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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :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

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  46އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2114/2/8އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -3.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ެއއް ފާސްުކރާކަން ނެތް. -3.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވޑަިއގެންނެިވ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރެްއގެ ޮގތުގައި ހިމެނިތަކަްށ ައއި ބަދަުލ. ގާ އެންގުން. ސިޔާސީ ޕާޓީރިޔާސަތުން އަން 

 25ގެ )ނ( 1..2ގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ގުިޅވަަޑއި  އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމު ރަޝާދު ޕީ.ޕީ.އެމާތުޅާދޫ ދާ

ކުރަން. މިކަން އިޢުލާން )ބ( ގެ ދަށުން 1..2ވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ގައި ަބޔާންކުރާ ލިޔުންަތއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި

ގޮތަށް.  ވަނީ މި ދަންނަވާ މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގެންަފއި 
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 މޯލްިޑވްސް، 13ރީ ޕާޓީ ޖުްމހޫ، 23އަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މޯލްޑިވި ، 42ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ލު. އަށް އައި ބަދަ ކޮމިޓީ .1ސްބަތްނުާވ ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނި، 1ދާލަތު ޕާޓީ ޢަ، 5އެަލޔަންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 30 ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ތަމްސީލުކުރައްވާ ވިލިނގިލީ ތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ޕްރޮގްރެިސވްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖް 

 އަްށ ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެއ ކޮމިޓީެގ ބަދަލުަގއި އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ސަޢުދު ޙުސައިންދާ

 ެދއްވުމަށް ޕީ.ީޕ.އެމުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެމެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހަމަޖައްސަވައި

ލޫފްގެ ބަދަލުގައި އެ ޚްާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަކުރަްއވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިކޮމިޓީގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ތަމްސީލު

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. ދު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢު ދާއި އަށް ވިލިނގިލީ ކޮމިޓީ

 35 ކުރަން.ބަދަލު ގެނެވުނު ވާހަކަ އިޢުލާން ެއގޮުތގެ މަތިން މި، އެހެންވީމާ

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 40 ވާލު. ސު -5ައއިޓަމު  ޑާއެޖެން

މަންޓް އެންްޑ އަްއޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒިއނާ އާދަމް، މިނިސްޓަރ އޮްފ އެންަވޔަރަން -5.1

އެރުވުމުގެ ކުރިން މި ސުވާލު ކުެރއްވުމަްށ ފުރުޞަތުކުރައްވާ ސުވާލު. އާދެ!  އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމާ

ރިޤު އިބްރާީހމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާްނވަޔަަރންމިނިސްޓަރ އޮފް އެ

ިއގެްނ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ުސވާލަފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ަގނޑު މިހާރުއަޅު

 45 ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަ

ޖެހިފައިާވ ަގއި ހިންގުމަށް ހަމަހަރު އަްއޑޫޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ތިަޔ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އަ

 ދޫ ދާިއރާގައި އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ތަކަކީ ޮކބައިތޯ؟ އަދި ައއްޑޫ މީތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު

 50ވަރަށް ރަނަގޅު.  ޔާދެއްިވއްތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް އަިލއަުޅާވލަ ކޮންކަެމްއތޯ؟ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ިނޒާމަށް ނަމަ އެއީ  އަދި ވާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް
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އެ ކުެރއްވި ުސވާުލގެ  ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަްއޑޫ

 55އާއި  އާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ރޖީގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީަގއި ހަކަތަޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެނަޖަވާބުަގއި މިނިސް

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ދަނީ ހިންގަމުން.  އިން މަޝްރޫޢުތަކެއް މި އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ ،ކުރުންކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ގޮ

ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުެގ  ގަިއ ޕްރެޕެއަރިން އަުއޓަރ ައިއލެންޑް ފޯމިގޮތުން ހަކަތަިއގެ ދާއިރާ 

ކަްތ ކުރުމުގެ މަސައްން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުއަހަރު އަވި  ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިީޓގައި މި

ނިމިފަ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ވަނީ މިހާރު ހަދައި ބިލިޓީ ސްޓަޑީޕްރޮޖެކްޓަށް މިހާރު ބޭނުންވާ ފީޒިދަނީ ކުރަމުން. މި  މި

 60 މި  ކުރެވޭނެ. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި ޕްރޮޖެކްޓުހަރު މެގަ ވޯުޓގެ ސޯލާ ޕީވީ ިސސްޓަމު 1.6ދަށުން އައްޑޫ ސިީޓަގއި 

ވަުރވާނެ. ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ނިންމައިެލވޭ މި އަންނަ ،ރެވިކުއަހަރުގެ ފަހުކޮުޅގަިއ ޓެންަޑރ

 ދާއިރާަގއި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 65  .ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫނިޒާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު  އަްއޑޫ މީދޫ

 70ހިސާބަކަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ޑު ތަންކޮެޅއް ގަދަކޮށްލަދެްއވާ!ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނިްސޓަރުގެ މައިުކގެ އަ 

 ވޭ. އަެޑއް ނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒަށް ދަންނަވާލަން، އެކަްނ ނޑު އިދާރީ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ކަމުގައި ބަލަިއގަންނަށް. އަޅުގަ 

 75 ްއވުމަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުރިއަށް ގެންދަާވ.އިޞްލާޙުކޮށްލެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ކުރުމަށް ގޮތަށް ކުނި މެނޭޖު ޓެހިޓް ދާއިރާަގއި ތިމާެވއްޓާ ަރއްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވޭސްްޓ މެނޭޖްމަން

ލެޭވ ކުނިން އުފައްދާ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓާއި ފެން ގެ ތެެރއިްނ އައްޑޫ ސިީޓަގއި އުަކއިހިންގޭ މަސައްކަތު

 80ބިލިޓީ ސްޓަޑީ ރިޕޯޓު ނިންމައި މި އަހަރުގެ އޮގަްސްޓ ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ފީޒި  އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުމަށް
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ގޮތަށް ކުނި  ޓެހިއި ައއްޑޫ ސިީޓގައި ތިމާވެއްޓާ ރައް ގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބޭނެ. މި ރިޕޯޓުގެ އަލީގަމަހު

ނޑުދޮށް ހިމާޔަްތކުރުމުެގ ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ސަރުާކރުން ކުރިއަމެނޭޖު ށް ގެންދާނެ. ގޮ

، ބޭނުންކޮށްގެން އަްއޑޫ ސިީޓގެ މަރަދޫ ފަންޑުގެ ލޯނު އެހީ އިތުުކވަ އާއި  އެހީ ކް ސަރުކާުރގެ ހިލޭދާއިރާަގއި ޑެންމާ

ށް ަހއްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ގިރަމުންދާ އަ އްދުަގއި ރަށްގިރުުމެގ މައްސަލަމަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ހިމެނޭ ސަރަހަ

 85ދޭ.  އްކަތް ކުރިއަްށ އެބަލުމުގެ ަމސަމީޓަރުގެ ހިމާޔަތްކުރުުމގެ ަމޝްރޫޢެއް ެއކުލަަވއި 2511ތެެރއިން އްދުގެ ސަރަހަ

ތިޞާދީ ތަން އިޤް ދެމެހެްއޓެނެވި ގޮެތްއގައި ބަލަހަްއަޓއި، އެ ހިމާޔަްތކުެރވިފަިއވާ ސަރަހައްދު އަްއޑޫ ސިީޓގައި

 ވާ އީިދގަލިކުޅި ކުރެވިަފއިހިތަޫދގައި ހިާމޔަތް، ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިންމަންފާއެއް ލިބޭނެ ގޮތް ތަނަަވސް

 ކުރުމަށް އަދި މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ؛ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  މުގެ މަސައްކަުތގެ ޕްލޭންވަނީ މިހާރު ނިމިފަ.ކުރުމެނޭޖު

މަސައްކަތުގެ ތެޭރގައި ހިމާަޔތްކުރެވިފަިއވާ ސަރަހައްުދގެ  ހަވާލުކުެރވިފަ. މި ޓަކައި މިހާރު ވަނީ ޓެންޑަރުކރެވި ބަޔަާކއ

 90ޚިދުމަތްދޭ  ކުރާ މީހުންނަށްހިމެނޭ. އަދި ޒިޔާަރތް ޖެހުންމީޓަުރގެ ފެްނސް 611ވަށަިއގެން މުހިއްމު ސަރަހަްއދުތަކަށް 

އިމުުކރުން ހިމެނޭ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ކުނިބުނި ނަގައި ތައް ޤާ ދުމާއި ވަދެނިކުމެވާ ޕޮއިންޓުރޭންޖާސް ހަޓް ހެ

ގެ . ައއްޫޑ ސިޓީަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާހިނގާ ަމގުތަާކިއ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ޯބޑުަތއް ބެހެއްޓުން ހިމެނޭ ސާފުކުރުމާއި

ަބއި  އްދުެގ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމުެގ ނުނިމި އޮތްުތގެ ތެރެއިްނ، ހިތަދޫ މެދު ސަރަހަނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެޭވ މަސައްކަ

ނުމުގެ ދިއެަކށީގެންވާ ސަރުދަމާގެ ނިޒާމެްއގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް އްދުަގިއ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށްނިންމައި، އެ ސަރަހަ

 95ފޭދޫ، މަރަދޫ، ހިތަދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ފެނުެގ މަރަދޫމަސައްކަތް ދަނީ ކުެރވެމުން. އަދި ައއްޑޫ ސިީޓގެ ފޭދޫ، 

 ވަނީ މި  ތެރޭަގއި މިހާރުސައްކަތް ދަނީ ކުެރވެމުން. މީގެދިނުމުގެ މަ ަރއްޔިތުްނނަށް ފެން ފޯރުކޮށް، ވިުއގަ ާޤއިމުކޮށް

ުގޅިގެްނ  ފެ ފަހުކޮޅުގައި ެފނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާައދި މި އަހަރު ،ވާ މެޓީރިއަލް އޯޑަރުކޮށް މި މަސައްކަތަށް ބޭުނން ،ތަނަށް

ެއއްެވސް  އިމީދޫ ދާއިރާގަ އި މި މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ. ދެން ސުވާލުގެ ދެވަނަ ބަިއގަ  ސައްކަތް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާމި މަ

މަސައްކަތްތަެކއް ހިންގުމަްށ އި ވެސް ހަމަ އިރާގަޭއގެ ޖަވާބަކީ ީމދޫ ދާ ތެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟މަސައްކަ

ނޑު ދެންނެވި ގޮތައަދި އެ ަމސައްކަތްތަަކކީ ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވެއޭ.   100ށް ިމ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ައޅުގަ

ގެ ަބއެްއ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުދަކުރަނެވި ހަކަަތއިގެ ަމޝްރޫޢާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާިއމުކުރުމާއި ޮގނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ޔާޢި

 މީދޫ ދާއިރާގައި ހިންގޭނެ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 105 15ވާލުކުރުުމގައި ޖުމްލަ އޮތީ އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. އިތުރު ސު އާދެ، ިމހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު.

