޯމިވެނި އޭރި ،މިވެނި ބިމެއް

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށާިއ ތަންތަނަށް ވެސް އެބަހުރި  ކާރުގެ ެއކިެއކި ވުޒާރާަތކަށާއި ުކގެ ތެރޭގައި ސަރު ކަންތައްތަ

އެިކއެކި ވަުރވަުރގެ ބިންތައް ހަވާލުކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ، މި ބިންތައް ވިއްަކއި ިވޔަފާރި މުޢާމަލާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ވަނަ މާއްާދއެްއ  22ވަނަ ާމއްދާގެ ަފހަތަށް  21ގޮތަށް  ގަކުރެވޭީތވެ، މި ދެންނެވި ވަރަކަްށ ފާހަ ދަތިތަކެއް ކޮންެމވެސް

ށް މިހާރު އަވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  22ޮއތީ. އެހެންވީމާ  އިތުރުކޮށް، މި ދެންނެވި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި

ވަނަ  3ުމގެ ބޭުނމަށް މި ގާނޫނުގެ ެއޅުމަށާއި އިމާރާތްކުރުތުްނ ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި ގެދޮރު ގޮ ހުށަހެޅިފައިވާ މި އޮތް

ތީން ކަމާ ބެހޭ ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ މަ 5މި ާގނޫނުގެ  ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އެކަށައަޅައި 4މާއްދާ އާއި 

އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއ  ގަާވއިދުތަކާ  މި ގާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ އިހަވާލުކުރާ ިބންތައް މި ގާނޫނާ މިނިސްޓްރީތަކާ

ގެންނެވި އިޞްލާޙަކީ. ެދން މީގެތެރޭަގއި ފަހަތުަގިއ  . ެއއީ މިހާރު މިދެވަނަ ފަރާތަކަށް ވިްއކިދާނޭ ޓްރީންމިނިސް

ނޑު މި ދަންނަވާލި ފަދައިންއޮތްއެބަ އާ)ށ(އަާކއި )ނ( ގޯިތގެޮދރު މީހުން ބޭނުންވީމާ ކުރާ  ،. އޭގެ ކުރިން އަުޅގަ
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އްމުކޮށް އާހުރީ.  މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ބަާޔންކޮށްފައި ،ހަދާ ގޮތްތަކާ ކަށްދޭ އެއްޗެހިތައިޖާބަ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދިނުމާއި

ލާތްތައް މި ކަންަތްއތަކުަގއި ހުރި މުޢާމަ، މުޢާމަލާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމާދިރިއުޅުމަށް ގޯިތ ދޫކުރުމާިއ، ިވޔަފާރި 

ހުރީ. އެހެންވީމާ،  ންކޮށްފައިހުރި )ހ(، )ށ( އާިއ )ނ( މި އެއްޗެހީަގއި ބަޔާ  ދެން ބާކީ ކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް

ނ ނޑު މައިގަ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވި ވާހަކަައކީ. ދެން ައޅުަގނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި ޑު ގޮތެްއގަިއ މިއީ ައޅުގަ

ނޑު ކުރިްނ އިޝާރާތްކުރި ފަދައިްނ ބިމާ  އެއް ވާހަަކ އެހެންނަމަވެސް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ގުިޅގެން މި  ވެސް ލޯޔަރަކާިއ އެހެން ބަޔަކާނަމަ ނަށް ވަރަށް ކުރިން ގެނެވުނު އިޞްލާަޙކަށް މިހާ ފަހުންބެހޭ ގާނޫ

ކުރެވުނު ކަންތައްތަެކްއގައި ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަލަްށ  ިއ؛ގޮތެްއގަ ާގނޫނުތަކަށް ޚާއްޞަކުީރގައި ހުރި  ،އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ގާޫނނުތަކަކަށް

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ކުރީގަިއ ހުރި ގާނޫނުތަކަްށ ގެްނނަންޖެހިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް 

އެބަޖެހޭ  ސަމާލުވާން ގެްނނައިރު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށްނަމުންދާ ދުވަސްވަރެއް މިއީ. ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެން

 ،ފާސްކުރެިވއްޖެ ނަމަ ނޫނީ އެްއވެސް ގާނޫނެްއ ައސްލުދިރާސާކޮށްފަިއ  އި ޤީޤަތުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނަޙަ

ހިނަގއިދާނެ އްމު ފަރުދުންނަށް ނަމަވެސް ވެގެންއާ  ،ގެއްލުންތަކެއް ދައުލަތަށް ވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަހަލަ 

ގާނޫނަކަށް  ،އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުން ކޮންމެ ގާނޫނެއް ހެދިޔަސް ،މިހެން މި ދެންނެވީކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. 

ނޑުމެން މިކަން މި ުކރަނީ އިޞްލާޙެއް ގެނަިއ ނަމަވެްސ  އްމު ަރއްޔިތުްނގެ ަފސޭހައާއި ލާަބޔަށް ޓަަކއި. އެ އާއަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް މި  ންމެވެސް ގޮތަކަްށ ގާނޫނަކަށްއެ މީހުންނަށް ކަންތައްތަކެއް ފަހިވާނެ ކޮ ،މީހުންނަށް ބޭނުންހިފޭނެ

ގޮތުން  ގެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ިމގޮތުގެ މަތީން މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތައް ހުރި

އެބަޖެހޭ. ެދން ދެވަނަ ނުކުތާެއއް ގޮތަށް  ފަށްފަށްކޮށްފައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުަތއް އަލުްނ ރަނގަޅުކުރަން

ނުޑ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އެއްވެްސ އެއްެޗއް ކިޔާކަށް ނޫން. އަޅު ަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ފަސް ނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިަޔ ގާްތގަ ަހއެއްަކ އަހަަރކުން ފެށިގެން ވަރަށް ގިނަ ؛ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނުނު މައްސަލަތަކެއް ދަށު ކޯޓުތަާކއި ހައި ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ތަނުގަިއ  ޯކޓުގައި ނިިމގެން އެބަ ދޭ. ައޅުގަ

ހަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ދަުށ ކޯޓުން ަދުއލަތާ ދެކޮޅަށް ނިންމާ މައްަސލައެއް ަދއުލަތާ ދެކޮޅަްށ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ދެކޮޅަށް ނިމިއްޖެއްާޔ ހިސާބުން ދައުލަތާ  ކުރެވޭ. ހައި ކޯުޓގައި އޭތި ިއސްތިޢުނާފުކުރެވޭކޯޓުަގއި އެބަ ިއސްތިޢުނާފު

ހިސާބުން ދައުލަތަށް އެބަހުރޭ މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުގަިއ، ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ިއސްތިޢުނާފުކުރުން ދޫކޮށްލާފަ.  ދެން މި

މަލާތްތަކުގައި ވެސް އެތައް . ފައިާސގެ މުޢާ ރަށް ގިނަ ގެއްލުން އެބަހުރި ވެފަމިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން ދަުއލަތަށް ވަ

ަހިއ  ؛މި މައްސަލަިއގައި ވެްސ މިއީ ހައި ކޯުޓަގއި، ރި ގެއްލުންަތއް ވެފަ. އެހެންީވމާއަކުން އެބަހުން ރުފިޔާއަމިލި

ރުން ދޫކޮށްލައްވާފަ. އޮތީ މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުގައި އިސްިތޢުނާފުކު ހިސާބުން މި މި ން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނިްނމެވީމާކޯޓު

ނޑު އަްސލު ހަމަ ގޮވާލަން ބޭނު، އެހެންވީމާ ންވޭ ދައުލަތަށް ޕީ.ޖީއަށް ވެސް، ހައި ކޯޓުން އިސްތިޢުނާފު އަުޅގަ
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މަރުޙަލާގައި ދައުލަތާ ދެކޮަޅށް ނިމުނު ކަމުގައި ިވޔަްސ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިްސތިޢުނާފުކުރެއްވުމުގެ އުސޫުލ 

ތުގެ ކޮންމެ ދައުލަ އްމު ަރްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކެއް ވަރަްށ ބޮޑަށްއާން އެބަޖެހޭ އަަށގަންނަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެ

ހިމެނިފައި ހުންނާނެތީ މި ކަންތައްތަކަށް އެގޮތުެގ މަތީން މަގުފަހިވެގެންދާނެ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ވާނެ  އްަގއިކަމެ

 ކަމަށް ފެންނާތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމު ތްތެިރ މެންބަރު. މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ  3ލަ ބިލަށް ކަ

 22ރީ ޕާޓީއަށް ހޫިސުކންތު. ޖުމް 20މިނެޓު  45ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަ 41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ޕާޓީއަށް  ސިކުންތު. އަދާލަތު 18މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40މިނެޓު 

ނުޑ މިހާރު  6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 

 ރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

ނޑު ވަރަށް  2002/1ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  އަށް މި ހުށަހެޅުނު ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބައެއް ލޯޔަރުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ގެއްލުްނވާ ގޮތަްށ 

ނޑުަތާކއި ލޯވަޅުަތއް  ހޯދައިގެން މި  ިއ،ގޮތަށް އެިކއެކި ތަންަތނުގަ ަޙއްޤުތައް ެގއްިލގެންދާރައްޔިތުންގެ  ގާނޫނުން ބާގަ

މި މަޖިލީހުން  ،2002/1ކުރާ މަްއސަލައަކީ ހިތާމަހުރި މައްސަލައެއް. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ބުވާކޮށް ކާމިޔާޢުދަ

ނައިސް އޮްތކަމީ ވެސް ހިތާމަހުރި ކަމެއް.  ޙުމައަށް ެވސް މި އިޞްލާފަހުން މިއަދާ ހަ ފާސްކުރެްއވިއިުރގައި ވެސް ޭއގެ

އަހަރު ތެރޭގައި.  ނޫނުއަސާސީ ފާސްވުމާ ގުިޅގެން އެތަކެއް ގާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހިފައި އޮތް ދެޤާ

ނުނިމޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވެސް އަިދވެސް ފާސްކޮށް  ހިސާަބށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އެ އިޞްލާޙުތައް މި

ނޑު ޝުކުރު ދަންަނވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވީތީ ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ބަްނޑާރަ ނައިަބށް އަުޅގަ

ަޢމަލުކުރުއްވާަފއި އޮތީ ރަނަގޅަކަށޭ ދަންނަވާކަެށއް ނެތް.  އިވެސް މި މައްސަަލއިގަ  ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި

ައދި ގާނޫނުގައި ސާުފކޮށް ެއ  ،ބޫލުނުކުރާ ބާވަުތގެ ޙުކުމްަތއް ބަޔަކު ގެންދިޔަަޔސްގަންސާނީ ބުއްދި ކޯޓުތަކުން އި

އެގޮަތކަށް ފާސްކޮށްގެންނުވާނެ. ެއގޮތަްއ  ،އަދި ޯލވަޅެްއ އޮތަސް  ،ކަންކަން ބަޔާްނވެގެން ގްރޭ އޭރިާއއެްއ އޮތަސް 

ބޫލުނުކުާރ ގައްަގއި އެްއވެސް ކޯޓަކުން އިްނސާނީ ބުއްދި ޙުކުމްކުރަްއވަިއގެންނުވާނެ. ދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ ޤައުމެ 

ކަންކަން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވެސް  ހިސާބަކަށް ނެތް. މި  ޙުކުމްތަކެއް ކޮށްފަެއއް މި

ނެ ންަނވާއިޞްލާޙުކޮްށގެން ކުރިއަްށގެްނދަން. މިއީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ހުރި ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އެނިގވަަޑއިގަ
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ލަތުގެ ގޮޅިއަްށ އި ހީމި މައްސަލައަީކ މަކަރާ ؟އަކަފޫުޓގެ ބިމެއް ވިއްކޭނީ 1000ށް ކިހިނެއްތޯ މާލެއިން ރުފިޔާއަ 1

ތަޙްޤީޤުކޮށްގެން ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ިދވެހި ދައުލަތުގެ ަރއްޔިތުްނގެ 

ލެވޭ ފަރާތަށް އިއެ ބިން ވިއްާކލީމާ ވިއްކަ  ،ގެ އެްނމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ބިމުންޙައްޤުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭ 

ގެ ވާހަަކޭއ މި ދައްކަނީ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ެވވޭ ވަރަށް ބޮޑު 15ން ރުފިޔާެއއް ިލބުނީމާ ނަގާ %އައެތައް މިލި

ދުާވލު ކިޔަނީ. އެފަދަ ކަންކަްނ މާރޯަޙއްޤު ފޭރިގަތުމޭ ސީދާ  ގެޚިޔާނާތެއް. މިއީ ިމކަހަލަ ކަންކަމަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުން

ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ.  މީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއެގޮތަށް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތކުން ފުރުޞަތުދޭކަ

ނޑިޔާރުން މަޤާމުތަކުން ދުރުކުރުވަން މި މަޖި ލީހުން މަސައްކަތްކުަރްއވަންޖެހޭނެ. މިގޮތަށް މިކަހަލަ ޙުކުމްތައް ނެރޭ ފަ

އެ ފަހަރެއްގައި ވެސް މި ދަންަނވަނީކީ ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުަގއި ކޮންމެހެން އެގޮތަށް ުޙކުމްނުކުރެްއވީމަ 

ނޑިޔާރު ދޫކުަރްއވާ ވާ  މްބޫލުނުކުރާ ޒާުތގެ ުޙކުމްތަްއ ކަންތައް ކުރީމާ އެ ުޙކުގަހަކަެއއް ނޫން. އިންސާނީ ުބއްދި ފަ

އަށް ރުފިޔާ 1ބޫލުުކރާނީ މާލެއިން ގަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާކުތޯ ޅެންޖެހޭނެމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަުޅއެ ކުރާ

ޝާިމލުވާ އެންމެން އަޅުަގނޑު  ަގއިނެ ކަމަށް. އެެހންކަމުން، މިކަމުައކަފޫޓުެގ ބިމެއް ވިްއކެންޖެހޭ 1000

 ަގއި ދިރާސާކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ވާހަކަ ކަންކަން ބަލައި  ވެސް މި  ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް

ަދއްކާ ވާހަކަ މެން ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި ވާހަކައަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނޭޅި ޮއންނަކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑު

ވީ  ން މިޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ފަހު ަގއ2008ި އަށްނޫުނއަސާސީ ޤާދައްކަން. ެއކަމަކު،  ކަރަށް ބާރުލާފައި ވަރަށް ބާރަށް

ނޑުމެން މިތާ ތިބޭއިރު މިކަމަށް އިޞްލާޙުކުރަން ކޮންކަމެ  އްތޯ ދުވަސްތަުކގައި ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތާހިތާ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ މި މަޖިލީހުގެ  ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުނީ ވެސް މިއީ އަޅުގަ

ނޑު  އޮތް ޒިންމާެވސް ރަ ނައިބުގެ ެމއް. މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަންޑާޒިންމާއެއް ކަ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު މި ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުަރމޭ. މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް  ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ައުޅގަ

ަވގުތުން  އިލާ ކުރުކޮށްލާފަޙަ ރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މީތި މަރުފާސްކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. އެހެންވެގެން އިްއޒަތްތެ

ހަމައަްށ އެކަހަލަ ކަެމއްަގއި ފުރަތަމަ  އަޅުަގނުޑ ެއއަށް ވޯޓުދިނީ. މިއަދާ ގުތަްށ އިޞްލާޙުކުރަްނ ހުށަހެޅީމާވަ

ނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙަށް ވޯޓުިދން ފަހަރަ ނދުން މިހިނދަށް، މިއީ މިހި ،ބޫލުކުރަންގަކީ މިއަދު. އެއީ ައޅުގަ

ނޑަކީ ވެސް ފާްސކުރަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް މިއަދުން މިއަދަށް ވެްސ  ކަަމށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިމކަމުގަިއ އަުޅގަ

. އިނގޭތޯ ދޭން ތައްޔާރަށޭ 15ަޙއްޤުަގއި %ވެސް ބިންގަނެފާނެ މީހެއް. އަޅުަގނޑު މިހިރީ ރައްޔިތުންގެ  މާދަމާ

ކަމަށް ހަދަިއގެން  ުރފިޔާ ހިފައިގެން ެއއަށް ބިްނ ިވއްކި 1ނަވާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެހެންކަމުން، ައޅުަގނުޑ ދަން

ަމކަރާިއ ހީލަތުން ފުރިފައި ތިބި ބަެއކޭ.  ،ދާ މީހުންނަކީ ެވސް ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤަށް ީސދާ އަރަިއގަންނަ ކޯޓުތަކަށް

ން. މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓުނުދޭ މީހުންނާ މިފަދަ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން ެއބަ ޖެހޭ ވިސްނަ

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން  ވަނީ  ކަމަށް ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ވަކާލާތުކުރާ .ދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެްނ މާޔަތްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާުތކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަހިޙައްޤުތަްއ މިތަނަށް ހުށަހެޅީމާ ވިްއޔާ ރައްޔިތުްނގެ 

ވާތީ ިމކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ފިކުރުަތއް އެއްކިާބޮކށްފައި މިއީ ސަުރކާރުން ހުށަހެޅި ބިލަކަށް .ޖެހޭނެކުރަން

ނުކުރަން. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ  ޫބލެއްގަްނވާނެ ަކމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކޮޅުހެދުމަކީ ކޮށްގެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް.  ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ނީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ްށ މިއަދު ިމ ގެނެވެ( އަބެހޭ ގާނޫނުބިމާ ) 2002/1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މި  ،ފަދައިން ްއވިޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެމި ބިލާ މެދުގައި މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއް އިއިޞްލާޙެއް. އާދެ! ދެންމެގަ 

ބެލޭނެ ވަސީލަތްަތއް  ދިޔަ ކަންތަކާ ގުިޅގެްނ އެކަްނ ބެލޭނެ ގޮެތއް އޮްނނަންވާނެ. އަދި ަދއުލަތުަގއި މިކަންއިހިނގަ

ނޑުމެންނަށްޅުަގނޑުމެން ޤާއިުމކޮށްފައި އެބައަ ެގ ގަޑިއިރު  އްސަާސތަކުން ސަުއވީސްއައެބަ ފެނޭ ބައެއް މު  ހުރި. އަުޅގަ

އް ނެތް މީހުން ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައި މައްސަަލއެ ތެރޭގައި އެ މީހުން ބޭނުންވާ ވަކި މައްސަލަަތކެއް އެ

ނޑުމެންނަށް ސަަލ ހުއްޓާކަމަށް، މައް ން ހިނގާަފިއ މިކަ ަގއިއެބަ އެނގޭ. ފަހުގެ ާތރީޚުތަކު ެވސް ނިންމާކަން އަުޅގަ

އަދި އޭ.ޖީ ، އޭ.ސީ.ސީ ކަުމގައި ވީނަމަވެސް ، މި ަމްއސަލައަކީ މިީއ އަމިއްަލއަށް ިއސްނަގަިއގެން، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ

ޕީ.ޖީކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި  އަދި .ވީނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި

ނޑުމެލީހުން ވަިކ ކަމެއް ކުާރކަށްރައްޔިތުންެގ މަޖި އްަސސާތަެކއް އަން މިތިބީ ދައުލަުތެގ އެތައް މު ނުޖެހޭ. އަުޅގަ

ޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭ. އާދެ! މި މިކަން ބެލޭނެ ނި، ބޮޑެތި މުސާރަދީގެން. އެހެންވީމާ އެ ފަރާތްތަަކށް .އުފައްދަިއގެން

އަެނއްާކވެސް ިމކަން  .ބަދަލުތަކެއް އައުުމގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް ގެންނަ ގާނޫނަށް މި ގެންނަ ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެން ހެޔޮ 

ދާނީ. އާދެ! ެއގޮތުން ގޮތެްއަގއި ކުރިއަށް ކުރަން ތިބޭ ބަޔަުކ މިކަން ަރނގަޅަށް ކުިރއްާޔ މިކަން އަެނއްާކވެސް ރަނގަޅު

މިހާރު ދެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކުގެ ވާހަކަ. އަދި މިކަްނ  ،ގައި އެބަ ބުނ1ޭވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  19

މުހިއްމު ބަދަލެއް. މި އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަަކއި މި ގާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙުެގ ވާހަކަ. މިއީ ަވރަށް 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ގެ ތެރޭގައިބަދަލު އަދި ެއއްވެސް  ،ލާއިރުަގއިއި ންވޭ. އެއްމެދު އިމާރާތެއް ިވއްކަ ނުއަުޅގަ

ނޫންނަމަ  ،ާލއިުރގައި އޭނަގެ ވާރިސުން އިނީ ބައްޕައަކު އިމާރާތެއް ވިްއކަމަންމައަކު ނޫ ،ާލއިުރގައި އިއިމާރާތެއް ވިްއކަ

ބިން ވިްއކާލުން. މިއީ  އިދީފައިެއ މީހުންނަށް ގޮތެއް ހޯދަ ،ނަމަކަމަށް ވާ އޭނަ ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ބަޔަުކ ތިބެއްޖެ



12 

 

ނޫނީ ބޭނުންކުރަނީ.  ފާ މީހާ ޑުރަގުވަރަށް ޮބޑު މައްސަލަެއއް. ބަ އޮތްފަހަކަށްައިއސް ދިމާވެފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ސް ެގ ވެ ކުދިން ތިއްބާ 15، 14އިާލގައި ޢާ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހާ ހަމައިގައި ނުހުންނަ ވަުގތެއްަގއި

ޫނންނަމަ އެހީއެއްގެ ގޮުތގައި  ،ނޫންނަމަ އެހެން ކޮންމެވެސް ނަމެއްގައި ގޮތުގަިއ، ބާގެ ރިލާފަ. އިއްކަ އެބަހުރި ވި

ޖިސްޓްރީ އޭަނ އަުތގަިއ ބޭއްވުމަށްފަހު، ރަހުނެްއެގ މީހެއްގެ އަތުަގއި ހުންނަ ފަިއސާކޮޅެްއ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުަގއި ގޭެގ ރަ

އެފަދަ  ،ެޅއް އޭަނއަށް އެ މުއްދަތުގައި ނުެދވުނީމާ ކޯޓަްށ ގެންގޮްސގެން ެއއީގޮތުަގއި ބޭްއވުމަށްފަހުގައި ކުަޑކުޑަ ލާރިކޮ

 ވެސް ހިނގާަފިއ ހުރި ކަންތައްތައް. ވަރަށް ބޮޑެތި ވާހަކަަތއް މިއަދު މި  ބިންބިން އަތުލާފައި ެވސް ެއބަހުރި. މި

ތުންގެ ަޙްއޤުތައް ހިމާޔަތްކުެރވޭނެ ގޮތަްށ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ ަވރަށް ބޮޑަށް ރަްއޔި

ނަޑއަޅަން. ެއހެންނަމަވެސް ނޑުމެްނ މި ދޫކޮށްލަނީ ކޮންމެެވސް  ،ގާނޫނުތައް ކަ ގާނޫެނއް ާފސްކުރުމަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައް މިހާ ފަރާތަކަށް. އެ ބޮުޑ  ފަރާތްތަކުން ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި މި ބޭނުންކުރަން ފެށީމަ އަޅުގަ

ނިކުންނާނެ އެއްެވސް  ،ާވނަމަ ކޮށްފި ކަމުގައި ގޮތުަގއި މި ފެންނަނީ. ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ މިކަން ގެމައްސަލަެއއް

ނޑުމެން ކާކުޯތ ގަބޫލުކުރަީނ މިއަދު ގެ ބިމެްއ އަކަފޫޓު  1000ނޫނީ ، ައކަފޫޓު 2000 ،މައްސަލަެއއް ނެތް. އަުޅގަ

ހާސް ރުފިާޔައށް ވެސް ގަންނަން ލިބިދާނެ  1އޭެގ އަކަފޫޓެްއ  ،ނަމަރުފިޔާއަށް ވެސް ލިިބދާނެ ކަމަށް. ނޫން 2000

ނޑި ގަބޫލުނުކުރާ ކަންަތއްތައް އެ ވިދާުޅވާހެން ކޯަޓަކށް ދިޔަކަމުަގއި ވީނަަމވެސް،  ؟ކަމަށް ކާކުތޯ ގަބޫުލކުރަނީ ސިކު

ކަން ވާންވާނީ އެ އޮންަނ ކަން އެހެން ތަނަކަށް ދިޔަކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް މި ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަވެގެންނުވާނެ. މި

ނުޑގެ ތެރޭަގއި ސިުކނޑި ގަބޫުލކުރެޭވ، ބުއްދި ސަލާމަތުން ތިބި ބަޔަކަށް، ހަމައިގައި ތިބޭ ބަަޔކަްށ  މިންގަ

ށަހެޅިފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ެއގޮތަށް ނިންމަންވާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ ން ހުހަމަިއގެ މަތީ ،ގަބޫލުކުެރވޭ

ކަންކަން ކުރާ  ކަންތައް ކުރީމަ، ރަނގަުޅ ގޮތުަގއި މި ކޮށްލުމަްށފަހުގައި ނުބައި ގޮުތގައި މި ގިނަ ކަންތައްތައް ދޫ

ނޑުމެްނ  މީހުންނަށް މިކަން ކުރުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ވެްސ އުނދަޫގވެގެންދޭ. މީ ޙަީޤޤަތް. މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އްމުހި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ މި ގާނޫނަށް މިއަންނަ ބަދަލާ ގުިޅގެން މު ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

އޮންނަ މީހުންނަށް ނޫނީ  100ންނަށްކަން. %އެބަ އާދޭ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ބިން މިހާރު ވިއްކޭީނ ދިވެހީ

ވަގުތަށް  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކުންފުނިތަކަށްކަން ވެސް ކަަށވަރުެވގެން އެބަދޭ. މީ ވަރަްށ ރަނގަޅު ބަދަލެއް

އަދި  ؛މު ކަމެއް މި ބިލަށް މި ބަދަލުތައް ގެނައުން. އަދި ދައުލަތަށްއްވަރަށް މުހި އީލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިގަބޫ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  .އަޅުަގނޑު ޚާއްަޞކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރަކަށްއައިސް އަުޅގަ

ތަްނތަން އެބަ ިވއްކަމުންގެންދޭ.  އަޅަިއގެން މި ނޫންނަމަ ފްލެޓު ،ވަހިކަމުގެ ގެނޫންނަމަ ބޯހިޔާ ވެސް އެބަ ފްލެޓު

އޮންނަ ގޮތަީކ ހަމައެކަިނ  އޮންނަ ގޮތަީކ، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައި މި މިހާރު ހަމަޖެހިފައި މި ،އެހެންނަމަވެސް

ނަޑއަާޅފައި ނޫންނަމަ ސަުރކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަްނ ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި  ،ދައުލަތުން ނޫނީ ވިްއކާ  ،ހުންނަކަ

މު ކަމެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އްވަރަށް މުހި އީގެ ޓެކްސް. މ15ިވަނީ % ތަކަށް ހަމައެކަނި ފްރީ މިފްލެޓު
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 އަާޅއިރުަގއި އެ  ން ވެސް ިމގޮތަށް އަަޅއިދޭ ފްލެޓު. އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުމީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ކަެމއް

ނޑެްއގެ ތެރެއިްނ ކަމުގަިއ ވާނަމަ ކުން ބޯހިޔާވަހިކަން މި ފަރާތްތަ މިދެންނެވި  ،ދެނީ ސަރުކާރުން ަކނަޑައޅާ މިންގަ

ނޑު ދެކެން. މި ބިލު ދާ އްފަރާތްތަކަށް ވެސް ދިނުމަކީ މުހިގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު އަމިއްލަ  މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ދަންނަވާލަން އްކީ މުހިކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކުަރއްާވިއރު މިކަން ކުރެއްވުމަ މު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން  ތައް.ކަން މި ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތުން ކޮށްދެއްވާ މި .ބޭނުންވޭ މިހާރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ

ދަމާސް  ،ސްވީނަމަވެ  މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ މީހުން އެބަ އުޅޭ. މިސާލަކަށް ރެއިންބޯ ކަމުގައި

ސް، އައިމާ ކަމުަގއި ވީނަމަވެ  ؛ކިޔާ ބަޔަކު ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަދި ެއހެން ކޮންމެސް ނަމެއް  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ދެއްކެނީ. އަދި މިނޫން އެހެން ނަންނަމުގައި ހުރި  މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ މި ،ން ކަމުގައި ވީނަަމވެސްއަމި

ކަމެއް.  މުއްަބއްދަލުކޮށްލުމަީކ ވަރަށް މުހި ފަރާތްތަކާއެކު ކަންކަން. އެހެންވީާމ، މި ވެސް މި ކުންފުނިތަކުގައި

ކީ ކޮަބއިތޯ ރާތްތަކުގެ ޚިޔާލަފަ  ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިގެންނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އެ ދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް މިހާރު މި

ނުލެވުނު. ުދވާފަރު އިއް ޕާޓީެއްއގެ ވާހަަކ ދަންނަވަރޭގައި އެ މު ކަެމްއ. އަދި ައޅުަގނޑަށް ީމގެތެއްބެލުމަކީ ވެސް މުހި

ނޫން. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،ނޫން ؟މަތްތެރި، ކާކުތޯ އެއީހުޓެިހ، ރައްއަޅުަގނޑު ރަ ؛ދާއިރާގެ

އަމް. ންވީމާ، އާ ޕްލެޓީނި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ ކުްނފުނި. އަޅުަގނޑު އެ ކުންފުނީގެ ނަމެއް ހަނދާނެއް ނެތް. އެހެ

މި ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށްލަން. މީ ަސމާސާއަށް ދައްާކ ވާހަަކެއއް ހަމަ މު ކުންފުންޏެއް އް މި ކުންފުންޏަކީ ވެސް މުހި

އެކުގަިއ  ނޫން. މީ ސީރިއަސްކޮށް ދައްކާ ވާަހކަެއއް. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރާ، މި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނާ

ޙައްލުތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. އަދި މި  އިއްކަތް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ މީގަމި ކޮމިޓީން މި މަސަ ބައްދަލުކޮށްލަިއގެން

ފަރާތްތަކުން މިހާރު އެކުރާ  އަދި އެ އިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިތުރު ިހތްހަމަޖެހުމަކާ

ދޭ ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކުން އެ  ،ވަންޏާ މަސައްކަތަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އިތުރު ސަޕޯޓެއް ެދވިއްޖެ ކަމަށް

ކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ ފްލެޓް، ބޯހިޔާވަހިކަން ހަރުދަނާ ،ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސްގެންދާނެ. އަދި މިަކން ހަރުދަނާރަނގަޅުވެ 

ތައް ްއގައި ްފލެޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ކުރަން. އެީއ ލުއިފަސޭހަ އަގެ

ނޑު މި ދެއްކި ވާހަކަ ވަރަށް ކެްތތެރިކަމާއްވެސް މުހި ދިޔުމަކީމަޖެހިގެންހަ އެއްކޮްށ، ނިޒާމީ  މު ކަމެއް. އަުޅގަ

މުން ދަންނަވަ މައްސަލަެއއް ވެސް ނުަނާގ މިއަދު އަުޑއެްއސެވީތީ ުހރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ޝުކުރު

 ެދްއވި ފުރުޞަތަށް. ަވއްސަލާމް ރި ރައީސްޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށްއި އަޅުގަނގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމަ

 ޢަލައިކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި

ނުޑ ( އަިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.  ްށ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ކަިނ ގެނެވެނީ ހަމައެ މި އިޞްލާޙު މި ،އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ތާއީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ކަމަކީ

މީ  ،ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސް ނުލިބިގެން. އެހެން އެްއވެްސ ސަބަބެއް އޮެވގެނެްއ ނޫން. ިމ މިހާހިސާބަށް އަިއއިރު

ނޑީަގއި ނެތް ކަމެއް މި 2015 ނޑުމެން ސިކު ވެސް އައިްސގެންނުވާނެ.  އަހަރު ވަނަ އަހަރު. މިދިޔަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑުުރފިޔާއަށް  1އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުން  ރީ. މި ރަުނގެ ައުގަގއި މާލޭގެ ބިން މިހިމާލޭގެ ބިމެއް ރަން އަުގގަިއ، ގަ

. ނީމަވަނީ ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނުލިބު އެީއ މައްސަލައަކަށް މި ،ރުފިޔާއަށް ިވއްކާލުން 1އަުގގައި މާލޭގެ ބިން ހުއްޓާ 

ނިޑޔާރުގެ މައްސަަލއެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަމިއް ނޑި އެކުރި ޙުކުމަށް އެ ފަ ނިޑ، ހަމަ ސިކު ަލ ސިކު

ކްސް ނުލިބުނީމާ ގާނޫނަށް ކުރެވުނީާމ އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު މި ރާއްޖެއަކު ނެތް. ޓެ ޙުކުމް ނުކުރާގަބޫލު

ނޑުމެން މިބަދަލު މި މާލޭގައި ކުރެޭވ  ،އުޅެނީ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެހެން ނުކުތާއަކީ  ގެނެސްގެން ޓެކްސް ހޯދަން އަޅުގަ

ފާިރއަކީ ިބން ކުއްޔަށް ދީގެްނ، އިމާރާްތތައް ކުްއޔަށް ދީގެން ައޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަ

ރާއްޖޭެގ  ؟ތޯތްކުެރވޭނެ އުސޫުލތަކެއް އެަބއޮމިދަންނަވާ ކުލި ރެގިއުލޭޓު ؟ކޮަބއިތޯ ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސްވިޔަފާރި. 