މުން ިއގަންނަވާ ަތރުބީބުން ފުރުޞަތުއަރުވަށް ވެސް އެދިަވޑަލިބިގެންދާނީ. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަ މިނެޓު
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  31ގެންދެވޭނެ.  ނޑު މިހާރު ސިކުންތު ިލބިވަަޑއިގަންަނވާނީ. އަުޅގަ އާދެ، އަުޅގަ

 ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު. އިތުރު ސުވާލު .އަރުވަނީ ައއްޑޫ މީުދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށްފުރުޞަތު

 

 110 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން: އަްއޑޫ މީދޫ

މީދޫ އެއީ  ،ހުޅުދޫ؛ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވާހަކަ ވިާދޅުިވއިރު ވަކިން

ދެން ފެން  ؟ވަނީ ގެންތޯ އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިއެ ދެ ރަށް ހިމެނި ،ވަކިން އޮންނަ ދެ ރަށަށް ވާއިރު

ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  އެ ނިމޭނެ .ކޮޅުއޮތް މި އަހަރު ނިމޭ އެބަ އިފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  އިތޯ؟ކިހާ ދުވަހެްއގެ ތެރޭގަ 

 115 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމްމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެން

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލެގ ފުރަތަމަ ބައިގައި ވޭސްްޓ 

ޓުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓުގެ މީދޫ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވޭޯތ އެ ވިދާޅުވި ުސވާލުގެ ޖަާވބަކީ، މި ޕްރޮޖެކް

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން މި ބަލަނީ އެއްކޮށް؛ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ދާއިރާަގއި ނައްތައިެލވޭ ކުިނ 

 120އެއްދިމާލަކަށް ގެންގޮްސގެން އެްއކުރުމުގެ ބަޔާ އަދި ޭއގެިއތުރަށް ހަމަ ހުޅުމީދޫގައި ވެސް ހަމަ ނައްތައިލެވޭ ކުިނ 

ސެންޓްރަލް ޕޮއިންޓަކަށް ގެންގޮްސގެން ވޭސްޓް މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން އެްއކޮށްފައި، ެއއީ 

ނޑުމެންެގ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހަދައި  އަޅުަގނޑުމެން ރާވާަފއި މި ވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދާނެ. ދެން ފެ ނުގެ ވާހަކަ؛ ފެނުގެ އޭރިޔާ އަށް ބަާލއިރު، ނިމުމުން އޭގެ އިތުރު ޑީޓެއިްލސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ވަނީ އާރު.އޯ ްޕލާންޓާއި ޯއވަރހެޑް ޓޭންކާ ައދި ފެން ނަގަން ބޭނުންކުރާ  މީދޫ ދާއިރާގައި ވެސް އަުޅގަ

 125ގަތުމަށް  ބޯހޯލްގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިމިަފ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވަނީ ފެނަކަ އަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް

ފައިސާ ދީ، އެ ބޭފުޅުންެގ މެޓިރިއަލް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ޯއގަސްޓް މަހު ނޫނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު 

ލިބިގެންދާނެ. ލިބިގެންދާއިރަްށ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ މި އަހަރު ތެރޭގައި މަސަްއކަތް ފަްއޓައި، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި 

ނޑުމެންނަށް އަންނަ އަހަރު ތެރޭގަިއ، މި އަން ނަ އަހަރުގެ ކޮންމެެވސް ހިސާބެއްަގއި މަސައްކަތް ނިްނމާލެވޭތޯ. އަުޅގަ

 އަދި ޑީޓެއިލް ެޝޑިޔުެލއް ފެނަކަ އިން ނުދެްއވާ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 130 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމު އަޙްމަދު 
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ނޑު ަވޒީރު ައރި ހުން ކުރެ ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ކިހާތާކު ފެށޭނެޯތއޭ؟ އދ. މާމިނގިލީ ފެނުގެ ނިޒާުމ  ބޭނުންވަނީ އދ. އޮމަޫދގައި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ގާްތގަ

 ކިހާވަރަކަށް ގޮއސިޯތއޭ؟ 

 135 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާުލަގއި އދ. އޮމަދޫގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު 

ފެއްޓޭނެ ތާރީޚެއް އަދި އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އދ. މާމިނގިލީގެ ފެނުގެ މަސައްކަތް 

ގޮތުން މިހާރު ބޯހޯލްގެ މަސައްކަތް ނިމި، އަދި އާރު.އޯ ޕްލާންޓުގެ ގޭގެ ހެދުމުގެ މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން. އެ

 140މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ައދި ރަށުގަިއ ަވޅުލާ ހޮޅި ވަުޅލުމުގެ މަސަްއކަތް ވެސް އެމް.ޑަބްލިޔު.ެއސް.ސީން މިހާުރ 

 ގެންަދވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ.  ގެންދަވަނީ ކުަރއްވަމުން. އޭގެ މޮބިލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ުކރައްވަމުން

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަުފޅުގައި ވިދާުޅވެއްެޖ، ހިތަދޫެގ މެދު ސަރަހައްދަށް ފެނުގެ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ،  ނޑަކަްށ %ޚިދުމަތް ދެވެން ފެށޭނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ  145ނިމިފައި، އެމް.ޑީ.ީޕ  61ެއ މަސައްކަަތކީ ގާތްގަ

ސަރުކާރުަގއި ނިންމާފައި އޮްތ މަސައްކަތެއް. އަދި މި ވީ ތަނަށް މި ސަރުކާރު އެއްވެްސ ކަމެއް އެ ކަމަށް ކޮށްފަެއްއ 

 ނެތް. އެ މަސައްކަުތގެ ބަޖެޓަީކ ކޮބައިތޯއޭ؟ އަދި މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހާހިސާބެއްގައިތޯ؟ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމްމިނި

 150ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިާދޅުވި ގޮތަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ކުެރވުުނ 

ްއ. އެ މަސައްކަތް ވަިކ ހިސާބަކުން ވަނީ ބައިވޯޓަރ މަސައްކަތެްއގެ ތެރެއިން ބަިއވޯޓަރއާ ހަވާލުކުެރވުނު މަސައްކަތެ

ނޑުމެން މިހާރު މި  އިން ނިންމައިލާފަ. މި މަަސއްކަުތގެ ކޮންޓްެރކްޓް ދޫކޮްށލާފައި ޮގއްސަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ދެންމެ ދެންނެިވހެން ނަރުދަމާގެ ނިޒާ މަށް ސަރުކާރުން މި ދަނީ އިތުރަށް އެ މަސަްއކަތްތައް ކުރަމުން. އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ވަނީ ފެނަކައާ ހަވާލުކުރެވިފަ. އެ މަސައްކަްތ  12ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންވާ 

 155އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބޭނުންވާ؛ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ގެނައުުމގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ދަނީ. ދެން އެގޮތުން 

ނިމިފަ. ދެން އޭގެއިތުރަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ  01ނަޑކަށް %ހަމަ ފެނުގެ ނިޒާމު ވެސް ވަނީ ގާތްގަ

ވަނަ އަހަރު ަބއިވޯަޓރއާ ެއއްކޮށް ކުރެވުނު  2111މެޓީރިއަލް މިހާރު ގަތުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ދަނީ. ދެން 

ލަކަށާ އެްއކޮށް ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތެްއގެ ތެެރއިން މުޅި ޕްރޮޖެކްޓު މި އޮތީ އަްއޑޫގެ ުހރިހާ ރަށަކަށާއި ފުވައްމު
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ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ބޭުފޅުންނާ ހަވާލުކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް ވަކި ހިސާަބކުން ބައިވޯޓަރ އިން ވަނީ ހަމަެއކަނި 

ނަޑއަަޅއި، އަދި މުޅިން ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމު އެްއކޮށް، ނޫނިއްޔާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ   160ފެނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަ

މަސައްކަތް ހުްއޓައިލާފަ. އަދި ވަކި ހިސާަބކުން ވަނީ ފެުނގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ހުްއޓިފަ. މިހާރު ސަރުކާރުން މި 

ދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ އެްއކޮށް މި މަސައްކަތްތައް ހިންަގމުން ހަމަ. އިރާދަކުރެއްވިްއާޔމުން އައްޑޫ ސިީޓގެ ހުރިހާ 

ނޑުމެން ފެނަކައާ  ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް މިހާރު އޯގަސްޓް މަހު ތެރޭގައި އައިސް، ދެން އަޅުގަ

ހަވާލުކޮށްގެން މަސަްއކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރާވާފައި މި އޮތީ 

ނަޑކަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގަިއ ވެސް އެްއކޮށް މަސައްކަތް   165ފެއްޓޭތޯ. ދެން ޑީޓެއިލް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ގާްތގަ

ނަޑކަްށ ނުލިބޭ، ކޮން ހިސާބަކުން ކަމެއް ފުރަތަމަ ފެނުގެ މަސައްަކތް ފައްޓާނީ. ޝުކުރިްއޔާ.   ޝެޑިޔުލް އަދި އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް. އެއް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެ ސުވާލެއް ައޅުަގނުޑ ދަން

 170ކަމަކީ އަްއޑު އަތޮުޅގެ ކަރަްނޓުގެ ޙާލަތު މިހާރު ވަރަށް ދަށަށް ގޮސް، ކަރަންޓު ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ނޫފެއްދޭ. 