މިދަންނަވާ ރާއްޖެތެރޭެގ  ،ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވާއިރު މާލެއަށް ހިޖުރަކުރުވާނަމޭ ރާއްޖޭގެ ރަ  60އާބާދީގެ %

ންނެވި ނޯވޭ. މިދެ ކަތިލުން ނޫން އެހެން ސަބަބެއް، އިނެްސގެން އަނަދވަޅެްއަގއި ޖައްސަ ތަނަށް ގެ ރައްޔިތުން މި

ނ ،ކުެރވޭނެ ުއސޫލުތަކެްއ ނެތިއުސޫލުން ކުލި ެރިގއުލޭޓު ތުރަށް މީހުން ޑުމެން އިާމލެއަށް މީހުން ގެނައުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިކަމެތިކުރު ން. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ޓެކްސް ނުލިބުނީމާ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބުނީމާ އަޅުގަ

ޮގވީމާ ދެން  ގެނެވެނީ. މާ ލަސްވަީނ. ހުރިހާ ކަމެއްގައި މާ ަލސްވަނީ. ބޮން ހޭއަރަިއގެން ގާނޫނަށް ބަދަލު މި

ޖެހެނީ. މިހެން ވީމާ ސްއަުރވާލަިއގެން ނިންމަންޖެހެނީ. އަވަތަނަށް ގެންނަން ނޫނެއް މިރިޒަްމގެ ގާއަޅުަގނޑުމެން ޓެރަ

ނޑު އަިދވެސް ފާހަގަކޮށްލާނަންްނގެ ރާއްޖޭގެ ކަްނތައްތައް ހަމަމަގަށް އެިޅގެންއަޅުަގނޑުމެ މި ގާނޫނަށް  .ުނދަނީ. އަޅުގަ

ކަންކަަމށް އެބަ އާދޭ ބަދަލުތަކެްއ،  ކުާމއި މިކަމަށް، ބިން ވިއް ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަަބބުން އެބަ އާދޭ މި މި

އަދިެވސް ވިސްނާލަްނ އެބަ ޖެހޭ މިކަން ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް،  ،އިޞްލާޙުތަކެްއ. އެހެންނަމަެވސް

ވި މާލޭގެ ބިން މިހާރުވެސް މިދެންނެ ،ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކަމެއް ރަނގަޅު ަގާވއިދުތަކެއް ހެދިެގން ނޫނީ މި

 . އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިކަމާބެލި އޮތިއްޔާ ފަހުންވެސް އެކަން ނުބެލިދާނީިމހާރު ނު ،އަުގގައި ިވއްކަމުންދާއިރު

ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭަގއި މިދެންނެވިހެން ކުލީގެ ިވޔަފާރި، މި މާލޭގެ 
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ެވސް ސަރުކާރުގެ ެއއްެވސް ކަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރި މީ އެްއގޮތަ ގެން މިބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކާ ކުްއޔަށް ދީ

ބޮޑު އާމްދަނީެއއް  ،މުއައްސަާސއަކުން ބަލާ އެްއެޗއް ނޫން. އަދި ެޓކްސްެގ ޮގތުގައި ެޓކްސް ަނގަން ފަށަިއފި ނަމަ

ސަބަބުތަކެއް ވެސް އޭަގިއ . ާވއިރު ވެްސ މިކަން ބަލާނެ، މި ވާހަކަ ދަްއކާނެ ބަޔަކު ނެތް ދައުލަތަށް ލިބޭ އެްއޗަކަށް

ތަކެއް ނުދެެކވޭނެ. އެ ވާހަކަަތއް ދައްކަްނ ވާހަކަ އެ ،. ުކއްޔަށް ތަންދޭ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ ނަމަތްއެބައޮ

ތިބީ ކުއްޔަްށ ތަންތަން ދޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވާތީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން މަދު މީހަކު، ައޅުަގނޑު ކަހަލަ މަދު 

. މި އުޅެނީ ކުލި ދަްއކާ މީހަކު ޫނނީ މި ވާހަކަ ދަްއކާނެ މީހަުކ ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ަމްއސަލަ ދިމާވެގެން ،ހަކުމީ

މިދެންނެވިހެން މާލޭގެ ބިންބިމާއި ތަންތަނުން ޓެކްސް  ތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަންޏާއަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން ދައުލަ

އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެއްޖެ ކުެރވޭ ަގާވއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރެ ނޫނިްއޔާ ރެިގއުލޭޓު ،ނަގަން ފަށައިފިއްޔާ 

ނޑުމެްނ  1ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުުރވެެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ބިން  ރުފިާޔއަށް މާލޭެގ ބިމެއް ވިއްކީމާ އަުޅގަ

 އިްއގައި ިމހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާގޮތެ މުއްމިދެންނެވިހެން އަުޅަގނޑުމެން އާއުޅުމަކީ ގެން މިކަން ކުރަން ރިވެހަމަހޭވެ

އެކަމެްއގެ އަނިޔާ ލިުބނީމާ ނޫނިއްޔާމުން އެކަެމއް  ،ިނމުނީމާ ކަްނވެ ؛ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންގެންާދ އުސޫުލގެ މަތިން

ނޑު ދަންނަވާނީ  ވެްސ  ގެނެޭވ އިޞްލާާޙއެުކ މާލޭގެ ބިމުގެ ކުްއޔަށް މިކަމުަގއި މި ،ކުރުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ހަމަހަމަ ގޮތުގައި މާލޭގެ ބިން ކުްއޔަށް  ،ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެއް ުއސޫލަކުން ،އެބަ ޖެހޭ ގަވާއިދުތަެކއް ހެދިެގން

ނޑު އެދޭ   ދީގެން، އިމާރާތްަތއް ުކއްޔަްށ ދެވިގެން ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް އުޅެވޭނެ ގޮތް މިތާ ހެދުން އެއީ އަުޅގަ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރްއޔާ.ގޮތެކޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކާށިދޫ ާދއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް، ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކު  2002/1ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ގޮތަކަށް ާތއީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް ށް ހުށަހެޅިފައި މި( އަބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) މީގައި  ،ވާ އިޞްލާޙަށް މައިގަ

ނޑުެމން މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ  ހުރި.ލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކެއް އެބަފާހަގަކޮށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނަޑއަަޅންޖެހެނީ އެންމެ މަތީ އަގު. އެ އެްއޗެއް  މުއްއާ ،ތަންކޮޅަކީ ވިްއކިދާނެ އެންެމ ގޮތެްއގައި އެްއޗެހި ިވއްކުމުގެ ކަ

ނޑަ އްމަތީ އަގު. އާ  އެއީެއއް ނޫންހެން  ށް ހީވަނީމުކޮށް އެންމެ ދަށް އަގު އެްއޗެހި ވިްއކުުމގައި ަކނަޑއެޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މިހާރު ދިމާވެގެން މި ،މު ކަމަކީ. އެެހންނަމަވެސްއްއެންމެ މުހި ުއޅޭ މައްސަަލއަކީ މާޭލގައި  އަުޅގަ
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ނގެ ޯގއްެޗއް ިވއްކާލީ. ދެން ރުފިާޔއަށް ކަންނޭ 1އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ދުަވސްތަކުަގއި ހިނގަިއގެންދިޔަ ކަމެއް. 

ނޑުމެން ދުނިޔަލުމު އުސޫއްއާ ނޑުތަކެްއ ހުރޭ. މި ބާވަުތގެ ވީ ގޮތުްނ ވެސް ގަބޫލުތައް ހުރޭ. ައޅުގަ ކުރާ މިްނގަ

ނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ. ބަލާފައި ކަންތައްތަކަީކ ކަމެްއ ދިމާ ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަެމއް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަުޅގަ

އެއީ ހޯދޭެނ  އިއަޅަ ނިންމި ބަަޔކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު  ނުވަަތ ެއކަންތަކެއް ގަިއ،އެކަންތައްަތކެއް ކުރި ބަަޔާކ ދޭތެރޭ

ނޑަށް ީހވަނީ ކޮންމެހެން ކަމެއް ދިމާާވއިރަށް އަުޅަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ،ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް  މިގޮތަށް ހެންއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ  ނޑު ،މި ކަންތައްތައް ކުރާކަށް. މިޮގތަށް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ައޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އި އެހެން ޕޮއިންޓުތަެކއް ެވސް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ަބއެއް 

ެވސް ވަރަށް ގިަނ  ހަމަ ާރްއޖޭގެ ވަރަްށ ބޮޑު ަބއެއް ތިެބން މި ޖެހެނީ މާލޭގައި. އަިދ މާލޭގެ ،ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި

ނޑަކަށް % ގެތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެްނ ތިބެނީ. ތިބޭއިރު އާމްދަނީ ،ލޭގެ ގެދޮރުރައްޔިތުންނަކީ މާ މި  85ގާތްގަ

 ؛ދަނީ. ތަފާތު އެކި މައްސަލަތައް ހޭދަކޮށްލަންޖެހެނީ ކުއްޔަށް. ޭއގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވަމުން މި 

ދަނީ. އެކޮމަޑޭޝަން ނުވަަތ  ހޭ ހޭދަތަކަށް ފައިސާ ނެތިގެން މިކުރަންޖެހޭ ހޭދަތަކާއި އެނޫންެވސް ކުރަންޖެ އިތަޢުލީމާ

ނޑަށް ހީވަނީ ިދވެިހ . ަދއްކަންޖެހޭ ފައިާސގެ އަދަދު ޮބޑުވުމުން، ުކއްޔަށް ދޭންޖެހޭ ގެދިރިއުޅުމަށް ޓަަކއި ތަނު  އަުޅގަ

 އިލާފައި މީގަ އިސް ވިސްނަ މުހެން ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ޓަކައި މި ކަމަށް ވެ އްސަރުކާރަށް މިހާރު ހަމަ ވަަރށް މުހި

ެވސް ޚަރަދުތަކެްއ ދާނެކަން.  ވެސް ައގުތަކެްއ ަކނަޑއަޅަްނ އެބަޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ އިމާރާްތކުރުމުގައި 

ނޑުެމންނަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެބަ އިނގޭ  އްމު ގޮެތއްަގއި ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން އާއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ޖެހޭ ސަބަބަކީ ދުނިޭޔގެ އެހެްނ  މި ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ައގުތަުކގައި. އެހެން ދަންނަވަން މި ކުއްޔަްށ ދީފައި

ނޫނީ ސީލިންގ  ،އެ ބޮޑު ައގަކަށް ވާތީވެ. ދެްނ ހަމައެއާެއކު މި ގޮތަށް ައގުތަެކއްބަލާއިރު އިއަޅަތަންތަނާ 

ނޑައަާޅ ަކމަށް ވަންޏާ ކޮންޓްރޯލްކުާރ ަކމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ވަރަށް އިންޓްރެސްޓިންގ  އެްއޗެހިތަކުަގއި ކަ

ން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ވިސްނާލު ގައި ެވސްދޭތެރޭ  އާކަމަކަށް ވާނެހެން ރައްޔިތުންނަށް މިނިމަމް ވޭޖަސް

ބަތިބި އެްއވަެރްއެގ ތަކުަގއި އެުނވަތަ ކުންފުނި ،ރުިފޔާ 5000ގޮުތގައި  ގެއްމުކޮށް ައޅުަގނުޑމެން ސަބްސިޑީއާ އެބަތިބި 

ިސވިލް ސަރިވްސގައި ވަރަށް ދަށް މުސާރަ  ،ަވޒީފާ އަާދކުރާއިރު ިސވިލް ސަރިވސްގެ ެއއްކަހަލަ ،މަސައްކަތް

ވެސް ހަމަހަމަކަން  ތަކުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި މުސާަރތަކެއް ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީާމ، މީގައިސަރުކާުރގެ ކުންފުނި ،ލިބިފައި

 ޙައްޤުތައް އަުޅަގނޑުމެން ހިފަހައްޓަން އެބަ ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބިދޭްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނޫނުއަސާސީޤާއަންނަންވީ. 

ބަޔަކަށް ވަކި ގޮތްތަެކއް ަވިކ  ،ހަމައެްއަގއި. ވަކި ބަަޔކު އިސްތިސްނާެވގެންހޭ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއްޖެ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ގޮެތްއ ނޫންހެން. އެވެގެން ހެންވީމާ، މިގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނައިުރ ިދއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޮބަޑށް ފެންނަ ކަމެއް މި ކަންތަްއތަކަށް ވިސްލާމުން. ޚާއްަޞޮކށް މާލޭގައި ކުީލގެ ކަންތައް 

އްޒަތްތެރި މެންބަެރއް އިނެ. އަނެއްާކ ކޮންމެވެްސ ެއހެން ރެގިއުލޭުޓކޮށް ޭއގެ ވެްސ ކަންތައްތަެކއް އޮންނާ
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އެްއެޗއް ިވްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ މައްސަލަެއްއ ނެތް. ސަރުކާރަށް ޓެްކސް  .އޮތީ ެޓކްސް މިހާރު މި 15% ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ނުޑމެން ހަމަ އެލިބެން   ،ކަމަށް ތާއީދު. ސަރުކާރުން، ސަުރކާރަްށ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައިއެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަބަުދެވސް ތިބޭނީ ހަމަ ވޯޓުދޭން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކޮ ންމެ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

 މައްސަލަެއއް ނެތް އެ  .. އެހެންނަމަވެްސ، ކޮބައިތޯއޭ މި ތަންތަން ކުއްަޔށް ދީގެން އެއަކުން އެްއޗެއް ނުނެގޭތައްޔާރަށް

ސް، އޭގެ ައގުތަްއ އެހެންނަމަވެ ،އިބައި ދޫކޮށްލަންވީ. ރައްޔިތުްނނަށް ބާރު ބޮޑުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެބައި ދޫކޮށްލާފަ

ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. މިނިމަމް ވޭޖެސްއަކާ ދޭތެރޭ ިވސްނަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު މާ ގިނަ ދުވަސްހެން ައޅުަގނޑަްށ ކޮންޓްރޯލް

ނޑު ހަމަެއކަިނ ފާވަނީ މި ދަނީ އެކަމާ ވެސް ވާހަކަހީ ގެ ހަގަކޮށްލަން ފުރުޞަތުދެެކވި. އެހެންވީާމ، އެ ޕޮއިންޓު އަުޅގަ

 ކުރީ. ޝުކުރިއްާޔ.ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އި ޝުކުރިއްާޔ  އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ

ްށ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ) 2002/1އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ގާނޫނު ނަންބަރު އި ޝުކުރިއްާޔ 

އަދި މި ބިލު  ލަ ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑު ެވސް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަްށ ޖުމު

ތަނުން ހަދަނީ އާއްމު ރައްޔިތުންެގ  ވެސް މި ާގނޫނުތަކެއް ހުރިހާ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހުށަހަޅުއްވަމުން އި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިްނ ކަމުގައި. އެހެންކަމުން، ދެންމެ އިިއ ލާބަޔަށް ަޓކައި ފައިދާޔާ

ން ަރއްޔިތުންނަށް ވާ ފަދައިޓެކްްސ ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް މުހިއްމު މި ނެޭގ  ދައުލަތަށް، އަޅުަގނުޑ ވެްސ ދެޭކގޮތުަގއި

އުޅެނީ  އެދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޮބޑު ޕަސެންޓެއް މި ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ލިބުން ވެސް ރައްޔިތުން އެބަ

ދަނީ ކުލި  ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން. އެ މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ބައެއް މިހުޅުމާލޭަގއި  ،މާލޭގައި

މުރު ހޭދަުކރަނީ ކުލި ދެއްކުމަށް. މިއީ ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ އުާފެވރި ދިރިއުޅުމަކަށް ނުވާނެ. ދެއްކުމަށް. މުޅި އު

ނޑު އެެދން ހަމަ ސަރުކާ ކުލި ރެގިއުލޭޓުކުެރވޭނެ  .ރުން މިކަމާ ފުންކޮށް ވިސްނަވައިދެްއވުަމށްއެހެންކަމުން، އަުޅގަ

އެ މީހަުކ ހިތަށްއެރި އަެގއް ނުކިޔޭެނ  ،ބަްއޓަންވާނެ ގޮތަކަށް  އަދި ކުލި ވަކި ގޮތަކަށް .އިމުކޮށްދިނުމަށްޤާނިޒާމެއް 

އެދުމެްއ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެީއ އީ އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭފަދަ ގޮތަކަށް ކުލިތައް ަބއްަޓންވެގެންދިއުްނ އެ 

ްނކަމުން، ނިކުންނަ އިޖުތިމާޢީ ވުން. އެހެވެްސ ުކލީގެ ައގުތަްއ ބޮޑު  ރައްޔިތުންެގ ވަރަށް ޮބޑު ަޝކުާވއެއް ޙަޤީޤަުތގައި 

އަްށ ގިނަ ޢާއިލާތައް ރޫޅިަފއި މާލެ ވެްސ ވަރަްށ ިގނަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ޤައުުމގައި. އެބަހުރި ހަމަ ވަރަށް މައްސަލަތައް
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ކުލި  ،އަށް ބަދަލުވެރީންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަްށ މާލެދަ ،ރަށުަގއި އުޅުމަށްަފހު ކިޔަަވއިދިނުމަށް ޓަކައި ،ބަދަލުވެ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެޭވ  ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ބިމާ ކިގެން ވަރަށް ހާލުގަިއ ޖެހިފައިނުދެއް

ނުޑ އެހެން މެންބަރުންނެކޭ އެއް ފަދައިން ވެސް ކުީލގެ ވާަހކަ މި ދެއްކެނީ. މި ހުރިހާ  އިޞްލާޙަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ މިތަ ޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަ .ނުން ގާނޫނު ހަދާއިރުކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ކޮށްފައި ތިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ފާސްޮކށްދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މެންބަރުން އިންތިޚާބު

މު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އް އާފަހަރު ބައެއް ގާނޫނުތަުކަގއި ހަމަ  ބައެއް .އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން

ނޑުމެން ހަމަ  ފައިދާވާ ގޮަތކަށް ނޫން މި މަޖިލީހުން ބައެއް ފަހަރު ކަންތައްތައް ކުެރވެނީކީ. ިއއްެޔ ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ވާހަކަދެއްެކވީ  ހެންހުރިހާ މެންބަރުން ދެްއކެވިބިލަށް ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ވާހަކަ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ

 މު ބިލެއް ކަމުަގއި އްހުރި. އެ ބިަލކީ ޤަުއމަށް މުހި ޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ އެ ބިުލގަިއ ހުށަހެޅިފައިންއިޞްލާޙުކުރަ

ިމއަދު  ،ނައިސްއިން އެްއވެސް ކަމަަކށް އިޞްލާޙު. އެހެންނަަމވެސް، އެހުރި ކަންޮބުޑވުންތައް ހާމަކުރި ޭއގައި ،ވިޔަސް 

ވެްސ  ތަކެއްަގއިޑަށް ީހވަނީ ހުރިހާ ބިލުތަން މި ެފންނަނީ. އަޅުަގނ ފަިއވާކުރެވިަގނޑުމެންނަށް ެއ ބިލު ެއޖެންޑާއަޅު

އްމު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކީ އާ .މެންބަރުން ވެސް މިހާރަށް ވުރެ ފުންކޮށް ވިސްނަަވންޖެހޭހެން ހުރިހާ

 މު ކަމެއްއްހިުކރުން ވަރަށް މުކަށް ބަްއޓަންޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް އެންމެ ހަނިނުވާނެ ގޮތަކޮބައިތޯ ވިސްނަވާަފއި ހަމަ ރައް

ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުްނ  ،ފަހަރު ގާނޫނުތައް ހެދުމުން ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބައެއް

ވެސް ެއ  . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ގާނޫނު ހަދާއިރުގާނޫނެްއ ނެތުމަށް ވުރެ ،ބޮޑު ވާ އުނދަގޫ މާ

ކަްށ ކުރަނިވި ގޮތަވެސް އެންމެ ލާބަޔާއި މަންފާށް ދައުލަތަ ،އިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ގާނޫނަކުން ރައްޔިތުންނަށް ެއންމެ ފަ

 . ޝުކުރިއްާޔ.ންގާނޫނުތައް ބައްޓަްނކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިޝުކުރިއްޔާ 

 އިބްރާހީމަށް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް  ( ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1އެދުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު މި `. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުެގ ވެސް ިޚޔާލުތަެކއް ހުރީމާ  ،ށް އިޞްލާެޙއް ގެނައުުމގެ ބިލުގައި ހުށަހެޅިފަިއވުމާ އެީކގައި އަ މިކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުގެ ިޚޔާުލތަކެއް މީގެތެޭރގައި ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންަތްއތަކުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެދްއވުން އެދި ވާތީވެ  އަުޅގަ

 ،އޮތީ  ެގނެވުނު އިޞްލާޙުަތކުެގ ތެރޭަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއ މި އަށްވަނަ މާއްދާ  19ާއދެ، ލަން ބޭނުންވެގެން. ދަންނަވާ
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މާރާތް އިެއއްމެދު  ،އެްއވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން .1އޮތީ )ނ( ގެ  ނަންބަރުތަކެއް ދެއްވާަފއި މި

ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް  ކު ޝަރުޢީމީހަ ވިއްކަން އެދޭ މީހާއާއި އެ މާރާެތއްެގ ފްލެޓުއިނުވަތަ އެއްމެދު 

ދިރިއުޅެވޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުން. އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މިއީ ކުރީގައި ވެްސ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި 

 ިނކަމެތި ޮގތަކަށް އަސްލު ކަންތައްަތއް  ،ނުކުތާެއކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ނުކުތާެގ އަީލގަިއ ވަރަށް ދެރަ ތްއޮ

ގެންދިަޔއިމާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންަތއްތަުކގެ މައްަޗށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުން އަުޅަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވެ

މީހަކު ނުވަތަ ެއ ގޯްއޗެއް ލިބިފައި އޮންނަ  އާދެ، ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރުަގއި އެ

 18މުރުން އުކަމަށް މި ބަލަނީ  ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުން ތިބޭ ،އިމީހާގެ ދަރިން ތިބެފަ އެ ،މީހަކު

ކަމުގައި  ގޮތުްނ ބަލަންޖެހޭ މީހެއް ިހސާބުން އޭނަ ޝަރުޢީ އެ .ނަމަ ކަމުގަިއ ވަނީ އަހަރުވުން ފިރިހެން ކުއްަޖކު

ކަމުގައި ވަންޏާ  ނީނދެ ހުރެއްޖެ ވީނަމަވެސް މީހަކާ އިކަުމގަ އަހަރު ފުރިފަިއވީ 18ނުބެލެވޭ. އަންހެން ކުއްޖަކު ޭއނަ 

، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިަފިއ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ .އޮތީ އެއީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި މި

މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި  ެދނީ ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލާއި އެ  އަސްލު ގޯތިގެދޮރު މި ،ލަތުގައި ވެސް މި ޯގތިހާމި ދެ 

ައދި އެހެން ކޮންމެ ގޮތަކަްށ  .ގޮތުަގއި ނުވަަތ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި މި ެދވެނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް ގެވޭ ޯގއްެޗއް ދެ

 ވަރަށް ހިތާމަވެރި ަކންތައްތަކެއް ހިނގާފައި އެބަ  ،ލަން ބޭނުންވަނީކަމުަގއި ވީނަަމވެސް. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާ ދެވުނު

ހުއްޭޓ  ފަހަރު އެބަ ވާއިުރގަިއ ބައެއް ހެން ތަނެއް ހުރުން ެއއީ ލާޒިމްކޮށްަފއިހުއްޓޭ. މިސާލަކަށް، ދިރިއުޭޅނެ އެ

އޭނަ ދިރިއުޅޭނެ ެއހެން ތަނެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭަގއި އެ ގޯީތގެ ވެރިފަރާތުން ތަނެއް ކުއްޔަްށ  ،ނިމިފައި

މުގައި ވީނަމަެވސް އެފަދަ ތަނެއް އޮތްކަން ުނވަތަ އެޫނން ތަނަކުން ކަ ،ިވޔަސް އެއީ ލަްނކާއިން ؛ހިފައިގެން ހުރުން

ލަތުގައި ހާީމހާއަށް މިލްކުނުވާ  ފައިާސ ދައްކަމުންދާ ގޯއްޗެއް އެ ،ދެއްކުން. މިސާލަކަށް، ހުޅުމާލެއިން ގޯއްެޗއް ލިބި

ލަިއގެން ކަމަށް ބަ އޭނަ ދިިރއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް އޮތް ،ހުއްޓޭ ެއއީ އޭަނެގ ތަނެއްެގ ގޮުތގަިއ ބަލަިއގެން  ވެސް އެބަ

ލަތަށް ދާއިރުގައި މިއީ ވަރަށް ހާ މި ، ތަން ވިއްކާލުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބިފަ. އެހެންވީމާ އަސްލު އޮންނަ ،އެހެން ތަނެއް

އެ ގޯތީެގ  .ލުގައި ޖެހިގެން އެބަދޭހާވާީތެވ ދަރިން ވަރަށް ބިކަ ކަމުގައި ނޭއްގާނީ ގޮަތކަށް އަސްލު ޮއންނަ ކަމެއް

ދަރިންނާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެބައޮތް  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  ަތ މަންމަ ވެރިފަރާތް އެއީ ބައްޕަ ނުވަ

ނޑު ދަންަނވާނީ މީގެ އެންމެ ދެރަ ނިކަމެތިކަމެއް މި ދިމާވަނީ ެއ  ،އަސްލު މިކަހަލަ ކަންތައްަތކެްއ ދިމާވެފަ. އަުޅގަ

ބަލާއިރުަގއި ދަރިންގެ  އިލުން ވާރުތަވެިރޔަކު ޯހދަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ައންހެން ކުދިންނަށޭ. ތަރިކައިގެ އުސޫދަރީ

ހުސް އަންހެން  .ގޮތުަގއި ތިބި އަންހެން ކުދިންނަށް ވަރަށް ނޭނގޭ ހިސާބެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ވެސް އައިސްދާނެ

ައއި  ދަރިން ތިބެފައި ވާރުަތވެރިެއއްެގ ގޮުތަގއި ފިރިހެނަކު ައއިސްދާނެ ވަރަށް ދުރުން. ެއކަމަކު، އެންމެ ފަހުން

އިމުެވގެން އެ ދިޔަީއ. ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޤާއިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ަތރިކަިއގެ އުސޫލުން ލިބޭނެ އުސޫލެއް 

ކުރިން ކޯޓުތަކުން ނިންމަމުންދިޔަ ގޮތާ ވަރަށް ތަފާތު ގޮެތއް. ެއއީ ވަރަށް ރަނގަޅު. ަދންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، 
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ހުށަހަޅާއިރުގައި އެ މާއްާދއެްއގެ ސަބަބުން މިގޮތަށް ބިން ވިއްކުމަށް ފުރުޞަތު  ށްގޮތަމިފަދަ ކަންތައްތައް މި

ހުޅުވިގެންާދއިރުަގއި މި ކަންަތއްތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ިރޢާޔަތްކޮށްދެްއވާށޭ. އެީއ ދަރިން ބިކަެވގެންނުދިއުމަށް ަޓކައި. 

ލާއިރު އިެއ ގޯީތގެ ބަެއއް ިވއްކަ ދަރިން އެބަތިބި.  12ހަރު ފަ  ބަެއއް .މިސާލަކަށް، ގޯތީގެ ަބެއއް ާބއްވާަފއި ވިްއކަފާނެ

ކަމަށް  ލާއިައކަފޫޓު ިވއްކަ  600ތް ތަނަކުން ައކަފޫޓު އޮ 1200ުނވަތަ  .ުވން އެކަީށގެންވޭ އަކަފޫޓު ކަމަށް 600އެއީ 

ކުދިންގެ ނިސްބަތަށް  12ކުދިން ތިބޭއިރުަގއި ދެން ގޯީތގައި ބާކީ އޮންނަ ބަިއގައި ެއ  12އެބަވޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޫނަށް މިފަދަ ގޮަތކަށް ގާ ،ކަމަށް ލަަތށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭހާމި ، ކަފޫޓު ވެްސ ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާއަ 50ބަލާއިރު 

ޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހެދި ނިމިގެންދާއިރު.  ކަންތައްތަކަށް އަސްުލގައި ިރޢާޔަތްކުރަން އެބަ އިޞްލާޙުގެންނައިުރަގއި މި

ގެންނަ ވާހަކަ އެބަ ވިދާޅުވޭ. ކަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިޞްލާޙު ނީ ބައެްއ ފަރާތްތަކުން ގާނޫނުތައަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

. އެއީ ވެސް ަބދަލެއް ގެންނަންޖެހިދާނޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިްނސާނުން ހަދާ ގާނޫނެއްގައި ކިތަންމެ އަވަހަކަށް

ކަމުގަިއ  އުޅުނުދިގެންކިތަންމެ މޮޅުކަމަށް ހެ ،ނޫން ތައްތައް ދަންނަ މީހުންނެއްއިންސާނުންނަކީ އެންމެ މޮޅަށް ކަން

ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް  ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ ސުވާލެްއ ކޮށްފި .ންނާނެވެސް. ނޭނގޭ ެއއްވެްސ ކަމެއް ނޯވީނަމަ

ދެން  ؛ނީނގޭ ެއްއވެސް ކަެމއް ނޯވޭ. ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަސްލު ކަމެއް ކޮށްލަން ބަލާއިުރ އެނގޭނެ. އެކަމަުކ، އަ އެ

ގޯތިތައް. އެ ގޯތިަތއް ހުރީ  އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަށް ތަރިކަިއގެ އުސޫލުން ބައިތުލްމާލަށް ނެގިފައި ހުރި ބައެއް

ދޭތެރޭގައި ވެސް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިސްނާވަަޑއިގެން މި ތަންތަން  ނުެލވި ދޫކޮށްލެވިފަ. މި ތަންތަނާއިއަޅަ

މާލޭަގިއ ވެސް އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ  ްށ؛ކުރެވޭނެ ގޮތައްގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ބޭނުންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އުޫސލެ

އުޅެން އަދިވެްސ  . ެއ ގޯތިތައް ހުރީ އެބަޔަުކ އުޅޭެނ ގޮތަކަށްބިފައި ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބފަގޯތިތައް ސަުރކާރަށް ލި

ޖެހޭ ހާމަކުރަން.  އެ ކަންަތއްތައް ވެސް އެބަ ،ލައި. އެ ތަންތަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރކޮށްގެން ބަދޫކޮށްލެވިފަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ޓެރަރިޒަމުގެ ބިލުގެ ވާހަަކ ވިދާޅުެވއްޖެ. ޓެރަރިޒަމް  ،ލެއްަގއިހާބިލަކީ އެްއވެސް  ގެދެން އަޅުގަ

އީ. އެއީ ދިމާެވގެން ެވއްދި ބިލެއް ނޫން އެ ،ދިސާ ހިނގައިގެންހާތަނަށް މިއަދު ނުވަތަ މި  ލެއްަގއި މިހާއެްއވެސް 

ނޑަކަށް  ތަނުަގއި ބިލުތަކަީކ  މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވެްސ ހަމަ ވައްދާފައި އޮތް ބިެލއް. މި 2މީގެ ގާްތގަ

ނޑުމެން މިހާހައްޓަންޖެހޭ އެްއެޗއް ނޫން. މި ފުނިޖައްސާފައި ބަ  ،ފަހު ބިލެއް ޖެހެނީ ބިލަކަށް ލަތުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބިލަކަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަމުން. އެގޮތުްނ  .ދަނީ ކަންތައްތައް ނިންމަމުން މިފަހު ބިލެއް އަޅުގަ

ބިލެއްަގއި ބަަޔކު ، މި ބިލަކީ ވެސް މިއީ. ެއހެންވީމާ ހަމަ އެ ތަރުތީބުން އައިްސގެން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލެއް 

 ...ނަށްމީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



21 

 

އުތުރު ދާއިާރެގ  ނީ މައްޗަްނގޮޅީރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ންނަށް އެންމެ ާއއްމު އާދައިގެ ރަްއޔިތު ،ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ މި

ބެހޭ ގާނޫނެއްެގ  ބިމާ ،ާވިއރު މަލުުކރަންޖެހިފައިވާ ކަމަކަށްހައްއެންމެ އުނދަގޫ ތަ، ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ދަތި

ޑުމެންނަށް މިއަދު . އަޅުަގނއެީކަގއި އަުޑއަހާނެ ވެސް ވަރަށް ޝަުއޤުވެރިކަމާ ވާހަކަދަްއކާއިރު ރަްއޔިތުން ހަމަގައިމު

އަގުޮބޑުވީނުން ރަްއޔިތުންނަށް ކުލި އަގުޮބޑުވި  ،ައގުބޮުޑވީނުންބިމުގެ ކަންތައްަތއް ައގުބޮުޑވި ދަނީ  ިއިވގެން މިމިތާގައި 

ގޯްއެޗއް ނިންމުމުގައި އެއް ރުފިާޔއަށް ކޯޓުން މި ނިންމި ހައި  ،ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ. އެެހން އެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު 

އުޭޅ  ކަމަށް މިތާ މެންަބރުން އެބަ ވިާދޅުވޭ މި ހުަށހެޅުނީ. ދަންނަވަން މި ކަންބޮޑުެވގެން އެކަމާ ،ިއގެންވިްއކާލަ

 .މީހާ އެބަ ކުލި ކުަޑކުރަންޖެހޭ . ހަމަ އެމެއް ވިްއކާލިޔަްސ ލިބިދޭންޖެހޭވާހަކަައކީ، ދައުލަތަށް އެބަ އާމްދަނީ ބި

ޖެހުނީމަ އަނެއްކާ ކުިލ  އްޔާެއކަމަކު ކު  ،ށް ައގު ޮބޑުކުރަންޖެހިފައިލާ މީހާ އެއައިދައުލަތަށް ފައިސާ ދީފައި ިވއްކަ 

ނުޑމެން އެބަ ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން. އެްއ  ،ކުޑަކުރަންޖެހިފައި ކޮންމެވެްސ އެއް އަނަގޔަކުން އަުޅގަ

 ،މާރާތާއި ދޫކުރަންޖެހޭ ކުއްޔާއިޅާ މީހާ އަ ވަންޏާ ދެން އެ ކަމަށް  ރުފިޔާއަށް މީހާއަށް އަގު ހެޮޔކޮށް އެ ބިން ލިބޭ

. ކަމެއް އަންނާނެ ެވސް ކޮްނމެވެސް ގޮަތކަށް ރައްޔިތުންަނށް ލުއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކުަޑެވގެްނދާއިރު ހަމަގައިމު

ެވސް މި ސަރުކާުރ އޮެވގެން ލިބުނު ފައިދާެއއް  ހިސާބަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަގައިމުދައުލަތަށް ފައިސާ ދީގެން ިމހާ

ނޑުމެން ބަލައިލަމާތޯކަމުންދާ ވާހަކައެއް. ހަމަ މީގެކަން އެއީ ރައްޔިތުން ހަމަ މިއަދު ދައްނެތް މީގައި  ،އިތުރަށް އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގަވާއިެދއް ހަދާފައި އެ  ،މި ކަންތައްތައް މި ދޫކޮށްލެވެނީ ގަވާއިދަށް. ދޫކޮށްލެޭވއިރު

 !ޖެހެނީ އެއަށް ތަބާވެެގން އެކަން ކުރަން. ތެދެއްމެ އް ޖެހީމަ ރައްޔިތު މީހާައށް މިބޭނުންާވ އަގެ  މީހުން އެން ގަާވއިދު

އާއްމުކޮށް ާޝއިޢުކުރާނެ. ެއަކމަކު، މި މަޖިލީހުގައި ބިލު ހަދާހެން ގަވާއިދު ެވސް ހަމަ އެ ދުވަހުން އެ ުދވަހަށް 

. ހަމަ ާރސްޓަސްލާފައި ެއ ކަންކަން ވެފަ އޮތީ އާްއމުކޮށް ޝާއިޢުކުެރވިފައި އޮްތ ގަާވއިދަކަށް ޝާއިޢުކުރީމަ އެ

ލަންޖެހޭ. ވެސް އެބަ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާގޮތް  އެގޮތަށް ނިންމާނެ. ދެން ގަާވއިދުތަކަށް ދޫކޮށްލީމަ ވާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަާނ ތަކެތީގެ ގާނޫނުަގއި މި އޮންނަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީައށް ދޫކޮށްލާފައި ރާއްެޖއަށް 

ގޮތްގޮުތގެ އެްކސްޕްލޯސިވްސް ކަހަލަ ެއްއެޗހި ގެންނާނެ ގަާވއިދު ހެދުމާއި އެތެރެކުރާނެ  ،މަނާ ބަޑިގެނައުން 

 ރާއްޖެއަށް ނުަރއްކާތެރި  މި ،ނުކުމެވަަޑއިގެން އެ ވިދާޅުވީ ކާރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދުވަހު ަސރުކަންތައްތައް. އިހަށް

މިފަދަ ގަވާއިދުތައް މިހާރު ، . އެހެންވީމާކަމަށް ވަޑައިގެން ނެތިންމަނިކުފާނު ދެނެހަތިޔާރު އެތެރެކުރިއިރު ތިމަން

ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަހަލަ ނަތީޖާތައް  ؛ން ނުކުންނަ ނަތީޖާގެށް ދޫކޮށްލައިެގން ތިބެގެން މީމިނިސްޓްރީތަކަ
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ކަެމއް.  ަޝއްެކއް ވެސް ނެތްެވސް ސަރުކާުރގެ ފަރުވާކުަޑކަމުން މި ކަންކަން މިގޮތަށް ހިނގާކަން އެީއ  ހަމަގައިމު