އެކަން  އެހެންވީމާ، ައއު އިންޖީނުތައް ގެންނަން ޚިޔާލުކުަރްއަވނީ ކިހާހިސާބަކުތޯ؟ ކޮން ދުވަސްވަެރްއގައިތޯ؟

ނިންމައިލެވޭނީ ކިހާހިސާބެްއަގއިތޯ؟ ޭއގެއިތުރަށް މަރަދޫ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ދަްއަކވައިފި. ވަރަށް ބޮޑު ބައި ނިމިފަިއ 

އޮެވ، މަސަްއކަތް ހުއްޓިަފއި މި އޮތީ. އިތުރު މަަސއްކަެތްއ ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ކަންަކން ފައްޓަަވއިގެން މި އަހަރު 

ނުގެ މައްސަލަ ވެސް މި އަހަުރ ތެރޭގައި ނިމިދާނެތޯ؟ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެ ކަމަށް ތެރޭގައި ނިމިދާނެތޯ؟ ފެ

 175 ފައިސާ އެބަ ހުރިތޯ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ދާުޅވި ގޮތަށް ަކރަންޓުގެ މަސައްކަތަްށ، އެ ޝުކުރިިއއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ވި

ސުވާލަށް ައޅުަގނޑަށް މި ަވގުތު ތަްއޔާރުނުވެ އައިމަ ަޖވާބުއެުރވޭކަށް ނެތް. ޭއގެ ެދ ވަނަ ބަިއަގއި ައޅުަގނޑު 

 180ވޭ. ދަންނަވައިލާނީ އަްއޑޫ ސިީޓެގ މަރަދޫގެ ސުވަރޭޖު ނޫނީ މަސައްކަތަށް އަދި އެްއވެސް ަމސައްކަެތއް ކުެރވިފައެއް ނު 

ނޑު ދެންެނވި ގޮތަށް ބައި ވޯޓަރއާ ހަވާލުކުެރވުނު މަސައްކަތް ވަނީ އެ ބޭފުޅުން ަވިކ  2111އެއީ  ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ހިސާބަކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ްސކޯޕުން އެ ކަންަތއް ނަންަގވާަފ. އެހެންވީމާ، ނަރުދަމާ މަަސއްކަތެްއ ެއއްެވސް ވަަރކަށް 

ދާއިރާަގއި އެްއެވސް ވަަރކަށް ކޮށްަފއެްއ ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ފެނުެގ  މަރަދޫ ސަރަހައްދުގަިއ ނޫީނ މަރަދޫ

ނިމިފައި ވަީނ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުެރއްިވއްޔާމު ައޅުަގނޑު ދެންމެ  31މަސައްކަުތގެ މިހާރު ގާތްަގނޑަކަށް %

 185އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ދެންނެވިހެން ކުރިއަށް މި އޮްތ އޮގަްސޓް މަހު ފަހުކޮޅު، ނޫނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު



8 

 

ނޑަށް އެހާތަނަށް ޝެޑިއުެލއް ލިބޭނެ ދެން މަސައްކަތް  މެޓީރިއަލް އައިސް ފެނަކަ ޯކޕަރޭޝަނަށް ލިބުމުން އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންަދވާނެ ގޮުތގެ. އެ ހިސާބުން އަޅުަގނޑަށް ަދންނަވައިލެވޭނެ ދެން ކުިރއަށް މަސައްކަތް ރޭވިފައި އޮތް 

 ެއއީ މި ވަުގތު އަޅުަގނޑަށް އެރުވޭނެ ޖަާވބަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.، ގޮތް. އެހެންވީމާ 

 

 190  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަުޅގަ

ގެ ވާހަކަަތކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް މިނިސްަޓރުގެ ޖަވާބުތަުކގައި އެބަ އަިލއަޅުަވއިެލވޭ. އެހެންވީމާ، މި ބައިވޯޓަރ ކުންފުނީ 

ބައިވޯޓަރ ކުންފުންޏާ ކުެރވިފައިާވ ެއގްރިމެންޓުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ެއއްެވސް ޚަރަދެްއ އެ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ ެއ 

 ޚަރަދަކީ ޮކބައިތޯ؟  ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރެވިފަިއވޭތޯ؟ ުކރެވިފަިއވާ ނަމަ އެ

 195 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާުލގަިއ ބަިއވޯޓަރ ކުންފުންޏާ 

މިލިއަން ޮޑލަރު. އޭގެތެެރއިން ސަރުކާރުްނ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ލާންޖެހެނީ  42ކުރެވިފަިއވާ އެގްރިމެންްޓގެ ުޖމްލަ އަދަދަކީ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ސަުރކާރުން ބަިއވޯޓަރ ކުންފުންަޏށް ދައްކާފަ. އެހެންނަމަވެސް  15މިލިއަން ޑޮލަރު. އެ  15

 200ދުމުން، އެ ހިސާބުން ވަނީ އެ މިލިއަން ޑޮލަރު ބައި ވޯޓަރ ކުންފުންޏަށް ނުހޯ 20ބައިވޯޓަރ ކުންފުނިން ހޯދަންޖެހޭ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ޕްރޮޖެކްުޓ ކުިރައށް ނުގޮސް އަނެއްާކވެްސ އެ ޕްރޮޖެކްޓު ސަރުކާރުން އޭރު  ޕްރޮޖެކްޓް އަުޅގަ

 ސަދަން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް، މަސަްއކަތް ކުިރައށް ގެންދަން ނިންމާފަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭ

 205ގައި؟ މިހާރުވެސް މިކަން މި އޮީތ  5އާދެ! ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭ ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނަންތޯ އޮކްޓޯބަރު 

ވިފަ. އެއީ އުފުލުމާއި ނައްތާލުން. އެއް ފަހަރު ލަސްކޮށްފަ. ޭއެގތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ބައި މި އޮތީ ލަސްކުރެ 

ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރުގައި އެ ކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް، ަގވާއިދަށް އަހުުލވެރިކުރުމަށާިއ  5އެކަމަށް އޮްކޓޯބަރު 

 މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރެވިަފިއ އެބަ އޮތްތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އެބަ ކުރަންތޯ؟

 

 210 ވާހަކަދެއްެކވުން: އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ދެންމެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ޮގތަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ 

ޑުމެން މިހާރު ގަާވއިދުގެ ޢަމަލުކުރަމުން ގަާވއިދުަގއި މިހާރު މުހިއްމު ތިން ބައެއް މި އޮންނަނީ. އޭގެތެރެއިން އަުޅގަނ
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މި ގެންދަނީ ކުނި ލިޓަރިން. އެއީ މަގުަމއްޗަށް ކުނި ުއކާަލއިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ އުކާިލ މީހަކަށް، ނޫނިއްޔާ ފަރާތަކާ 

ބަރު އެ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަާވއިދުގެ ަބއި ޢަމަލުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ދެން ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެން އަިދވެސް ަތއްާޔރުނުވާތީ އޭުރ ފަސްކުެރވިފަިއ   215ވިދާޅުިވ ގޮތަްށ، ޓްރާންސްޕޯްޓކުރުމުގެ؛ މި މަސައްކަތަްށ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން މި ދަނީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އެ މަަސއްކަތަށް އަުޅގަ ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރެައށް. އަޅުގަ

ނޑަްށ އަދި ވަިކ ސީދާ ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ އޮްކޓޯބަރު މަސް އަންނަންާވއިރަްށ ތައްޔާުރވެވޭތޯ ބަލަމުން. އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްކޮްށ ތައްޔާރުެވވޭނެ ެއކޭ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި 

ނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެެދްއވާ ުވޒާރާތަުކގެ މެދުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުވޒާރާއިްނނާ އަދިވެސް މިކަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުން މި ދަނީ   220ވާހަކަދަްއކަމުން މި ދަނީ އެހާތަނަށް ތައްޔާރުެވވޭތޯ. ައޅުގަ

 ތައްޔާުރވެވޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

ނޑު ވެސް މިިނސްޓަރާ ސުވާެލއް ދަންނަވާަލން ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ ުޅގަ

 225އަޅުަގނޑުމެން އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއް ކަމުގަިއވާ ރ. ވަންދޫގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް 

ލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އެ ޤާއިމުކޮށް، އެ މަސަްއކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ސުވާލަކީ ެއ  މަސައްކަތް؛ ވަންޫދގެ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭނީ ކިހާތާކުތޯ؟ ދެން އަޅުގަ

 ސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ވަންދޫަގއި އެ މަސަްއކަތުގެ ތެެރއިން އުފެދޭ ވަޒީފާަތއް ދިނުމުގައި ަމނިކުފާނު... މަ

 

 230 އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގައި ރ. ވަންޫދގައި މި ހެދޭ 

ނޑުމެން ކުރަމުންގެންާދ ރީޖަނަލް ވޭސްޓު މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރަކީ ވޯލްޑު ބޭންކުގެ އެީހގެ ދަށުން އަޅު ގަ

ނޑަކަށް % އާ ގާތްކުާރވަރަށް މަސައްކަތް 81މަސައްކަތެއް. ރީޖަނަލް ވޭްސޓު މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރުގަިއ މިހާރު ގާތްގަ

ނުޑމެން މި ބަލަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިއަހަރު ފަހުކޮުޅ، ޖެނުައރީ ތެރޭގައި މި މަސަްއކަތް  ނިމިފައި މި ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަްތ؛ މި ދެންނެވީ އިމްްޕލިމެންޓޭޝަން މަސައްކަތް ެފއްޓޭނެ ކަމަށް. އެީއ ޭވސްޓު ، ނިންމާލައި  235އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަމުން މި ގެންދާ މަސައްކަތަކީ އެ  މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަމުން ިމ ރަށުގައި އިންސިއުލޭޓަރ ބެެހއްޓުމުގެ މަަސއްކަތް.  އެއީ ެއންމެ ބޮޑު އެއް މަަސއްކަަތކަށް އަުޅގަ

ގެންދަނީ. އެހެންކަމުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އިންސިއުޭލޓަރ ބެހެއްޓިގެންދާނެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ފަހުކޮޅު 

ްށ، އެ ކޮޅަށް އަންނާނެ. އައިސް އެ ިއންސްޓޯލްކުރެިވގެންދާނެ. ދެން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަ ތައް މuިއިންސިއުލޭޓަރ



10 

 

ނޑުމެން ރާވާފައި ސީދާ އޮތް ގޮަތކީ   240ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖުކުރަން އަދި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރާވާފައި މިހާރު އަޅުގަ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެންތޯ، ނޫނިއްާޔ އޭތި އެއްކޮށް ސަބްލީސްކޮްށގެންތޯ، މި މަޝްވަރާ މިހާރު 

ނޑުމެން އެ މަޝްވަރާ ނިންމުމަށްފަހު ކުރެވެމުން މި ދަނީ. ކުރިއަށް އޮ ތް ތަނުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އެނގޭނެ ސްޓާފުން ނެގޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ެއއީ އަުޅގަ

 ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ަވޒީފާ ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުރިްއާޔ.