ރުފިޔާައކަށް މީހަކު ޯގއްެޗްއ ވިްއކާލަންދެން ސަރުކާރަށް  ،ވެފައި  ުލކުރިތާ އެތައް ޒަމާނެއްތިކޯޓުން މާއްދާެއއް ބާ ހައި

ނޑެއް އިނދެގެން ،ހޯލެއްނުިވ މިކަހަލަ ލީގަލް ލޫޕް  އެނިގވަަޑއިގެން ކަމަކަށް ޭއެގ  ނުވަތަ ގާނޫނުގައި މިކަހަލަ ބާގަ

ވީ ޖީބަށް ލާނެ ލާރިކޮޅު މަދުވީމަ. އެނޫްނ  ކަމަށް އެނިގވަަޑއިގެންހަމައެކަނި  ފާނެކަން.އިވާންޓޭޖެއް މީހަކު ނަގަ އެޑް 

ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު  އެހެން އެްއވެސް ގޮތަކަށް ެއނގިަވޑަިއގެން ކަމަކަށް ނުވޭ. ވީމާ، މިއީ

ބިެލއް  ،ތަން ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތެދުވެަވޑަިއެގން ވިދާޅުވާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެޭނ މިތާ ރައްޔި

ކަމަށް.  ހަދަންޖެހޭނެ އިނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް އާއްމުންނާ ވާހަަކދައްކަވަންޏާ ވަރަށް ރަ ކަމަށް  އްސިކޮމިޓީއަށް ގެންގޮ 

ޭއގެ ކުީރ ދުވަހު  .އަށް ގެންގޮސްޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާޫނނު އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ބިލު ިއއްޔެ ވެސް އޮތް ކޮމިޓީ 

ނޑު ދަންނަަވިއލާނަންއިމަ ކަން ހިނގަވެސް ހަ ާއއްމު ރަްއޔިތުންގެ  ،ހަމަގައިމުވެސް ަރއްިޔތުންގެ .ިދަޔ ގޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅެއް ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިާރގެ ،މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. ިއއްޔެ ައޅުގަ

ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވި އެތައް ަބއިވަރު އިޞްލާޙުަތކެއް ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް 

ތާއީދުކުރީމާ އެންމެ  ށަހެޅުއްވީމާ އަޅުަގނޑު އެކަމާހު ޭއގެ ޕޮއިްނޓު 60 .ރިޢާޔަތްކުރަްއވަން ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓުތަކެއް 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން މިތާނގައި ބަހުސްކޮށްލަން  މިގެންދެވި ގޮތަީކ،  އެކަން ފުރަތަމައިނުން ވެސް މުޤައްރިރު

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޯޖރިޓީ ބޭނުންފުޅުކުރައްަވިއގެން  އި،ބޭނުން އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އިންތޯ ވޯޓަށް އެއްެސވީ. ައއްސަވަ 

ބިލު  އިދެން ވޯޓުނަންގަވަ އެ ބޭރުކުަރްއވާފައި  ،ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވެްސ ބޭނުން އެގޮތަށް ައޑުއަހާލަން

 3ގެންނެވި އިޞްލާޙަކީ  އިހަމަެއކަނި ެޓރެރިޒަމް ބިލުގެ ިއއްޔެ ގެންަދވަ .ފާސްކުރަްއވަިއގެން މިއަދު ެގންނަވާފައި އޮތީ

އެކަން  އި،ގޮތަށް ނިންމާފަ މިއަދުން މިއަދަށް ޢަމަލުކުރާ ،މަސްފަހުން މިއަށް ޢަމަލުކުރަން ކަމަށް އޮތް ތަންކޮޅު

މިތާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިހާރު ކިތަންމެ ވާހަކައެއް  ،ގެންދެވީ. ވީމާ، ައޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ކުރިއަށް 

ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮްސގެން  ،ނުވަތަ ބިލު ރަނގަޅަށް ަމޖިލީހުގައި ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނޭ ،އާއްމުންނާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން 

ޢަމަލާ  އިސް ކަން ހިނގަނީ އެގޮތަށް ނޫންކަން. ހަމަ ދައްކާ ވާހަކައާ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނަމޭ ވިދާުޅިވ ކަމުގައި ވިޔަ

ނޑުމެން މި  .ބުނަނީ އެކަން ެއގޮތަށް ހިނގާތީ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަނީ އެގޮތަށް ދިމާނުވާ ސަރުކާރެކޭ އަުޅގަ

ން ވާ ބޭފުޅާ ވަޑަިއގެވެސް ވެރިމީހާއަށް ހުންނަ މިދެންނެވިހެން ގަވާއިދަށް ޫދކޮށްލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަގައިމު

ގޮަތކީ. އެހެންވީމާ، ވިސްާނވަަޑިއެގން ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ބިާމ  ހިނގާނެ ތިމަންނަ ނުދެނަހުރީމޭ. މިއީ ކަން ،ވިދާޅުވާނެ 

 ...ކަންބެހޭ ކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ގެމަނަފުށީ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަން. ިމ  މިހެންހުރި ވަރަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ގިަނ ބިލުތަކެއް އެބަހުރި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މީގެކުރިން ެވރިކަން ހަވާލުކުރި މީހުން މި ކަންތައްތައް ނުކޮށް ވެރިކަްނ  ،ބަކީއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ސަބަ

ނޑުމެްނނަށް ކުރަން. މި ،ދޫކޮށްލާފައި ދިޔައިމަ ޖެހުނު ކަންތައްތައް ކަންތައް  ޖެހުނު މަސައްކަތެއް މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާނަން. ިއއްޒަ  އަދި ބިމާ ގުޅުންހުިރ  ،ބިމާ ބެހޭ ިބލަކީ .ތްތެރި ރައީސްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ކަމެއް. ގޯތިގެދޮުރގެ މައްސަަލއަކީ ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު  މުއްކަމަކީ ެވސް ރަްއޔިތުްނނަށް ވަރަށް މުހި ކޮންމެ

ޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގިއ ދުނި .ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މުއްވަރަށް މުހި އޮތްއިންތިހާއަށް ބޭނުންެވފައި  ،ވަރަށް

ރާއްޭޖގައި މާޭލގަިއ  މި ،ްމދަނީ ހޯދައިގެން ދިރިއުޅުން ާބއްޖަވެރިކުރުމަށް ަޓކައި. އެކަަމކުމީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ އާ

ލިބޭ އާމްދަނީން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުލިދެއްކުމަށް ޓަކަިއ.  ކުރަނީ އެ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން މަަސއްަކތް މި

ނޑުމެން  މަސަްއކަތް މި .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް ކުރަނީ މާލޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ކުލިދެއްކުމަށް ަޓަކއި. މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދަެއއް ނުދެވޭނެ ދޫކޮށްލައިގެެނއް މި  . ދަންނަވަން މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުލީގެ ކަންތައްތަާކ  ބަރުން ވެސް ވިާދޅުވިއިްއޒަތްތެރި އެހެން މެން، އުޅޭ ވާހަކަައކީ ފަދައިން އަުޅގަ

ނަގާ  ޓުމަންޓުތައް ކުްއޔަްށ ނަގާފައި ރޫމުތައް ހިފަމުން އަންނައިރުަގއި މިއެޕާ ،ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން. ތަންތަން

ެއޑްވާންސް އެބަ ަނގާ. ަހ އެްޑވާންސްތައް. ދެ އަހަރުުދވަހުގެ އެްޑވާންސް އެބަ ަނގާ. ތިން އަހަރުދުވަހުެގ 

މަސްދުވަހުގެ ެއޑްވާންސް ެއބަ ނަގާ. މި ނަގާ ފައިސާއަކީ ެއްއވެސް އިންޓްރަސްެޓއް ނެތި ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް 

އިސާ އަނބުރާ ލިބެނީކީ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ފަ އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލާ ފަިއސާ. ނިކުމެގެންދާއިރު އެ

މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިްނ  ؛ރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްުކރަންކަންތައްަތއް ޙަްއލުކު ުޅަގނޑުމެން މިވަރަށް ނިކަމެތިކަމެއް. އަ

ނޑުމެން މި ކަންތައްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ.  ންތެރޭ ގެއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަޅުގަ

 ގެ މުނިސިޕަލްޓީގެ ާޚއްޞަ ދަފްތަރުރައްޔިތުން މިތިބީ މާލޭ  ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަށްފުށުން މާލެ އައިސްތިބި

ވުރެ ިގނަ ރައްޔިތުން އެބަތިބި. މި  ތިބި ވިހި ހާހަށް އި ނަމުގައި ދަފްތަރެއް ހަދާފައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފަ 

ނޑުމެން ހޯދަ ން މިތިބީ ރަށުގައި ވެްސ ދޭން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މީހުއިމީހުންނަށް ވެސް ގޮތްތަކެއް އަޅުގަ

ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މި ދޫކޮށްލަނީ ހަމަ ކުލީގެ  ،ނެތި އޮތް ގޯތި ދޫކޮށްލާފައި މާލޭގައި ވެސް އުޅޭނެ ތަނެއް

ދަނީ ކުލި ދައްކަމުން. މި މީހުންނަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މިއަދުން މިއަދަށް  ގޮތުަގއި. އުމުރު ހުސްވަންދެްނ މި

ނުޑމެން މި ބިލުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މިވެސް އަޅު  ނޑުމެން މަސައްަކތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ ކަންތައް ކުރެވެން  ގަ
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ނޑު ހިތްހަމަނުޖެހޭ އެއް  .އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާ އުސޫލު. ެއއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނުޑ  ންްއގެ ތެރެއިއެއީ ހަާދ ގަާވއިދެ މާއްދާއެއް އެބައޮތް.

ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެްއ ނޫން. ިމ ގާނޫނު ކިތަންމެ ދިުގވި ކަުމގަިއ ިވޔަސް ިވއްކާ އުސޫލު ހަމަޖެހިގެން އަންނަންޖެހޭނީ 

މައްޗަށް ހަދާ ގަވާއިދެްއގެ ތެރެއިްނ  ތިން މީހެއްގެ ގެ،މީހެއް މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން. އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއްނުވޭ ދެ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ަވކާލާތުކުރާއިރު   ،ގޯތިގެދޮރު ވިްއކުމުގެ ުއޫސލުތައް ދޫކޮށްލާކަށެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނު ިކތަންމެ ދިގުވި ކަމުަގއި ވިަޔސް މި އުސޫލުަތއް މި ގާޫނނުގެ ތެރެއިްނ އަންނަންޖެހޭ 

ނޑު ގަބޫުލުކރަން. އިކަމުގައި  ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މިއަދު  ރާއްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެން މި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއަުޅގަ

 ،ޖެހިފަިއ މިތިބީ ޙަޤީޤަތުގައި ގޯތި ނެްތ ގޯިތގެޮދރު ނެތް އެަތއް ބަަޔކަށް ގޯިތ ދޭނެކަމުގެ ިލޔުންތައް ދީ  ހާލުގައި މި

ހަވާލުކުިރ. ރަޖިސްޓްރީތައް ވެސް ހަާވލުކުރި. އެހެންނަމަވެސް، ެއ  ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުގެ ތެެރިއން ސިޓީތައް ވެސް

އެ ގޯތި ލިބޭނެ ދުވަހެއް އެްއވެސް ކަަހލަ އުއްމީދެއް ނެތް ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނ  ،ތަނެއް  ގޯތި ވީ

މިހުރިހާ ދާއިރާައކަށް  އި،ތަފާތު އިމާރާތްަތއް ހަދަ އި،ދަނީ ތަފާތު ފްލެޓުތައް ހަދަ ތިއްބާ މި ސަރުކާރު ިމއަދު މި

 ކަމުގައި ވިޔަސް މި އަިދ އެހެން ދާއިރާތަކުން ވެސް ބެލި ،ކަމުގައި ވިޔަސް  ލިއިވެސް ބިމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަލަ 

 ،. ދެން ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވެއްޖެމި އަންނަނީ ރިޢާޔަތްކުރަމުން ،އަންނަނީ ކަންތައްތައް މި

ަނގަީނ  ޓެކްސް މި ؟ރި ރަީއސްެޓކްސް މިނަގަނީ ީކއްކުރަންތޯ އިްއޒަތްތެ ވާހަކަ. ނަގާޓެކްްސ  ސަރުކާރަށް

ިދނުމަށް ޓަކައި. ރަްއޔިތުންގެ ހުރި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ދަތި ތަކުލީފުތައް ފިލުވާލަ ،ރައްޔިތުންގެ ހުރި އުނދަގޫ 

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ޙައްލު ލި ތަން އެބަފެނޭ. ރަށްފުށުގައި  ބިގެންދާހޯދުމަށް ޓަކައި. އެ މައްަސލަތައް އަުޅގަ

ތަން އެބަފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަން. ފާމަސީ ހުޅުވެމުންދާ ބޭސް ލިބެމުންދާ ،ފެނޭ އާސަންދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ތަން އެބަފެނޭ. މިއީ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މިއަދު މި  ބަނދަރުތައް ހެދެމުންދާ ،އެފަދައިން ސްކޫލު އިމާރާތްަތއް 

 ވެސް ިޞްއޙީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދަމުން މި  ަގއިން ޤައުމުތަކުސްރީލަންކާ އަދި އެހެނިހެ  ،ރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުން އިްނޑިޔާ 

ަނގާ ެޓކްްސގެ  ކޮށްދެނީ. މިއީ މި ކަންތައްަތއް މި ސާބަހަްށ މިސަރުކާރުން ހިލޭ .ދަނީ އެްއވެސް އުޖޫރަައކާ ުނލާ

އް އުނދަގޫ ތަކުލީފުތަރަްއޔިތުންނަށް ހުރި ދަތި، ނަގަންޖެހޭ ސަބަބަކީބޭނުމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެކްސް 

ައކަށް އާމްދަނީ އި،ިމއީ ސަރުކާރަްށ ލިބޭ އާމްަދނީއެއް ކަމާ ލުމަށް ޓަަކއި. ަބއެްއ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއަގއިއިފިލުވަ

ދެއްކެީވ. އެހެންނަމަވެސް،  މިކަމެއް ގޮތަށް ޭދހަވާ ކަހަލަ ގޮތަށް ވާަހކަ  ހަދާފައި މިއީ ވިޔަފާރި ުއޫސލުން ކުރާ

ނުޑ  .ނގޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުންނަށް މިކަން ސާފުކޮށް އެބަ އެ ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

 ޔާއި ލާބަ އިރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ހެވާ ،މި ބިލަކީ ވީހާ އަވަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުޖޫދަށް ގެނެސް ،އެދެނީ

ނުޑމެން އަވަހަށް ބައްޓަްނެވގެންދާ ބިލެއް ކަމުަގއި ހެދުން. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލު  ލިބޭ މަންފާ ގެ ެދ ގޮތަށް އަުޅގަ

ފްލެޓެްއ  ގެެއއްމެދު އިމާރާތެއް ުނވަތަ ެއއްމެދު އިމާރާތެއް  ،ލާއިރު މީަގއި އެބައޮތޭ އިވަނަ މާއްދާގެ )ރ(އަށް ބަލަ 
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ވާ ކުންފުްނޏެއްގެ ހިއްސާ އެްއވެސް ިމންވަރެްއގެ ބޭރު ފަރާތަކަށް ގަނެފައި ސަތޭަކއިން ސައްަތ ދިވެހި ހިއްސާ

 ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ޕޮއިންޓު ިމއޮންނަ ގޮުތން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މުއްއީ ވަރަށް މުހި ނުވިއްކޭނޭ. މި

 ޫނނީ އަދި ރަޖިސްޓްރީ ނެތް ފަހުންވެސް ގަނެފަިއ ހުރި ކުންފުންޏަކަށް އަދި ީމގެގޮތުން ފަހަރެްއގައި  ނުކުތާ އޮންނަ

 ބާރާތަށް ކޮންމެވެސް އިމަކަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަ ކަމުގައި ވިޔަސް ކުންފުީނގެ ޝެއަރ ިވއްކާލުމަކީ އުނަދގޫ 

ނޑު ދަންަނަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ވަރެްއގެ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނަށް މި  ން ބޭނުންވާ ކޮންމެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާރަށް ފައިސާ ޯހދަ ފަހަރަކު އަުޅގަ

 ތަން. އޭގެބަދަުލގައި ދާގެން ބިލުތައް އަަވސްކުެރިވގެންލައިމި މަޖިލީހުގައި ވޯޓު  މަރުޙަލާ އެއްުކރެވިގެން ތިންފެންނަނީ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ގަހާރައްޔިތަކަށް ެއއްެޗއް ދޭންޖެހޭ  ާވއިދަްށ ލަތު ދިމާވީމާ އަޅުގަ

އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިާވ  ޞަތަން. ޚާއް ތަނަށް ލާފައި ހުންނަ ބިލުތައް މިތަނުން ބޭރުކޮށްލާ ބަދަލުގެނެސްގެން މި

ލާތަކެއް ނައި. ކޮމިޓީަގިއ ޙަތަނަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުނީމާ އެ ވިދާޅުވާ ައވަސް މަރު ނާޔަތްތައް ދިނުމަށް މިއިކުދިންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މި ވަންދެން ޭބްއވުމަށް އަހަރުދުވަސް  ޮދޅުވަންދެން،  އެތައް ޒަމާނެއް ތަނުގައި ވޯެޓއް  ފަހު އަުޅގަ

ތަން.  ެއ ބިލު ބޭރުވެގެންދިޔަ ވިދާޅުެވ، ލައިގެން އެފަދަ ބިލުތައް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް

ނޑުމެން، އެހެންވީމާ ދައުލަތަށް  އިޓެކްްސގެ ނިާޒމަށް މަކަރުހަދަ ގޮތެއް ނޫން އެްއގޮތަކަްށވެސް ެވސް އެދޭ އަުޅގަ

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމަކީ. އެކަމަުކ، ަދއުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު އެ ަފއިސާ ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ 

ނޑުމެްނގެ ިޒންމާއެއް. އެ ފައިާސއިން ުކރަނީ ކީއްތޯ ބެލުމަކީ ވެ ތޯ ބެލުމަކީ އިގޮތުގަ  ރަނގަޅު ްސ ވެސް އަުޅގަ

ހުރި  އިއެ ބަޖެުޓގަ އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާއެްއ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެިވގެންގޮސް އަހަރު ނިމިގެންދާިއރުގަ

ނޑުމެންނަށް މިތާނގައި ކިތަންމެ ބާރަށް   ކަންކަން ނުވެހުރުމަކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންެޖހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ށް ހުރި ކަންތައްތަކެކޭ ތިމަންނަމެން މި ކުރަނީ. ނުކޮށް ހުރީމައޭ. އެކަމަކު، ވެސް ދެއްކިދާނެ ރައީސް ަނޝީދު ނުކޮ

މާ ަޓވާފައި ހުރި ފްލެޓުތައް ނިމިގެންދިޔައިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ރަީއސް ނަޝީދު އަުޅއްވަން ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި ަދއުލަތުގެ ބޮޑުން އެ ތަންތަނަށް ެވއްިދ މަންޒަރު. ނިކަމެތިންނަ ދޭން، ގެދޮރު އިށް ބިން ހޯދަފަ

ނޑިޔާރުންނަށާއި ދައުލަތުގެ އިސްވެރީއިހޯދަ  އި،ންނަށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފީދަދޭން ހަދާ ފްލެޓުތައް ހުރިހާ ފަ
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އަނެްއކާެވސް ދައުލަތުްނ  ،ތަންތަން ކުއްޔަށް ރަނަގޅު ައގުަގއި ހަމަ ހިފައިގެން ުއޅެޭވނެވަރުގެ ފެންވަުރގެ މީހުންނަށް

ދެން އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ މިތާ  ،ތަން. މިކަން މިހެން މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ފްލެޓުތަކާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ދޭ އަޅާ

ތިބެގެން މި ދައްކަނީ ކޮްނވާހަކަެއއް ކަެމއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދު ޓެކްސް ަނގަންެވގެން 

ދާތީކަން. އެކަމަކު،  ެއއްޗެހި ދަށަށް ރިޒަމާއުޭޅ ސަބަބަކީ ޓޫ ގެން މިހަލުވިެވގަނެގެން އުޅޭއިުރަގއި މިކަން ކުރަންޖެހި

ނުޑ މައްސަލަެއއް ކަމަށް މި ވަީނ މި ސަރުކާުރގެ ޢަމަލުތައް  ެވސް ދަށަށް ދިއުުމގެ ރިޒަމްޓޫ ވެސް އެންމެ މަިއގަ

. މުޅި ދުނިޔެއަށް މިކަން އޮތީ ހުންނަ ގޮތް. ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވައިލޭޝަންސް އިންތިހާައށް މި ޤައުމުގައި ޮގއްސަ މި

އްޤުތަކަށް އަރަިއގަތީމަ އެަކން ފޮރުވައިގެނެއް ނުތިބެވޭނެ. ޙައެބަ އެނގޭ. ފޮރުވުުމގެ ވެްސ  ބޭނުމެއް ނެތް. އިންސާނީ 

ކަންކަން ހުރީ  ،އަނބިމީހާ އެކަން ފޮރުަވއިެގން ހުރެ އެއީ ހަމަ ޭގަގއި އަނބިމީާހއަށް ފިރިމީހާ އަނިޔާކުރީމާ

ެދއްކީަމ  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވަިއލޭޝަންސްގެ ވާހަކަ ،ފަދަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ދަްއކަިއގެން ހަމަ ހުރުންރަނގަޅަށްކަން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިޓޫ ދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރިޒަމް ދަށަށް ދާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ. މިހާރު އަޅުގަ

ރިސްޓު އެތަްއ ޓޫ ،ުކަގއި ބޮންހަދާ ސާމާނު އެބަ ހުއްޭޓ ބުނީމަނިކުމެވަަޑއިގެން މާޭލގެ ގެތަްއ ފާސްކުރަްއވާފައި ގެތަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ ބޮންހަދާ ސާމާނޭ  ބުކިންތަކެއް ކެންސަލްެވގެްނދާ މަންޒަރު. ެއކަމަކު، އަުޅގަ

 ؟ފެނުނީމަތޯއޭ ރިބުރިއެއްބެޓެ ؟ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ވިދާުޅވަނީ ޯކޗަކަށްާބއޭ. ގެައކުން ައލިފާންފޮށްޓެއް ފެނުނީމަތޯއޭ

ވެސް އަސަރުކުރާނެ  ށް ހަމަގައިމުރިޒަމައެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓޫ ؟ކޯެޗއް ފެނިގެންތޯއޭ ބޮންހަދާ ސާމާނޭ މި ވިދާޅުވަނީ

ނޑުމެންނަށް  އިކަމެއް ދިވެހިާރއްޖޭގަ  ބޮންގޮްއވުމަކީ. އެކަމަުކ، އެ ޮބން ގޮްއވަނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ މިއަދު އަުޅގަ

ރިފާޢު هللا ެވސް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއި ދިޔައީ ދެންމެގަ ެވސް މި އިތަނުގަ އަުޑއިިވގެން މި

 ތިމަންނާމެން  ބޭނުން  ،ތިމަންނަމެން ބޭނުން ގޮތެކޭ ހަދާނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރު މި ހިތަށްައރަނީ ،ައޑު ވިދާޅުވި 

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުން ކިރިޔާ   ؟އެ އޮންެނވީ އިގޮތް ހަދައިގެންތޯއޭ ފަސްުޓ ލޭޑީ މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގަ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް  ؟ިދޔަީއ، އެއީ ިމ ބޭފުޅުން ބޭނުންވީ ގޮތް ދެއްޯތއޭ މި ހެދީ ސަލާމަތްވެގެން މި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ތިމަންނަމެން ބޭނުން ،ޔަޤީންވެއްޖެ މިކަން ކުރި ަބެއއް ެވސް. ެއއީ ދިމާލަށް  ގޮތެކޭ ހަދާނީ  އަުޅގަ

ދެން ގޮސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮގއްވާލަން އުޅުނީމާ ކޮންބަެއއް ބޭނުން ގޮތެއްތޯ މި ހެދެނީ  ،ކިޔާފައި 

ނުހެދޭނޭ ބޭނުންހާ ގޮތެއް. މިއީ ތި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެކަމަުކ، ދަންނަވާލަން  ޭބނުންވާ ވާހަަކއަކީ 

. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެންގެ ރާއްޖެއޭ. ހަމަ ލާހިކު ކުޅަދާނައެއް ނޫނޭ ބޭނުންހާ ބޭފުޅުންގެ އެކަނި ާރއްޖެއެއް ނޫނޭ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް  ޭގގޭގެ ކުލިތަުކގެ  އިތަނުގަ މި ،ކަމަކީ ގޮތެއް ހަދާކަެށއް. ދެން ައުޅގަ

ނޑު މާލޭގެ ޭގގެ ުކލީގެ ރެިގއުލޭޝަންސް ހަަމ  ،ވެްސ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ވާހަކަދެެކވުނުއިުރގައި އަުޅގަ

ސަރުކާުރގެ  ށްތުން މާލެއަށް ަޖމާކުރާނެ ގޮތަިނކަމެތި ރައްޔި ،ހަދަން އެބަ ޖެހެއޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ރަްއޔިތުންނަށް

ދެްއކުމަށް  ައކީ ކުލިމީހުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާ އެ މާދެން މިތަނަށް ރައްޔިތުން އައި  ،ހުރިހާ ޕްލޭންތަކެއް ކޮށްފައި
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މިއީީކ ނޫން ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ ެއއްކޮށް ސަުރކާރުން  މާކުރާ ފައިސާއަްށ ެވެގންދިޔައިބޭނުން

ކަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އައްޑޫ ސިޓީަގިއ  ކަންކަން ކުރަންޖެހޭއިރުަގއި މި

އައްޑޫ ސިީޓގައި އުޅެްނީވ  ލީމާ  ތަން. ހުޅުމާލެއަށް އަނބުރާ ހުޅުމާލެއަށް ލީ ވެސް ގެނެސް ހަދަންހުރި ފްލެޓުތައް

 އި ތަނަށް. އަންނައިރު މި ކުލިތަުކގަ ކުލިދައްަކއިގެން މި ވެސް  މާލެއަާށއި ހުޅުމާލެައށާރައްޔިތުން އަންނަންވީ އަނެްއކާ

ކަންކަން ހިނގަމުން  ގޮަތކަށް މި އިގެން ބޭނުންެޔއް ކިޔަ އްނޯވޭ އެްއވެސް ކަހަލަ ރެިގއުޭލޝަނެއް. އެ މީހަކު ބޭނުން ކު

ނޑުމެން އެދޭ މި  ގޮތެއް ނޫން މިއީ ެއްއވެސް ަރއްޔިތަކާ ދޭތެޭރގައި މި ޤައުުމަގއި މިހެން ކަންކަން... ދަނީ. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއ މި  ބިމާ ގާނޫނަށް ،ވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑު  ލަކަށް ޖުމުވާ އިޞްލާޙުތަ  ހުށަހެޅިފައި މި ެވސް  ގޮެތއްަގއި އަުޅަގނޑުެވސް ތާއީުދކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުގެ ކުީރގައި ވާހަކަދެްއކެިވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ބޫލުކުރަްނ ގަވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ  މީަގއި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ިމއީ ަވރަށް މުހިއްމު ގާނޫނެއް ޙަޤީަޤތުގައި.

ަގއި ވެްސ ޙަޤީޤަތު ކުރެްއވި ބަެއއް ނުކުތާތައް.ގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެ ފާހަގަމާންޢުޘް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

ނަށް ތަޢުލީމު ދަރިން ،ޓަކައި ރޫރީ އެިކއެކި ބޭނުންތައް ފުށްދުމަށްޟައައިސް  މާލެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖެތެެރއިން 

ގެ ެއކިެއިކ ވަޒަންވެިރގެން ުއޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެރޭ  އަދާކުރުމަށް ޓަކައި މާލޭަގއި  އަދި ަވޒީފާ ،ދިނުމަށް ޓަކައި

ގޮތެްއގައި ކުލީގެ ކަންތައްތަުކަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު އުޫސލެއް ެއއްވެސް ސަރުކާރަކުްނ  ޞަރައްޔިތުންނަށް ޚާއް

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާޤާއިމުކޮށްފައި ނެ  ،ވެސް ތެދުވެ އެުކ ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ކޮންމެ މެންބަރަކު ތްކަން އަުޅގަ

ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ  ތަން މި  އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުާކރެއް ކުށްވެރިކޮށްަފއި ވާހަކަަދއްކަމުންދާ

. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެްސ ގައި ޮގއްސިގެ ލޯކުރިމަތީވަހު ގިނަ ސަރުކާރުތަކެއް ައއިސް ައޅުަގނުޑމެންދުށްދާދިމިދާކަ

ކަމަށް އެދެވޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްނުކޮށް ވާކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި  ފަރާތަކުން މި

ނޑުދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލަން. އާ  ،ދުކުރަނީ ވެސް އުއްމީ ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް އިޞްލާުޙގައި އަުޅގަ

 މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދެްއގެ ،މަތީންނޭ ވާ ހެދޭ ގަާވއިދެްއގެފާހަަގކޮށްފައި  ވަނަ މާއްދާގައި 18ރުޙަލާގައި ކޮމިޓީ މަ

ކުީރގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި  ވެސް ހަމަ މީގެ ގެންދާނީ. މީގެ ބަދަލުަގއި އަުޅަގނޑުމަތީންނޭ މިކަންކަން ޢަމަލުކުރަމުން
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ނޑު  ،ކުރެއްިވ ފަދައިންމެންބަރުން ފާހަގަ ވެސް ހަަމ ބޮޑަށް އެދެނީ މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހެން ކޮންމެ ގަވާއިދެއް އަުޅަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީތަކާއި  ؟ކަްނކަން ނުކުރެވެްނވީ ކީްއވެގެންޯތއޭ އެ އަުޅގަ

ަގާވއިދުތައް  ދެ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލަށް ،އެންމެ ބޭފުޅެއް ހަރުބައެއް ފަ ،ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ވުޒާރާަތކަށް ދޫކޮށްލީމާ

ކަންކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ރިޢާޔަތްކުރަްނވާ ފަހަރު އެބަ ހުރޭ  ހެދިގެން މި އަންނަނީ. އަންނައިރުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ

ނޑުމެންނަކީ ިދވެހިާރއް ރެޒެންޓުކުރާ މަންދޫބުން. ޖޭގެ އެންމެ ރައްޔިތުން ރިޕްމިންވަރަށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވި. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން އެުކގައި އެްއ ޚިާޔލެއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަްށ ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ ރަނގަޅު  ކަމުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި މިއާ ދޭތެރޭަގިއ ވިސްނައިފި ވާަނމަ އަޅުގަ

ލަަމއެއް ނެތި ެއްއވެސް ހަމައެއް، ބޮޑަށް ެއއްވެސް އުސޫެލއް ނެތި . ވަރަށްއި ާޤއިމުކުެރވެންޖެހޭނޭއް މީގައުސޫލުތަކެ 

ވެސް ހަމަ ބޭނުން މިންވަރަކަށް ހަމަ ރައްޔިތުން، ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އަތުްނ  އެްޑވާންސް ނަގަމުންދަނީ. ުކލި

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަމުންތަން އަޅު ނަގަމުންދާ ރަނަގޅު އުސޫެލއް  ،ންކަމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްދަނީ. މި ކަގަ

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި އިޞްލާޙުކުެރވޭ، މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަންަނއިުރގައި އެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅު 

ބޮޑުވުމަށް ކަން ވާ މިކަމުަގއި މިއަުދ ވެފައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމެއް ،ރިޢާޔަތްތަކެއް ކޮށް

ނޑުެމން މި އުއްމީދުކުރަނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު  އްެލއް ލިބިގެން އަންނާނެޙަރަނގަޅު  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އިއްޒަްތތެރި ރައީ މި  ،ެއކިެއކި ބިލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން މީގެ ކުރިންސް. އަުޅގަ

ތެރޭަގއި މިތަނުން އެްއގޮތަށް ލޮލުން ނުފެންނަ ބޭފުޅުން މިހާރު މަޑުމަޑުން  ގެހާ ދުވަހުއަހަެރއް  ފާއިތުެވގެންދިޔަ ދޮޅު

ޑަށް ދިރިގެން ލަތުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަންެވގެްނ ވަރަށް ބޮހާ އިފި އިނގޭތޯ. މި ދިމާވެގެންއުޅޭފަށަ ދިރެން

ނުޑމެންނަށް ފެންނަން ފަށައިފި. ކަްނކަން ކުާރ މަންޒަރު މި އިޮގވަ އަނެަކއްަޗކަށް އި،ޓިސްޓިސްއަށް ގޮވަ  އަދު އަޅުގަ

ތަނަްށ  ން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިމެންބަރުން ދިރެންވީކީ ަވކި ަވގުތުތަުކ ނޫ ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ 

ރި ވެސް އެއިެރްއގަިއ ރައްޔިތުންނާ ުގޅުންހުއި ރައްޔިތުން ޯވޓުލާފައި ފޮނުާވފައި މި ތިބެނީ ހުރިހާ ވަގުތެްއގަ

އަބަދުވެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނަށް ތިއްބަާވ ، މުަގއި ލާބަޔާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރަން. ދެޯބގެރި ދުއްަވއިކަންކަ

. މިއީ އަބަުދވެސް އިސް ިމ ތިބެނީކީތަނަށް އަ ކުރާކަްށ ނޫން މި ކަންކަން އި ވައް ފަޅިތަކަްށ އަރު ،ބޭފުޅުން ދިމާތަކަށް

ތިބޭ މެންބަރުން އަށް މަސައްކަތްކުރަން މި ތިބެނީ. ެއ ޕާޓީގައި މަންފާ ،ށް ރަނގަޅަ ،ރައްޔިތުންނަށް ހެާވއި ލާބަޔަށް 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީކީ. ނޫން މިތަނަށް އައިސް ހަދާކަށްއުސޫުލން މި ކަންކަން ކޮށް ތަންތަނަށް ބައިއަޅާ

ތަނަށް ައއިސް ިމ  ކުރަން މި ހުރި މަންފާކުރަނިވި މަސަްއކަތްތައް  ކުރަން ،ރައްޔިތުންނަށް ހެާވއި ލާބަޔަްށ ހަދަންހުރި

ަރއްޔިތުން ހޮަވިއގެން ައއިސް  އިތިބެނީ. ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މުއައްސަސާަތއް ބަދުނާމުެވެގންދާ ގޮތަށް މި ތަނުގަ 

ނުޑ  ފެނުނީމާ ތަން މި ކަންކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުަގއި ަވކާލާތުނުކުރެވި  އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންީވމާ ބޮޑަށް ހައިރާންވޭވަރަށް 
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ނޑުެމންގެ މިތާނގެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން ހިނގާށޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތަކަށް ވަމާ އަުޅގަ

މަޖެހޭ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަނގަޅު ހަ ،އޮމާންނަށް އަމާންލޮބުވެތި ރައްޔިތުން

 ،މަސްރަޙަށް ބަލާފައި ،ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާފައި އެއިރެްއގައި ރާއްޭޖގެ ކަން އި . މިތާނގަ އިޓަކައި މިތާނގަ