 245 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ުސވާލަކީ ދެންމެ ަވޒީރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން ބަިއވޯޓަރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ 2111ކިޔާ ކުންފުންޏަާކއި ސަދަްނ ޔުޓިލިޑީްޒއާ ގުިޅގެން ފުަވއްމުލަކުަގއި ފެނާއި ނަރުދަާމގެ މަސަްއކަތް 

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުން ދިޔަކަމާ އަދި ސަރުކާރުން ެއތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް އެ 

ނޑުމެންނަށް އެނގިފަިއވާ އެބަ ވޭ. ވީމާ، މިހާރު ކީއްެވގެންތޯ ފުވައްމުލަުކގެ ފެނާއި   250ޕްރޮޖެކްޓަށް ޚަރަދުކުރިކަން އަޅުގަ

އޮތީ؟ އަދި ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ ފުވައްމުލަކު ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައި 

 މަސައްކަތް ފެށޭވަުރވާނީ؟

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 255ޮގތަށް ފުރަތަމަ ބައިވޯޓަރގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި

ނޑު ެދންމެ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިެހން ފުވައްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަަސއްކަތް  ކޮންޓްރެކްުޓގައި އަުޅގަ

. ބައިވޯޓަރއާ ހަވާލުކުރަން ރޭިވފައި އެ ކަމަށް އެއްބަްސވެފައި، އެގްރިމެންޓުަގއި، ކޮންޓްރެްކޓުގައި ޮސއިކުެރވިފައި ވަނީ 

ވަަނ އަހަރޭ ައޅުަގނޑު ހަނާދންވަނީ. ކޮންޓްރެްކޓުން މި ބައި އުިނކުރެވިަފއި ވަނީ.  2112އެހެންނަމަވެސް 

ފުވައްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އުނިކުރެިވ، އަދި ައއްޫޑގައި ވެސް އޭރު ކުެރވިފަިއ ހުރި މަސައްކަތް ފިޔަވައި 

ނޑުމެން އެހެން ހުރިހާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވަ  260ނީ މި ްޕރޮޖެކްޓުން އުނިކުެރވިފަ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ފުވައްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަރުަދމާގެ ނިޒާމުެގ މަސައްކަްތ ުކރިއަށް ޮގސްފަިއވާ ހިސާބަީކ ކުަވއިތު ފަންުޑގެ އެީހގަިއ 

ދެން އެގޮތުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދަން ފައިސާ ިލބިފަ. 

އަޅުަގނޑުމެން ކުެރވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ މަސަްއކަތުގެ ޑިަޒއިންކުރުމާއި ކޮންސަލްޓެްނޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް. 

ނުޑމެން ލަފާ މި ކުރަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުަގއި ޑިަޒއިން މަސައްކަތް ނިމި،  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

 265 ޑަރުކރެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓެން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފުރުޞަތު 

  އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللاދުޢަބްދުލްބާރީ ޢަބް ދޫކޮށްލައްަވއިފި. ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 270 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑު ކޮށްލަން ޭބނުންވާ ސުވާަލކީ ކުރެންދޫ ަވށައިގެން ގިރަމުންދާތީވެ، އެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އް ކުރެވެމުންދޭތޯ؟ އަދި ކުރެންޫދ އާއި އޮުޅވެލަފުށީގެ ފާޚާނާ މައްސަލަ އަށް ެއްއވެސް ހަްއލެއް ގެނައުމަށް މަަސއްކަތެ

 އާއި ފެނުގެ ިނޒާމު މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ރޭވިފައި ވަނީ ޮކންއިރަކުންތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 275 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މިއަދު ތައްޔާރުުނވެ ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝު . ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލަށް ައޅުގަ

 އައިމަ ޖަވާުބއެރުވެން ނެތް ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 280  ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ދީދީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ، އަްއޑޫ ސިީޓގެ ހިތަދޫަގއި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މިހާރު ބެހެއްޓިފައިވާ ޕަވަރ ޕްލާންޓަކީ ހިތަދޫން ފެށިގެން ގަމާ ހަމައަށް؛ އެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޕަވަރ 

ނޑަްށ ޕްރޮވަިއޑުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕަވަރ ޕްލާންެޓއް. ެއހެންވީމާ، އެ ަޕވަރ ޕްލާްނޓުގަިއ މިހާ ރު އަުޅގަ

އެނގިފަިއވާ ގޮުތގައި ވަރަްށ ގިނަ މައްސަލަޖެހި، ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރަށް ކަރަންޓު ގޮސް، ގިނަ މަްއސަލަތަކެްއ 

 285ދިމާވަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، ކުިރމަގުަގއި މި ޕަވަރ ޕްލާންޓް އިތުރަށް ޑިވެލޮްޕކުރަްއވަިއ، ައދި އަތޮޅުގެ ދެން ބާކީ އޮްތ 

 ްއވަާފނަންތޯ އެ ޕްލާންޓުން...މީދޫ އާއި ހުޅުދޫ އަށް ދެ

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެނަރޖީ ޠާރިޤް އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުގެ ަޖވާުބގައި އަުޅގަ

 290މެން މި ދަނީ ރީޖަނަލް، ނޫނިއްޔާ ހިތަދޫަގއި ބެހެއްޓިަފއި އެހެރަ ަޕވަރ ޕްލާންޓުެގ ދަންނަވާނީ މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑު

ނޑުެމން ދެންމެ މިދެންނެވި ސޯލާ  މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވަމުންނޭ. ޭއެގ އެއް މިސާލަކީ އަުޅގަ

މެގަ ވޯުޓގެ ސޯލާ ޕީ.ވީ ސިސްޓަމެއް  1.6ން. ޕީ.ވީ ސިސްޓަމެއް ައއްޫޑަގިއ މިހާރު ލެވިފައިވާ އޮތް ގްިރޑަށް ގުޅު

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ގުަޅއި ނިމޭނެ. ދެން މިދަންނަވާހެން އިތުރަށް މިކަހަލަ ރެނިއުބަލް 
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ުކގެ އެނަރޖީ ގުޅައި ނިމުމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އިތުރަށް ައއްޫޑގެ ެއްއފަސްކުރެވިފަިއވާ ރަށްތަ

 295ތެރޭގައި ހުންނަ ކަރަންުޓގެ މައްސަލަ ސްޓެބިލަިއޒްެވގެންާދނެ. އޭެގއިތުރަށް ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުން މިހާރު ގެންދަވަނީ 

އިތުރަށް އަދި މިހާރު ހުރި ޖަނެރޭޓަރުތައް ރަނގަޅުކުަރއްަވިއ އިތުރު ޖަނެރޭޓަރުތައް ވެސް ގެންނެވުމުގެ މަސައްކަްތ 

ނުޑމެ ން ވުޒާރާ އިން މި ދަންަނވާހެން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ހަމަ ފޯކަސްކޮށްގެން މި ކުރާ ކުރަްއވަމުން. ދެން އަުޅގަ

މެގަ ވޯޓުގެ ސޯާލ  1.6ކަމަކީ ރެނިއުބަލް އެނަރޖީގެ މަސައްކަތް. އެހެންވީާމ، ރެނިއުބަލް އެނަރޖީގެ މަސައްކަުތން 

ކަރަންޓް ސްޓެބްލައިްޒެވގެންދާނެ ކަމަށް  ޕީ.ވީ ސިސްޓަމެއް ގްރިޑަށް ގުޅީމަ، އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ަވރަށް ބޮޑު ތަން

 300 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ަވޒީރަށް. އާދެ! މި ހިސާބުން ސުވާލުކުރުމުގެ އެޖެންޑާ ނިމުމަކަށް އައީ. ވަޒީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރުދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( 

 305 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލޯނުން ނަގާ ބޭންކުން ެއްގޒިމް ގެަޗއިނާ -6.1ހުގެ ރަީއސްެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ލީ. މަޖ6ިައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 310 ތްކުރުމާރާމާއި ލޭގައިހުޅުމާ ޔުނިޓު  ހަުއސިން 014 ެތރެއިން ޔުނިުޓގެ އުސިންހަ  1511 ހަމަޖެހިފައިވާ ތްކުރުމަށްރާމާއި

 ފަހަރު  ެއއް އަދިވެސް ނިންމެވުން ފައިވާނިންމަވާ ަމޖިލީހުން ރަްއޔިތުންގެ ަގއ2113ި ޑިސެމްބަރ .2 ގޮތުން ބެހޭ

 ށްނިންމެވުމަ ގޮެތއް ކުރަްއވައި ސާ ދިރާ މައްސަލަ ަފއިވާ ފޮނުްއވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދި  ކޮށްދެއްވުންޖަޢާމުރާ

ލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ަމއްސަ ފޮނުވުމުގެ އަށް ކޮމިޓީ އިމީދާ ގުޅޭ މައްސަލައާ

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 315 

 މޭޒުން އިްއެވވުން  އިދާރީ

 ވެދުން ،ަމސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا ބްދުޢަ އަލްފާޟިލް ަރއީސް  މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ިޑސެމްބަރު  31ސިޓީ އާއި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ  2113ިޑސެމްބަރު  25މި އޮފީހުގެ . ދަންނަވަމެވެ ސަލާމަށްފަހު

 2112ަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ  2111ޑިސެމްބަރު  .2ސިީޓއާ ަހވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.  2113

 320ނެގުމަށް  ބޭންކުން އެްގޒިމް ގެޗައިނާރު ދިވެހި ސަރުކާުރން ނެގުމަށް ހުށަހެޅި ލޯނުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ވަނަ އަހަ
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ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނުގެ ދަށުން، ދެކުނު ހަތަރު އަތޮޅު ކަަމށްވާ ސ. ޏ. ގއ. އަދި ގދ. އަތޮުޅގެ ރަށްތަުކަގއި 

ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ގޮތަްށ  014ތެރެއިން  ހައުސިން ޔުނިުޓގެ  1511އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ނިންމާފައިވާތީ އެ ބަދަލު ެއ ގޮތަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮެތއް ނިންމަވައިެދއްވުން އެދި 

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި އޮފީހުން ހުށަހެޅުމުން، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން

 325ަގއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފައިވާ ގޮތަށް އެ ލޯނު ނެގުްނ  2111ޑިެސމްބަރު  .2ނިންމަވާފައި ވަނީ 

ަގއި މި އޮފީހުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި އެ ލޯނު ނަގަިއގެން  2112އޯަގސްޓް  26އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި 

ފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ިއމާރާތްކުރާ ރަށްރަށަށާއި އެ ރަށްރަށުގައި އިމާރާތްކުާރ އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހި

އަދަދުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަިއސްފައި ވީނަމަވެްސ، އެ ހުށަހެޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިުނވާތީ ެއ 

ކަން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ލޯނު ބޭނުންކުރަން ހުށަހަޅާ ޮގތަށް އިތުރަށް ބަދަލުގެެނވޭނީ އެ

ނަޑއަުޅއްވާ ގޮތެްއގެ މަިތން ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތުްނ   330ގައި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަދަލު 2112އޯަގސްޓް  26ކަ

ވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ނެގުނު ޯވޓު ފާސްވެފައެއް ނުވެ އެ 

އިސްވެދެންެނވުނު ބަދަލު ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން އެ ނިންމެވުްނ އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން އެދޭ ތަފްޞީލީ ސަބަބުތަކާ 

ަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ނިންމެވުން  2113ޑިސެމްބަރު  25އެކު ައޅުަގނޑު ވާނީ 

ގައި ބޭްއވި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 2113ޑިސެްމބަރު  .2ކަމުަގއި  މުރާޖަޢާކުރައްވަން ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާ

 335ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  0.އިން ވަނީ ނިންމަވާފަ އެެވ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނެއްގެ ގޮުތަގއި ނުވަަތ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި ވާ ގޮތުގެ މަިތން ލޯ

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މުދަލާިއ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޤަބޫލުކުރުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށް ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ކަމެކޭ. އަދި 

މިގޮތުން ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ލޯނު ނެގުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް 

ނަޑއަޅާ ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫުނގަ ެއވެ. ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުެގ  2116/13ފަިއ ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަ

 340ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދެވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  5 ޤާނޫނުގެ

ށް ބަލާއިރު، ދައުލަތައް ނަގަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދައުލަތަްއ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ހިމަނަންވާ ތަފްޞީލުތަކަ

ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ނަގަން ބޭނުންވާ ފައިސާއާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ދަރަންޏަ ނަގަން ބޭނުންވޭ ފައިސާއާ ގުިޅގެްނ 

މެހައި ޚަރަދުތަކުގެ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އިންޓްރަސްޓާއި އެ ލޯނު ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެން

ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚަރަދުކުރަްނޖެހޭ އެންމެހާ ތަފްޞީލާއި ދައުލަތައް ލޯުނގެ ގޮުތގަިއ ނަަގން ބޭނުންވާ ފައިސާ ުނވަތަ 

 345ހޯދުމުގެ ސަބަބުން ދަރަންޏަ ނަގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ބޭނުމެއްަގއި ކަާމއި ެއ ފައިސާ 

އްީޤގެ އަާމަޒކީ ކޮބަިއކަމާއި އެކަުމގެ ސަަބބުން ޤައުމަށް ކުރާނެ ފައިދާ އަކީ ކޮބައިކަާމއި ދައުލަތުން ހާސިލުވާނެ ތަރަ

ލޯނުގެ ގޮުތގައި ނަގާ ަފއިސާ ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ދައުަލތަށް ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތު ފަދަ 
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އްޤީޤެ އެކި ަމޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ޓަަކިއ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ިދވެހި މުހިއްމު ފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނެ އެވެ. ތަރަ 

ދައުލަތަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހޭ ކޮންމެ ލޯނަކީ އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަ ދިރާސާތަކެއް ކުެރވިގެން ނެޭގ 

 350ނުތައް ެނުގމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ލޯނެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ލޯ

ފާސްވެފައި އޮތުމަކީ އެ ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުާރައތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރުން ލާޒިމުކަމެއް ކަުމގައި 

ވާ ލޯނު ަހުއސިން ޔުނިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިާނގެ ެއގްޒިމް ބޭންކުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި 1511ޤަބޫލުކުރަމެވެ. 

ނަޑއަޅާފައި އެ ވަނީ މިދެންނެވި ފަދަ ދިރާސާއެއް ކުެރވިގެން އެ ދިރާސާގެ ަމއްޗަްށ  ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ސަރުކާރުްނ ކަ

އަތޮޅުަގއި ކަމަށް  4ހައުސިން ޔުނިޓު ފުރަތަަމ އަޅަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދެކުނުގެ  1511ބިނާކޮށެވެ. އަދި ެއގޮތުން 

 355ހައުސިން ޔުނިަޓށް ވުރެ އިތުރަށް ަހއުސިން  0.6އަޮތޅުގަިއ  4ޓަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވީނަމަވެްސ، ނީޑް އެސެސްެމން

ޔުނިޓު އެޅުމަކަށް މި ަވގުުތ ނީޑެއް ނެތްކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެ ޙާލަތުގައި ދިރާސާ އަށް ބިނާކޮްށ 

ަތއް އެޅުަމކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފަިއާވ އެހެން ސަރަހައްދުތަުކގައި ަހއުސިން ޔުނިޓު

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަުކގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާހާ ހިނދަކު ސަރުކާރަށް 

ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ެދކެމެވެ. އަދި އެފަަދއިން އެަކން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައި އޮތުމަކީ ސަުރކާރުން 

 360ންގަން ބޭނުންވާ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތައް އެދެވޭ ގޮެތްއގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ުމހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި ވެސް ހި

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ ަވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  3.ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަ އެހެންެމ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ބަޖެޓުގަިއާވ މިންވަރަށް ވުރެ ޚަރަދު ހުއްދަލިބިގެން މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނަޑއަޅާަފއި ާވ ނަމަ، އެ ޚަރަދެްއ ކުރަްނވާނީ  އިތުރުކޮށްގެންުނވާނެ ކަމަާށއި ބަޖެޓުގައި ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަުދކުރުމަށް ކަ

ބޭންކުގެ ލޯނާ ގުިޅގެން  އެ ކަމަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. މިދެންނެވި ނުކުތާ އަށް ަބލާއިރު ވެްސ ަޗއިނާެގއެްގޒިމް 

ނަޑއަޅާފަިއ ވަނީ   365ބަޖެޓުގަިއވާ މިންވަރަށް ވުެރ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމާއި އެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަ

ހައުސިން ޔުނިޓު ެއުޅމަށް ކަމަށް ވެފައި އެ އަދަދަށް ވެސް ުނވަތަ ބޭނުމަށް ެވސް ބަދަލެއް ައއިސްަފއިނުާވ  1511

ކުރަމެެވ. ސަުރކާރުން ނިންމި ހަމައެކަނި ނިންމުމަކީ ހަމައެކަނި ނީްޑ އެސެސްމަންެޓއްެގ މައްޗަްށ ކަމަށް ފާހަގަ

އަޮތޅުގައި ބޭނުްނވާ މިންވަރަށް ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތްުކރުމަށްފަހު ބާކީވާ ހައުސިން  4ބިނާކޮށް، ދެކުނުގެ 

އެގޮތުން އެ ނީްޑ އޮތީ ުހޅުމާލޭގައި ކަމާއި ހުޅުމާޭލގަިއ  ޔުނިޓުތައް ނީްޑ އޮތް އެހެން ސަރަހައްދެްއގައި އެޅުެމވެ. ައދި

 370ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަކީ ބޯހިާޔވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ އަޮތޅުތަުކެގ 

ވަނަ ާމއްދާެގ  111ދު ރައްޔިތުން ކަުމގައި ވެސް ިމ ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަމެވެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއި

ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސަރުކާަރށް ލޯނުނެރުމާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގެރެންޓީދިނުމުގައި  8)ހ(ގެ 

މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަެތްއ 

ރު، އެ ާމއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ދައުރު ަބޔާންކޮށްފަިއ ވަނީ ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުގެ ކަމަށް ާވއި
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 375ޤާނޫނުގައި ކަމަށް ފެނެ އެެވ. އަދި ލޯނުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައިކްރޯ ލެވަލެްއަގއި ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގެ 

ރިކަން ހިންގާ ފަރާތައް ކަމުގަްއޔާއި އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން އޮތް ނަމަ، ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އޮންނަންވާނީ ވެ

ސަރުކާރުގެ ތަަރއްޤީގެ އަމާުޒތައް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހާސިލްކުރެވިދާނެ ކަަމކަށް ނުފެނެ އެވެ. ހުޅުމާލޭ 

އަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން މި ވަީނ އިތުރަށް ހިއްަކއި ތަރައްީޤކުުރމުގެ މަސައްކަްތ ފޭސްތަކަކަްށ ބަހާލައިގެން ކުރި 

ނިންމާފަ އެވެ. އަދި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުުރމަށާއި ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް 

 380ހަމައެކަނި މާލޭގައި ޤާއިމުެވފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތްއޮތުްނ ބަދަލުކުރުމަށް ވެސް މި 

ން މި ވަީނ އަމާުޒ ހިފާފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭ ތަަރއްޤީކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ެއ ަތނުގައި ާޤއިމުެވގެންދާއިުރ ެއ ސަރުކާރު

ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނާނެ އެަކށީގެންވާ އާބާީދއެއް އެ ތަނުަގއި އޮތުން ެއއީ ކޮންމެހެންެވސް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި 

ންމެ އެ އާބާދީ އަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ެއއް ޚިދުމަތަކަށް ވާނީ އެފޯޑަބަލް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ައދި ހަމަ އެހެ

ހައުސިން ސްކީމެއް ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުެވގެންދިޔުންކަން ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ވީމާ، އިްސވެދެންނެިވ 

 385ސަރުކާރުން އެކަމަށް ޓަކައި ހަދާ  ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ މިފަދަ ނިންމެވުންތައް

އެސެސްމެންޓުތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށްދެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަަގކުރުމާ އެުކ، ޗައިާނގެ ެއގްޒިމް ބޭންކުްނ 

 ަހއުސިން ޔުނިްޓ ހުޅުމާލޭަގއި 014ަހއުސިްނ ޔުނިޓްެގ ތެރެއިން،  1511ނަގާ ލޯނުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންެމވުން އަިދވެްސ  2113ޑިސެމްބަރ  .2އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

 11. 1435ޝަޢުބާން  13އެއް ފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށްދެްއުވން އެދި ދެންނެވީމެވެ. އިޙްިތރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 390 ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. ޔާމީهللا . ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދ2114ުޖޫން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިޓީ އަށް ފޮނުއްވަން ނިންމަން.މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮ

 

 395 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބިލާއި ޤަރާރު. ލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ . މަޖ0ިައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ވިލިނގިލީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  -0.1

 400 ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބިލު. 
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ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިޞއްޚީ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ -0.2

 ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ިޞއްޚީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލު. 

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 405 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަްށ . ކުރިްނ ތ8ަައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް. 

 

 410 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް .

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އަޙްމަދު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި -1..ބްތިާދޢީ ބަހުސް. . އި.އަިއޓަމު  އެޖެންޑާ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއަޞ  1/0.އަސްޢަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަެއޅުމުގެ ޤާނޫނު އުާވލުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ   415 .މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  2ަވނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުެގ  2114ްއވުނު ަގއި ބޭ 2114ޖޫން 

ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު. 