ކަންކަން ެދއްކުމަީކ  މި ،ވެްށ ެއކްޓިވް ފްލޯގަިއ ުކއްލިއަކަ ތަނަށް  މި ،އެއިެރއްަގއި ެނގެން އޮތް ެއްޑވާންޓޭޖެއް ަނގައި 

މިއީ މިއަދު ރަްއޔިތުން ބަަލއިގަންނާނެ ކަްނކަމެއް ނޫްނ މިއީކީ. ަރއްޔިތުން ވަރަްށ ފޮނި އުއްމީދުތަކަާކ ެއކު 

 މު ކަންތައްތަެކއް ކުރަންއްެވރި މަޤްޞަދެއްަގއި ވަރަށް މުހިއަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ފޮނުާވފައި މި ތިބެނީ. ވަރަށް މަތި 

 ކަންތައްތަެކއް ޮފރުވަިއގެން އުޅޭކަށް ައއިސް  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް އަިއސް މި ތިބެނީ. މިއީީކ ބަޔަކަްށ ދައްާކކަށް

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ހަމަ އު، ންތަނެއް ނޫން މިއީކީ. އެހެންވީމާތިބޭ ތަ މީދުކުރަން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އްއަުޅގަ

ނޑުރަ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނީ ވާިޖބު ނޑުމެން އްމެންނާ ދޭތެރޭ މި ކުރަމުންދާ އުއްޔިތުން އަުޅގަ މީދުތައް އަުޅގަ

ަވކި ބަެއއްެގ  ،. މި ތަނުަގއި ވަކި ަބޔަކަށް ދަްއކައި އިކުރާށޭ މި ތާނގަށް ޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްހާސިލުކުރުމަ

އި ކަންތައްތަެކއް ދައްކަްނވީ ަވގުތެއް ނޫްނ ހާލެްއގަ  ފޭވަރިޓުންނަށް ވެގެން މި ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިއީ ެއއްވެސް

މިއަށް ކުރެވެްނ އޮތީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް.  މިއީކީ. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑު ކުރިމަްއޗަްށ ހުށަހެޅިފައި މި

ަތްއ ހުރި ކަންތައް ނުލަނީ. މީގައި އިތުން ރަނގަުޅ ވާހަކަތަެކއް ަދއްކަ ީކއްވެޯތ މިއާ ުގޅޭ ގޮ ؛އޮތް ިއޞްލާޙެއް

ނޑު ވަރަށް އި، ކޮށްުނލަންވީކީ. އެހެންވީމާ އް ގެން ީކްއވެެގންތޯ އައިސް ބަހުސެރަނގަޅުކުރަްނވެ ލްތިމާސްކުރަްނ އަުޅގަ

ކަުމގައި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު، ވާއިދުަތއް ހެދޭއިރުަގއި އެކަންގަ  ،މު ގާނޫނުތައްއްމިހެން ހެދޭ މުހި

ނޑުމެން ހާމަކުރަންން މި ފްލޯޝުޫޢރު މިކަ ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލާއި އެބަެޖހޭ. ހާމަކޮށް މިއަށް އެދެވޭ  ގައި އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑު ކުީރަގއި ވެްސ އިރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހާސިލުުކރެވޭތޯ އެންމެން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަން ޙަޤީޤަުތގަ

ނޑުމެން މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުކު ،ކުރީަގއި ވެސް ފާހަގަކުެރުވނު ފަދައިން ރެވިގެން އަންނައިރު ކޮމިީޓ އަޅުގަ

ވެސް  މަށްވާންސްަތކާިއ މި ހުރިހާ ކަންކަނެގޭ ޓެކްާހއި މި ނެގޭ އެޑްގޮތެްއަގއި ކުްއޔާއި އަދި  މަރުޙަލާގައި، ޚާއްޞަ

 ގޮެތއްަގއި ރިޢާޔަތްކޮްށގެން... ޚާއްޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަށް ( އަިދވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވާހަކަފުޅުދެްއެކިވ  ދާދި ދެންމެއަކު ،މައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް ދެންމެއަކުއަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަ

ނޑުގެ އަޚް ،ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުބީން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހަދާއިުރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅަށް ވެސް ައޅުަގނޑު  ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

 ،ދޭތެރޭ ވިސްނައި ފިކުުރކޮށް އެ ގާނޫނުތަކުްނ އެންމެ ފައިދާހުރި ކަންކަމާ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

 ،ދި ބިލުތަކަށް ވަކާލާތުކުާރއިރުގާނޫނުތައް ހަދާއިރު އަ ؛ން. އަދި ގާނޫނުތަކަށް ވަކާާލތުއެގޮތަށް ގާނޫނުަތއް ބައްޓަންުކރަ

ނޑުމެން ޢަމަލާއަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާ އެބަޖެހޭ. ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި  ދިމާކުރަން ހަަކއާއި އަުޅގަ

ިމއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަްށ  ،ގާނޫނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ވާަހކަފުޅުދައްަކވާފައި

ދަްއކަާވއިރު މި ބަލައިގަންނަން ވޯޓުނުދީ ދިަޔކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުަރން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވާހަކަފުޅު

ނޫނުތަކަްށ ގާަމއްސަލަައކީ އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު

 ޖެހޭ. ޚާއްޞައެބަ ކުރަށް ވެސް އިޞްލާޙު ގެންނަންވަރަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ވިސްނުާމއި ފި އިޞްލާޙުގެންނަ

 ސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިްނގެ ފިކުރާ ގެ މެންބަރުންގެ ފިކުރާިއ ސިޔާ ހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ،ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑުމެންގެ 

ނޑުމެްނެގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފިކުރު އަޅުަގނޑުމެން  ނެރޭ ބަދަލުކުރާ މީހުންނަކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކުން ރައްޔިތުްނގެ ފިކުރު މި ބަދަލުވަނީ. ރައްޔިތުްނެގ  ބަޔާންތަކާއި ދަްއކާ ވާހަކަތަާކއި އަުޅގަ

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ، ލާޙުތައް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާވިސްނުން މި ބަދަލުވަނީ. ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަށް އިޞް

ނުގެެނވި ރައްޔިތުންެގ ިވސްނުން ހަލާުކކުރަން މަސައްކަްތކުރަންޏާ ޞްލާޙުްއޔިތުންެގ ިވސްނުމަށް އިރަ ސްފައި،ގެނެ

އަޅުަގނުޑމެން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަކެްއ ނާންނާނެ. ޤައުމު ކުރިއަކަށް  ށްއްޤީެއއް ނުުކރެވޭނެ. ރާއްޖެއަދިވެހިރާއްޖެ ތަރަ

ގާނޫނެއް ވެސް.  އުޅުުމގެެއްއވެ . އަޅުަގނޑުމެން އެބައޮތްނުދާނެ. ވަރަށް ުކޑަ މިާސލެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނޫނުއަސާސީން ެވސް ލިބިޭދ ޙައްޤެްއ މިއީ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެން އެްއެވުއޅުމުގެ ގާނޫނަށް ބަލައިލާއިރު ޤާ

ހަތިޔާރު ހިފަިއެގން ހަނގުރާމައަކަށް ެއްއވާކަްށ ގާނޫނު ހުއްދަެއއް ނުކުރޭ.  ،އެްއެވއުޅުމަށް ބަލައިާލއިރު ވެސް  ،ވެސް

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ޙައްެޤއް ހޯުދމަށް ޓަކައި ވަކާލާުތކުރުމަށް މާ ރީމާރީ ހިންގާކަށް ެއއްާވކަްށ ހުއްދަެއއް ނުކުރޭ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ޓަކައި ެއއްވާން ހުއްދަ މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ

ނުކުރާ ކަހަލަ ަގނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކުން ހުއްދައެއްވާއިރު ެވސް އަޅު އެިކއެކި ސިޔާސީ ހަރަކާތްަތކުަގއި މީހުން

ންނަށް ކުރީަގިއ ކަންތައްތައް ެއްއވުމުަގއި ބޭނުންކޮށްގެން، މިސާލަކަށް އެްއވެއުޅުުމގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެ

ންކުެރވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކުރެޭވ. ސައުްނޑާއި އަުޑގަދަކުރާ ބޭނުންކޮްށެގން ޕިކަޕް ވެސް ބޭނުވެހިކަލް ބޭނުން

 މިހާރު އެ  ހެދީމާ  އި ޖައްަސއި މީހުން މަރަން ހަމަލާދީ އިގަ ްއެޗހި ގޮސް ވަދެގަނެ، މީހުން ގަ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް އެ އެ

މިއީ ، . އެހެްނވީމާއިއޮތީ އިޞްލާޙު އަިއއްސަ ެއކަމަށް ވެސް. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި ދާންޖެހެނީ އަތްގާިޑޔާގަ 
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ފިކުރަށް ިމ  އިގެންނަ އިްޞލާޙު މި ގެންނަންޖެހެނީ މީހުންގެ ިވސްނުމާށާިއ ަގވާއިދުތަކަްށ ަގނޑުމެން ގާނޫނުތަކައަޅު

ކޮށްގެން ސިޔާީސ ދައްާކއިރު ވެސް އެކަމަްށ ސިޔާސީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމަކަށް ވާހަކަވެއިޞްލާޙު ނާންނާތީ

ނޑު ،ގޮތުން ބޮޑު ވާހަކަަތކެއް ދަްއކާއިރު މުގެ ތެެރއަށް އަންނާެނ ފިކުރު އެކަ އިމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ިވސްނުމާއަުޅގަ

ނޑުެމން ނުވިސްނަދޭ ގޮތަކާ ން މި ގާނޫނަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެ، . އެހެންވީމާންތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެން އިޞްލާޙުގެެނވި އެބަކުރޭ  ބަރުން ފާހަގަވާހަކަަދއްާކިއރު އަދި ހަމަ އަޅުގަ

ރަކަށް ނޫން ނޫން. ސަރުކާ ؛ރަށް ަފިއސާ ހޯދަންވީމަ އިޞްލާޙުއުޅެނީ. ސަރުކާ ސަރުކާރަށް ފައިސާ ހޯދާށޭ މި

. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި. ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ޚަޒާނާއަށް ަފއިސާ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަފއިސާ މި ހޯދަނީ

މި ފައިސާއަށް، ، އި ފައިސާ މި ހޯދެނީ. އެހެންވީމާގެ މުސްތަޤުބަލް އުޖާލާކުރުމަށް ޓަކަހޯދަނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން

ލިބޭ އާމްދަނީއަކަްށ  ،އެ ލިބެންއުޅޭ ،ށް ޚިާޔނާތްތެރިވަންޏާސްއައްޔިތުންގެ ފައިާސއަށް އެ ޓެކްދިވެހި ރަ

އިންތިާޚބުކޮށްފައި ތިބޭ މެންބަރުންގެ  ޚިޔާނާތްތެރިވާކަން އެނގެންާޏ އެކަމެއް ިއޞްލާޙުކުރުމަީކ ދިވެހި ރައްޔިތުން

 ،މިއީ ރަނގަުޅ ކަމެްއ ކަމަށް ވާހަކަަދއްަކވާފައި ،މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަށް

ނ ލާތުކުަރްއވާފައި މިކަމަށް ވޯޓުނުދޭތީވަކާ ނޑުމެްނގެ، ޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ އެއީ އަުޅގަ ބަހާއި  އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. މިއީ އަުޅަގނޑު މިއަދު ހަމަ ހިތާމަކޮށް މިކަން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް.  ދިމާކުރަން ްނގެ ޢަމަލާއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެ ނޑުމެްނ  ،ކަމަށް ިވސްނައި ފިުކރުކުރާއިރުރައްޔިތުން މި ބާވަުތގެ ކަން ،ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިިރއުޅުމާ ދޭތެރޭ ެވސް ވި  ނޑުމެންއެބަޖެހޭ އަުޅގަ ދޭތެރޭ ވެްސ  ރަދުތަކާޚަގެ ދިރިުއޅުމުގެ ސްނަން. އަުޅގަ

މާލޭަގިއ  ،ވިސްނަން. ޙައްޤުަތކާ ދޭތެޭރ ވެސް ވިސްނަން. އެގޮތަްށ ބަލާއިރު ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ތާއީދުކުރަން

ންތަނުގެ އަގު ވެސް ތަކާއި މި ތައި މިހާރު ކުއްޔަށް މި ލިބޭ ރޫމުތަކާިމ ލިބޭ އެޕާޓްމަންޓު ންއަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅެ

ނުޑ ވެްސ ކޮންމެވެސް މިންވަެރއްަގއި ހިފެހެއް ނޑު ވެސް ހަމަ ިމ ބޫލުކުރަގަޓެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ ން. އަުޅގަ

ނޑު ކުރީގަ ކަމަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، ައޅުކަން އިބްރާހީްމ  ވެސް އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އިަގނޑު ދެންނެީވ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވަރަްށ ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅަށް މި ބި  ލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވިއިރު ެއ ބޭފުޅާ ދެއްކެވި ވާހަކަައީކ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން.  ެއއްތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ނޑުމެން ހަމަ އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ތަކުރާުރކޮށް އަުޅގަ ކަމަށް ދެންނެވީ. އަުޅގަ

ހަރަކާތްތައް ހުސް ތުން މި ތަނަށް އައިްސ ސިޔާސީ މެންބަރުންނަކީ ސިޔާސީ ގޮ ހުގެަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީއަޅު

މު ބިލުތަކަށް ވަކާލާުތކޮށް، އްއި ަވކާލާތުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު މުހި ބައެްއގެ ބަދަލުަގއި، ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުގަ  ހިންގާ

ނޑުމެން ވިސްނުމާއި އާިއ ލާބަޔާިއ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަކަށް ތުންނަށް ެއކަމުގެ އެންމެ ފައިދާރައްޔި ކުރުމަީކ ފިކުރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދައިގެން މިހާރު މި ބިލަށް  އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. ކޮންމެ ކަމަކީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް އަޅުގަ

މިސްރާބު އަނބުރާގެން ތަފާތު ގޮތަކަށް ހަތިޔާރުގެ ވާހަކަާއއި ބޮމުެގ  ށްތަފާުތ ދިމަދިމާލަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު

ނޑުމެން މިހާރު މި ކުރާ  އިނިކަްނ ވިސްނަ ،ދަލުަގއިމި ވާހަކަތައް ެދއްކުމުގެ ބަ ާއއިވާހަކަ ފިކުރުކުރާށޭ ައޅުގަ
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ނޑު އިްއޒަތްތެރި ެއޮގތަކަށް ވެސް ނާދޭ. އެހެްނވީ  އްމަސައްކަތް. މިައކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ވިސްނުމެ މާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ދެއްިވ ބޭރުން އެހެން ދިމާލަކަށް އެއްވެުއޅުމުގެ ގާޫނނު މިސާލަކަށް މި ނެގީ.  ގެރައީސް، ބިލު ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދިޔަ  ގެ ަދށުން ކުރިއަށް މ5ި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން މި ވަގުަތށް އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ާފރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުއުނގޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް މި ( އަދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1

 ގެނައީ. މިއަުދގެ ފަހުގެ ވަގުެތއްަގއި މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށްގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަްނނަވަން. 

 

 .ރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާ. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ( އަށާ ބެހޭ ގާނޫނުދިވެހިާރްއޖޭގެ ފަޅުރަށްރަ) 98/20ނަންބަރު 

 .ށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( އަިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނު) 98/20އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުަށހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކު، 7އައިޓަމް 

 ންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނި -7.1

ިއޞްލާޙު  11މި ބިލަށް )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2015ބަރު އޮކްޓޫ 26

ެދއްވާނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު، ގުރައިދޫ ާދއިރާެގ ށަހަޅުއްވައިރިޕޯޓް މަޖިީލހަށް ހުލިބިފައިވޭ. މި 

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. އި
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 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން ަޒތްތެރި ރައީސް. ޓެރަިރޒަމް ަމނާ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއް ކުރިން ޤައުމީ ސަލާމަުތގެ  ކުރުމުގެ ބިލު އަުޅގަ

ޮކމިޓީން އިއްޔެ އަނެްއކާވެސް  ،ވާތީ އަލުން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި ،ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުން

ނުޑ ވަނީ ފާސްޮކށްފަ. އެހެންވީމާ، އަ ކުަގއި ރިޕޯޓް މިއެ  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުަގއި ކޮިމޓީން ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާ ުޅގަ

ޓަކައި. މި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަުތގަިއ  ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މި ރިޕޯޓަށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާލަން

ނޑަށް ދެްއވާ ެއއްބާ އިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރންނާކޮމި  ޓަކަިއ ޝުކުރު  ރުލުމަށްކޮމިީޓގެ އިދާީރ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޤައްރިރަށާިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްތެރި

ތެރިކަމާއެކު ުޝކުުރ ޞްރުންނަށް ވަރަށް ިއޚްލާތްތެރި އެހެން މެންބައިބު މުޤައްިރރަށާއި ިއއްޒައިްއޒަތްތެރި ނަ

މުގެ ދަށުން ބައެއް މި އެޖެންޑާ އައިޓަ .ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން

ޓަކަިއ  ކަމަށް ސްތަކެއް ދިމާވިރުމުގައި ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މަްއސަލައެްއގެ ސަބަބުން ލަކުަތއް ޕްރިންޓުޑޮކިއުމަންޓު

ނޑު މި ބިލާ ގުޅޭ ފަށްއެދެންވަރަށް ބޮޑަށް މާ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުުމގެ . މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އައްޑޫ މީދޫ  83ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ މަރުޙަލާ ފަށާނަން. އާދެ! އެގޮތުން ފުރަތަމަ 

 އަުރވަން.ެދއްވުމަށް ފުރުޞަތުއިވާފައިވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއް ދާއިރާގެ އިއް 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ގެން ައދި އި ހުށަހަޅަ ގައި މި ިއޞްލާޙުތައް 8:45ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޓެކްނިކަލް ަމއްސަލަެއްއ ނޫން. 

ކުރުން. )ނ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްދާގެދެގޮތަކީ.  އެއީ ވީ .ތައްޔާރުޮކށް ނިމުނީރިޔާ މަނިކުފާނަށް ކި

 މު ރައްޔިތުން ރައްކާތެިރކުރުމަށްއްރަކާތްތަކުން އާ ހަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށްުކރާ ކަމަ ގެ)ނ(. ޓެރަރިޒަމް -2

ނޑައެޅުން. ޚާކުރުމާ ގުޅޭ ކޮންޓްޯރލް ،މޮނިޓަރކޮށް ޓަކައި  އްޞަ އުސޫުލތައް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަަކށް

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަ

އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

ނޑު ާތއީުދކުރަން.ހުށަހެޅުމަ  ށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަމަށް ދެން އޮްތ  ހާރު ފުރުޞަތު މިއަޅުަގނޑު މި

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ...50ނޫނީއަސާސީގެ ޤާ ؛ވަާރކުރުމުގެ ނީ ވަކީލާ މަޝްނޫގާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާ 24

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް.  23 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު އަތަށް މީތި ސްޓޭޕަލްކޮށްފަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަަނ  23. ވީމަވާަފއި އޮތީ އެހެންދެއް އިނުބައިޮކށް އަޅުގަ

މީހާ ބޭނުންކަމުގަިއ )ހ(. ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގަިއ ހުރި  -23މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

. ައިދ ެއވެމުގެ ޙައްޤު އޭނައަށް ލިބިގެންވެއާ ުސވާލުކުރެޭވ ވަގުތު ގާނޫނީ ވަކީެލއްގެ ެއހީތެރިކަން ހޯދުވާނަމަ، އޭނާ

 .ވެހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަެމކެދިނުމަކީ ފުލުއިފުރުޞަތު ހޯދަ އެ ،ނަމަ ށް ެއކަމަށް އެދެފިއޭނައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އިބްރާހީމް އަރުވާނަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންކުރަްއވާ މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތުތާއީދު

 .އަރުވަންމުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހު ތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ އިްއޒަވަނަ ާމއްދާއަށް އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާ 24

 އަރުަވން. ފުރުޞަތު އްވުމަށްހުށަހެޅު

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ލާ ނޫނީ ވަކީގާނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަން 24ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ާގނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަްނ  53އަސާސީގެ ނޫނުޤާ ވަރާކުރުމުގެ ާދއިރާ. މަޝް

ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަްށ ހުރި  17ވަަނ މާއްދާއިން ފެިށގެން  6ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުުމގަިއ މި ގާނޫުނގެ 

މީހާާއއި އޭނަގެ ވަކީލާ ދެމެދު ހިނގާ މުވާސަލާތުތައް  މަތުަގއި ވާހުތު ށެްއގެމާއްދާތަކުަގއި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރޭން ކު

. ވެރުގައެ ޒިގައި ހިނގަްނާވނީ ފުލުހުންގެ ހާގަިޑއިރުގެ ތެރޭ  72އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވޭ ހިނދުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހިނގާ 

ތުކުެރވޭނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ އާއި އޭނާގެ ަވކީލާ އެކަނި ބައްދަުލވެ މުވާސަލާކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ

 .ވެގަިޑއިރު ފާއިުތވުމަށްފަހުަގއެ 72

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އިބްރާހީމް އަރުވަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުތާއީދު

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހިތަދޫ

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން .ލާޙުގުޭޅ އިޞް އާވަނަ މާއްދާ  21ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 83

 ައރުވަން.ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.  ،ވަނަ މާއްދާ އުނިުކރުމަށްފަހު 21ބިލުގެ 
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ބަރު އިބްރާހީމް އަރުވާނަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންކުރަްއވާ މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތުތާއީދު

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

 ހުށަހެުޅއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެ ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއްޒަޝުކުރިއްާޔ. ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއވުމަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ގުޅޭ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއި އާވަަނ މާއްދާ 22ޝުކުރިއްާޔ. ބިލުގެ 

 ވަން.އަރުބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުމެން

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.  ،ވަނަ މާއްދާ އުނިުކރުމަށްފަހު 22ބިލުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އިބްރާހީމް އްަޒތްތެރި މެންއަރުވާނަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިކުރަްއވާ މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތުތާއީދު

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

 ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްޝުކުރިއްާޔ. ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ދެްއވުމަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ގުޅޭ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއި އާވަަނ މާއްދާ 25ޝުކުރިއްާޔ. ބިލުގެ 

 އަރުވަން.ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުމެން

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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އަޅުަގނޑު ދަނަްނވާލަްނ  ށްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. އަދި މިހާހިސާބުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ ވަނަ މާއް 25ބިލުގެ 

ހުރި  މާފަންނު އުތުުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ،މީގެ ބައެއް އިްޞލާޙުތަކަކީ .ބޭނުން

ނޑުގެ ނަުމގައި މި އަންަނނީ އިޞްލާޙުތައް. މިހާރު ދެން  ވަނީ؟  . ކިހިނެއްތޯ މިމި ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އިބްރާހީމް އަރުވަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންކުަރްއވާ ެމންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ތާއީދު

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ މާފަންނު އުތުރު  .އާ ގުޅޭ އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( 3 ،ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުން 83

 ައރުވަން.ާލޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުމީ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްހުޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފައިއް 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 !އީްސ، އަދި ެއއް ފަހަރު ވިދާޅުވެެދއްވާއިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އެ ާމއްދާެގ )ށ( އަދި  ،އެީއ ެއ މާއްާދގެ )ހ( ކަމުަގއި ހަމަޖައްަސއި ވަނަ މާއްދާިތންނީ އެ ސުރުީޚގަިއ އޮންނާ 

ގޮތަށް  )ނ(ގެ ގޮތުަގއި އަންިނވި ައކުރުތައް އިތުރުކުރުން. މި ުސރުޚީގެ ދަށުަގއި އޮތް އިޞްާލޙު. އެހެންވީމާ، އޮތް

 ވަން. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ފުރުޞަތުއަރު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

އެ މާއްާދގެ  ،ހަމަޖައްސައިމާއްާދގެ )ހ( ކަމުަގިއ  ވަނަ މާއްދާ ެއއީ އެ 3ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، 

 އްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތްކަމުަގއި )ށ( މި މާ -3)ށ( އަދި )ނ(ގެ ގޮުތަގއި ައންނިވި ައކުރުތައް އިތުރުކުރުްނ. 

ނޫނުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދިފާޢުތައް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ގާވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީންާނއި 
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ލިބިޭދ  ރާރުތަކުންގަދިވެހިރާއްޖެ ަބިއވެރިާވ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކުންނާއި ޢަމަލުކުރަން ެއއްބަްސވެފަިއވާ  -)ނ(

 ޙައްޤުތައް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާަތށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަަކށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ރުވަން. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަމށް އްވުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ގޮުތަގއި ައކުރެއް އިތުރުުކރުމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއި 4ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

 އަުރވަން. ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ޙު އިާނ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ

 

 ން:އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކވު ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

)ނ(. މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(ގައި އެހެްނ  -4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ގޮތުގައި އަންނަިނވި މާއްދާ އިތުރުކުރަން.  4

ެއވެ. ޢަމަލުތަެކްއ ކަމަށް ބަލައިގެންުނވާނެ ތިީރގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ ކަންަކމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ،ވީނަމަވެސް  އޮތްކަމުަގއި

ޖަމުޢިއްާޔއެްއ  ކްލަބު -2ރަކާތް. ހަސިލުކުރުމަށް ހިންގާ ހާފައިވާ މަޤުޞަދުތަްއ އެްއ އުެފދިސިޔާސީ ޕާޓީ  -1

ގޮތުން ހިންގާ  ލިްއޔަުތ އަދާކުރުމުގެއޫމީޑިާއގެ މަސް -3ންގާ ހަރަކާތް. ސިލުކުރުމަށް ހިހާ ޞަދުތައް އުފެދިފައިވާ މަޤް

 ރަކާތް. ހަޔިތުން ހިންގާ ލާުތކުރުމަށް ރައްޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤަކަށް ވަކާ -4ރަކާތް. ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަރުވާނަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރިކުރަްއވާ މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތުތާއީދު

 އަރުވަން. މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ކަދެއްެކވުން:ދީދީ ވާހަމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ
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ނޑު ތާއީދުކުރަން. ްއވުއިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި  މަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

(ގެ ގޮތުަގިއ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ 18 ،ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 އަރުވަން.މަްށ ފުރުޞަތުއްވުއަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ެއ  ،އިތުރުކޮށްގޮަތށް އަކުެރއް  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ގޮތުަގއި އަންނަނިވި 18ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

)ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ެޓރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއް ކަމަށް  -18މާއްދާގެ އަކުރުތަްއ ތަރުތީބުކުރުމަށް. 

ނަޑއަޅާތާ  ބެހޭ މަޖިލީހަށް މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ދުވަުހގެ ެތރޭގައި އެ ޖަމާޢަތަކުން އެ ަމއްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ 14ކަ

ެގ ދުވަހު 14އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހަށް މުރާޖަޢާކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ޤަ ،އެވެ. މިގޮތުންހުށަހެޅިދާނެ

 ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެެއވެ. ގޮތެއް މުރާޖަޢާ ތެރޭގައި މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިރަަކށް ފުރުޞަތުކުރަްއވާ މެންބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދު

 އަރުވަން. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙައްމަދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މު

މަށް ައޅުަގނޑު އްވުހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅު ފަހުމީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްިތޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ  23އިނާ އާދަމް ރޮޒަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ައރުވަން.މަށް ފުރުޞަތުއްވުހުށަހެޅު )ށ(ގެ ގޮުތަގއި އަކުެރއް އިުތރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙު

 

 އިނާ އާދަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީ
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 އެ މާއްާދގެ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ގޮުތަގއި އަންނަނިވި އަުކރު އިތުރުކޮށް 23ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ފަދަ  ނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭގާގެ ހައްޔަރުަގިއ ހުރި މީހާއަކީ ންފުލުހު .)ށ( -23އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. 

 ެއވެ. ކޮށްދޭންވާނެނޫނީ ވަކީަލކު ޢައްޔަން ގާއޭނައަށް ދައުލަތުން  ،ނަމަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް  ން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރިވަކުަރްއވާ ެމންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުޝުކުރިއްާޔ. ތާއީދު

 އަރުވަން. މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ްއވުއިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި  މަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  26ފަހުމީ ބިލުގެ  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިޔާޒުޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުުރ ދާއިރާގެ 

 .އަުރވަންމަށް ފުރުޞަތުއްވުގޮތުަގއި ައކުރެއް އިތުރުކުރުަމށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުަށހެޅު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ެއ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ގޮުތގައި އަންނަިނވި އަކުރު އިތުރުކޮށް  26ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލުގެ 

ގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުެގ މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤު  -)ށ( -26އަކުރުަތއް ތަރުތީބުުކރުމަށް. މާއްދާގެ 

ގޮުތެގ  އެއްގޮްތވާ ވަނަ މާއްދާއާ 56ނޫނުއަސާސީގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކީ ޤާ

ން ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ބަންދުގަިއ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ މި -1ން އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެ އަމުރެކެވެ. މަތީ

ެއވެ. ފުލުހުން އެ މައްސަލަެއްއ ވުރެ ގިަނެވގެންނުވާނެ ުދވަހަށް 30ޓިފައިވާ މީާހގެ ތަޙުޤީޤުގެ މުއްދަތު ބެހެއް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  5އެ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުނުތާ  ،ނަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި

ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް  އިފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ނިންމަ -2ވެ. އެ ވާނެިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަންމައްސަލަެއއް ޕްރޮސެ

 ،ނަމަ ވާކުަރންޖެހޭ މައްސަލައެއްޢުގެ ތެޭރަގއި ގޮެތއް ނިންމައި ދަ)ހަތެއް( ދުވަހު 7ފޮނުވާ މައްސަލަިއގައި ގިނަެވެގން 

 ެއވެ. ރޭަގއި ޝަރީޢަތަްށ ފޮނުވަންވާނެ)ދިހަެއއް( ދުވަހުގެ ތެ 10އެ މައްަސއެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަރުވަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރިކުަރްއވާ ެމންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ތާއީދު

 އަރުވަން. މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

މަށް ައޅުަގނޑު އްވުފަހުމީ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްިތޔާޒުފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މާ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ެގ ލުފަހުމީއަށް ބި އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އިމްތިޔާޒު އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  އަލުން އަުޅގަ

 ެދއްވުމަށް. ޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވައިއަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް ުހށަހަ ގައިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ގޮތު  26

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

 އެކަނިތޯ؟ ފަހުން ލިބުނު ބައި ނޫނިއްޔާ ؟ާމއްދާ ެއއްކޮށްތޯ ްސ، ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެންނެވިއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ މާއްދާ ެއއްކޮށް. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

 -26ން. އަުކރުތައް ތަރުތީބުކުރު އެ މާއްދާގެ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ގޮުތގައި އަންނަނިވި އަކުުރ އިތުރުކޮށް 26ބިލުގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ކުރާ  -)ށ(

 މި -1ން ިއސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެ އަމުރެެކވެ. ގެ މަތީޮގތު އެްއގޮްތވާ ވަނަ ާމއްދާއާ 56ނޫނުއަާސސީެގ އަމުރަކީ ޤާ

 30ން ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގަިއ ބަންދުގައި ބެެހއްޓިފަިއވާ މީހާެގ ތަޙުޤީޤުގެ ުމއްދަތު ތީމާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަ 

 ،ނަމަ އެވެ. ފުލުހުން އެ މައްސަަލެއއް ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލަްށ ފޮނުވަން ނިންމައިފިވުރެ ގިަނވެގެންުނވާނެ ދުވަހަށް

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އްސަަލއެްއ ޕްރޮސެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަ 5އެ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުނުތާ 

 7ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވާ މައްސަލަިއގައި ގިނަެވގެން  އިފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ނިންމަ -2ވެ. އެ ފޮނުވަންވާނެ

)ދިހައެއް(  10އެ މައްސައެއް  ،ނަމަ ވާކުރަްނޖެހޭ މައްސަލައެއްޢުންމައި ދަ)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ގޮތެއް ނި

ނޫނުގެ ދަށުން ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހާ ބަންދުގައި ގާމި  -3ރޭަގއި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ހުގެ ތެދުވަ
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ގެ ތެރޭަގއި ކޯޓުން )ނުވަދިަހ( ދުވަހު 90ލަތުގައި އޭނާގެ ޝަީރޢަތް ގިނަވެގެން ހާކުރަންޖެހޭ ބަހައްޓަިއގެން ޝަރީޢަތް

 އެވެ. ނިންމަންވާނެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަަކށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

 . މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް

 

 ދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދީމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ 

ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްވި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުރަީއސް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނޑު ާތއީދުކުރަން. އްވުހުށަހެޅު  މަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީްނ ހިސާބުން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

އިްއޒަތްތެރި ނިޒާީމ މައްސަލައެްއަގއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ؛ޮގތުގެ ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

 އަރުވަން. ފަހުމީއަށް ފުރުޞަތު މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން

އެހެްނ  ވާލުކޮށްފަިއވާ އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅިހަ އި އަިދ ދެންމެ ޓޭބަލް އޮފީހުންއަޅުަގނޑު އަުތގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑު އަތަށް ލިބިފަ. އެކަ ތްއިޞްލާޙެއް ެވސް އެބައޮ ވަަނ  83ނުވޭ. ެއއީ  އްމަކު އެ ފުރުޞަތު އަދި ދެއްާވފައެައޅުގަ

 ނަ މާއްާދއަށް...ވަ 24 ،މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ! ދެންމެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަަލއިަގއި ދަންނަވަން. އެ ނިޒާމީ 

ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުގަިއ  މައްސަލަިއގައި ފާހަގަކުެރްއިވ ކަންތައްތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ

ހިސާބުން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން  ބަލައިގަެނވޭކަށެްއ ނެތް. ާއދެ! މި

ހިސާބުން  ގުިޅގެން ބިލަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތައް ހުަށހަޅައި ނިމުނީ. މި ޮގތުގެ ރިޕޯޓާ ނިންމެވި އި ވަދިރާސާކުރައް 

 ުޓގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ އަރުވަން. ނެމި 30

 

 ]އަށް  11:16އިްނ  10:42ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް މި 7.1ޓަމު ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއި ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން. السالم عليكم

ތުގެ ރިޕޯުޓ، ރިޕޯޓު ގޮ ގެންދަނީ. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި

ނަޑއެޅިަފއި ލާޙުތައް ވެސް ހުށަހެޅިފައި މިޞްހުށަހެޅި އި  ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ 1ލަ ވަނީ ޖުމު  ވަނީ. މި ރިޯޕޓަށް ކަ

 7ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29ޓު ނެމި 14ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަށް  59ޓު މިނެ 28ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް މިނެ 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަްށ  18ޓު މިނެ 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15ޓު މިނެ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެ 3ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  އަރުވަީނ  ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 ދީދީއަށް.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރައީްސ، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ބިލުގެ ނަމުަގއި ސަރުކާރުްނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރަްއވާފޮނުއްވާފައި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓެރަރިޒަްމ  އީބިލު އަުޅގަ

 .ކޭ މީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރާ ބިލެމަނާކުރުމުގެ ބިލުގެ އިތުރަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަިއ، ރައްޔިތުން ޓެރަރަިއޒް

މި ބިލު އިްއޔެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މި ބިލުގަިއާވ ޤާނޫނުއަސާސީން ަކނަޑއަާޅފައިވާ އަސާީސ ޙައްޤުތަާކއި 