ނަމަ، މިހާުރ ހުންނެވި މަޤާމުން ވެްސ، މިނެުޓގެ ފުރުޞަތު ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. ބޭނުންފުޅު  11ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް 

ނޫންނަމަ ޕޯޑިއަމަށް ވަޑަިއެގން ވެސް ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. މިހާރު އަޅުަގނުޑ 

 420 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އިރާމެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދާންދޫ ދާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  1/0.ުރއަދާކުަރން. ޤާނޫނު ނަންބަރު `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެއްިވ؛ ޝުކު

ނަޑއެޅުުމގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު.   0މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

 425ސީއާ ޚިލާފަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާ 268ަގއި ހިންގަްނފެށި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2118އޯގަްސޓް 

ހަދާ ކޮންމެ  ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ބައެއް ވިަޔސް ބާތިލުވާނެ ކަމަށް. އޭގެ ބާރެއް ނުހިނގާނެ ކަމަށް. އަދި އެ 
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ވާނީ ބާތިލު ެއއްެޗއް ކަމަށް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި ިއނާޔަތްތަކަކީ އެ މަޖިލީހުން 

ނަޑއަޅާ އެްއޗެއް ކަމަށް  ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެަފއިވެ ެއެވ. އަދި ހަމައެހެންމެ ފެހި  112ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބާުރ  01ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 430މަޖިލީސް އެއްކުރާކަށްނުޖެހޭ. ހަވާލުކުރެިވގެން ވަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް. އެކަމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

އަދި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ސިފަކުރެވެނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީން ދޫކޮށްލާފަ. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނަޑއެޅި، ބަޔާްނވެގެްނވާ ކަމެއް.  ނޑައެޅުމަކީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމެއް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަ މުސާރަ ކަ

ތުރު ޤާނޫނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަދި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ދެން ނާންނާނެ ކަމާއި އެ މަޖިލީގެ މަސައްކަްތ އެކަމަށް އި

ނަޤުލުވެގެން ވަނީ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަސާން އެނގެްނ އެބަ އޮތް. އެހެންކަމުން، 

 435ގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުުމގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުާރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހު

ކުރީގެ ޤާނޫނުގައި އޮންާނކަށްނުޖެހޭ. އެ ޤާނޫނުގެ އެއް ބައިަގއި ބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ އެްއޗެއް. އަެންއ 

ނުލައި ނުވަތަ އެ ބައިަގއި ބުނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަފާތު އެްއޗެްއ. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު ވެސް އެ ޤާނޫނު އުވާ

ޤާނޫނު ބާތިލުކަމެއް ކަމުަގއި ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން ަކނޑަނާޅާތީ ޤާނޫނުގެ ފޮތްބަިއަގއި މިއަދު ވެސް އެ ޤާނޫުނ 

ހިމެނިފައިވޭ. ުއވިދިޔަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކުރި މަސަްއކަތުގެ ތެޭރގައި ޤާނޫުނއަސާީސއާ ތަޢާރަޟުވާ ޤާނޫނުތަްއ 

 440އްކަތް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރަންއުޅުނުކަން އެނގެން އެބަ އޮތް. ެއކަން ކުރަން އުޅެފައި ވަނީ އުވާލުުމގެ މަސަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ. އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހެދި އެކަން އޮތީ  .2ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނުވަތަ ތަޢާރަޟުވާ ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް މިއަދު ވެސް  ކޮޅެްއގައި ނުޖެހި. ނަތީޖާއަަކށް ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ިޚލާފު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ުހރުން. އަދި ބައެއް މީހުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން ވެސް ދިޔުން. މި ހުށަހަޅާ ބިލުގެ 

މުސާރަ  ބޭނުމަކީ އެ ޤާނޫނު؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

ނަޑއެޅުމުގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނާއަސާސީއާ ތަޢާރަޟުާވ ކަމަށް ޓަކައި އަދި މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ   445ކަ

ނަޑއަަޅއިދީފައިވާ އުސޫލުތަާކ ތަފާތުވާތީ ބާތިލުކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި މި ވަނީ ޝުކުރިއްާޔ. ދާންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދަށް. އާދެ! މި ބިލަށް ކަ

ނޑަެއޅީމާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3ޖުމްލަ   450ސިކުންތު.  56މިނެޓު  28ގަޑި  1ގަޑިއިރު ބަހުސްެގ ވަގުތަށް. ެއގޮތަށް ކަ

މިނެޓު  11މް.ޑީ.އޭ އަށް ސިކުންތު. އެ 32މިނެޓު  20ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  42މިނެޓު  48އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

މިނެޓު. އާދެ!  5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައަކށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  5ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  35

ގަިޑއިރު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ  1މިއަދުގެ ާތވަލުން މި ބިލަށް ަކނޑަެއޅިފައި ވަނީ 
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ބަހުސްގަިއ ިމ ބިލުގަިއ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންދެްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިބްތިދާޢީ

 455 ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ގޮތުން. ާއދެ! ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. 

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއީ މާ ގިަނ ބަހުސެއް ކުރަންޖެހޭ ބިލެްއ ނޫން. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ `. ޝު

ނޑަައޅާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންނޭ. އެހެންވީމާ،  112 ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ ކަ

 460އާ ތަޢާރަޟުވާ ގޮތަށް އޮތް އެްއވެސް ޤާނޫނަކީ ބާތިލު އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް އެްއެވސް ޤާނޫނެއް، ޤާނޫނުއަސާސީ 

އެްއޗަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، ބަހުސަކާ ނުލައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބިލު ބަލައިގަނެ، މިކަމުން ސަލާމަތްވާން 

 އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެބަ ނިންމަންޖެހޭ. ބަހުސަކާ ނުލައި. 

 

 ޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އަ އިްލހާމު ދަގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު

 465ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި  1/0.ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތއެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ަކނޑައެޅުުމގެ ޤާނޫނު ުއވާލުމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

އަސްޢަދު ހުށަހެޅުއްވި؛ ހުށަހެޅުްއވިއޭ މި ދެންނެވީ ހަމަ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  މެންބަރު އަޙްމަދު 

އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ިމއަށް މާ ބޮޑު ބަހުްސތަކެއް ނުކޮށް މިކަން ނިންމެްނޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ. 

ނޑަްށ ފެނޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ހުރި މިނެޓުެގ  5ހާ ޕާޓީއެްއގެ ޢިޒުަނއާ އެްއކޮށް ކޮްނމެ ޕާޓީއަކަށް ވީމާ، އަުޅގަ

 470 ފުރުޞަތާ އެއްކޮށް ނިންމަަވިއދެއްވުން. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 މް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ަގނޑުމެންގެ ވަުގތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން؛ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅު 

ނޑުމެްނނަށް އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، މި  ނޑުމެން އުްއވާލަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަުޅގަ ނޑަެއޅިގެން އަުޅގަ މިއީ ހަމަ ކަ

 475ހަަމ މާއްދާ އުްއވާލުމަށް އަުޅަގނުޑ ވެސް ާތއީދުކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ބަހުސަކަށް ނުގޮސް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު ވެސް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް މިކަން މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް ނިންމައިލާފައި އެބަ ޖެހޭ 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތު ސަާލމަތްކޮށްލަން. އެއީ ައޅުަގނުޑެގ ވާހަކަ ައކީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ން:ކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުމަ
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 480އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަދާލަތު ޕާޓީްނ ވެްސ ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ މިއީ މާ ޮބޑު ބަހުސެްއ 

ކުރެވެންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަކަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެްނވީމާ، ވީހާވެްސ ަވގުތު ަސލާމަތްވާނެ ގޮތަކަްށ ކުިރއަށް 

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ގެންދެވުމަށް ހަމަ އެދޭ ވާހަކަ  ދަންނަވާ

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 485އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދާންދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި 

ނޑުމެން ނޑުމެން އެަބ ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މުޠުލަޤަށް އަޅުގަ ނަށް ފަސޭހަ: އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަކަ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ޖެހޭ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ޮގތުގަިއ، އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ދެންމެ ެއ ވިދާޅުިވ ފަދައިން މި ބިުލގެ 

ސޫލުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް؛ ބަހުސް މާ ދިގުނުކޮށް، މަސައްކަތްތައް ައވަސްކުރުުމގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ހަމަ، މި އު

އަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަްނ ވީހާ ައވަހަކަށް މި ކޮމިޓީ ައށް ދަތުރުކޮށް، މި މަސައްކަްތ ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ 

 490. ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް ަވކިވެލުމުެގ ކުރިން ނިޒާމީ ުނުކތާއެއް ނޫން ނަމަެވސް ެއްއެޗއް ދަންނަވާލަން އެަބ ޖެހޭ

ނޑަށް ހީވަީނ ހަމަ ތަފާތުހެން އިނގޭތޯ. އެއީ ސްޕީކަރ ިސސްޓަމުެގ  މަޖިލީހުގެ އަޑު މި އަންނަ ގޮތް އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް ނުވަަތ ރަމަޟާން މަސް ވީމަ މެންބަރުންނަށް ތަންކޮޅެއް ބާރަްށ ވާހަަކނުދެއްކެނީ ކަމަށް ވެދާނެ. 

ަޝއްުކކުރެވޭީތ ަވޒީރުެގ ޖަވާބުން ފެްއޓިގެްނ  ނަމަވެސް ކޮންމެެވސް ގޯހެއް އުޅޭކަމާ މެދު އަުޅަގނޑަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރު ދެންމެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު ެވސް ހަމަ ކުރިއަށް މި ދަނީ ރޯދަމަހުގެ މެންދުރުފަހު މި 

ނޑަށް ީހވަނީ ސައުންޑު   495 އަންނަ ކުރުވާހަކަ އަންނަ ަކހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން؛ އެބަ އުޅޭހެން ައުޅގަ

 ސިސްޓަމުގައި ަމއްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، ެއކަން ރަނގަުޅޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް ުއއްމީދުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.

 

 މާން ވާހަކަދެއްެކުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްގެމަނަފު

ދު އަސްޢަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 500ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ  1/0.ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން އުަވއިލާފައި އެނބުރި ރުޖޫޢަވާންޖެހޭ  ނަޑއެޅުމުގެ މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް އަޅުގަ ކަ

އް. ސަބަބަކީ އެްއވެސް ާބރެއް ނުހިނގާ ބިލެއް ިމގޮތަްށ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ަރއްޔިުތންގެ ތެރޭަގއި ކަންަތއްތަެކއް؛ ބިލެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު ރަްއޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެއް ނެތް.  އޮޅުންބޮޅުންތަެކއް ގިނަެވގެްނދަނީ. އަޅުގަ

ނޑަްށ ފެނޭ؛ އަުޅަގނ ނޑުމެންނަށް ފެނޭތޯ ނުފެނޭތޯ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޑު ހުށަހަޅަން މި ބިލަށް ބަހުސްކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމައިލާފައި ކުރިއަށް މުހިއްމު ބިލުތަކަށް   505ވޯޓަށް އަހަިއގެން ނަމަވެްސ މި ބިލުގެ ކަންތައްތައް ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް  ތެރި ަރީއސް. ބަހުސްގެ ަވގުތުތައް އަުޅގަ
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 ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދު އިސްމާޢީމަހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ނޑު ވެސް ހަމަ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަުދެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ތެދުވީ. އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ބުނެ  510 ލަން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މި ަވގުތު ެއއްވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންފަެއއް ނެތް. ައޅުަގނުޑ އަދި އިތުރަށް ބަލައިލާނަން. 

ރުވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ އާދެ! ެއއްވެސް މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިނެތީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަ

 515ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދަށް ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް. ބިލާ ގުޭޅ 

 ގޮތުން އިތުރު ެއއްެޗއް ވިދާުޅވާން ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ، ނޫނީ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ ުފރުޞަތު ވެސް އެބަ އޮތް. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދާ ންދޫދާ

ނޑު ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ނިންމައިފިން.....  ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އަޅުގަ

 520 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބުން ސަރުކާރުގެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު. އާދެ، މި ހިސާ

 1/0.ފަރާތުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއެޅުުމގެ ޤާނޫނު  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

 525ޢީ ބަހުސް ނިމުމަކަށް އައީ. ދެން މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު މަޖިލީހުން ނިންމަވާ އުވާލުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާ

 ގައި ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 1331ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުުމގައި 

ކާުރެގ ފަރާތުން، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ . ސަރ2ު..މު އެޖެްނޑާ އައިޓަނިމުމާ ގުޅިގެން  1..އާދެ، އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  -2..

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަްނ  2110/1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2114 ަގއި ބޭްއވުނ2114ުޖޫން  .ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަނީ 

 530ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން  2ވަނަ ދައުުރެގ  2ވަނަ އަހަރު 

ގަިއވާ ބިލު މާ އަވަހަށް 1..ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. އާދެ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން 

 ނިމިފައި މި ވަނީ. 
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ގައި މި ވާ ިބލު ހުށަހަޅުއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި 2..މާ، އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެހެންވީ -3..

ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ  ވަގުތު ވަަޑއިގެންނެތީމާ އެ ހިސާބުން އެ ބިލު ފަހަތަށް ދާ ގޮތަށް ނިންމައި، މިހާރު އަޅުގަ

 535އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ުރާކރުގެ ފަރާތުން، ފުަވއްމުލަުކ އަށް. ސަ 3..އައިޓަމު 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަކނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ  6/6.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަދއުުރެގ  ވަނަ 2ވަަނ އަހަރުގެ  2114ގައި ޭބއްވުނު 2114ޖޫން  .ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާެގ  2

ނޑު މިހާރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް. އަޅުގަ

 540ނެިވ މަޤާމުން ވެސް ހުށަހެޅުްއވޭނެ. ނޫންނަމަ، ޕޯޑިއަމަށް ވަަޑިއގެން ވެސް ހުށަހެޅުްއވޭނެ. ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހުން

 އާދެ، ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ނުޑެގ  6/6.`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަ

 545ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިަލކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގަިއާވ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ާޤނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟާވ 

ނޑުމެން ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރު މަށް ަޓކައި ެއކުލަަވއިލަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ބިލެއް. ާއދެ، މި ބިލު އަޅުގަ

އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަަކއި މި ހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ އަތޮެޅއްގެ އެތެެރަވރި އާއި ރަށްރަުށގެ ފަޅާއި 

ނޑު ކަުމގައި އަދި  ެއ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ ފަރުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަ

 550ގޮތުގެ މަތިން ަކނުޑގެ ެއިކއެކި ސަރަހައްުދ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެތެޭރގެ ަކނޑުކަުމގައި ަކނޑަެއޅުމުގެ ަޙއްޤު ދިވެހި 

ހިރާއްޭޖގެ ާޚއްޞަ ވަނަ ާމްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، އަދި ދިވެ 2ސަރުކާރަށް ލިބިގެްނވާ ކަމަްށ އެ ޤާނޫނުެގ 

ނަޑއެޅުމުަގއި އެހެން ޤައުެމއްގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަަހްއދާ ފުށުނާރާ ނަމަ، ފުށުއަރާ  އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު ކަ

ދިމާލަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ޤައުމަކާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވެ، ޮސއިކުެރވޭ ެއގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުްނ 

ނަޑއެޅިދާނެ ަކމަށް އެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ވަނަ  0ަސރަހައްދުގެ ބޭރުކައިރި ފުށުއަާރ ހިސާބެއް ކަ

ނުޑގެ ސަރަހައްދަށް ގެެނވޭ އެްއެވސް ބަދަލަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ   555މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވއިުރ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަދުވެގެްނ ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުެގ މަތިން  3ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައިގެ ައޣްލަބިއްތުން ފާސްވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާރު 

ނޑު ހިތުން މި އިޞްލާޙަ ކީ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ދުވަސްވަެރްއގައި އަުޅގަ

ނޑައެުޅމުގެ ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު،  މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ އިޤްިތޞާދީ ސަރަހައްދު ކަ
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ނޑުެގ  ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ކަ ނުޑގެ ަސރަހައްދު އަުޅގަ  560ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނަޑއެޅި، އެނގިަފއި އޮތުަމކީ ވަރަށް މުހިއްމު ސަރަހައްދަށް ބަދަލުގެނެވޭެނ ގޮތަކީ ކޮބަ ނޑުެމންނަށް ކަ އިޯތ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ތިން ބައިކުަޅ ދެ ބަިއ  ކަމެއް. އަދި އެ ބަދަުލގެނެެވންޖެހޭނީ މި

ން މި އިޞްލާުޙ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާަރށް ފެންނާތީވެ، ދިވެހި ސަރުކާރު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ އަުޅަގނުޑ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އިޞްލާޙު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. 

 565 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިރު. އާެދ، އެގޮތުްނ  3 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ބިލަށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ

 20ސިކުްނތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ އަށް  42މިނެޓު  48ސިކުންތު. އެމްޑީ.ޕީ އަށް  56މިެނޓު  28ގަިޑ  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 570މިނެޓު. ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  5ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  35މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް  32މިނެޓު 

މިނެޓު. އާދެ، މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ،  5ތެރި ެމންބަރަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތް

ޕާޓީތަކުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ތަރުތީބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މި އަރުވަނީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް.

 575 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތެއް ހޯދީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. ކުރީަގިއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ބަހު ސްކޮށް  ަބހުސް ކުރުކޮށްލި ބިލެކޭ އެްއޮގތަށް މި ބިލަކީ ވެސް އަުޅގަ

ޓެކްނިކަލް ބިލަކަށް ވާތީ މި ބިލުގައި ބަހުސް މިތާ ދިގުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި ބިލު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެްނ 

 580ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ޓެކްނިކަލް ދާއިާރގައި މި ބިަލށް ބަހުސްކުރުން ރަނގަޅުވާނެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: އިންމެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ

ނޑުމެްނެގ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ފުވައްމުލަކު އުތު ުރ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 585ދިވެހިރާއްޭޖގެ  6/6.ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާދެްއާވފައިވާ ިއޞްލާޙެއް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުަތކާ ބެހޭ، ަކނުޑގެ ަސރަހައްދާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްަވިއދެއްވަމުން ވަރަށް މުހިއްުމ  ކަ



23 

 

ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެްއވި. އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކޭގޮުތަގއި މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މަފްހޫމް؛ ދިޔަ ގޮތް ވަރަށް 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ މާ ދިގު ބަހުސްތަކަކާ ނުލައި  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްހަމަވުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

އަށް ދަތުރުކުރަން ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެނަށް މި މަަސްއކަތް ެވސް ހަމަ ނިންމައިެލވި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާާއ ހަމަ

 590ލިބިގެންދާނެ. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން ބިލުގެ ހުށަހެޅި ސަބަބު ކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ 

މާއްދާައކަށް  2ވަނަ މާއްދާއަށް ިރޢާޔަތްކޮށްދެްއވާފައި ބިލުގެ ެއ ނުކުތާގައި  3ވިދާޅުވެެދްއވަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން  2ޖެހޭ ބަދަލުގެ ވާަހކަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެެދއްވި. ގެންނަންވަން

ވަނަ ނުކުތާ؛  3އޮތްނަމަ ވެސް ކުރިއަށް ގެންާދ ގޮތުން ހަމަ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ؛ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ީޚގަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަހައްދަކީ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު. ިމ ނަމުގައި، އަރިމަތީ ސުރު

ނުޑގެ ައޑީަގިއވާ ބިމާއި ލަބޭސް ގެ ާއކިއޮލޮޖިކްމަތިން ދަމައިލެވޭ ރާއްޖޭ  595އިްނގެ ތެޭރަގއިވާ ބިމާއި ަޖއްާވއި ަކނާޑިއ ކަ

ނޑާއި އެ ސަރަ ހައްދުގެ ައޑީަގިއވާ ބިމާއި މި ބުނެވިދިޔަ ބޭސްލައިންތަުކން ފެށިގެން ބޭރުގައިވާ ާރއްޖޭގެ ސަރަހައްދީ ކަ

އެ ަކނޑާ ގުޅިަފއިާވ ޖަްއވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަހައްދަށް ެއއްވެްސ ބަދަލެއް ގެނެވޭީނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލް 

މެންބަރުންގެ މަދުވެގެން ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބަިއގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ފާސްވާ ޤާނޫނަުކންނެވެ. ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

ސީަގއި ވަރަށް މުޠުލަޤަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި އޮތް ޖުމުލައެްއގެ ަމސައްކަތްަތއް އަސްުލގަިއ ޤާނޫނުއަސާ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ މި ކުޑަުކޑަ އިޞްލާެޙއް ނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ   600ލަސްވެގެންިދޔައީީތވެ އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީގައި ަކނޑަެއޅިގެން ވަކި ގޮަތކަށް، މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއީވ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކުރަން. ޤާ

ވަރަށް ލާޒިމުކޮށް ބުނެފަިއ އޮތް އެްއޗެއް އެހެން ޤާނޫނަކުން އެއަށް ހުރަސްާވ މިންވަރު ރަނގަޅުނުކޮށްދީ 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހަމަ ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މި މުހިއްމު ދުސްތޫރީ  10އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ހަމަ މަސައްކަތަ ށް ޓަަކއި އިސްނެްނގެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

 605ހުށަހަޅާލަން ވީހާ ައވަހަކަްށ މި ބަހުސް ކުރުކޮްށ، ިމ ކޮމިޓީއަށް ދަތުުރކުރެވޭނެ މަގަށް އެންމެ މެންބަރުންެގ 

 އެއްބާރުެލއްވުން މީަގއި ދެްއުވމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުގިލީ ވިލިނ

ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ދެންމެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ

 610އިވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މި ބިލަކީ ިމހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ މި ހުށަހަޅާފަ

ނަޑއެޅުމުގެ  އިޞްލާހުކުރަންޖެހިފައިވާ ބިެލއް. އަދި މި ދުވަސްވަަރކީ ާރއްޖޭަގއި ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާީދ ސަރަހައްދު ކަ

ބިލު ބަހުސް މަރުޙަލާގައި އޮތް ދުވަސްވަަރކަށް ވާތީއާ އެީކަގއި މި ބިލާ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ގުޅުންަތކެއް އެބަ ހުރި. 