ތާރު ގޮތެއްަގއި ވަަރށް ޚުދުމުޚް އިމެދު މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތުނުދެއްވަ ވާ މާއްދާތަކާމިނިވަންކަމާއި ތަޢާރަޟް

ފަދަ  ބޮޑަށް ކުްށވެރިކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިދެންނެވި ނިންމިނިންމުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކޮމިޓީން މި

ނޑަައޅާފަިއވާ މާއްދާތަކާއި  ،އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް   ވާ އެންމެބިލާ ތަޢާރަޟް މި އަދި މިނިވަންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަ

ނޑައެ ،ބޮޑު ސަބަބަކީ މުޅި  .ޅުުމގަިއ އެއްެވސް އިމެއް ނެތުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމި ބިލު ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ކަ
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 ދުނިޔޭގެ ކަްނކޮޅުތަުކގައި ެވސް އެަކކަށް ޓެރަރިޒަމް އެީއ އަނެކަކަށް ފްރީޑަމް. އަުޅަގނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ ެއއް

 ގައި ދުނިޭޔގެ ކަްނކޮޅުތަކު އީ ލަކަށް. މި ތައަނެަކަކށް ވަނީ ަޤއުމީ ބަ ،ވެެގން ކުށްވެިރވާ މީހާ ބަޔަކަށް ޓެރަރިސްަޓކަށް

ނޑުމެން މި ބިލާ މިކަން އޮތް  ،ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަިއ މި ބިުލ މި މަޖިލީހުން ނިންމާއިރު ބެހޭ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،ނަމަ ޓެރަިރޒަމަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް ަބޔާްނނުކޮށް މިކަން ކޮށްފި ،ޓެރަރިޒަމް ެއއީ ކިހާވަރެްއެގ ކުށެްއކަން

. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެްސ އީބޮޑު ބޭއިންޞާފެއް މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވވޭ ަވރަށްދިވެހި

އެކަން ކުރި  ،ބޫލުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލެއް ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެަކމެއް ބަލައިގަ

ނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަީކ، މިފަދަ  ،ވެސްބަޔަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ވެްސ ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަ ނޫނެއްަގިއ ގާއަޅުގަ

ކޮބައިތޯ ޓެރަިރޒަމުގެ ަހއްުދތަކަކީ، އިމަީކ ކޮބައިޯތ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ކްލެރިފަިއވެފައި 

ބޮމެއް ޮގވުން ެއއީ  އޮންނަންޖެހޭ އެބަ. ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުރުފުޅުކުެރއްވި ލޯްނޗެްއގައި

ގޮތުަގއި ޓެރަރިޒަމުގެ ަޢމަލެއް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ބޫުލކުރާ ގައަޅުަގނޑު ވެސް 

ެގ ކުުށގެ އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ޕޯިޑައމެއްަގއި ވާހަކަަދއްކާ މީހާ ދަްއކާ ވާހަަކއަކުން އޭނައަށް ހަަމ އެފަދަ ޓެރަރިޒަމް

ަފކަށް ނުާވނެ. އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ާވހަކައަީކ، ސަރުކާރަށް ނޭދެޭވ ސާއަދަބުދިނުން އެއީ އިން ކަމަށް ބަލައި ޢަމަލެއް

ނޫނުން ގާނޭދެވޭ ނުފޫޒު މި  ،ހިނދު ޫނނުގައި ބަޔާްނކުރާގާނުފޫޒު ފޯރުވުން ެއއީ ޓެރަިރޒަމުގެ ކުެށއް ކަމަށް މި 

ކަމަށް އެ ވިދާޅުާވވިދާޅުވުުމެގ  ން ނޭދެވޭ ނުފޫޒު ފޯރުވާމާނަކޮށްފައެއް ނެތޭ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮބައިތޯ ސަރުާކރު

ނޑަައޅާނީ ؟މާނަ އަޅުަގނޑުމެްނ  އީނޫނީ ސަރުކާރުންތޯ؟ މި ،ފުލުސް އޮފީހުންތޯ ،ކޯޓަކުންތޯ ؟ކޮންބައެއްތޯ ކަ

ުޓވުމަށް ކުރިމަތީގަިއ ހުރި ސުވާލުަތްއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހުއް

ވާހަކަ ޯޕޑިއަެމއްަގއި ދަްއާކދެއްކުން ެއއީ ޓެރަރިޒަުމގެ ަޢމަލަކަށް ހެދީމަ އިއްޒަތްތެރި  ރަކާތެްއގެ ތެރޭން އެހަސިޔާސީ 

ފެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސާބޮޑު ޭބއިން  ރައީސް ެއކަން ހަމައެއް ނުެޖހޭ. އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުންަނށް ވެވޭ ވަރަށް

ގިނަ  ާލއިރު ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަށް ވަރަށްއިގޮތުން ވިސްނަ ނޫނާ ބެހޭގާމި  ،އްާކިއރުއަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދަ 

ތެރޭގައި ހިމެނިފައި އެބަވޭ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގެ ކަންތައްތަެކއް މި ބިލު

ެއީއ އެ މީހުންގެ ަޙއްޤު ހޯދަން  ކުރާ ކަމެއްބާަރވަރަކަށް ީމހުން ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ ަޖމާޢަތަކުން  ،ދިހަވަރަކަށް

މަީތން ކުރާ ކަމެއް ެއއީ ޓެރަރިޒަމެްއގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް މި  ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ ،ނުކުމެ ކުރާ ކަމެއް

! ގާނޫނުގެ ދަށުން ނިންމާނިންމުން އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެްއ ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރާ  ،ނަމަ ސިޔާސީ، ދީނީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ފިކުރެއް ކުރިއަރުވަްނ މަސައްކަތްކޮށްފި

އިން ެއއީ ޓެރަރިޒަްމގެ ކުށެއް ކަމަށް ަކނަޑއަޅަން ިމ ގާނޫނުން ފުރުޞަތުދޭން މި ޛަރީޢާފަރާތަކުން ނުވަތަ ކޯޓުތަުކގެ 

އްޒަތްތެރި ރައީްސ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޑިމޮްކރަސީ ކަފުންކުރަނީނޫންތޯ. ނަމަ އި މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމައިފި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޔާޒު ފަހުމީއަށް. މެންބަރު އިމްތި

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މި ބިލުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންަތކަށް ވާނީ އި ލާޙުތަކެއް ޞްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ލާޙުތައް ދެން ތިއްބެވި މެންބަރުން ވެްސ ޞްމިފަދަ އި ހުށަހަޅާފައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާުތން. އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުުކރަނީ

ުކޑަ  ގަބޫލުފުޅުކުރަްއަވއިގެން މި ިބލަކީ ރަނގަޅު ބިެލއްގެ ގޮުތގަިއ ހައްދަވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް އުއްމީދު

ނޑުމެން ބިލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު  މިއަދުގެ މި ދައުލަތް ހިނގާ ވާހަކަދައްކަމުްނ ގޮތުގެ ސަބަބުން. އަުޅގަ

. މި އެ ދެވެނީ މޮޔަެއްއގެ އަތްަމއްޗަށް ަކނިޑއޭ ހީއޮތް ގޮތަށް ފާސްެވއްޖެނަމަ ދަންނަވާފައި ވާނެ، މި ބިލު މިހާރު މި

ނޑިެއްއެގ  ނޑިެއކޭ. މޮޔަެއއްގެ ައތްމައްޗަށް ދެވޭ ކަ ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އަތްމަްއޗަށް މި ދެވެނީ ކަ

ނޑު  ސިފަުކރީ ހަމަ މިދެންނެވި ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމާއެކު. ިމސާލެއްެގ ގޮުތގަިއ ިއއްެޔ  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ފަހުން  ވާހަކަުފޅުދައްަކވަމުން އެންމެ އިޠަބުކުރައްވަޚާއިއްޔެ ނޫން އިހަށްދުވަުހ މު ؛އުމާޤަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މުޅި  ،ލަތާ މެދުަގއި ަދއްާކ ވާހަކަފުެޅއް. ވިދާޅުވީ ހާއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފި އަުޅަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮްށ މި ާރއްޖޭގެ 

ވެަފއިާވކަން. ގޮތެްއގައި ފުލުހުން، ސިފައިން މި މުއައްސަސާތައް ކޮރަޕްޓު ޞަދައުލަތް، ދައުލަތުގެ ޚާއް 

ށް މި ހިސާބަ ،އެ ތަންތަނަށް ފޯރުވާފަިއވާކަން. ކަޓަުރއެޅުމާިއ ބޮންގޮއްވުމާ  ޒުފަސާދަވެފަިއވާކަން. ފައިާސިއން ނުފޫ

މު ަރއްޔިތުްނެގ ގަިއަގއި ކަޓަުރއަުޅވާ ިހސާބަށް ގޮއްަފއިާވކަން. އަދި އާއްދައުލަތް ގޮސްަފއިާވކަން. ަދއުލަތުގެ 

ލާ ހިސާބަށް ެވސް ގޮސްފަިއވާކަން. މިއީ ުނރައްކާ ޮގސްފަިއވާވަރު. އަިދ އިހަމައެއާެއކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮްއވަ

ނޑުމެން ަވރަށް ގިނައިން ަދއްކަމުންދާ އަނެ  ،ހަމަ ދައުލަތުގެ އެއް ވެރިަޔކު  އް ވެރިޔަކަްށ ޣައްދާުރވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

މިއަުދ އެކަން އެ މަނިކުފާނަށް ައމާޒުވީމާ މި ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވެރިްނ ، ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ވެސް އެްއގޮކޮރަޕްޓު ތަކުން އުފާކުރާ ކަމެްއ. އެ ބޭފުާޅ ވީ ކަމަށް މިއަދު ެއގޮތަށް ވިދާުޅވުމަކީ އަުޅގަ

އް ފާހަގަކޮށްފަ. ލަތުގައި މިކަން އޮތްކަން. ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ވާނެ ވަރަށް ބައިަވރު ވާހަކަތަކެހާގަބޫލުފުޅުކުރަްއަވއިފި މި 

.ީޕ ރައީސް ޔާމީން މި މަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވީ އެމް.ޑީ ؛ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިލާޙުުނކުރަްއވަ ޞްއެކަންކަން އި

ވަނީ،  މި ޠަބުކުރިއިރު ވިދާޅުޚާސަރުކާރު އޮތްއިުރގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވެ، ނުކުެމވަަޑއިގެން ެއއްދުވަަހކު މު

ވަަޑއިގަންަނވާޭށ  އިމި ވިދާޅުަވނީ ތި ބޭފުޅުން ޔުނީފޯމު ބާލުއްވަ  އިޠަބުކުރައްވަ ޚާފުލުހުންނަށް، ސިފައިންނަށް މު

ފައިސާ ދޭނަމޭ. ތިމަންނަގެ އަރިހަށް. އެ ބުނެވެނީ އެންެމ ސާފުކޮށް ބުނެވޭނެ ގޮތަށް.  ތިމަންނަގެ އަރިހަށް. ތިމަންނަ 
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ތި ބޭފުޅުން ޔުނިފޯމުގައި ިތއްބަަވއިގެން ކުލީ ބަެއއްެގ ގޮތުަގއި އޮޕަރޭޓްެވވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ކުލީ ަބޔަކަށް، ކުލީ 

ތީަގއި، އިާސ ދޭނަމޭ. ެއއީ އެންމެންެގ ކުރިމަފުލުހުންނަށް، ކުލީ ސިފައިްނނަށް ބަދަލުވާށޭ. ތިމަންނަ އެކަމަށް ފަ

 ން ލައިވްކުރަމުންދިޔަ އެްއޗެްއގައި ބުނެވޭނެ އެންމެ ސާފު ގޮތް. މިއަދު އެ މަނިކުފާނުހި ޕަބްލިކުގަިއ، ޓީވީތަކާ ެއއްޗެ

ނެގޭ ބަެއްއގެ  އެ މަނިކުފާނު ކުލީ ބައެްއެގ ގޮތުަގއި ދުވަހު ުކއްޔަށް، މަހު ކުއްޔަށް ވެރިކަމާއި ަހވާލުެވވަަޑިއގަތީމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަްއ  ،ގޮތުަގއި ފުލުހުންގެ ަވިކވަކި ޖަމާޢަތްތައް ހައްދަވަިއގެން

ގުތުަގއި އެ މަނިކުފާނަށް މި ދިމާލަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެނބުރިލި ވަ  ގާ ކަންތައްތައް އެ މަނިކުފާނާނައްތާލުމަށް މި ހިން

ނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ލީ. ވަކާރޭ ނޑުމެން ، އަބަދުެވސް މި ވާހަކަ. އެހެންވީމާރަށް ކަންބޮުޑވާ ާވހަކަ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ޓެރަރިޒަމްގެ ބިލެއް މިގޮތަށް މިހެން ހަދާއިރުގައި މުޅި ބިލުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް 

އި ސިާޔސީ ފަރާތްތައް އެ ވާހަކަަތކުގެ ެތރޭގަ .ފާހަގަކޮށްފަ އިރު ވާނެބޮޑަށް ކުރީގައި މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކި 

ރަކާތްތައް ހިންގުން ނެތިޮކށްލުމަށް ތައްޔާރުވެަފއި އޮްތ ހަސުލްަޙވެިރ  ؛ާކތްތައް ހިންގުންިސޔާސީ ހަރަ، އިނެތިކޮށްލަ

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. މި ބިލަށް ނުފެތޭނެ އެއްވެްސ ހަރަކާ ތެއް ނެތް. ސިޔާސީ ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ދުވަހަށް ޖަލަށް ނުލެވޭނެ ހަަމ ެޓރަރިސްޓަކަށް ހަދާފައި އުމުރު ދަށުން ބޮޑު އެްއވެސް ސުލްަޙވެރި ހަރަކާެތއް މި ބިލުގެ 

ނ، އެްއގޮތެއް ވެސް ނެތް. އެހެްނވީމާ ޓް ހަރަކާތްތައް މިއީ ޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ. ލެޖިޓިމޭމިކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ައޅުގަ

އޮތް ކުރިމިނަލް  ރީ. އަދި އަމުދުން މި ރާއްޖޭގެ މިހުގޮތަށް މިކަން  ގެ ޢަމަލުތަކެްއގެ ޮގތުގައި ސިފަވާޓެރަރިޒަމް

ނޑިޔާުރގެ، މި ރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުުކރަން އޮތް މުައއްސަސާަތއް،  ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް، މި ރާއްޖޭގެ ފަ

ލުގެ ދަށުން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް މި ބިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ިމ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ގޮތުން 

 ކަށް ކަންތައްތަ މި، ށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ. ެއހެންވީމާކަމަށް ައޅުަގނޑުެމންނަ ްޓކޮށް ޖަލަށްލާން ތައްޔާުރވާއުޕްރޮސެކި

ގުުތކޮޅެއް ހުރި. އެހެންނަމަެވސް، ކުޑަ ވައިތުރު ބައިވަރު ވާހަަކތައް އެބަހުރި. ވަަރށް ކަންބޮޑުވުން އެބަ

ދިނުމުގެ ޮގތުން ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ނޑުމެންގެ މެންަބރަކަށް ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭތީ ެއހެން އަޅުގަ

ނަޑކަށް މި އޮތް  ނުކުެރވޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން.  ގޮަތކަށް ާތއީދެއް ޝުކުރިއްާޔ. މި ބިލަކަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިިއއް ޝުކުރިއްޔާ  އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ރަރިަޒމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް އުމުަގއި ޓެޤަސް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ެވސް މި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން ވެސް މިތިބީ  ތާއީދުކުރާނެ ބައެއް ނޫން. ެޓރަރިޒަމް މަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ުނވަތަ ފާސްެވގެންދާ ގާނޫނަީކ  ،ތައްޔާރަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ގާނޫނަކީ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  މަ އެއީރަރައިޒްކުރާ ެއއްަޗކަށް ެވގެންދިޔައިގައި ހުރިހާ ރަްއިޔތުން ޓެނިމޭއިރު

ލާޙުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ޞްމި ބިލަށް ހުށަހެޅުނު އިގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީން 

ލާޙުތަެކއް. މި ޞްއެކީަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ އި ލާޞްތެރިކަމާޚް ރަށް އިޔޮ ނިޔަތުގައި، ވަމިކަން ދިރާސާކޮށްފައި، ވަރަްށ ހެ

ުދގައި ހުަށހަޅާފައިވާ ގާނޫނެއް ކަމަްށ ން ތި ވިދާޅުވާ މަޤްޞަޕީ.ޕީ.އެމު ،ލާޙުތަކަށް މި ގާނޫނަކީ ތި ބޭފުޅުންޞްއި

ގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން  ޞަ އްޚާ ން ވޯޓުދެއްވާނެ. ލާޙުތަކަށް ތި ބޭފުޅުޞްމިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހެޅި އިވަންޏާމުން 

ޓެރަރިޒަްމގެ  ،ލާޙު އެއީ ބަޔާްނކުރެވިަފިއވާ ކަންކަމަކީ ޞްވާ އި ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ަގިއ މި ހުށަހަޅާފައި މި 4

ރުމަށް ޢަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބަލަިއގެްނނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި، ިސޔާސީ ޕާޓީެއއް އުފެދިފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކު

ރަކާތާއި، މީޑިާޔެގ ހަޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާެއއް އުފެދިފަިއވާ މަޤް ރަކާތާއި، ކުލަބުހަހިންގާ 

ރަްއޔިތުން ޫނނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤަކަްށ ވަކާލާތުކުރުމަށް ޤާރަކާތާއި، ހަތު އަދާކުރުމުގެ ޮގތުން ހިންގާ މަސްއޫލިއްޔަ

ލާޙު ޞްމި ގާނޫނުގައި ތި ބޭފުޅުން މި އިކަމަށް  ޒަްމގެ ޢަމަލު ނޫންރަކާތްތަކަކީ ޓެރަރިހަމި  .ހިންގާ ހަރަކާތް

ނޑުމެންނަށް  ފާސްކޮށްދީގެން ހިމަނައިދެްއަވއިފިއްާޔ ތި ބޭފުޅުްނގެ ިނޔަތަކީ ރަނގަޅު ިނޔަތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހުރި. މީހަކު ލަތައް އެބަރަށް ގިނަ މައްސަގޮތުްނ މި ބިލުގައި ވަ ވާހާރު މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިަފއިގަބޫލުކުެރވޭނެ. މި

ލަށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އަަހރަށް ޖަ 20އަހަރަށް،  25، އަނަގއިން ބުނާއިރަށް ވެސް ެއ މީހަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ނިމި

ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމަށް ، މީގައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ

އެކީަގއި މިކަމަށް ފުރިހަމައަށް  ސް ިމ ތިބީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނާއްކަެތއް ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ވެ ކުރާ މަސަ

ނޑުެމންނަކީ ވެސް މި އެއްބާރުލުންދޭ ން. އުުމގަިއ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ުއފެދޭކަން އެދޭ ބައެއް ނޫޤަން. އަުޅގަ

ަޢމަލުތައް ހިންގާކަށް ޖާގަދޭަކށް ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫން. އުމުަގއި ޓެރަރިސްޓް ޤައަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ިމ 

ތާއީުދކުރާނެ ބަެއއް ނޫން. ިމ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ައވަހާރަކޮށްލުމަށް އެްއވެްސއިރެްއަގއި

، ނަން. އެހެންވީމާނުކުރާ ލެްއގައި ތާއީެދއްހާމަކަށް ައޅުަގނޑުެމން އެއްވެސް ބޮން ގޮއްވު އި،އުމުަގއި ބޮން އުފައްދަޤަ

ލާޙުތައް ތި ޞްނަށް، މި ބިލަށް މި ހުށަހެޅި އިއެކީަގއި މި ގާނޫ ތެރިކަމާޞްލާޚްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވަރަށް އި

ނޑުމެންނަށް އެ އި ،ބޭފުޅުން ބަލައިގަނެގެން  މި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްެގ  ކަށް ވޯޓުދެްއަވއިގެން މި ިބލަކީލާުޙތަޞްއަުޅގަ

މު އްލަޙަތަށް ވެސް މުހިޞްއުމުގެ މަޤަވުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޅި ންާދ ބިލަކަށް ހެއްދެއެކީގައި ފާސްެވގެ ރުހުމާ

ްނ މަސައްކަތްކުަރްއވާނެ. ޭއގެ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމު ތެރިކަމެއް ހުިރްއޔާ މިއަދުޞްލާޚްެއގޮަތށް އި، ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ

ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެން  ބޭފުޅުން ބޭރުކޮށްލައިފި ލާޙުތަކެްއ ތިޞްބަދަލުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހެޅި ހުރިހާ އި
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މު ާއއްނޫންކަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެީނ ތި ބޭފުޅުން މި ބިލު މި ފާސްކުރަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާކަށް

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ށް ބިރުދައްކަންކަްނ. ޝުކުރިއްޔާރައްޔިތުންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގެ ބިލަކީ ދާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމު ސްކުރަމުން މިހުތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުެމން ބައިްއޒަ  ޝުކުިރއްޔާ. `

ނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހިފަިއ މި އޮތީ މުޅި ަރއްޔިތުްނގެ  އަޅުަގނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީުދކުރާ ބިލެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިުރގަންނަންޖެހޭ ޔާލާބަ އި މަންފާއަށް، ަރއްކާެތރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން. މި ބިލު ބަލައިގަންނަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދައެްއވެސް ސަބަބެއް ނެ ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަންތް. ައޅުގަ ނޫނުއަސާސީން ލިއްބައިދޭ ޤާ ؛ކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ،ކަމުގައި ވާނަމަ  ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަން މިނިވަންކަން ހެޔޮ ެއްއވެސް މީހަކު ބިރުގަންނާކަށްނުޖެހޭ.  އަުޅގަ

ކަމުގައި ބުނެފައި ެއ  ވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ޓެރަރިޒަމް ވަނަ މާއްާދގައި ބުނެފަިއ މި 4މި ބިލުގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ މާއްދާަގއި  5ޞަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ާގނޫނުގެ ޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްވި މަޤްވަނީ އަންނަނި

ދެޭވ ނުވަތަ ސަުރކާރަށް ނޭ ދައުލަތަށް -1. މީަގއި ިމ އޮންނަނީ؛ ކުރުމަށޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެރަިރޒަމް ޢަމަލެއް

ރިކަން އުފެއްދުމަށް. މުްނގެ ބަެއްއގެ މެދުަގިއ ބިރުވެއާއްންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަަތ މުއާއް  -2އް ފޯރުވުމަށް. ޒެނުފޫ

ތެރި ވަނަ މާއްދާގައި އިްއޒަތް 5ޚިލާފަށް ސިޔާސީ، ދީނީ ނުވަތަ ވަކި ފިކުރެއް ކުރިއެރުވުމަށް. ދެން  ގާނޫނާ -3

ވަނަ މާއްާދގަިއ  4މި ގާނޫނުގެ  ،އި ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލުަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީމި ބުނަނީ؛ މި ާގނޫނުގަ ،ރައީސް

ުކގެ ތެރެއިން ގޮތުން އަންަނނިވި ކަންތައްތަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްޞަދެއް ހާސިލްކުރުމުގެ

ނޑަްށ ނުވަތަ ިހއްސަކަްށ ގޮތުން ޭއނާގެ ފުރާނައަށް ނު  މީހަކަށް އަނިާޔވެރިވުުމގެ -1. ކަމެއް ކުރުމަށޭ ވަތަ ހަިށގަ

މުދަލަށް ބޮޑެތި  -3ގަދަކަުމން މީހަކު ފޮރުވަން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮުތަގއި ހިފެހެއްޓުން.  -2ގެއްލުންދިނުން. 

ފުރާދުއްާވ  -5ތިކުރުވުން. އެހެން މީހެއްެގ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެްއ ކުިރމަ އިކުށްކުރާ މީހާ ފިޔަވަ -4ދިނުން. ގެއްލުން

ގޮތުން ބޮޑު  އްޙީޞިމުންގެ ބަޔަކަށް އާއްުމންނަށް ނުވަތަ އާއް -6ކުރުން. ހި ހައިޖެކުހި ހައިޖެކްކުރުން. އެްއޗެ އެްއޗެ

މުްނެގ ބައެްއގެ ސަލާމަތަށް ބޮޑު އާއްމުންނަށް ނުވަތަ ާއއް -7ތަެކއް ކުރިމަތިކުުރވުން. ނުރައްކަލެްއ ވާފަދަ ޢަމަލު

މު އާއްނުވަތަ  .މު ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލުންދިނުންއްމުހި -8ތިކުރުވުން. ތެއް ކުރިމަލަހާރައްކަލެއް ވާފަދަ ނު

މި ދަންނަވާލެވުނީ މީގައި ހުރި މައިަގނޑު ކަންކަން. ޓެރަރިޒަމްެގ  .ނޑުވާލުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޚިދުމަތްތައް މެދުކަ
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ނަޑކަށް ނުފެނޭ  ކީޢަމަލަ ުދގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްގެޞަމަޤްޞަދާއި އެ ކަމަށް ބުނާ މަޤް ޢަމަލު ކޮަބއިަކން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީން  އަޅުަގނޑުމެން އެަކކު ވެްސ މީގެން ކަމަކާ ބިރުގަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް. އަޅުގަ

ވެސް ބަަލއިގަންނަންޖެހޭ.  މި ދެެކވުނު ވާަހކަތަކަށް އެކަނި ރިޢާޔަްތކުިރޔަސް އެނގޭ މި އެންމެން ،ކަށަވަރު

ނުްނވަނީ އަމަްނއަމާންކަން އޮތް ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭ އުމެއް ޤަލަޙަތު އޮތް ޞްމެން ބޭނުންވަީނ ުސލްޙަމައަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މިނިވަންކަމާއެކު ނޫންތޯ.  އުމެއްޤަ މިނިވަންކަާމއެކު  ނޫނުއަސާސީން ލިއްބައިދޭ ޙައްޤުތައްޤާ އަުޅގަ

ނޫްނތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނ މި އެއްބަްސވެވެނީ. ނޫނީ ކުރަންއިމުޤާ ްއ، ެވއްޓެއް ކުރެވޭނެ ަޖއްވެ އެކްސަަސއިޒް 

ނޑުމެންނަކަށް، ައޅުަގނަޑކަށް ހިއެ އުޅެނީ. އެހެންކަމަށް ބޭނުންވެގެން މި  ްއނުވޭ ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ މިއާ ވާނަމަ އަުޅގަ

ކަދެކެވިދާނެ ދެކޮޅަށް ދެކޮޅުހަދަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްހެނެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ވާހަ

 ވެސް. ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ެވްސ ހަމަ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ ީމހުން ތިބޭނެ. އެ އުސޫލުން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ވެސް ޚިޔާލު

ލެވުނު އިންމެ މި ދަންނަވަީމގަިއ ދެ ،ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެަބ އޮތް. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެނގޭ އެްއޗަކީ

ނޑަކީ. އެ ދެ މާއްދާއަށް އެކަނި ބަލައިލީމަ ދެ މާއް ދާއިން އެކަނި ބަލައިިލޔަސް އެބަ އެނގޭ، އެ މާއްާދ މީގެ މައިގަ

ކަްށ ކުރާ ކަމެއްކަން. އުޅެނީ ގޯހެއް ހަދާކަްށ ނޫންކަން. ހަމަ އެންމެންެގ ރައްކަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި

ނޑު ފު، އެހެންވީމާ  ރިހަމައަށް ާތއީދު.ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިކުންތު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  33މިނެޓު  3ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ  ޝުކުރިއްޔާ

 ރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. އަ

 

 ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންެގ  ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހެން ކުރަނީ. އެރޭޕްހަމަ  އިތަން. ފަހަތުން އަރަ ުކރަމުންދާނޫނުއަސާސީެއއް ރޭޕްޤާލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން މަޖި

 ށް ފަސްދޮޅަހަ ،ވަުރކުރާ ަޙއްޤުތަކުގެ ަމއްޗަށް ނޫނުއަސާސީެގ ދެވަނަ ބާބުގައި ކަށަޤާޫނން.  ކީކަމެއް ކުރަނީ އެްއވެސް

އެ ަޙއްޤުތަްއ ނިގުަޅއިގަންނަ ގާނޫނުތަްއ ، އި ަޙއްޤުތަުކގެ މަްއޗަްށ ބާރުފޯރުވަވުރެ ގިނަ ޙައްޤުަތކެްއ އެަބ ޮއވޭ. 

ކުުރން. އެހެން ެއއްެވސް ލަފުޒެްއ، އެހެން ެއއްެވސް ރަނަގޅު އަސާސީ ރޭޕް ނޫނުޤާހުށަހެޅުމަކީ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް

ނޑުމެން މި ގާނޫނަށް ބިރުގަންނަނީ، މި  ނޑުމެންނަށް ބުނެދެޭވކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް މިއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިރުގަންނަނީ، ހަމަެއކަނި މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަ މް.ޑީ.ީޕއަކުން ވެްސ، ަޓކައި. އެ ށްގާނޫނު ގެންނާތީ އަުޅގަ

ތާރުވުމުން ޚްންކުރަން އަންަނ ބަޔަކު ޚުދުމުވެރިކަ ނާންނާނެ. އްސް މަލާިއަކތުން ވެރިކަންކުރާކަށެ ކުން ވެޕީ.ޕީ.އެމަ
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ރުބާންކުރާކަށް ޤުނޫނުއަސާސީން ލިޭބ ބާރުތައް ޤާ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބާރުތައް ޖެހެނީރައްޔިތުން ނިކުންނަން

ނޑު، މެންބަރުން ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ންގެ މަޖިލީހުގެރައްޔިތު ނޑު ބިރުގަންނަނީ  މެންއަޅުގަ ބިރުގަންނަނީ. އަޅުގަ

ްމގެ ޓެރަރިޒަ މަކީ އެއީ ޭބއިންާސފުން ކުރެވުނުރައީސް ނަޝީދު ޖަލުަގއި އޮްނނެވީތީ. ރައީސް ނަޝީދަށް ުކރެވުނު ޙުކު

، ވާެއއްގެ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ ޢުކުެރވުނީ ޓެރަރިޒަްމގެ ދަޙުކުމް އެ ، ކުެރވިވާޢުޙުކުމެއް. ޓެރަރިޒަްމގެ ދަ

ޓެރަިރޒަމްެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަީނ އާދަިއގެ ކުިދކުދި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރެވުމުން

، ޖެހޭ ސަބަބަކީ. އެހެންވީމާންަނންގޮތަށް ގާނޫނު ބަްއޓަންކުރެވުމަކީ ެއއީ ބިރުގަ ވާ އެ ރައްޔިތުްނގެ މައްަޗށް ކުރެވޭޢުދަ

ނަޑެއޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކެއް ނިގުޅަިއގަންނަން  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ގާނޫނު ގެނައުމަކީ ކަ

ނޑު މިދެންނެވިހެން ކޮންމެ ވެރިކަމެއް އަޔަސް އެ ވެރިކަ މެްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ. އަުޅގަ

ވަނީ ރަްއޔިތުން. ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބާރު ބޭނުންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މަގުމައްޗަށް ނިކުެމވެންޖެހޭ. ކުރުޖަވާބުދާރީ

ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  މާށް މި ގާނޫނު ތަންފީޛުވެގެން އައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަސް ބުނެވެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނުޑމެންގެ ވެރިކަެމއް ތާުރވުމުން ޚްއުމަށް ައއިސްގެން ޚުދުމުޤަ.ީޑ.ޕީ ވެރިކަެމއް މި ަގއި، އެމްހިރިވެސްނުލެވޭނެ. އަުޅގަ

ފެބުުރއަރީަގއި ިމ  7ވެސް ުނކުތީ. ތި ބޭުފޅުން ތިބޭފުޅުން ކުރިން .ންނިކުންނަން ތިބޭނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުތި ބޭފުޅުން 

ތި ބޭފުޅުން. ތި ބޭފުޅުން ކުތީ ޓަކައި ނި ގޮތުަގިއ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި، ނާޖާއިޒު ރާއްޖޭގެ ވެިރކަން ބަދަލުކުރުމަށް

ނޑު މި ދަންނަވަީނ މި ޙައްޤުތަްއ ނިގުަޅިއގެންފި، ން ލިބުނު ޙައްޤުތައް. އެހެންވީމާނޫނުއަސާސީޤާބޭނުންކުރީ   އަުޅގަ

، އެހެންވީމާކަމަީކ. ގާނޫނުތައް އިރުއިުރކޮޅާ ަބދަލުނުކުރެވޭނެ.  އީ އުނދަގޫއެ ންމި ޙައްޤުތައް އަނބުރާ ލިބު ،ނަމަ

ނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކުރާ ޙައްޤުތަުކެގ ޤާމިގޮތަށް މިކަން ނުކުރައްވާށޭ.  ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު މި

ލިބެންޖެހޭ ބާރުތަކެއް އެއީ. މައްޗަށް އަަރއިނުގަންނާށޭ. ެއއީ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަުމަގއި ތިއްބަސް ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ ނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުކުާރ ބާރުތައް ައޅުަގނޑުޤާ މެން ެއބަ ޖެހޭ ހިފަހައްޓަން. އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާޓީތަްއ ތަމްސީލުކުރުމަކީ ޕާޓީތަކުެގ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިެބގެން ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. އަުޅގަ

އި ވެިރކަން އޮތީ. ވެިރކަން ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެްމގަ  ރުާބންކުރުމެއްޤުޓަކައި ގާނޫނުތައް  އުސޫލުތައް އަބަދު ދިފާޢުކުުރމަށް

ނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އަރައިގަންނަން މަސައްކަްތނުކުރައްވާށޭ ައޅުަގނޑުމެްނ ޤާ ޓަކައި ދިފާޢުކުރުމަށް

ިތ ބޭފުޅުންނަށޭ މީގެން އެންމެ  ،ނަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ބުނަމުން މި ދަނީ. މިކަންތައްތައް މިހެން ކުރަމުންދާ

ނޑި  ަގޑިއިުރެގ  1ޓަކައި  ލިބިގެންދާނީ. މިހާރުވެސް، މިހާރުވެސް ތި ބޭފުޅުން ނައިބު ރައީސް ބަދަލުކުރުމަށްފަހުން ބޮ

ބަހުސަށްފަހު މިތާ ނައިބު ރައީސް ބަދަލުކުރެވޭނެ ަގާވއިުދ ބަދަލުކުރީ. މިއަދު އެ ގަާވއިދު ބަދަލުކުރަން އެކަމަށް 

ނޑު ިމ ، ސަށްފަހު. އެހެންވީމާހުަގޑިއިުރގެ ބަ 1ނީ ިލގެން އެ ދަހިތްވަރުދެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ަމޤާމު ގެއް އަުޅގަ

ޓަކައި ިވސްނައިގެން ހަދާފައި ހުރި  ގޮތަށް ބަދަލުނުކުރަްއވާށޭ. ިމއީ ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވަނީ ގާނޫނުތައް ތި

ނޑުމެން އާޭދހާއެކު މިދަންނަވަނީ ނޑަެއޅި ،ގާނޫނުތަކެކޭ. ތިހެން ނުހައްދަވާށޭ. އަުޅގަ ގެން މި ގާނޫނަކީ ކަ
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ބާރުތައް ނިުގޅަިއގަްނނަން ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއިރައް

ނޑު ދަންނަވާނީ. ުޝކުރިއްޔާ.   ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަންއުޅޭ ކަމެކޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ މެންބަރު އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ަދކީ ސްަގއި އެްއޗެްއ ދެންނެވުމުގެ ކުރިން މިއަހުއިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު މި ބަ ޝުކުިރއްޔާ. `

ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ އަހަރީ ދުަވހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިާޔ  ވަނަ އަހަރީ 4ދެ! ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އާ ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ަރއީސް އަލްުއސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމަށާއި ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު 

ެގ ންޓްރީ ގްރޫޕުޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ޕާޓީގެ ކައުްނސިލާއި ޕާލިމެهللا ޟިލް ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާ

އްމު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އާ ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއި އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި އިހުރިހާ 

ނޑު ހަމަ  ،އޮތް ބިލަކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ުދވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެބަ  .އްޒަްތތެރި ރައީސްއި މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް.  އެންމެ ފުރިހަމައަށް

ރާއްޖެައކީ ސުލްަޙވެރި ޓެަރރިޒަމް މަނާކުރަން. ދިވެހިރާްއޖެއަކީ އަމާން ތަނަކަްށ ހަދަން. ދިވެހި އިބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޭޖގަ

ތަނަކަށް ހަދަން. އެކަމަކު، އެ ކަންކަން ކުރަން ބޭނުންާވ ގާނޫނު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ގެނައިމާ ެއއާ ދެކޮޅަްށ 

ނޑު މިައދު ހިތާމަކުރަން ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުން މި ތަނުގައި  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ތުންގެ ިހތްތަކުަގއި ބިރުވެރިކަން އުފެޭދ ގޮތަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާަލއިެގން ވާހަކަދައްކާތީ. މިއަުދ ތިއްބަަވއިގެން ަރއްޔި

އޮތް ބިލަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ދިވެހި ަރއްޔިތުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ބިލެއް ނޫން.  ހުށަހެޅިފައި މި

ބަެއއް  ؟. އެހެންީވމާ، ކޮންކަމަކާތޯ ައޅުަގނޑުެމން ބިރުގަންނަންވީކުށް ނުކުރާ މީހަކަށް ގާނޫނަުކން އަދަބެއް ނުދޭނެ

ވީމަ ރައްޔިތުން ޚުދުމުޚްތާރުވެރިްނ  ؛ސަރުކާުރގެ ވާހަކަ ަދއްަކއިފި. ރައްޔިތުން ގެްއޒަތްތެރ މެންބަރުން ޕީ.ޕީ.އެމްއި

ގެ ވެރިކަްނ ނިކުންނަ ވާހަކަ ދައްަކއިިފ. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެ މަންޒަރު  ދެކެފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުމެްނ އިކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅަ ޚުުދމުޚްތާރު، ދިޔައިމައިހައްދުފަހަނަޅަ ދިޔައިމަ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ނިކުތްތަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއް މި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  .އޮތީ ދުށީމު. އެ ދުވަސް އެ ބޭފުުޅން ހަނދާނުގައި ހުންނާނެ. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  .އޮތީ ސަރުކާރެއް މި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ هللا އްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއި އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ިނކުންނަ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ.  ނިކުތްކިޔާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އޭރު ަރއްޔިތުން ޚުދުމުޚްތާރުވެގެންނޭ 
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ގެ ވެރިކަްނ ގަބޫލުކުރޭ. އެ މަނިކުފާނުގެ ސް ޔާމީންވެސް ރައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު

ޚިދުމަތް ބަލައިގަނޭ. އެ ަމނިކުފާނާ އެީކގަިއ ސާބިތުެވެގން އެބަތިބި. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއީކގަިއ 

ްއޒަތްތެރި އިދެްއކެވި ވާހަަކއަށް ފާޑުވިދާުޅވާއިރު  އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާތަބުކުރަްއވަ ،މިދަންނަވަނީ

ްއމަދު ނަޝީދު އަރާވަޑަިއގެން ޙަމު ީރގޭއެ ބޭފުޅުންެގ ވެރިކަމުަގއި ކެނެ ،ރައީސް، މި ބޭފުޅުންނަކަށް އަެޑއް ނީވޭތޯ

ތިބީ ކިހާވަރަކަށް ޤައުމަށް  ނޭ، ބޯްނޖެހޭނޭ ވިދާޅުއިރު ހަމަ އަތްޖަހާލައަތްޖަހާލާބޯންވާނޭ، ބޮވޭ

ރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަން  ވެހީން ދެކެ ލޯބިވާތީތޯ؟ ކިހާވަރަކަށް މިހެޔޮއެދިަވޑަިއގަންނަވާތީތޯ؟ ިކހާވަރަކަށް ދި

 ެޑންމާކަށް ވަަޑއިގެން އިސްލާމް .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ؟ދީނަށް ތާއީދުކުރައްވާީތތޯ ބޭނުންވާތީތޯ؟ ކިހާވަރަކަށް ިއސްލާމް

ވެސް ހަމަ އަތްޖަހާލަޖަހާލާ ތިބީ މިއީ  ހެއްދެިވއިރުއިދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކިިރތި ރަސޫލާއަށް ހަޖޫޖައްަސވަ 

ެއ މަނިކުފާނަށް ކިހާވަރެްއގެ ާތއީދެއް ކުެރއްވޭތީތޯ؟ އެކަން ިމ  އްެގ،ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިުމ ޤައުމެްއގެ ވެިރއެ 

ށް ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ގާނޫނަ ީދނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވާތީތޯ  ގަބޫލުކުރެވުނީ މި ބޭފުޅުންނަކީ އިސްލާމް ންނަށްބޭފުޅު

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ތަުޅއެުޅވީމަ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާތީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ސުވާުލކޮށްލަންޖެހޭ. ސު

ކިހިނެއްތޯ ހެދީ؟ ހަމަ އަތްޖަހާލަޖަހާލާ ތިބީ. ސާބަހޭ ވިދާުޅވީ. ކިހާވަަރކަށްޯތ މި ބޭފުޅުން ގާނޫނަށް 

 .ތީ؟ ޖޭ.އެސް.ސީ ހައިޖެކްކުރީހިނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްޤާބޭފުޅުން ރުމަތްތެރިކޮށްހިތީ؟ ކިހާވަރަކަށްތޯ މި ޙު

 .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ؟ކީކޭތޯ ވިދާުޅވީ؟ ސާބަހޭ. މިީއ ކިހާވަރަކަށް ގާނޫނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައިގެންތޯ މިކަން މިކުރީ

ނޑުމެން ތިބީމޭ ފާޚާނާއަށް ދާން  ނުނިކުމެވިފަ. މި ބޭފުޅުން ތިބީ ދޮރުތައް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ އަޅުގަ

މިއަދު  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިއަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާތީތޯ؟ ނޫނުއަާސސީޤާިމއީ ކިާހވަރަކަށް  .ހައިޖެކުކޮށްގެން

ްއ ޔާތެ ހަވެސް އެބަ ތިއްބޭ. ލަެދއް  މިތާނގައި މި ވާަހކަ ދަްއކާިއރު އެ މަންޒަރު ދުށް މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު

ނެތޭ މި މީހުން މި ވާހަކަ މިއަދު މި ތަނުގައި ދައްކާކަެށއް. ކޮންފަދަ އަިނޔާވެރި ވެރިކަމެއްތޯ ކުރީ؟ 

 ،އޭރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ަރއީްސ ނަޝީދު ނޫންތޯ ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ާޗޓުން ބޭރަށް ނިކުމެ ކުރާނަމޭ. މި ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ ެވސް މި  އްޔާގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން ނުކުެރވުނު ކަމެއް ވެއްޖެ 

 ؟ިމއީތޯ ާގނޫނުގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ ؟ތިއްބެވި ގާނޫނީ ވަކީލުން ައތްޖަހާލީ. މިއީތޯ ގާނޫނީ ެވރިކަން ކުރުމަކީ

ފެންވަރެއްގެ، ކޮންެމ  އެއީ ކޮންމެ ،ގާނޫނުެގ ވެރިކަމެއް މިއަދު މި ކުރަނީ. ކޮންމެ މީހަކަސް .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ފަންވަރެްއގެ، ކޮންމެ ބުްނަވރެއްެގ، ކޮންމެ ގިންތިއެްއެގ، ކޮންމެ ފަންތިއެްއގެ މީހަަކސް ކުށެއް ކުރީމާ އަދަބުދޭ 

ނޑުމެން މި ދެކެނީ. އެއީ ގާނޫނީ ވެރިކަްނ ކުރުމަކީ. އެއީ ގާނޫނު ތަންފީ ނޑުމެންެގ ޛުމަންޒަރު އަޅުގަ ކުރުމަކީ. އަުޅގަ

މަނިކުފާނަށް ވެރިކަން މަންތި ،ތްތެރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުަވސްވަުރގަިއ ވިދާުޅވީްއޒައިމިއަދުގެ 

ދެްއވާނަމޭ. ކުށެްއ ކޮށްފިއްޔާ އެއީ ތިމަންަނެގ އިދަމަހައްޓަ އިނަގަހައްޓަ. އްޔާ ގާނޫނުގެ ބާރު ދަމަހައްޓާނަމޭޖެއްލިބި

އަދަބެއް ދޭނަމޭ. އެ ގެންދަނީ ސާބިތުކަމާ ެއކީަގއި އެކަން ކުަރްއވަމުން.  ކިތަންމެ ގާތް މީހަކަސް އެ މީހަކަށް ޙައްޤު
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ވަހު ނިކުމެ މުޅި ވަނަ ދު 8 .ަވނަ ދުވަހު ވެރިކަން ބަދަލުވީ 7އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމޭ އެ ވިާދޅުވާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ނޭނގިގެން ކުރި ކަންަތްއ  . ކުރާނެ ނުކުރާނެ ކަމެއްއް. މިއި އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެކޮށްލީޤައުމުަގއި ރޯ

 ކުރެއޭ ަރއީސްމީހުން ހިތާހިތުން އެބަ ތަޢުރީފުމި  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި މިތިބީ.  އަޅުަގނޑުމެން ލޮލުން ދެކެަފއޭ

އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ބޮން ގޮއްވާލީމަ ެވސް ސާބިތުކަމާއެކު ނިކުީތ  ޔާމީނަށް. ކީއްެވެގން؟هللا ޢަބްދު

 ،ެކތްތެރިކަމާ އެީކގަިއ ނިކުމެ .ުޤގައި. ދިެވހި ޤައުމުގެ ަޙއްޤުަގއި. ިދވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޙއް

ިބލު ވެރިންނަކީ. އެއީ ިދވެހި ޤައުމަށް މިއަދު ބޭނުންވާ ޤާއެއީ ުކޅަދާނަ ވެރިންނަކީ. އެއީ ސާބިތުކަން ދެއްެކވީ. 

 ކުާފނަށް ތާއީދުކުރަނީ. ައޅުަގނޑުމެން އެ މަނިކުފާނާެއކުވެރިންނަކީ. އެހެންެވގެން، ިދވެހި ރަްއޔިތުން އެ މަނި

ށް އެ އައަހަރު ާވންދާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ ްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއަދު ޙަޤީޤަތް ާވނީ ގަބޫލުކުރަން. ދެއިސާބިތުވެ މިތިބީ. 

އްަވއިފިއޭ. ގާނޫނުެގ ބާރު ދެދެ ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ގެނެސް  ،ދުވަހު ނުގެނެވުނު ތަަރއްޤީބޭފުޅުންނަށް ތިން އަހަރު

އެ މަނިކުފާނެއް ނޫޅޭ ކުރަްއަވނީ. ލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި ޚިދުމަތްއެބަ ދަމަހައްޓަަވއޭ. ރައްިޔތުންނަށް އިޚް

ަރއްޔިތުންނަްށ  އް.މީހުން ނެރެގެން ތަންތާނގައި ރޯކުރާކަށެ ވަަޑިއގެން އެ މަނިފާނަށް ތާއީދުކުރާކަންބޮޑުވެ 

މާޔަުތަގއި ހިހި ޤައުމުގެ ކުަރއްވަނީ. ދިވެމާޔަުތަގިއ މަސައްކަތްހިރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި އް.ގެއްލުންދޭކަށެ 

ޚިލާފަށް  މަނިކުފާެނއް ނޯންނާނެ ގާނޫނާ ކުރަނީ. އެިއ ގާނޫުނގެ ތެރެއިން ަމސައްކަތްނޫުނއަާސސީއާޤާމަސައްކަތްކުރަނީ. 

އުޅެނީ  މި ،ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ؛އުޅޭ ބިލު  ކަމެއް ކުަރްއވާފަެއއް. ދެން ިމ ވިދާުޅވަނީ މިއަުދ ހުށަހެޅިެގން މި

ނޑުމެން މިެއއްގޮަތަކށް. ކުރާށޭ. ނޫންސީ ހުރިހާ އެންމެން ހައްޔަރުސިޔާ އުޅެނީ  ވެސް އެކަން ކުާރކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ެއކީަގއި މި  ގިންތިެއއްެގ މީހަކަށް ވެސް މިނިވަންކަާމއި އަމާންކަމާ ކޮންމެ ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކޮންމެ ފެންވަރެްއގެ

ނުޑމެން ކުށެއް ނުކޮށް ތިއްބާ  ؟ކޮންކަމަކާތޯ ބިރުގަންނަންވީޤައުމުަގއި އުޅެވޭނެ ފުރުަޞތު ހޯދައިދޭން.   އަޅުގަ

ުތގައި އުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހި މި ؟އުޅެނީ ނުލާނެ. ދެން ކީއްެވެގންތޯ މި އްއަޅުަގނޑުމެން ގެްނގޮސް ޖަަލކަށެ

އިޚްލާޞްތެިރ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްޚލާޞްތެރި ނިޔަތުގެ ވާަހކަ ދައްކާއިރު އި .ެވގެންބިރުވެރިކަން އުަފއްދަން

އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ޒައްެރްއގެ  އިވާނީ ނުދެއްެކވިްއޔާ. އެ ބޭފުޅުން ގައިގަތުގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުްނ ރަނގަޅުނިޔަ

ކުރަން ކެރިގެން. އުމަްށ ޚިދުމަތްއެީކގައި މި ޤަ މިންވަރު ވެސް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ައޅުަގނޑުމެންެގ  .ވެސް ިމ ދައްކަނީ ވެސް ދެއްކި ވާހަކަ މިއަދު ގައިހުވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ 17އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންގެ ާރގެްއ ބަދަލެއް ނުޭވ އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުުޅންނަކަށް ކިތަންމެ ރަނގަުޅ  ވާހަކަެއއް ބަދަލެްއ ނުވޭ. ައޅުގަ

 . ެއހެންނަމަ، ކީއްެވގެންތޯ މިަޔސް އެ ބޭުފޅުން ތާއީދެއް ުނކުރަްއވާނެމެ ރަނގަޅު ބިެލއް މިތަނަށް ގެނަކިތަންބިލެއް، 

ނުޑމެންގެ މައްޗަށް އެބަ ލާޒިމުކުރޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެަޓށް ވޯޓުދޭން. ވޯޓުދިންތޯ؟ ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަޤާ

 ،ކޮށްދޭންކަވަނީ. ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކަެމއްެގ ވާހަަކ މި ދައް ނުދެއޭ. ދެން ކޮން އިޚްލާޞްތެރި !ބައްަލވާެދްއވަވިދާޅުވެ

ނުދޭއިރު ދެން މިއަދު ބަޖެޓަށް މި ރޮޒައިނާމެން ވޯޓު ޤައުމުގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން މި ތަނަށް ހުށަހަޅާ
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ެވސް ހުރި ބަެއއް  މުެގ ަކންފުޅެއްމިއީކީ އިޚްލާޞްތެރިކަ .ނުދޭނެއޭ. ނުދޭނެ ނޫންތޯ ؟ތެދުވެ ކޮްނވާހަކަެއއްތޯ ދަްއާކނީ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ދުށީމު މި މަޖިލީހަށް ގެން. ނޫ ކުރަްއަވއިއައީ ނޫ ކުލަިއގެ ހެުދމެއް ތުރު ނޫނޭ. ބައްލަވާ އަުޅގަ

ފުަޅކަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެިރވާ ަރއީސް އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭ .ތަނަށް ަވޑަިއގަތީ ކުރަްއަވއިގެން މިކުލަިއގެ ހެދުމެއް ތުރު

ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުތީ. މިއަދު އެހެން ކުލައަކުން  .އެލިގެން މި މަޖިލީހަށް ވަނީ އި ފިޔަިއގަ، އުމޫނު އެހީގައި މަ

ޔާތެއް ިމ ހަކިޔަން ލަދެްއ  ،ޔާމީނޭهللا އަެނއް ކަްއޗެކޭ ޢަބްދު ،ތަނަށް އަިއްސ ރައީސް ަމއުމޫނޭ ޖަރީވެގެން މި

ނުޑ ދުވަހަކު މުޚާޠަބުކޮށް ވާަހކަެއއް ނުދަްއކަން. ެއކަމަކު  މިގޮތަްށ ރޮޒައިާނއާ ވެސް އަދި ރޮޒައިާނގެ ނެތޭ. އަުޅގަ

މި  ،ނަމަ ޔާތެްއ ހުރިހަލަެދއް  !އަޅެ ؟ޔާތުގެ ކަންފުެޅއް ނެތީމަ. ހަިއރާނެއް ނުވާނެތަހަޖެހުނީ ލަދު ދައްކަން މި

ރަކަށް ހިތްދަތިިވޔަްސ ކިތަންމެ ވަ ،ވާނެ. ކިތަންމެ ައސަރެއް ކުިރޔަސްތަނަށް ތެދުވެ ވާހަކަަދއްކަްނ ޖެހިލުން

ނޑުމެން މަގުން ަކއްުސވަްއޒަްތތެރި ރައީސްއި ށް އަމެން ދާނީ މި ަޤއުމަިއގެން ކުރި އަޅުަގނޑު ާލކަށް އި. އަުޅގަ

ނުޑމެން މިތިބީهللا މަސައްކަތްކުރާނެ ކަެމއް ނެތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ނޑުމެންެގ އަޅު .ޔާމީނާ ެއކީަގއި އަުޅގަ ގަ

އަށް ޓަަކއި. ރައްޤީރަްއޔިތުންގެ ކުިރެއރުމާއި ތަ އަްށ ޓަކައި.ނީ މި ޤައުމުގެ ލާބަޔާއި މަންފާކުރަމެޖޯރިޓީ މި ބޭނުން

ކަން އެ ،ޔިތުން މެޖޯރިޓީ ދިނީ ރައީސްގޮތުގައި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރާނީ ހެޔޮ

 ދުވަސް ން ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގެން ހަތަރުފަސް މަސްރީ ރަީއސް ޔާމީކުންނޭ. ިދވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލު ގަބޫލުކުރަްއަވއިގެ

ޖެހޭ ަރއްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭން. އޭުރންނޭ ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ  އެބަ ށްީއސް ޔާމީނަ ރަ ނ!އާ ،އިރު ވީ

މަސްދުވަހުެގ  6ށް ވަޑަިއގެން ވެރިކަމަ ވީ؟ .ޑީ.ޕީ މީހުންނަށް ކިހިނެއްތޯތަރައްޤީ ގެނެވޭނީ. އެހެންެވެގން ދިނީ. މި އެމް

ނިޑއޭ ލިބުނީ. ދެން ކޮން ވާހަކަެއއް ދަްއކާނީ. މިހިރީ 26ތެރޭގައި ޭބއްިވ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި   ގޮ

އެ މަނިކުފާނާ  ،އްޒަތްތެރި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއި އަުޅަގނުޑމެންގެ  ،ދަންނަވަނީ މި ތަފާތު ފެންނަން. އެހެންވެގެން 

އޮތީ ފިސާރި ކެރިގެން ސާބިުތކަމާ އެީކގައޭ. ކޮންމެ ބިލެއް  އި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނާިއ މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މިއެީކގަ

މެ ބިލަކަށް ޤައުމަށް ޓަކައި، ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ގެންނަ ކޮން .ތަނަށް މިތިބީ ފާސްކޮށްދޭށޭ ގެންނާށޭ މި

ގުމަްއޗަށް ނިކުމެ އުޅޭކަށް ވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ. ބިރުގަންަނ މަ .ދޭނަމޭ. ޖެހިލުމެއް ނުވާނެއަޅުަގނޑުމެން ޯވޓު

ނޑުމެން މިތިބީ އަމައިދާނުަގއި ނޫޅޭނީ. އިސްތިޢުފާދީފައި ގެފިލާ ތިބޭނީ. ސިޔާސީ  އިމީހުން ގޭގަ ށް ދާނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނުހުންނާނެ އިނގޭތޯ ފާޑެްއގެ ؟ގޭތޯ. ކޮންކަމަކާޯތ ކަންބޮޑުވަނީކެރިގެން އިނ ެގއެްއ، ފާޑެްއގެ ެގެއްއ  އަުޅގަ

އެ ގޭގެ ބަދަލުގަިއ  ؛މި ވާހަކަ ވެސް އެަބޖެހޭ ކަންނޭނގެ ދައްކާލަން. ކޮބައިތޯ މިތާ ތިބޭނެ އެންމެން ދަންނަ .އިނގޭތޯ

މިކަހަލަ  .އެހެން ތަނަކުން ގެެއްއ ހޯދައިގެން ިދޔައީފައި އަދި އެ ގޭަގއި ތިން އަހަރުދުވަހު ދިރިުއޅެފަިއ އަދި ލާރި ނަގާ

 ނޑުމެންނާ އެީކގައި އެއް ތިބެނީ ައުޅގަ ޤީޤަތްތައް އެބަހުރި ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ދައްކަން. ެއކަަމކު ނުދައްކަން މިޙަ

ތީޭއ ވާން. ދެްއކިދާނެ އިނގޭޯތ. ުކރެއްވި ބޭފުަޅކަށް ވާތީ. އެކަަމކު މި ވާހަކަ ނުދަްއކާ ނެދުވަސްވަެރްއގައި މަަސއްކަތް

ނޑުމެންގެ މި  އްަޒތްތެރިއި  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި  5ރައީސް، ދަންނަވަންޯތ ވާހަކަެއއް. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަުޅގަ
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ފަދަ ތަރައްޤީ މި ޤައުމަށް  ވާފަދަ ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފާވާ  ލާިއރު މި ބޭފުޅުން ހައިރާންއިއުރު ނިންމައަހަރުގެ ދަ

ދެއްވާނެ. އެކީގައި ރަީއސް ޔާމީން ގެނެސް ކޮށްގެން ރައްޔިތުްނގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާަގނޑުމެްނގެ މި މެޖޯރިޓީ ބޭނުންއަޅު

ކަމަށް ދެވަނަ ވަނަ ފަހަރަށް ވަޑައިގަންނަވާީނ ން ރައީސްަވނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީ 2018އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 .މަތީ އިންސަްއތައެއް ހޯއްަދަވއިގެން. އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ކެރިގެން ވުރެއަށް  80ނުވަތަ  75ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެންނަށް .އެީކގަިއ މިތިބީރައްޔިތުންނާ  ވާންޖެހުނު ކޮންމެ  ުކރަން.ކެރޭެނ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އަުޅގަ

ނޑުެމން ފާސްކުރާނަން. މި ބުނީ  ރުބާނީއެއްޤު ވާނަން. ތި ބޭފުޅުން ވޯޓުދިނަސް، ނުދިނަސް މި ބިލު މިއަދު އަޅުގަ

 މުަގއި ކޮންމެ ރަްއޔިތަަކށް މަގުމަތީގަިއ އަމާންކަމާ އުޤައުމު އަމާންކުރާނަމޭ. މި ޤަފާސްކުރާނަމޭ. ފާސްކޮށްގެން މި 

ނޑުމެން ހޯދައިއެީކގައި ހިނގަ  ދަންނަވަނީ.  ދޭނަމޭ މި ސަރުކާރުން އެނގިއްެޖ. ކެރިގެން މިއިލާނެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފަ ނޑުމެންނާ ޖަދަލުކުރަން. ތި ބޭފުޅުން ވޯޓުނުދިނަސް އޮންނާނީ އަޅުގަ . މިއަހަރު އާދޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާނަން  ވެސް ބަޖެޓު ފާސްކުރާނަން. ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ކެިރގެން.  ،އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ކަްނމަތީ ބައްދަލުވުމާއި ސީދާ ހަރަކާތާ ހިންގާކަށް ނޭނގޭ. އަުޅގަ

ޮކޅުގަިއ ތިބެގެން ސަރުކާރު ޒިންދާރުކުރުވާަފއި އިނގޭތޯ. ޒިންމާދާރުކުރުވާފަިއ މިތިބީ. އިދިކޮުޅގަިއ ތިބެގެން، އިދި 

އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނީ ނަތީޖާ ނެރެދީފަ. ހަމަ ކިތަންމެ ހަޅޭކެއް ލެވިޔަސް ތި ބޭފުޅުންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ތަނަށް. ވަޑަިއގެން ކިތަންމެ  ޑަިއގަންނަވާ މިސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުުރވާކަްށ ކުރެވޭނެ ެއްއވެސް ކަެމއް ނޯންނާނެ. ވަ

 !ނުވާނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި. ަވޑަިއގަންނަވާ ހަޅޭކެއް ލެިވޔަސް ައޅުަގނޑުެމން ޖެހިލުމެއް

ނޑު މިހި !ތާ ކުރިމައްޗަށް ވަަޑއިގަްނނަވާމި ނޑު މިއަުޅގަ ދަންނަވަނީ ރީ ޖަދަލުކުރަން ތައްޔާރަށް އިނޭގތޯ. އަޅުގަ

ބޮޑެތި  ބިލު މަޖިލީހަށް ގެްނނަވާށޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު އެަބ ޖެހޭ މިއަށްވުރެ މާ 100އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަހަަލ 

 ފަދަ ބިލުަތއް މި ކުރެވޭއިތުރު ތަޙުޤީޤަކާ ނުލާ ުޙކުމް ނަށްއުމަށް ހަރާންކޯރުވާ މީހުން ޤަދިވެިހ  ބިލުތައް ގެންަނވަން. މި

އުމު މިނިވަންކުރަން އެބަ ޤައްދާރުންގެ ކިބައިން ިމ ޣަވަންކުރުމަށް ޓަކައި މި ުނލަފާ އުމު މިނިޤަ ތަނަށް ގެންނަންވީ. މި

 ނޫނުއަސާީސއަށް ބަދަލުގެންނަން. އެއީ ޤާނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ގާނޫނާއި ޖެހޭ. މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ 

ޖެހުނު ކަމަށް ވިޔަސް ށް ބަދަލުގެންަނންނުތަކަޖެހުނު ކަމަށް ވިޔަސް، ގާނޫނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެްނނަންޤާ

ނުޑ މިދަންނަވަނީ ވަރަށް ކެރިގެން ެއކީަގއި  ސާބިތުކަމާ ،އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުާރނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ފާސްކުރާނަމޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ އިޞްލާޙުތަކެއް ފާހެއް ުނުކރާނަމޭ. ކިތަންމެ އިޞްލާޙެއް 

ނޑުގެ ވާހަަކ ހުށަހަ ނޑުމެން ފާސްކުރާނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ފެންނަ އިޞްލާޙެކޭ އަޅުގަ ޅާށޭ. އަޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ނިންމާލަން.މިހާހިސާބުން މި ޖެހެނީ 

 2އަޅުަގނޑުެމންގެ ޕާޓީ ވުޖޫދަށް ައއިތާ ، އްކެން ނޯންނާނެ ކަމަކީވާހަކަ ެދއްކޭކަްށ ނޯންނާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވާހަކަ ދެ 

ވެރިކަމުަގއި  ؟ރި ޕާީޓއެއް ކޮންތާކުންތޯ ހޯދާނީއަހަރުީވއިރު އޮންނާނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުަގއި. ިމވަުރގެ ފަޚުރުވެ
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ޓެރެރިސްޓުންނަކީ ކޮބަިއކަން  . ޓެރެރިސްޓުންނާއިނީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ދެކެފައޮންނާނީ. ޓެރެރިސްޓް ޕާޓީ އޮންނާ

 ދުވަހަށް ޖަލަށްއަހަރު 13ޑު ޓެރެރިސްޓް އެ އޮތީ އެއޮތީ ފެންނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ބޮ

ައޅުަގނޑު ވަރުބަިލވެގެެނއް ނީށީންނާނަން. ތި  !ތޯ ޓެރެރިސްޓުން. ަވޑަިއަގންނަވާއިނޭގ ނޫން، . އެހެންވީމާލާފަ

މުޅި އައްޫޑަގއި ރޯކޮށްލާފައި، ުމޅި މާލޭގައި ރޯކޮށްލާފައި ތި  !ޑަިއގެން މިތާ ތިބެ ކިތަންމެ ހަޅޭކެއް، ބަލަބޭފުޅުން ވަ

ނުވާނެ. ކޮންމެއަކަްސ  ބޭފުޅުން. އެއީ ޓެރެރިސްޓުްނނަކީ. އެހެންވީމާ، މިދަންނަަވނީ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެޖހިލުމެއް

ނުޑމެންގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްާޔާއއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީާއ ޖައްސާކަށް މަަސއްކަތްކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެންނާިއ އަުޅގަ

ނޑު ލަްއަކ ދުވަހު މިތާ އިނދެގެން އަނގައިން ނުބުނެ. މިއަދު ވާހަކަަދއްކަން މި ތެދުވީ ކަލޭމެންގެ  ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ބައިބަިއވުން ނުވާނެ. އަޅުގަ ނޮހޮރުއްޕާނާއި އުނދަގޫ ބޮުޑވީމަ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ޖެހިލުމެއް

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ފިތުނައުފައްާދކަްށ މަސައްކަތްއުފައްދާކަްށ،  . ފެންނާށޭ އޮތީ ޓެރެިރސްޓުން އެ ކުރާނެ؛އަުޅގަ

އޮީތ  އެ .ޓެރެރިސްޓުން މާލޭ ތަންތާނގައި ޯރކުރީ .ޓެރެރިސްޓުން ނިކުމެ ހުޅުޖެހީ ގައި ައއްޑޫ  ؛އޮތީ ޓެރެރިސްޓުން އެ

ން ބޭނުންވަނީ ތި . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަށް ޖަލަށްލާފަދުވަހައަހަރު 13ޮއތީ  . ޓެރެރިސްޓުން އެޖަލުގައި

ތިޔަ ބޭފުޅުން ރަްއިޔތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިވާން ޭބނުމިއްޔާ ތި ބޭފުޅުން ވެސް  ،އުމަށް ހެޔޮެއދެންޏާޤަ ބޭފުޅުން ވެސް 

ނޑުމެން މިތިބީ ތި ބޭފުޅުންނާއެކީ ގުިޅގެން އެީކގައި ަމސައްކަތްކުރަްނ  އަޅުަގނޑުމެންނާ އުމަްށ ޤައަންނާށޭ. ައޅުގަ

ނޑު ރިވާން ތައްޔާރަށޭ. ެއއްގޮަތަކށްއިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ބައިވެ ވެސް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދަ ބޭނުމެއް ނޫން ތިޔަ ބޭފުޅުން ްއ ިޅއެފަތްކޯ ައޅުަގނޑު ަޒއިތޫނި ،ވަތުއަުރވަން ބޭނުންޢުނާ ޖަދަލުކުރާކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ެއކީަގިއ މަސައްކަތްަވޑަިއގަންނަާވ އަޅު  ން.ދިއްކޮށްލަ ކަތެްއ ކުެރޭވނީ ކުރަން. އިޚްާލޞްތެރި މަސައްގަ

އަކީ ެޓރެރިސްޓް ޔަހޫދީ ޖަމާޢަތެއް. ދޫކޮށްލާފައި ވަަޑއިގަންަނާވ އެުކ މަސަްއކަތްކޮްށގެން. ތިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕީ.ޕީ.އެމާ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާޕީ. . އާދެ! މުިޅ ންވަނީ ތި ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަވައަރު ވަތުޢުދަ އެީކގައި މި ޕީ.އެމަށް. އަުޅގަ

މި ހުރިހާ ކަމެއް  ،ރުކޮށްސޯރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހި، އިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ހަލާކުކޮށްލަ  މުޅި، އިއުމުަގއި ހުޅުޖަހަޤަ

ނަޑއަޅާަފިއ އިނގޭތޯ. ތިަޔ ބޭފުޅުން  އެ ންޝަރުީޢ ދާއިާރއިދިވެިހރާއްޖޭގެ ކުރީ ތިަޔ ބޭފުޅުން.  އޮތީ ކަ

ނުވަތަ ނޫންތޯ؟  ހައްޔަރުކުރިތޯ އިޤާޟީ ހިފަهللا ރަީއސް ނަޝީދު ޢަބްދު ވިދާޅުވެަބއްަލވާ ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެރިކަމުގައި

ހައިޖެކްކުރިތޯ ނުވަަތ  ނޫންތޯ؟ ޖޭ.އެސް.ސީ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތަޅުެއޅުިވތޯ !ބައްަލވާދެްއވައަޅެ، ވިދާުޅވެ

ނުވަތަ ނޫންތޯ؟  ހަްއޔަރުކުރިތޯ އިވަތަ ނޫންތޯ؟ ސިޔާސީ މީހުން ހިފަނު ރުކުރިތޯސޯ ނޫންތޯ؟ މި މަޖިލިސް ހި

ނޑުމެން އްަބއްލަވާ. މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ހަޅޭެދއްވައަުޅަގނޑު ގާުތގައި ވިދާުޅވެ !ބައްަލވާެދްއވަވިދާޅުވެ ލެިވޔަސް އަުޅގަ

ނުޑގެއް. އަޅުަގނުޑމެން ނުދާނަން ތި ބޭފުޅުން ކައިިރއަށް ހަޅޭނުވާނެ ޖެހިލުމެއް  ލަާވކަށް. ކިިހނެއްެވގެންހޭ އަުޅގަ

ނޑު  !މަލުކުރާއިރުގައި ުހއްޓުވާޢަ ަގވާއިދާ ިޚލާފަށް މި މީހުން  އިމި މަޖިލީހުގަ .ސުވާލަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  އަުޅގަ

ނޑެއް ިމތަނަކުންނެއް އެ ލެިވޔަސް ނީށީންނާނަމޭ. އްއައިސް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ަހޅޭ މީހުން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ
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ންގެ މަޖިލީހުގެ އްޔިތުއި ތިބެގެން. ައޅުަގނޑުެމންގެ ރައަޅުަގނޑު މިދައްކަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ގާނޫނީ އިމުގެ ެތރޭގަ

 އަށް...ހަމަ އަެޅ،، ދައްކަނީ. އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅެ މުަގއި ހުރެެގންނޭ މި ވާހަކަޤާއަޅުަގނުޑގެ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެ 

ށް ގޮއްސި. ިއއްޒަތްތެިރ ނެތޭ ހިސާބަވެސް ހަނދާން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ދައްކަން ހުރި ވާހަކަ

ނޑު ތަކުރާުރކޮށް ެވސް ދަންނަވާލަން .ރައީސް ިރޒަމް މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޓެރަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ދެއްކި ވާހަކަ  ވެސް ހަމަ ލަން އޮތީ ހަމަ އިއްޔެގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާ މަނާކުރުމުގެ ބިލުގެ އިޞްލާޙުތަކާ 

ެއއްދުވަްސވަެރއްަގއި ކަމެއް ހިނގާަފއި އޮތޭ  ،ޖެހެނީ. އަުޅަގނޑުމެން މީަގއި ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީތަކުރާރުކޮށްލަން

ނޑުމެން ނުޖެހޭ އެގޮތަްށ ތަުކގައި ށް ކުރާ ކަންތައްއަލަ ކިޔާފަިއ، ބަޔަކު ޯގސްކޮށް ަކމެއް ކޮށްފައި އޮތޭ ކިޔާަފއި ައޅުގަ

ނޑުމެން  ނުޑމެން އަބަދުވެސް ޤައުމުގެ  ،އުޅެނީ ނޫނުއަސާސީއެއް ހޯދަިއެގން މިއާ ޤާކުރާކަށް. އަުޅގަ އަޅުގަ

 ކަންަތއްތައް ބަދަލުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް  .ދައްކަނީ އެގޮތް ބޭނުްނވެގެން ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރާ ވާހަކަ މި

ކޮށްފައި ޮއތީމަ އެގޮތަށް ކަންތައްަތއް  ގޯސްކޮށް ކަމެއް ،ކޮށްަފއި ހަރު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން ީހވޭ ބަަޔކު ކަެމއްފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ . ިއވުނު އަޑުތަކުންދެންމެ ވެސް މި ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ައޅުަގނުޑ ވަރަށް އުާފވެއްޖެ 

 ،ކޮން ރައްޔިަތކުތޯ ގެއިރާންެވގެންދާން. ތަރައްޤީތަކެއް އަންނަން. ދިެވހިރާއްޖޭހަ އިބޭނުންވަނީ ހައިރާންވާން. ތަރައްޤީގަ 

. ންމި މަޖިލީހުން ކޮންމެންބަރެއްތޯ ބޭނުންވާނީ ރަްއޔިތުްނނަށް ފަސޭހަކަމާއި ލުއިކަާމއި ތަރައްޤީ ނުލިބެ

. ނޫން. އެހެނެއް ބޭނުންނުވާނޭ ވަންޏާ އެގޮތް ެއވެސް ހީާވ ކަހަލަ ވަކި ބަޔަކު ކަމެއް ކުރާ ކަމަށް ،އެހެންނަމަވެސް

ތަަރއްޤީ ރާއްެޖއަށް ލިބެން. އާދެ!  އެ ،ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ބަަޔކު ކަމެްއ ކުރިަޔސް

ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ،އޮތް ގާނޫނުން އަޅުަގނޑު އިްއޔެ ވެސް ެދއްކި ވާަހކަައކީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު މި

ުހއްޓޭ. މީަގއި މި މަޖިލިސް  ވަރަށް އޮޅުން އަރާަކހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ،ވަރަށް ކޮމްޕްލިޭކޓެޑް ގާނޫނުަގއި

ްނ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ުލއިަތކެއް ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ރެިވގެކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްގެން މިއާ ދޭތެރޭގައި މަޝްވަާރކު

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި  ،. އެހެންނަމަވެސްއޭޖެހެ އޮޅުން ފިލުވައިދީ ަވގުތުތަެކްއ ވެސް ލިބެން އެބަ ދިޔައީ  އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ކަމަށް ބަހުސްކޮށްފައި ކޮމިޓީއަކަށް ދިަޔއީ. ޮގއްަސ އެނބުރި އަނެއްކާ އަިއއިުރ  އިްއޔެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަވގުތު އޮތީ މި ބޭނުންކުރަން އެބަޖެހޭ  ގެ ެއއަްށވުރެ ވެސް ޯގސްވެފަިއ ފާޑަކަށް. އަުޅގަ
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ކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކިދާެނ ނޭވާނުލާ ވެސް. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ފާސްޓު

ނޑުމެން ކުާރ ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް.  ވެސް ވާހަކަެދއްކިދާނެ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އި އަޅުަގނޑުެމން ރީގްރެޓުއެކަމެއް ކޮށްފަ ކުރާ ގޮތަށް ކަްނތައްތައް ކޮްށގެންނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޯއވަރނައިޓަކުްނ ދެތިން ގަޑިއިުރގެ ތެޭރގަިއ އިމިދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި ިމގޮަތށް ކޮށަ މަށާ އަޅާަލިއގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުާރ  ތަން މި މިއަދު އައިސް ދިމާވާއަޅުަގނޑުމެން ގެނައި ިއޞްލާޙުތަކުން އަމިއްލައަށް  އަންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއަކންތައް އަނެއްކާ ތަހައްމަލް ުކރަންޖެހުމަކީ އެއީ މައްސަލައެއް. މި ގާނޫނަށް ވެްސ ކަމަކުން އަުޅގަ

ްޝވަރާކުެރިވގެން ކަންތައްަތކާ ޭދތެރޭގައި މަ މި ،ކޮމިޓީއަށް ވެސް ަވގުތުކޮެޅއް ދެވި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވގުތު ލިބި 

ނޑަށް އެ ،ރަނގަޅަށް ދާނަމަ ނަޑށް ހީވަނީ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ނގޭ މިއަދު މީތި އަޅުގަ

އޮތް ގޮތަކުން މިއަށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭނެ.  . އެކަމަކު ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހާރު މިކަންފާސްވެގެން ވެސް ދާނެ

ނޑު ވަރަށް އިޚުލާ ރި ރައީްސ މި ވަރަށް ބިރުވެރި ގޮތަކަްށ މިހާރު މި ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެ ، ކަމާެއކުތެރިޞްއޮތީ. އަޅުގަ

ނުޑ ދެއްކޭ ޞްދެން އިޚުލާ މަނިކުފާނަށް އެންމެ ރަނގަޅަްށ  ،ނަމަ ތެރިކަމަކީ ެދއްކޭނެ އެްއޗެއް ނޫން. އަުޅގަ

ތެރިކަމެއް. ހިތުތެރެ، ޞްނަކަށް ނުދެއްކޭނެ ިއޚުލާމަޖިލިސް ތެރެއިން. އަޅުަގނޑުމެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ވެސް މި

މީގައި ަވގުުތކޮޅެއް ލިބިގެން މިއަށްވުެރ  ،އެހެންނަމަވެސް އެހެން ބުނެވޭނީ ހަމަ.؟ އެތެރެ ކިހިނެއްތޯ ދައްކާނީ

ނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނަކުން މަޅިތަުކގަނެރަނގަޅަށް މީތި ގެނެވޭ އި ޖެހޭ . ިމއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ރަްއޔިުތންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ މައްޗަށް އޮތް ކަމަީކ  އްގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކޮށްެގނެ ވެްސ ނުވާނެ. މިާހރު، ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މާޒީގައި ވެސް ދިމާވެަފއިކުރުވަންވީ. މި ގާޫނނަށް ހޭލުންތެރިވީންހޭލުންތެރިކުރުވަ  . ިގނަ ފަހަރު އަޅުގަ

ހާ ަރއްޔިތުންަނކީ ެއއްވަރަްށ ގާނޫނުތަާކ ެއްއޗެހި އިނގޭ ބަެޔއް ނޫން. ހުރި ކަންތައްތައް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހުރި

ގުމުގެ ތެރޭަގއި އެބަހުރި އެތައް ކަެމއް ދިމާވެގެްނ ނއެކި މީހުންނަށް އެކި ވަރަްށ ކަންތައްތައް އިނގޭނީ. ނޭ

ނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ހަދާ މަޅިފައްޗެްއަގއި ައޅުގަ  ތަން  ނޑުމެން ގޮްސ ޖެހޭކަންކަމުަގއި ބެދިފައި. ނޭނގި. އަުޅގަ

ނޑު ެއީއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ. ދެން މިހާރު ދެން އޮތް، މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ  ގޮތަކީ މީތި އަުޅގަ

އިމީިޑއެޓް އިފެކްްޓ މީތި ތަންފީޛުވާ ހިސާބަށް  ،ތަނުން މިހާރު ހަމަ އޮޓޯއިން . ފާސްވާމިއަދު ފާސްވާނޭ މިދަންނަވަނީ

ނޑުމެން މިއާ ދޭތެރޭަގއި ހޭލުންތެރިކޮށް، ވީމާދެން ދާނީ. އެހެން އެއްެވސް  ކަށްމް ބަޔަޞޫޢުކުށެއް ނެތް މަ ،އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އޮތް ކަމަީކ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދެން ، ވަރަކަށް އަނިޔާތަެކއް ލިިބގެްނނުވާނެ. އެހެްނވީމާ

ނުޑ ދަ އިއިތުރަށް ވާަހކަދައްކަ  ގޮތުން  ބިލާ ބެހޭ ބޭފުޅުްނ ވެސް މި ންނަވާލަން އޮތީ ތިމެންަބރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަ ިކޔައިދޭންވީ. އެްއވެސް ކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް ވެސް ެދއްކުުމގެ  ބަރާބަރަށް މި .ރައްޔިތުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިާވންވީ

ލިޔާށޭ. ތަނެްއގަިއ ނު އެްއޗެއް ޓް ވެސް ނުކުރާށޭ. އެފްބީގައި ވެސްއް ެވސް ނުލިޔާށޭ. ޓްވީއްޗެކުރިން ބަލާށޭ. އެ

އޮތީ މި  ެއއީ ހަމަ ހީކުރެވޭ ޮގތަކުން ވެސް މި ؛އެްއވެސް ވަަރކަށް .ށޭވާބޮޑަްށ ވިސްނަ ވާހަކަދަްއކާއިރު ވަރަށް



59 

 

 އޮީތ. ދެން ައޅުަގނޑަކަށް ދެން ނެތް މިާއ ބެހޭ ެއއްެޗއް މި އެހާ ބޮޑަށް ސާފުކޮްށ މީގައި އެަބއޮތް. ބިރުވެރި  ؛ގާނޫނު

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ހަކަެއއްގޮތުން ދައްކާނެ ވާ ވެސް ބޭނުންވާނީ ޤައުމަށް  . ދެން އަޅުގަ

، މީހަކު ބޭނުންނުވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ެވސް. އެއީ އެ ށްއަމާންކަމާއި ރަްއކާތެރިކަން ލިބުން. ކޮންމެ ރައްޔިތަކަ

ނޑުމެން ތަުކރާރުކޮށް ދައްކަމުން މި ކުާރތީ އަޅުަގނޑުމެން ނެތިން.  . ވަކި ބަޔަކު ކަމެއްދަނީ  އެވާހަކަ އަުޅގަ

ވެސް ދިވެހި ސަރުކާާރއެކު ަރއްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު މިހިރީ ހަމަގައިމު

ތުންނަށް ޓަަކިއ ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަެތްއ ކުރަން. ހަމަ ބަޖެޓަށް ވެސް މިއަހަރަށް ވެސް ވޯޓުދޭނަން. އެއީ ަރއްޔި

ނޑުމެން ނުޖެޭހ  އަޅުަގނޑުމެން މި ނޑުމެން ަވކި ޕާޓީައކަށް ވަކި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވީމައެްއ ނޫން. އަުޅގަ ކުރަނީ. ައޅުގަ

ބަލާކަށް ވެސް. އެކަމަކު ަރްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑމެން ޖެހޭ ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ރަނގަޅު ކަމަކަށް 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަޕޯޓްދޭން. ޝުކުރިއްޔާ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  . އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ސިކުންތު 28ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ފު ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

ނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވަނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ސުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ހުރަހެއް  އާދެ! އަުޅގަ

އެޅިދާނެތީ. އެއީ ހަމައެކަނި. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ފަހަރެއްަގިއ ވެސް ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު ވެސް ފާސްކުރަން 

ނޑުމެން ޕާޓީން ެވސް ެއކަމަށް އިންކާެރއް ނުކުރަން. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމަކީއިންކާރުކުރާ ަބޔެްއ  އަދި  ،ނޫން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެކަމަކު ވެްސ ދިނުކޮށްއިމު ޤާ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ސުލްޙަވެރި ެވއްޓެއް މަށް އަޅުގަ

މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ހޯުދމަށް ޓަކައި ބާްއވާ މުޒާހަރާ  ޔިތުްނ އެފަހަރެއްގައި ވެސް ަރއް ،އަޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވަނީ

 މިކަންކަން... ،އަދި ެއގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ކަްނކަން ،ފަދަ ކަންކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމުޝުކުރިއްާޔ ިއއް ދަްއކަވާނީ ކޮމިޓީ ހަކަފުޅުން ވާއަންަގވާފައި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމު ން އަުޅގަ

ހިސާބުން ބަހުސްގެ  މި ،ވަނީ. އެހެންކަުމން ނިމިފައި އިޅުން ވާހަކަދައްކަވަބޭފު 2ބޭފުޅުން ކަމަށް. މިހާރު  2ރިޕޯޓަށް 

ގެ ވޯޓު ގަީޑގަިއ  13:30ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަުދ  ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި

 ނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން. އޮންނާ
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންދިޔަ ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ގެ ށްއަެގ ދަށުން ކުރި 5 ައއިަޓމު ބަލަނީ މިއަދު އެޖެންޑާ  އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި

ފަރު ދާއޫދު ޢުއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަ ުއނގޫފާރު ދާ ،ތުންގެންދިޔުމަށް. އާދެ! ެއއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާށް އަކުރި

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ށް އިޞްލާޙު( އަދިވެހިރާްއޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު 

ސައިން ޙުތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްއަރުވަނީ ނޮޅިވަރަމް  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 . މިނެޓު 3ރީފަށް. ޢަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ރީފްޢަސައިން ޙުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބެހޭ ގާނޫނަށް މި  ތް ހިޔާގައި އަުޅަގނޑުމެން ބިމާބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިައދު މި މާ އާދެ! ވަރަށް

ނޑު  ނުޑ  ވެސް ސިނކުިޑއަށް ުއނދަގޫވާ ވަރަށްކުރެވެމުންދިޔަ ބަހުސްގައި އަުޅގަ ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް އެބަހުރި. އަުޅގަ

ން. މުގޯްއޗަކީ އަމިއްަލ ގޯތި ކަުމގަިއ ވެަފއިވު 100މާލޭގަިއ ހުރި ގޯތިތަްއ އުފެދުމުަގއި ވެްސ % ކަންބޮޑުވަނީ މި 

ނ ،ހިމެނިއަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެތެރޭ ީމހުންނަށް ލިބޭ ގޯތި އެއީ ަބންޑާރަ ގޯތި ކަުމގައި  ޑުމެން ާރއްޖެތެރޭ އަުޅގަ

ނޑު ދެންނަ ޖިފުޓިމީހުން ބޭންކަށް ލޯނެއް ނަަގންދާއިރުގަިއ ވެސް ހެދިފައި އޮ ނޑުމެންނަށް ލޯނަގަ  ށްްއކީާމ އަުޅގަ

 ކޮށް ރާއްޖެތެރޭގެ ޞަޚާއް ،އެދެނީ މިތާގައި މި ތިއްބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ލިބެނީ މަދު މިންވަރެއް. އަޅުަގނޑު މި

ްއަގއި މި ގާނޫނަށް ނެެއްއ ވާ ،އްަގއިހެ ޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން އެއް ރޫށްފުށުގެ ދާއިރާތަކަށް ިނސްބަތްވެވަ ރަ

ގޯްއޗާިއ  ރައްޔިތުންނަށް އެ އެ ިއ،ޙެއް ގެނެސް ރާއްޖެެތރޭގައި ހުރި ގޯތިަތކަކީ އަމިއްލަ ގޯތިތަކަށް ހަދައިޞްލާ

ކޮށްގެން ފައިާސ ަގއި މޯގޭޖުތަންތަން ބޭންކު ރައްޔިތުންނަށް އެ އެ ،ށް ވަދެގެ ރަޖިސްޓްރީ ހިފައިގެން ބޭންކައިމާރާތު

ކުެރޭވނެ މަގެއް ގާނޫުނގެ ތެރެއިން މަސަްއކަތް ،މައްޗަްށ ޮކޅަށް ތެދުވެރަްއޔިތުްނނަށް އަމިއްލަ ަފއި އެ  ،ން ލިބިބޭންކު

ނޑު އެެދނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ކަން ކަން ހަމަ އެންމެ އިހުޒަމާނުން ފެށިގެން ހޯދައިދިނުމަށް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ގޮތަށް އަިދވެސް އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެތެޭރގެ ަރއްިޔތުންނަށް ބިންކޮޅެއް ލިބުނު ކަމުގަިއ ިވޔަސް ކޮންމެ ފަދަ  އައި 

ނޑުމެން  ؛މިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އޮބަަހއްޓާފައި ތިބީ. އެހެންވީމާ  ވަސީލަތެްއ ލިބުނު ކަމުަގއި ވިޔަްސ އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ  ރަންއޮްތ. މިކަްނ އިޞްލާޙުކުވަރަށް ދިގު ނޯޓެއް ވެސް އެބަ ،ވަުގތުކޮޅު ކުަޑވީމަ ތްޅުަގނޑަށް ލިބިފައި އޮއަ

ނޑާ .ނިކުންނާނަމޭ ންބަރުން މިކަމަށް އެުކގައި ރާއްޖެތެެރއަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަުކގެ ހުރިހާ މެ އަޅުގަ
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ރެވި ލޯނުތަްއ ކުވެސް ފަސޭަހއައިން ައމިއްލަ މިލްކު އެ ގޯިތތަކަކީ ،ސްައވަހަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެއި އެއްބާރުލުންދެްއވަ

 ލަިއކުމް.ޢަ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވައްސަލާމް ތަކަކަށް ހަދަިއދިނުމަށް ނުކުންނަމާ ހިނގާށޭ. ވަރަށްލިބޭ ކަހަލަ ގޯތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އި  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ފަހުމީއަށް.  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

އިވާ އޮްތ ބެހޭ ގާނޫަނށް މި ހުށަހަޅާފަ ލައިކުމް. ބިމާޢަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަްއސަލާމް

ނޑުމެންނަްށ އަުޑއިވެމުން މި ިވއްަކއިގެން  ރުިފޔާއަށް ގޯްއޗެއް  1ދުވަހު ގޮތުަގިއ ދާދި އިހަކަށް ދާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކަހަލަ  ކުެރވޭތީ ހުށަހަޅާފަިއވާ އިޞްލާޙެއް ެއއްބޫލުގަމަްށ ކަ ޓެކްސްއަްށ މަކަރުހެދި ކަމަީކ. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއި. އެހެންނަމަވެސް އެއާ ދުކުރަންއިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީ މިކަހަލަ  ،ެއކު އަުޅގަ

އަންނާނެ ކަމަކީ. އަސްލު ކީ އެީއއޭ މުޅި ނިޒާމަށް ަބދަލުވުރެ ޮބޑަށް އަސްލު މައްސަަލއިަގއި އަތްުލމަ އިޞްލާޙުތަކަށް

އަދި  ޖުިޑޝަރީގެ ނާޤާބިލުކަން ،ގެ ގޮތެްއަގއި ކޯޓުަތކު ޞަ ާޚއް ؛ަގނޑުމެްނގެ މުޅި ނިޒާުމގެއަޅު ،މައްސަލައަކީ 

މައްަސލައިަގއި އަތްނުލަެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ  2ކޮރަޕްޝަން. މި 

ނޑުމެން އެބަ ައޑުއަހަްނ ނުދާނެ. އަޅުގަގޮތް ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް ނިމިގެން ޙައްޤުތަކެއް އަދި މައްސަލަތައް ނިމޭ

 ދާ މި ދައުލަތް މިހާރު ހިނގަމުން ާރއްޖޭގެ  ނގޭ މިއެމިކަހަލަ މީހުންނަށް ވެްސ އެބަ  ަކޭޅ،ހުާޔ، އައްމަބޭ، ޔަންފައްލަ

އެންމެނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ނުާވކަން އެއީއިމުޤާގޮތް. އިންސާފެއް  ގޮތް. މިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތުކގެ ނިޒާމް ހިނގަމުންދާ

ރާއްޖޭގެ  ފަހަކުން މި ނަމުގައި ކޮންމެވެސް ކޯަޓކުން ދާދި ގެބޭ، ޔަހުޔާ، ައއްމަކަޅޭ ންނގޭ ކަެމއް. ފައްލައެ

ބުކޮށްފައިވާީތވެ އެ ސިޓީ ޠަޚާ ރާތްތަކަކުން އޭަގއި މުގުިޅގެން ހުތުރު އިބާ އައްސަާސއަކަށް ފޮުނވި ސިޓީއަކާމު

ނޑުމެން އެހީ ސުކުރެއްވި ބާތިލު ވުެރ  ސަލައަށްބޭގެ މައްންފަްއލަ .ސްކޯޓުން. އަދި އެއަްށވުރެ ގޯ މްޕްރީޚަބަރު އަުޅގަ

ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ފޮނުާވ  ،މިދެންނެވި ދަށު ކޯޓަކުން ،ކޯޓުން  މްޕްރީގޯސް ސު ބޫލުކުރާ ގޮތުން މާގައަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން  އަދި މާ އެއަްށ ގޮްތ ނިންމުން. އެ ؛އެހެން މުއަްއސަސާައަކށް ފޮނުވާ ސިޓީ  ،ސިޓީ ބޫުލކުރާ ގަގޯްސ އަުޅގަ

ކުން އިހަކަށްދުވަހަކު ރަަޖމްކުރުމުގެ ޙުކުމެއް ކޯޓަ ާރއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތަކީ. ައދި ދާދިމީ މި، ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ

 ،މަްއސަލަ ބަލައިގަެނގެން އެޕީލްކުރުެމއް އެނޫން ކޯޓަުކން ވެސް އެ ؟ކޯޓަށް އަދި ކީއްތޯ މްޕްރީއިްއވީމާ ސު

މާ އެ . އަދި އިފިކޯޓުން އެ ބާތިލުކޮށްލަ މްރީޕްއްސަލަިއގެ ައޑުއެހުމެްއ ނެތި ސުމަ އެ ،ކުރުމެއް ނެތިއިސްތިޢުނާފު

 ؛ޖިނާޢީރާއްޖޭގެ  މި، ހެންީވމާވުރެ އަޅުަގނޑުގެ ަނޒަރުަގއި. އެ ނިންމުމަށްގޯްސވޭ ރަޖަމްކުރަން އެ ނިންމި
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ށް މައްސަލައަ 2ންނެވި މިދެ ޮގތުން އިންސާފެއް ލިބޭކަށް ނެތޭ އެތުރިފަިއވާ  ކޯުޓތަކުގެ ނިޒާމު ،މި ނިޒާމު! ކުރައްވާމާފު

އަކަށް، ރާއްޖެ ނުކޮށް މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެްޑރެސް 2. މި އެޑްރެސްނުކޮށް. އެއީ ކޮރަޕްޝަނާއި ނާޤާބިލުކަމާ

ނޑުމެން އަބަދުެވސް އަޑުއަހަނީ މިސާލަކަށް  ،އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަށް އިންސާފު ލިބޭކަށް ނެތް. އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި  ،ކުރުމަށް އެ އުޅުނު މައްަސލައިަގއި ވެސް ގެން ޓެްކސް އެޮވިއޑްިތ ވިއްަކއިރުފިޔާއަށް ގޯ 1މިދެންނެވި 

ޙުކުމެއް ައއިއްަސ  ،ވެސް ރަނގަޅު ިނންމުމެއް އަށްކޯޓު އެއީ ކްރިއޭިޓވް ިޑޒިަޝން މޭކްކުރާ ތަނަކަށް ވެއްޖެނަމަހީ އެ

ނޑުމެްނެގ ކޯޓުތަކުން ކްިރއޭޓިޭވ މިބުނާ ގޮތްތަކަކަށް ުޙކުއޮންނާނީ ަމއްސަލަ ބެލުމެްއ  ،އިްއވުމެއްމް. އަުޅގަ

ގިނައިން ައޅުަގނޑުމެން ގާޫނނީ ދާއިރާގައި އުޅޭ މީހުން  ވެސް ާރއްޖޭަގއި. ވަރަށްޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއގޮަތކަށްއަ

ހަމަ ބުއްދީަގިއ ހުރި މީހުންގެ ވިސްނުމަށް  ؛ނޫީނ ރީޒަނަބަލް ށް،ީރޒަނަބަލް މޭނެއްގެ ތިންކިްނއަ ،އަުޑއަހާނެ ބަހެއް

ނޑުމެްނެގ  ،މޭރުމަކުން ދައްކާ ވާހަކަެއއް އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކިޔާފައި މި ކަންކަން ނިންމާނީ  ފައޭ މިބަލާ އަުޅގަ

ނީ މައްސަލަތަްއ މި ނިމެ، ބަހަކީ މީ. އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުނުިއވޭ ބަހަީކ މީ. އެހެްނީވމާ ބޮޑަްށ ައޑުނާހާ ތެރެއިން އެންމެ

ނޑުމެން ދައުލަތުގެ ވެިރއެްއގެ ގޮތުަގއި ުހންނެވި ބޭފުޅަކު މިައދި  ވޭ.ގޯސްކޮްށކަން ފާހަގަކުރެ  ާރއްޖޭެގ  އަމުދުން އަުޅގަ

ެއ ވާފައި މްތައް ވެްސ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަްށ ޓީ.ވީތަކަށް އަރުއް ހޫއަސާސީ މަފްހުންނަ  މި އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާ

 ފަުހން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނާ  އިނގޭ. އެންމެއެބަ ވާހަކަފުޅުަތކުން  ވާދައްކަ  ؛ަބެއއް ވާހަކަފުޅުތަުކންދެއްވާ 

 ސަބަބާ  ގެންނޭ. ހަމަ މިހުންނަވައިވަނީ ހަނު ވިދާުޅަވނީ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ހައްަޔރުކޮށްފައި މި އިބުކުރައްވަ ޚާޠަމު

 ؛ންވެިރއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅު ދައުލަތެއްގެވާހަކަ . މިކަހަލަ ކޮށްފަހަނުހުންނަވައިގެން ހައްޔަރު ހުރެގެންނޭ.

ދެން  ވީމާ މިވަރު .ދެނެވަަޑއިނުގެން ހުްނނަވާކަން އްއެންމެ އަސާސީ ަޙްއޤުތަ ވާނޫނުއަސާސީަގއި ކަަށވަރުކޮްށދީފައިޤާ

އަްށ ހާއިންތި ށްނޫނުއަސާސީއަޤާރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި  އަށް ކަންބޮޑުވޭ. މިހާވޭ. ިއންތިއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑު 

ނޑު ފާހަގަކުރަން  ގޮުތަގއިތްރެޓްވެގެްނވާ ކަެމއްގެ  ދައުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާައށް މިފަދަ މަފްހޫމްތައް ވެސް  ،އަުޅގަ

ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް. ބައެއް ބޭފުޅުން މި ބިލަށް  ުނގަތުމަކީ ވަަރށްސާސީަގއި ލިޔެފަިއާވ އެނގިަވޑައިނޫނުއަޤާ

ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުެވ  ވަަރށް ؛ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރަށް ވާހަކަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ ،ދަްއކަވާަފއިވޭ. އެހެންނަމަވެސްވާހަކަފުޅު މާލޭ ސިޓީގަިއ  މިއަދު ވެސް މި ،އަުޅގަ

އި އަދި ޔާ ޕްރޮޖެކްޓް. ގ. ގާކޮީށގަ 2ންދާ ޕްޮރޖެކްޓަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރާކރުން ހިންގަމު 2ހިނގާ އެންމެ ބޮޑު 

ރާއްޭޖގައި ހިނގާ  ފްލެޓް އިމާރާތް. މިއަދު ވެސް މި 2ރަިބްއޔާ އިމާރާތުަގއި އެ ހަދާ ބޮުޑ ޢަކުރީގެ ހަމައެއާިއއެކު 

ނުޑ ، ޕްރޮޖެކްޓް. އެހެންވީމާ 2 ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސީދާ ރައީސް ނަޝީދުގެ 2ބޮޑު  އެންމެ ކޮންވާހަކަެއއްތޯ އަުޅގަ

ދަްއކަނީ.  އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާޭރ ވިދާުޅވެ މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީއޭ، އަރާ މިށްހިތަ

ތައް އަޅަނީ. ޮއތް ގޮވަނީ. ރެނދު ފުއްދުނު އެްއެވސް ވަޢުދެއް ނެތް. ވަޢުދު ނުފުއްދޭ ތާގައި ސަރުކާރު މި ށްމިސަރުކާރަ

ރޙަބޮންތައް ޮގވަނީ.  ން ފުލު .ގަނީ. ދައުލަތް ފޭލްވެއްޖެހިނ އެ ޓެރަރިޒަމް ޑް އްެލއް ުނލިބޭ. ސްޓޭޓްސް ޕޮންސަ
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ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ވެްސ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރަްނވީ.  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވަރަށް އްސި ގޮ

ނުޑމެން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ؛ރައްޔިެތއްގެ  އަޅުަގނުޑގެ ެވސް މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަންީވ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ރަނގަަޅށް އަދާކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ިމ  ،ވީ. އެންމެންވެސް މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުަރން އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޅި ، ކަމެއް. އެެހންވީމާ ކަންބޮުޑވާ ވާކަށް ނެތް. ފުލުންގޮސް ނިމިއްޖެ. ވަރަށް ޤައުމެއް ސަލާމަތެއް އަުޅގަ

ޖެހެނީ. ޝުކުރިއްޔާ  ުކރަން މިރުުމގެ މަސަްއކަތްމުިޅ ދައުލަތް ރަނގަޅުކު ،ރުމަށް ޓަކައިކު އިމު ޤާތު ޙަލަޞްމަ ގެޤައުމު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއި

ށް ިމއަދު ( އަިދވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވަރަށް އި ގާނޫނު ހެދިފަ ،ބޮޑަށް ތާއީުދުކރާ އިޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ކޮށްެގން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ނޫނިއްޔާމު ކޯޓުަގއި ވަކާާލތުކުރާ ބޭފުޅުން ވަކާލާތު ،ހުންނަ ގޮތުން ބައެއް ވަކީލުން

ބޮޑަށް ވިސްނާލުމެއް  ދޭތެރޭަގއި ެވސް މާ އިރު ޭއގެ ލިބިާދނެ ގެއްލުމަކާ ލާއިނޫނިއްާޔ މާއްާދތައް ުއވަ  ،ގެންނައިރު

ނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަްށ އިރުފިާޔއަށް ިވކިގެންދިޔަ  1ޯގްއޗެއް  ގާސިން ބޮޑު ،ނެތޭ. އެހެންކަމުން މަ ދެން މިކަން ައޅުގަ

ބަބުން މި އިޞްލާޙު މިހާހިސާބަށް ދިޔުުމގެ ސަބޮޑު އާމްދަނީއެއް ެގއްލިގެން އައީ. ަދއުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް

ފަހަރަށް ގާނޫނު  ައޅުަގނޑުެމން ބައެއް ،ވަނީ  ޖެހޭ ސަބަބަކަށް ޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވާން މިހުށަހަޅަން

ހުރިހާ ދިމާލަކުން  .ކުރާތީވެނޫނީ މަސައްކަތް .ކުަރންޖެހޭތީވެތަންކޮޅެއް އަވަްސއަރުވާަލއިގެން މަސަްއކަތް ،ހަދާއިރު

ނޑަށް އެކަްނ ެއގޮ ،ނަމަ ހަމަޖެހިގެންދާ ،އެކަން ބެިލގެން ހަރުބަހެއްަގިއ  ބޫލުުކރެވެނީ. ދެންގަތަށް ނުވާެނ ކަމަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް، ، ނެއްޓުެމްއ ވެއޭ. އެހެންވީމާވެސް މަކަށް ވުކޮންެމ އެޅު ،ގެ ނކަންނޭ ވެސް ޮއވޭ

ތަކެްއ ވެްސ ހުރެދާނެ. ން ެނއްޓިދާނެ ކަްނތައްްސ އޭގެވެ ކިތަންމެ މޮޅަށް ގާނޫނެއް ހެދިކަމުގައި ވިޔަސް

ނޑު ދަންނަހަމައެއާ އްޔާމު ދައުލަތުގެ ބިްނ ގޮތުން ވެއްޖެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ 16ގާނޫނުގެ  މި ،ވާނީެއކީަގއި އަުޅގަ

ކުުރމަށް ވެސް ވަިކ ރޭޓެއް އެަބ ބިން އަމިއްލަ އެ ،މިހެން ޮއތްއިރު އެހެން ފަރާަތކަށް ިވއްކާެލވޭނީ.އަމިއްލަކޮށްފަިއ 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ. އެއީ ގަާވއިަދކުން ވިޔަސް އަދި އެހެން ގޮަތކުން ވި އެކަން  ރޭޓެއް ަކނޑައެިޅގެން ނޫނިއްޔާ ޔަސް އެކަ

ތަކެއް ކަންތައްތަކަށް ރޭޓު ވަނަ އަހަރު ރަީއސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުަގއި މި 2008ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ނޯވޭ. ކުީރގައި 
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ނަޑއެޅި ތަެކއް. ރޭޓުގެ ެއކިެއިކ ރަށްރަށަށް ވަކި ތައް، އަތޮޅުތަކު އްދުތަކަށް ަވކިަވކި ޭރޓުހަެއކިެއކި ސަރަ މާޭލގެ ،ކަ

ްއާޔމު ވެއްޖެ ކަމަށް ގޮތެްއ ނުވޭ. މިސާަލކަްށ ދަންނަވާ ތަކަށް ެއކަން ކުެރވޭ މިހާރު ެއ ރޭޓު ،އެހެންނަމަވެސް

ދެ  ށްރޭޓުން އަިމއްލަކުރެވެނީ. އެހެންކަމަްށވެއްެޖްއޔާ ފަސް ހާސް އަކަފޫޓަ ގެައކަފޫޓެއް ފަންާސސް ރުފިޔާ ތިނަދޫގައި

ދައްަކއިގެން ނޫިނއްޔާ އަމިއްލަކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އެކަމަކު ގޯތި ބޭންުކގަިއ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ުރފިޔާ 

ންނަ އިމާރާތަާކ އެކީަގއި މީަގއި ގަންނަން ިލބެނީ އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހުނީލަން ކިޔަިއގެްނ ވިއްކާލީމާ  ،ވިްއކާލީމާ

ވެސް ދެކޮޅުޖެހޭ  ކުރަން ަދއްކަންެޖހުމަކީ އެއީވުރެ ޮބޑު ައގެއް އަމިއްލަ ހާސް. އެހެންވީމާ، ގަންަނން ލިބޭ އަގަށް ދެ

ހިސާބުން  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު އައީ. އައިސް އެ ،ކަމަކަށް ނުވާީތވެ، ެއކަން ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ދަނިކޮށް

ނިއްާޔ ނޫ ގޮތަށް އަދިެވސް އެކަން ކުިރއަށް ނުގޮްސ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ައގުަތއް ދަށްކުރެިވގެން އެކަން ހުއްޓުނު

އަދި ިބމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރަން އެހާ ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވެނީ.  އިބިމުގެ ިވޔަފާރިއާ 

ނަޑއެޅުުމގެ ބަިއ ބިމުގެ ރޭޓުތަ ށް ވިސްނާފައި ވީހާައވަހަކަށްއެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަ އް ކަ

ނޑު އެދޭ ވާކުރިއަށް  ނުޑގެ ވާހަކަ ނިްނމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ގެންދިޔުމަށް އަުޅގަ ހަކަ ދަންނަވަމުްނ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ ރުވަނީ އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމު

ށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ޢަލަިއކުމް.  ` އައްސަލާމް

ނުވަަތ އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި ބިމުގެ ވާހަކަ 

އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކި  ،އިމާރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ެދްއކެވުމުންދާ ހިނދު

ވެްސ  މުން އެބަދޭ. ެއާއއެކުށް ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގެކަމަެވސް ރައްޔިތުްނގެ ބޯހިާޔވަހި ސަރަހައްދުތަކުަގއި މިއަދު

މާލޭގެ ބިމުގެ އަގުތަުކގެ ވާހަަކއަކީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ،ށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ވެރިކަންކުރާ ރަ

ގޮތުަގއި މިއަދު މާލޭގެ މެކްސިމަމް ކުްއޔެއް އެަބ  ގަބޫލުކުރާ ،ކަންބޮޑުވުމާ އެކު ދެެކވުމުންދާ ވާހަކަެއއް. އެހެންވުމާއެކު 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ނޑަައަޅން އެ .ކަ ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު ޖެހޭ. އެކަން ބަނުވަތަ އިމާރާތްތަކުގެ ައގުތައް ކަ

ނުވަތަ ަޙއްލެްއ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޕާީޓތައް ެއކުެވގެން ނަމަެވސް  ،ދިޔުމަކީރެއިން އިޞްލާޙުތަެކއް ފެިނގެންތެ

ނޑު ހިތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  . އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ކަމެއް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އެއްބަްސުވމަކަށް އާދެވުމަކީ އަުޅގަ
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ވާ އުނދަގޫ ދަތިކަްނ  މި އިޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ދިމާވެފަ 

ދާ ކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިހުސާސްކުރަމުން ،އިހުސާސްކުރަމުން

ހިނގާށޭ. ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރަމާމިކަން ޙައްލުުކރުމަށް  އިގައި ވިސްނަމާ ދޭތެރޭލީޑަރޝިޕުން މިކަ

 އޮތް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު މި  ،އެާއއެކު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން

ހެދުމުެގ ލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއަށް މަކަރުނުވަތަ ދައު ،އިގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކަ

ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަހުރި. ނުަވތަ އޮޅުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބހުރި. އެ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނަށް 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ވެސް ގަޫބލުކުރާ ބަދަލަކަށް ވާނެ ކަމަްށ  ގެނެވުުނ ބަދަލަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މި އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ޙިލްމީ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންهللا ހަމައެއާެއކު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

މާލޭ ސަރަހައްދު ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ަކނަޑއެޭޅ ނުވަަތ ފުރަ ،އެކި އަތޮޅުތަުކގައި  ،އެކި ަވކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި

ގެ ރޭޓުތަެކއް އޮންަނން އެބަޖެހޭ. މިލްކުކުރެވޭ ަހމަތަކެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެ ހަމަތަކަކީ ަކނަޑއެެޅވޭ ބިންތަކު

ކަމެްއ  މުއްނަޑއެޅިަފއި އޮުތމަކީ އެީއ މުހިއުސޫލެްއގެ މަތީން ަވކި ހަމައެްއގެ މަތިން ނުވަތަ ވަިކ ރޭޓުތަކެއް ކަ

ނޑު ވެސް ދެޭކ ވާހަކަ ދަންނަވަން  . ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ބިމާ ބެހޭ ބިލަށް ތާއީދުކުރަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ  ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ވަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި އާމްދަނީ ލިބޭވަރު ދަށްވާތީވެ ސަުރކާރަށް  ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި ،ބޭނުންވަނީ

ނޑު އެންމެ ހިތާމަކުރަނީ އާއްމު ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން. އެހެ ންނަމަވެސް، މި ބިލުގައި ައޅުގަ

ުނވާީތވެ. ހަމަެއކަނި ސަރުކާރުްނ ލާފައިއިމިންަވރަކަށް އަިލއަުޅވަ ވެސް  ކުޑަ ،ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ެއއްވެްސ ގޮތަކަށް 

ފައިސާ ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް، މި  ލައިގެން މިއިހޯދުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން ފެލަ މި ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ފައިސާ

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން މިއަށްވުރެ މާ  ބިލު އަނެއްާކވެސް ފަރުމާކުެރޭވއިރުަގއި އެންމެ ދެތިން އިްޞލާޙުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

. ގިނަ އިޞްލާޙު ގެނެްސގެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަކަށް މި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި  އި،ރުން ބޭުނންވާ އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅަދަނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް މިއަދުން މިއަދަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލުގައި އެްއގޮތަކަްށވެސް 
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ވަނީ އިންތިހާ  މާލޭެގ އަގުަތއް ދަނީ ނުވަތަ މިހާރުވެސް އެ .ރި ރައީސްުނވާީތވެ. އިްއޒަތްތެލެވިފައިއިއަލިއަުޅވަ 

. ސަރުކާުރން އެބަޖެހޭ ފްލެޓުތައް ވެސް ކުއްޔަށް ދިނުުމގައި ވެސް ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ކޮންޓްރޯެލްއ ްއސަދަރަޖައަށް ގޮ

ބަން އަދި އެނޫނަސް އާ ،ވިލިނގިލި، ހުޅުމާލެ، ވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް މާލެދި .ގެންގުޅެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މީހުންނަށް ލިބޭ  ގެދޮރު ނުވަަތ ފްލެޓު ކުއްޔަްށ ހިފުމަށް ޓަކައި އެ ،ސެންޓަރުތަކުަގއި ދިރިުއޅުމަށް ޓަކައި 

ގޮތަްށ ސީލިންގެއް އޮތުމަކީ ވަރަްށ  އާމްދަނީއަކުން ނުފުދޭ. އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުުމތަކުަގއި ވެސް އޮންނަ

ުފވައްމުލަކުން ެފށިގެންގޮްސ ތުރާކުނާ ހަމައަށް  ؛ާރއްޖޭގެ އެަތއް ރަށެއްަގއި .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މުއްމުހި

އެބަހުރި ކިތަންމެ ނުވަތަ އެތައް ހާސް ބަންޑާރަ ބިމެއް ހުސްކޮށް. ހަމަ އެ ރަށްރަށުގައި ރައްޔިތުން ބޯހިޔަވަހިކަމެްއ 

މީހުން  މީހުންނަށް ގޯތި ނުލިބިގެން އެ އެ ،ގޯތި ދޭނެ ތަނެއް ނެތިގެން ،ވެސް އެބައުޅޭ. ޯގއްެޗްއ ނުލިބިގެން ނެތި

ނަޑއެޅި .ޅެުމންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމީހުންގެ ޭގގެަގއި ދިިރއު ެއ ސިާޔސަތުގެ  ،ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތެްއ ކަ

ހިކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ވަގެނެސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާނޫނު ތެރެއަށް އިޞްލާޙުގާދަށުން މި 

ނަޑކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސް .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންޖެހޭހޯދައިދޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުން  ވަނީ ބައި މި ބައިކުޅަ ެއއް ގާްތގަ

ތިރީސް މީހުން އުޅޭއިރުަގއި ވީ ެއއް ެގއެްއގެ ތެރޭަގއި ދިހަބާރަ، ވިހި . އަޅުަގނޑު ބޯިހޔާވަހިކަމޭ މިދެންނެރޫމުވެފަޙްމަ

ކަމަކަށް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ  މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ޯބހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ަގނޑު ނުދަންނަވަން ެއއީ އެއަޅު

އިންސާުނން ނިދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ  ،ވެސް ޮއވޭ މިނިމަމް ފްލޯ ސްޕޭސެއް. ނުވަތަ އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި 

ނުޑމެންއެންމެ މަދުމިނުގެ ޖާގަެއއް. ިދވެހި ނޑައަޅަންޖެހޭ. ަކނޑަައޅަ ރާއްޖޭަގއި ވެސް އަުޅގަ ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ިއ،އެބަ ކަ

މީހުންނަށް ގެދޮރު  އެ ،ބޭނުންވާ ތަނަކުން ގޯތި ދީ މީހަކު ބޭނުންވާ ރަށަކުން ނުވަތަ އެމީހަކު  ރައްޔިތުންނަށް އެ

ނޑު .ށްޭދންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެޅޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮ ނޑުމެންގެ  ށް މިނަމެންއަޅުގަ ފެންނަނީ އަޅުގަ

އޮތީ ބޮުޑސިންާގ ބިން ހިއްކާފަ. އެ ބިން ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި  ސް އެއިލިޔަމެކައިރި ހުޅުމާެލއަށް ބަލަ އެން

ރަކަށް ފްލެޓެއް ގަނެޭވވަރެްއ ގީގަނެވެނީ މުއްސަނދި މީހަކަށް. އާދައިގެ ފަމި އެތަނުން ފްލެޓެއް ނުކުރެވޭ.  ބޭނުމެއް

ނޑުެމން ވޭ. ހަމަ މިހެން އޮްތއިރުަގއި އަނެއްާކވެސް ނު ޓެކްސް ެނގުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން ަތއްޔާުރވަމުން  އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަަލއިލަންޖެހޭ ބިމާ .ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް މި މިހާރު  ،ބެހޭ ގާނޫނު ިއޞްލާޙުކުރާއިރު އަުޅގަ

މީހުން  އެ  ،މީހުން ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިގެން އެ ،މުދާ ބިން ނުެބހިގެންއޮތީ އެތައް ބައެްއގެ ތަރިކަ ކޯޓުތަުކގައި އެ

ރަނގަޅަްށ  . އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެއޮތީ ަމްއސަލަތައް ފުނިޖެހިފަ ނިކަމެތި ގޮތުަގއި އެ އުޅެނީ. ކޯޓުތަުކގައި އެ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ަޒތްތެރި ރައީސްއިއް  ،ކޯޓުަތކުން މި ގާނޫނު ރަނގަޅަށް ތަްނފީޛުނުކުރާހާ ހިނދަކު ގާނޫނެއް ހެދިޔަސް 

ލަްއކަ ރުފިާޔއަށް ެވްސ  ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުލިބޭނެ. އެއް ުރފިޔާއަށް ވެސް ވިްއކިދާނެ. ެއއް

އެ ސިާޔސަތު  ،ވިްއކިދާނެ. ކިތަންމެ ރަނގަުޅ ގާނޫނެއް ހެދިޔަސް ސަުރާކރުން ރަނގަޅު ސިޔާސަެތއް ބައްޓަންކޮށް
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ނުކުރެވޭާހ ހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ނުލިބޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ ތަންފީޛުރަނގަޅަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ފުށީއަލި

ބެހޭ މި ބިލަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަްނ.  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ބިމާޝުކުރިއްޔާ އި

ނޑުެގ ހުރި   ތައްަތއް ގެންދާ ގޮތާ ގެ ުއސޫލުތަކާިއ ކަންހުންަތއް މަޖިލީބައެްއ ކަންބޮުޑވުއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު މި ބިލު ވެސް މިތެރޭގައި ހުރީމަ ހަމަ ދަންނަވާދޭ އޮތީ ެއްއ  ލަން ބޭނުން. އަުޅގަ

ންނަމަވެސް، ތިން ާލފައި ގެންދާ އެްއެޗއްގެ ގޮުތގައި. އެހެއިޙަލާ ކަޑައްތުކޮށް އަަވސް އަުރވަމަރުޙަލާ އަނެއް މަރު

ގަިޑއިރު ލިބުނު މި ބިލަށް ިއނގޭތޯ ބަހުސްކޮށްލަން. އެހެްނނަމަވެސް، މިހާރު އުސޫެލްއެގ ގޮތުން ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ 

އިޞްލާޙުތަކެއް  ،ގިނަ މަޝްވަރާކޮށް  ،އަދި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޭަގއި އެކުެލވިގެން  ،މަޢުލޫމާތުތައް އޮޅުންފިލަންޖެހޭ 

އާއްމު ކޮމިޓީން ވަގުތަްށ  ގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުމަޖިލީ އްޔާންނަންޖެހޭ ބިލުތަކެއް ެވއްޖެވަ ތެެރއަށްއޭގެ

ނޑު ބަލަނީ އެދިަވޑަިއގަތީމާ އެދިަވޑަިއގަްނނަވާފައި އޮންނަ ގޮތަށް ަޑވެގެން އަންނަނީ އެްއގަިޑއިރަށް ކު ،ކަމަްށ އަޅުގަ

ތުަގއި އޮންނަ ީކ އެންމެ އިދިޮކޅު ިސޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ގޮާވ ގޮތަ  މި، ގެ ބިލުގެ ވަގުުތ. އެހެންވީމާހުމުޅި މަޖިލީ

މިއީކީ އެންމެ ، ނެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ. އެހެންވީމާިމނެޓު. ތިން މެންބަރަކަށް ވާހަކަދައްކާލާ 14ލިބެނީ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް

މިީޓގެ ރިޕޯޓް ިއއްޔެ މިތާނަގއި ިނމިގެންދިޔަ ކޮ ކަމަށް ވަންޏާ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

ދިަޔ އިދާން ނިމިގެންދިޔައީ. ދެން އެއާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައް ހިނގަ ޓެރަރިޒަމް ބިލު. އެ ބިލު މިތާނގައި ކޮމިޓީައކަށް 

ތަން ައޅުަގނޑަށް ިއއްެޔ މެސެޖަކުްނ  ފަހަރަށް އެޖެންޑާކުރެވިަފއި އޮތް ގޮތް ނޭނގި ިމއަދު އަެނއްާކވެސް ެދވަނަ

ންނަނީ ގޭގެ ދޮރުތެރެއިން ޖިލީހަށް އައުމަށް ޓަކައި ހެނދުނު ނުކުތްއިރު މި އޮފެނުނީ. އެހެންނަމަވެސް، މަ

 ްއޔާގެ ކުިރން އިޞްލާޙެއް ޮއވެއްޖ8:45ެގައި މި އޮންަނނީ މިއަދުގެ ލާަފއި އޮންނަ ސިީޓއުރަެއއް. އޭ އިކޮއްޕަ

ޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. ވެފައި އޮތީ. އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅާނެ ވަގުތެއް ވެސް އަ 8:45ހުށަހަޅަހަރޭ. ދެން އޭރު 

އެ  ްއޔާފައި އޮތީމަ އިޞްލާޙެއް އޮެވއްޖެބައެއް ނަސީބުގަދަ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ތަންކޮޅެއް ކުރިން ލިބި

ނޑު ދަންނަވަން މި، ލާން ަވގުތު ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ އިޞްލާޙެއް އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ ރާއްޭޖގައި ޮއްތ  އަުޅގަ

ނޑީަގއި  ،ގަދަ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ެއއް ބާރު އަތްމަިތވެ އެންމެ ވަރު  ޭއގެ ޙައްޤު ަރއްޔިތުންނަްށ ހޯދައިދޭން ތި ގޮ
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ބޭނެ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި ވަކާލާތުކުރަން އިންނަވާ ބޭފުާޅއޭ. އެ ަޙއްޤުތައް އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ލި

ނޑަށް ކުީރ ދުަވހު ވެސް އިިވގެންދިޔަކަ ކަންަތއްތައް ކޮށްދެްއަވންޖެހޭނެ ރައީސް މި  ،މަށް އަޅުަގނޑު ެދކެން. އަުޅގަ

ެއ  ލާފައި އިނގޭތޯ.އިރައީސް ވިދާުޅވި ައޑު މިހެން ހަދަޤައުމުގެ  ރި ެއއްެވސް ގޯްސކަމެއް ނޯންނާނޭރައީސް ކު

ކައިީރަގއި ގެްނގުުޅއްާވ  ،ވިދާޅުވަނީ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދޮގު ވާހަަކއެއް ވެސް ނޫްނހެން ހީވަނީ. އަބަދުވެސް އަިރސް

ނއެހެން ބޭފުޅުންތައް ލައްވާ ހުރިހާ ގޯހެއް ހައްދަވާފައި ެއ ބޭފުޅުންގެ  ަފއި ޑައިލާބޮލަށް ބޭނުން ނެތް ވަގުތު ކަ

ހަމަ ކުރިން  ،އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ މި، ަލއިލާފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާއެއް

ނޑު ދަންނަވާހެން ވެސް ތަކުރާރުކޮ މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެހެން ކަންތައްތަްއ ހިއަމިއްލަ މަޤާމު ށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަވެގެންދިޔަ  ކަމެއް  7ޚިލާފު  ނޫނުއަސާީސއާޤާ އީނުކުރައްވަހަރޭ. މިހާރު އެ ޓެރަރިޒަމް ބިލުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި އޭަގއި އޮތް ދު މެ ނީ ވެސް އެ ކަންކަމާގެ ތަޅުމަށް އޭތި ގެނެވެންޖެހޭ ތަނު  ތަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ވެސް އެ ،މަޝްވަރާކޮށް ނގޭ ކަހަލަ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް ދެއްވާފައި އޮތް ލަފައެއް ވެސް ޭއގައި އަުޅގަ

ނޑަ ނޫނުއަސާީސއާޤާބޮޑުވުން އަޅުަގނުޑގެ އެބަހުރި. ވަރަށް ބޮޑެތި ކަން، ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ އެިޅގެން ޚިލާފުާވ ހަމަ ކަ

ެރްއ ގަޑިއިރު ތެޭރގައި ލޯޔަ 6 ،ތެޭރގައި ަގނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ އޭގެކަންތައްތައް އޭަގއި އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ައޅު

އެގޮތަށް ލޯޔަރާިއ  ތަޢާރަްޟވާ ކަމެއް. ހަމަ ނޫނުއަސާސީއާޤާ ހަމަޖައްސަންޖެހެއޭ އެ ބުނާބުނުމަކީ ވެސް އެއީ ހަމަ

ނޑަެއޅިގެން  ނޫނުައސާސީއާޤާވެސް ހަމަ  ހަކަ ޕޮިލސްގެ ހާޒިުރގައޭ ަދއްކަންޖެޭހނީ. އެއީަދއްކާ ވާ މުވައްކިލާ ހަމަ ކަ

 ެއއީ ؛އަޅުަގނޑަށް ތަޢާރަްޟވާ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެވޭ ަކމެއް. ތަޙުޤީޤުގައި ވާ އިޢުތިރާފަކުން ސާބިތުކުރުން

ގޮެތއް ނޫން. ކޯޓުން ޫދކޮށްލުމުން އެންގުމުން ވެްސ  ދެކޭވެސް  ވެސް ކޮްށގެްނވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ހަަމގައިމު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ކަމެްއ  ނޫނުއަސާީސއާޤާވެސް  އެއީ  ؛ހައްޔަރުަގއި ބަހައްޓަން ތަޢާރަޟްވާ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަ

ިއ ުލކުރާ ގޮުތގައެީއވެސް އަުޅަގނޑު ގަބޫ ؛ކަމަށް ބެލުން އެއީ ކުށްވެިރއެއް ،ނަމަ އިނގޭތޯ. ހަނުހުރެފި

 ވެސް ެއއީ ؛ސްެޓއްގެ ގޮުތަގއި ޢަމަލުކުރުންޓެރަރި ސަރުކާރަށް ފާުޑކިަޔިއފިއްޔާ ތަޢާރަްޟވާ ކަމެއް. ނޫނުއަސާސީއާޤާ

މަތުކުރެވޭ މީހާގެ މުދާ ހުކަމެއް. ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ތު ތަޢާރަޟްވާ  ނޫނުއަސާސީއާޤާ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި  ހުންނަށް ދިނުން ވެސް އެއީފުލުހުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލު ނޫނުއަސާސީާއ ޤާއަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުަރނީއަ، ތަޢާރަޟްވާ ކަންކަން. އެހެްނވީމާ ނޑަްށ ގޮތުން  ބެހޭ އަދި ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާ  ،ުޅގަ އަޅުގަ

ނަން ވަގުތު ނުލިބުނީމާ ގޮތުން އެއްެޗްއ ބު ބެހޭ ބިލާ ބެހޭ ޓެރަރިޒަމާ ،ގައި ފުުރޞަތު ލިބިވާހަކަދަްއކަން މިތާ

ކަމަށް.  ގޮތުން ވޯޓަށް ވެސް މިއަދު ނޭހޭނެ ބެހޭ  ކަމަށް. އެ ބިލާ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މިތާނގަިއ އެކަން ނުކުރެވޭނެ

ނޑު ހަމަ ޔައުިމއްާޔއަށް ޓަަކއި، އެހެންވީމާ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ މަޢުޫލމާތަށް ޓަކައި ިމ ވާހަަކ  ،އަުޅގަ

 ުތެގ ބޭނުންކުރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލާ ނިމުނީ. )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަމު ހިސާބުން ބަހުސް މަރުޙަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ސް ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ ވާހަކަ ވެ  ގެ ވަގުުތަގއި އޮންނާނެވޯޓުގެ 1:30ނަގަންޖެހޭ ޯވޓު މިއަދުގެ  ުގޅިގެން އ5.1ާ

 مالس الوަގއި.  1:30ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި މަސައްކަތް އޮންނާނީ މިއަދު  8 އައިޓަމު

 .عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:19ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  8 ންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައިއޓަމުގެކުރިއަށް  ޖަލްސާ .عليكم مالس ال

ރި މެންބަރުން މޭުޒަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެ ދާރީވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެއްވުމަށް އި

އަރުވަން. ސްކްރީނުން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވނެ ކާޑުކޮޅުަތއް ރަނގަޅަްށ ށްލަދެްއވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 ކަމަށް ވާނަމަ.  ހުރި

މަްށ ކަނިންމާހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ދުވަހުެގ މަސައްކަތްތަ  -8.1 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު -{8.1}

ނޑު މިވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެބަ 13 ގެ ދަށުން މިއަދުވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމު އަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އޮތް. އަުޅގަ

ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 83މް، ދައާއިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ލާނަން. އާދެ، އެއީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިދަންނަވަ

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ދެއްވުމަށް އަމީންއި އިްޞލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ިއއްވަ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 

 :ވުންއިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ރި ދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެއާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި 2މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

އްމު ަރއްޔިތުްނ އާ ވޭ ފަރާތްތަކުެގ ހަރަކާތްތަކުން މަތުކުރެހުޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްކުރާ ކަމަށް ތު -ގެ )ނ(2އިޞްލާޙުކުރުން. 

ނޑަެއޅުން. ،ކޮށްރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި މޮނިޓަރ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ގުޭޅ ޚާއްޞަ އުސޫލުަތއް ކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެ ިއއްެވވި ިއޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދަމް.އާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ މީއަްއޑޫ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 44    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 20. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 44އަދަދު؛  މެންބަރުންގެ

އެހެންކަމުން، މި  .64؛ ލަ. ޖުމ33ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 64ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގޮތުން ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(އާ ގުޅޭ  23 ،ދަމްއާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވަނަ ވޯޓު. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ދެ

 .ްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަންދެއިށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިއއްވަ ހު

 

 :ވުންއިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އާ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ގޮތަށް  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި 23މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ އިޞްލާޙު. 

މަ، އޭާނއާ ކަމުަގއި ވާނަ ފުލުހުންގެ ހައްޔަުރގައި ހުރި މީހާ ބޭނުން  -ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 23އިޞްލާޙުކުރުން. 

. އަދި އޭނާ އެކަމަށް އެދެފި އޭމުެގ ޙައްޤު އޭާނއަށް ލިިބގެންވެ ކުެރވޭ ވަގުުތ ގާނޫނީ ަވކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުސުވާލު

 .ނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިްމ ކަމެކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ދެންމެ އިއްެވވި އިޞްލާޙާ މެުދ އި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދަމް.އާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދީދީ.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުން

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:
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 ނުވޭސްފާ        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .69. ޖުމްލަ؛ 35. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 24ެގ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  83 ؛ދަމްއާއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ތިންވަނަ ވޯުޓ. ައއްޫޑ މީދޫ ާދއިރާެގ އި 

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ެދއްވުމަށް އަމީންއިމާއްދާއާ ގުޅޭ ިއޞްލާޙު އިްއވަ ވަނަ

 

 :ވުންއިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އާިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 24ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު.  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގާމާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ލިބިދޭ  ވަނަ 53ވަނަ މާއްދާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  24އިޞްލާޙުކުރުން. 

ވަނަ ާމއްދާެގ ނިޔަލަށް  17ވަނަ މާއްދާއިްނ ފެށިގެން  6އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ަޙއްޤު ބޭނުންކުރުމުގައި މި ގާނޫނުެގ 

ޭއނާގެ ަވކީލާ ދެމެދު ހިނާގ  ށެްއެގ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާއާއި ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ހިމެނޭ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކު

ގަިޑއިުރގެ ތެޭރގަިއ ހިންގަންވާީނ  72މުވާސަލާތުތައް އޭނާ ހަްއޔަުރކުރެވޭ ހިނދުން ފެށިގެްނ ފުރަތަމަ ހިނގާ 

ކުރެވޭނީ މި މާއްދާގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ އެކަނި ބައްދަުލވެ މުާވސަލާތު ފުލުހެއްގެ ހާޒިރުަގއޭ.

 ގަިޑިއރު ފާއިތުވުމަށް ފަހުގައޭ. 72ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  ދެންމެ އިއްެވވި އިޞްލާޙާ މެުދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދަމް.އާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74ދު؛ މެންބަރުންގެ އަދަ

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 46މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުވާ އަދަދު؛ ވުަމށް ބޭނުން. ފާސް 68ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއާ ގުޭޅ ވަނަ މާއް 26މީ، ހު ޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމިއަދުގެ ހަތަރުވަނަ ވޯޓު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއް 

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ެދއްވުމަށް އަމީންއިޙު އިްއވައިޞްލާ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ

 

 :ވުންިއއްވެ އިދާރީމޭޒުން 
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މީ ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއް 

ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 26މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު. 

އާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާަގިއ މާއްދާގެ )ށ(. މި މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުެގ މަރުޙަލާ ވަނަ  26އިޞްލާޙުކުރުން. 

ވަނަ މާއްދާާއ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން  56ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއްޓުމަށް ކޯުޓން ކުރާ އަމުރަކީ ބަންދުގައި ބެހެ

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ބަންދުަގިއ  -1ފުކުރެވިދާނެ އަމުރެކޭ. އިސްތިޢުނާ

. ފުލުހުން އެ މައްސަލައެްއ ދުވަހަްށ ވުރެ ގިނަވެގެންުނވާނޭ 30ތު ބެހެއްޓިފައިވާ މީހާގެ ތަޙްޤީޤުގެ މުއްދަ

ތެރޭަގއި ެއ  ހުގެދުވަ 5ޙްޤީޤު ނިމުނުތާ ސަލަިއގެ ތަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި ނަމަ، އެ މައް

ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަްށ  -2. ރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަންވާނޭމައްސަލަެއއް ޕް

ނަމަ، އެ  ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ގޮތެއް ނިންމައި ދަޢުާވކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް 7ފޮނުވައި މައްސަަލއިަގއި ގިަނވެގެން 

. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހާ ބަންދުގައި ސް ތެރޭަގއި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންވާނޭުދވަ 10މައްސަލަ 

 .ތެރޭގައި ކޯޓުން ނިންމަންވާނޭ ުހގެދުވަ 90ގެ ޝަރީޢަްތ ގިނަެވގެން ލަތުގައި އޭނާހާކުރަންޖެހޭ ޝަރީޢަބަހައްޓަިއގެން 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ދެންމެ އިއްެވވި އިޞްލާޙާ މެުދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ. ހިތަދޫ މެދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުގައި  . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކ47ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .70ލަ؛ . ޖުމ36ު. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  83 ،ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރިވަނަ ވޯޓު.  5މިއަދުގެ 

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްެދއްވުމަށް އަމީންއިވަނަ މާއްާދއާ ުގޭޅގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙު އިްއވަ 21ބިލުގެ 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މެންބަރު  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ިއ،ވަމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި

ވަނަ މާއްާދ އުނިކުރުމަށްފަހު މާއްދާތަކުގެ  21އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިލުގެ 

 ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުންމެދު އިއްޒަތްތެ ވި އިޞްލާޙާވެއް އެ އިދެންމެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރޮޒައިނާ އާދަމް  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިގެން ތިއްެބވި . ހާޒިރުެވވަޑަ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 22. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .70ލަ؛ . ޖުމ36ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 70ގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުން

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ބިލުގެ  83 ،އާދަމް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިވަނަ ވޯޓު.  6

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްދެއްވުމަށް އަމީންއި ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އިްއވަ  ވަނަ މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން 22

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މެންބަރު  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ިއ،ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވަމެންބަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި

ވަނަ މާއްދާ އުިނކުުރމަށްފަހު މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު 22މަދުދީދީ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. ިބލުގެ އިބްރާހީމް މުޙައް

 ތަރުތީބުކުރުން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރޮޒައިނާ އާދަމް  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރު

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަ

 67        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 20. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 47މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .67ލަ؛ . ޖުމ34ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  . ފާްސވުަމށ67ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ބިލުގެ  83 ،އާދަމް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިވަނަ ވޯޓު.  7

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްެދއްވުމަށް އަމީންއިހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ އިްއވަ ުގޅޭގޮތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ 25

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މެންބަރު  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ިއ،ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވަމެންބަ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި

 ވަނަ މާއްދާ )ށ( އުިނކުރުން.  25ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބިުލގެ މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދު އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރޮޒައިނާ އާދަމް  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 49    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 



79 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 20އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 69ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުން  83 ،ފަހުމީ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާގެވަނަ ވޯޓު.  8

 މަށް ދަންނަވަން.ޢާއްމީންެދއްވުމަށް އަވައިން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އިއް ގުޭޅގޮތު  އާވަނަ މާއްާދގެ )ހ(3

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މެންބަރު  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއ،ޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވައިމްތިޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

 އި ގަިއ ހަމަޖައްސަވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ ާމއްދާގެ )ހ( ކަމުތިން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. 

މި މާއްދާގެ  -ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ތިންނިވި ައކުުރތައް އިތުރުކުރުން. އެ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ(ގެ ގޮުތގައި އަންނަ

 ރައްކާތެިރކަމާއި ދިފާޢުތައް  ނޫުނައސާސީންނާއި ގާނޫނުން ލިބިދޭޤާ ،)ހ( ގަިއ އެހެން އޮތް ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް

ްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުންނާއި ދިެވހިރާއްޖެ ބަިއވެރިވާ ަބއިނަ -)ނ( .ބިގެންެވއެވެމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިހުތު

 މަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ހުރާރުތަކުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަްއ ތުގަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެަފއިވާ ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. ންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުންމެދު އިއްޒަތްތެރި މެ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ މުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުގައި . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވ47ޯމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .70ލަ؛ . ޖުމ36ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 70ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  4 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން 83 ،ދަމްއާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިވަނަ ވޯޓު.  9

މަްށ ޢާއްެދއްވުމަށް އަމީންއިހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު އިްއވަ ގެ ގޮުތގައި އަުކރެއް އިތުރުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުންމާއްދާގެ )ނ(

 .ދަންނަވަން

 

 ޒުން އިްއެވވުން:މޭ އިދާރީ

އްޒަތްތެިރ އިހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ، އި ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައްަޒތްތެރި މެންބައިއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގެ ގޮތުަގއި އަންނިވި  4 ؛މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު

މި މާއްދާެގ )ހ( އާިއ )ށ( ަގއި އެހެން އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ  -މާއްދާގެ )ނ( ވަނަ  4އަކުރު އިތުރުކުރުން. 
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ެއްއ ސިޔާީސ ޕާޓީ -1ކަމަށް ބަލަިއގެންނުވާނެެއވެ.  ތިރީގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންކަމަކީ ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަމަލުތަކެއް

ްއ އުފެދިފައިވާ މަޤްޞަދުަތއް ޢިއްާޔއެޖަމު ކްލަބު -2ރަކާްތ. ހަލުކުރުމަށް ހިންގާ ސިހާއުފެދިފައިވާ މަޤްޞަދުތަްއ 

 -4ރަކާތް. ހަތު އަދާކުރުމުެގ ގޮތުްނ ހިންގާ ެގ މަސްޫއލިއްޔަޔާމީޑި -3ލުކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތް. ސިހާ

 .ރަކާތްހަލާުތކުރުމަށް ރައްޔިުތން ހިންގާ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤަކަށް ވަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އިމެދު  އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާދެންމެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ވަކި ގޮތަކަްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގިއ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

އެހެންކަމުން، މި  .71. ޖުމްލަ؛ 36. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 71ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( .އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 83 ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއިވޯޓު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ވަނަ  10

މަށް އްޙު ިއްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާކުރުމަްށ ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާެގ ޮގތުގަިއ އަކުެރއް އިތުރުވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( 18

 ދަންނަވަން.

 

 :ޒުން އިްއެވވުންމޭ އިދާރީ

ްއޒަތްތެރި އިދާއިރޭގެ  ހިތަދޫ މެދު، އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވައިމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

އަންނަިނވި ގެ ގޮުތގައި ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( 18 ؛މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު

ގެ މި މާއްދާގެ )ހ( .ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( 18ކުރުން. އަކުރުަތއް ތަރުތީބު އެ މާއްދާގެ ،ައކުރެއް އިތުުރކޮށް ގޮތުަގއި

ނޑަައޅާތާ  ދަށުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެ ޖަމާަޢތަކުން އެ ަމއްސަލަ ޤައުީމ  14ކަމަށް ކަ

ބެހޭ މަޖިލީހަށް  ޤައުީމ ސަލާމަތާ ،ބެހޭ މަޖިލީހަށް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން  ސަލާމަތާ

ގޮތެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހެޅި  ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމާ 14މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ 

 ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.އްޒަތްތެރި އިމެދު  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރޭގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ      ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި 1. ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 48މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

އެހެންކަމުން، މި  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ69ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ފަހު އިޞްލާޙު.  އަިދ ބިލަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެ  ،ވަނަ ޯވޓު 11 ގެމިއަދު

 ކުރުމާއަކުެރއް އިތުރުވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ޮގތުގައި  23 ގެ ދަށުން،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 83 ،ރޮޒައިނާ އާދަމް

 މަށް ދަންނަވަން.އްެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއވައިގުޭޅގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙު އި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އްޒަތްތެރި އި ހިތަޫދ މެދު ދާއިރާގެ ، އިރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވަ މެންބަްއޒަތްތެރި އިއައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ  

ދާގެ )ށ( ގެ ގޮުތގައި އަންނަނިވި ވަނަ މާއް 23 ؛ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު ދީމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީ

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުަގއި ހުރި  .ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( 23އަކުރު އިތުރުކޮށް، އެ ާމއްދާގެ ައކުރުތަްއ ތަރުތީބުކުރުން. 
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ނަމަ، އޭނާއަށް ދައުލަތުން  ނޫނީ ަވކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކު ގާމީހާއަކީ 

 ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.ކީަލކު ޢައްޔަން ނޫނީ ވަގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެއިމެުދ  ދެންމެ އިއްެވވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މެންބައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދީ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ހި ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 20. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ48ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އެހެންކަމުން، މި  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ68ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު() އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅޭ ވޯޓު. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން  ފާސްކުރުމާވަނަ ވޯޓު. ެއއީ ބިލު  12އޮތީ މިއަދުގެ  ދެން މި

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާދިރާސާކުރަްއވައި 

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 3. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުްނނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އެހެންކަމުން،  .71ލަ؛ . ޖުމ36ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ71ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު() ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ނަ ވޯޓު އަިދ މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންވަ 13 ގެމިއަދު

ށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ) 2002/1މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެމެދު އިއް ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ވޯުޓގަިއ 3. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،   .68ލަ؛ . ޖުމ35ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ68ް؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުނގޫާފރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބަލައިގަތުމަށް ފާްސވެއްޖެ. ިމ  ްށ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ) 2002/1
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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