ނުޑގެ  ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭަގއި މި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
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ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެަނއުމުަގއި ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ވެްސ 

 615ޓްކެނިަކލް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް  އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އެއީ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި  މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި ވެސް ހިއްާސކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ބިލު ބިލުގެ މަސައްކަތް ވީާހވެްސ ހަލުވިކަމާއެީކގައި ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އަށް ފޮނުވަިއގެން މި 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ވީހާެވސް އަވަހަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ގެނެސް މިކަން ނިންމެވުަމކީ އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކަށް ވާތީ 

 އެގޮތަށް ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 620 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުަޑކޮށް މަޑުމިކޮށްލީ އިތުރު ޢިއް ޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއގެންފައިވޭތޯ ބަލައިލުމަށް. އާދެ، އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.  625 އެްއވެސް؛ އަުޅގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑުގެ ަސރަހައްދާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި  6/6.ތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު ވެސް ދަންނަވައިލާނީ މީކީ މާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަެކްއ  ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 630ނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އިބާރާތެްއ ވަ 3ހަމަގައިމުވެސް އެ އިޞްލާޙެްއގައި އޮތް ކަެމއް ނޫނޭ. ޤާޫނނުއަސާސީެގ 

އަކުރަކަށް އިތުުރވެގެންދާ ތަން މި ފެނިގެންދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަްށ އެްއވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭީނ  2ޤާނޫނުގެ 

ރެިވގެން ކަމަްށ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ މަދުެވގެން ތިްނ ބައިުކޅަ ދެ ަބއި އަޣްލަބިއްަޔތުން ފާސްކު

ނުޑގެ ސަރަހައްުދ،  ބަޔާންކުރާ ހަމައެކަނި އިޞްާލޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. އެހެްނ މި ބަޔާންކުރަނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކަ

ނޑައެޅުުމގައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުްނ  3ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަހައްދު ކަ

 635ގޮތް. ދަމައިލެވޭ ޮރނގަކުން ަވކިެވގެންދާ ސަަރހައްދެއްގެ ގޮުތގައި ެއކަން  ބަޔާންެވގެންވޭ ެއކަން ހިމެނިގެންވާ

ފާހަގަކުރެވިަފއި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޖުމްލަ 

ތީެވ، ާޤނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު މެންބަރުންގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި އަޣްލަބިްއޔަތުން ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީ

ފުރިހަކަމެއް ގެނައުމަށް ަޓކަިއ ހަމައެކަނި އެ ަބއި ދެ މާްއދާއެްއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންާދ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރެވިަފއިާވ 

ނޑު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއްއވެސް   ޤާނޫނެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ   640ބަހުސަކާ ނުލައި، މާ ދިގު ބަހުސަކާ ނުލައި އެކަން ފާސްކޮށްލައިފި ނަމަ، އަޅުގަ

 މަސައްކަތްތައް އަަވސްެވގެންާދނެ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމ ހިސާބުން މި ބިލަށް އެިދވަަޑއިގެްނނެވި، ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، 

 645އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. އާދެ، އެހެންވީމާ، ބިލު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު އަުރވާނަން . ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މިހާރު ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

 650ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަކނޑުގެ ސަރަަހއްދުތަކާ ބެހޭ  6/16.ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ންަނން ފެންނަ ކަމަށް މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ގެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުުކރެއްިވ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ަޓކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއަާދކުރަން. އަިދ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫުދވެގެްނ ގިނަ މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން މި ިއޞްލާޙަކީ 

ނަޑއެޅުުމގެ އުސޫލުަތކެްއ  އަިއއިރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާޫނނުއަސާސީން ަވކި ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަްއ ކަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުން މި  ނަޑއެޅިފަިއވާ ހިނދު، މި މަސައްކަތް ވީހާވެސް ައަވހަކަށް ކޮށް ނިންމާލުމަކީ އަޅުގަ  655ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވުމާއެުކ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން 

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ  ވެސް ވީހާ ައވަހަކަށް މި ބިުލ ބަލައިގަނެ، މި ބިލުގެ މަަސއްކަތްކޮށް ނިންމަަވއިދެްއވުމަީކ އަުޅގަ

ން ވެސް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސްގެން ނަމަވެސް މި ބިުލގެ އެދުމެއް. އަދި އެހެން މެންބަރު

ކަންތައްތައް ވީހާވެސް އަވަހަަކށް ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވަިކ 

 660 ގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަްނނަވަން، އަުޅަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ، މި ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ުފވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ 

ގެ ަކނުޑގެ ސަރަހައްދުަތކާ ދިވެހިާރއްޖޭ 6/16.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 665ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް ައއީ. އާދެ، މި ބިލު މަޖިލީހަށް 

ގެ ވޯޓު ަވގުުތގައި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. އާދެ، 1331ބަލައިގަނޭތޯ ފެނުމަށް ނަގާ ޯވޓު 
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ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން ހަމަ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލެއްވުން  އަޅުަގނޑު

އެކަީށގެންވާނެ ފަދައިން ބިލުތައް؛ ހުރިހާ ބިލުތަކަށް ވެސް މި ގަވާއިދު މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ދާނެ 

އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިްނމާފައި ފޮނުވުމުެގ އިޚްިތޔާުރ  ކޮމިޓީތަކަށް. ކޮމިޓީން ހަމަ އަނެއް ދުވަހު ވެސް ކޮމިޓީން

 670ކޮމިޓީ އަށް ލިބިަވޑަިއގެންވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ގޮތަށް ވޯޓަށް އަަހިއ، މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން 

ކަށް. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވެއްެޖ ކަަމށް ވަންޏާ ެއ ދެން ދާނީ ޮއޮޓމެޓިކުން އެކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަ 

ހިސާބުން ދަންނަވާލަން، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 

ކާރުގެ ފަރާތުން، ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ސަރު 2..ޓަމު ނަންބަރު `. އާދެ، އެެޖންޑާ އައި  -2..

 675ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް  2110/11މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ިއގެންނެތުމުން އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި އެޖެންޑާ އަިއޓަމުގެ ަވގުުތ ޖެހުންއިރުގަިއ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވަޑަ 

ނޑު  ކުޑަކޮށް ފަްސކޮށްލުމަށްފަހު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަަޑއިގެން އިންނެވީމަ މި ުފރުޞަތުއަރުވަނީ. އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން؛ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާ ޤާނޫުނ 

 ވެހިރާްއޖޭގެ އިމިގްރޭޝަުނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް. ދި  2110/11ނަންބަރު 

 680 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް 

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ާޤނޫނަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  6ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި  5ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި  5ގެ ތެޭރގައި އެ ޤާޫނނުގެ އިޞްލާޙު

ނުޑ މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާަޙކީ، މި އިޞްާލޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ ޤާނޫުނ  6އާއި  ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަށް އަުޅގަ

 685ޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅަނީ އެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަންގެ ާޤނޫނު އިޞްލާ 2110/11ނަންބަރު 

 0ވަނަ މާއްާދއާ ހަވާާލދީ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި  6)ޖ( ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކުގެ  68/14ޤާނޫނުގައި؛ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދއާ  6ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މީހުން ރާއްޖެ އިން ފުރުން މަނާކުރުން ހުއްދަކުރުމާ އެކު، ހަމަ ެއ ޤާނޫނުގެ 

ުދވަހުގެ ުމއްދަތަށް މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްުޓމަށް ހުއްދަކުރާއިުރ، ޤާނޫނު  0ވާލާދީ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހަ

ވަަނ  46ވަނަ މާއްދާ ާއއި  45ވަނަ މާއްާދ އަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ  6)ޖ( ާޢއްމު ޤާނޫނުތަކުގެ  68/14ނަންބަރު 

 690ތަޢާރަޟްވާ މާއްދާތަެކއް ކަމަށް ވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާާއ  .4ވަނަ މާއްާދ އާއި  48މާއްދާ އާއި 

ޢާްއމު ޤާނޫނުތަކެއްގެ ޤާނޫނާ  68/14ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ؛ ޤާނޫނު ނަންބަރު  2110/11

 ވަނަ  6ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިިމގްޭރޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  2110/11ހަވާލާދީފައިވާ ަބއިތައް ިއޞްލާޙުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާ އާއި ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަސާްސތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި 
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ހުށަހަޅަނީ. އާދެ، މިހާރު އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާމު؛ ކުީރގަިއ އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކޯޓުެގ 

 695މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ކޯޓުގެ ހުްއދައަކާ ނުލައި ނުވަތަ ކޯޓުެގ  އަމުރަކާ ނުލައި ެވސް. އެހެްނނަމަވެސް

އަމުރަކުން މެނުވީ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ. މީހަކު ފުރުން މަނައެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުެގ 

ނޑު އެ އި ޞްާލޙު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި މި މާއްދާއާ މިހާރު ތަޢާރަްޟވާތީެވ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 700 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަ

 20ސުކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  42މިނެޓު  48ސުކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  56މިނެޓު  28ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  5ސުކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  35މިނެޓު  11ސުކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް  32މިނެޓު 

މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަްށ  5ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރަށް 

 705ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިިމގްރޭޝަންެގ ޤާނޫނުގެ އިޞްާލޙު؛ ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިަޔ  2110/11ނަވަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަން

އިޞްލާޙާ ގުިޅގެން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންނެވި 

 ން. ފުރަަތމަ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ބޭފުޅުންގެ ފުރުޞަތަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 710ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާ ގުިޅގެން؛ މި ބިލާ ގުޅިގެްނ 

ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހުގެ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެތިން 

ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަދަ ގޮތަކަށް މި ބިުލ  ބިދާނެޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުްނނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙަްއޤުތަކަކަށް އުިނކަން ލި

ނޑުމެން މި   ޑްރާފްޓުކުރެވިަފއިާވކަން ައޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުަކމަށް ގެންނަން ބޭނުން. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

 715އުޅެނީ ކޯޓުަތކުެގ އަމުެރއް ެނތި ބައެްއ ޙާލަތްތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާސްޕޯުޓ ހިފެހެއްޓިގެންދާތަން ފެންނަމުން މި 

އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުަގއި ކޯޓުގެ އަމުރަކީ ހަމައެކަިނ ނަމަކަށް ހޯދޭ އެއްޗަކަށް ެވފައި، އެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ ދަނީ. 

މީހެއްގެ އެްއވެސް ބަހެއް ނެތި، އެ މީހާ އަށް ނޭނގި ފުރަންދާއިރު ލަދުގަންނަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވާ 

ނޑިަވޅެްއގަިއ މިފަދަ ގޮތަށް ކޯޓުަތކުން ޕާސްޕޯޓުަތއް ހިފަހަ ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ ދަ އްޓަމުންދާ މަންޒަުރ އަުޅގަ

އަށް އިޞްލާުޙެގނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވުމަކީ  2110/1ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 720ށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ އަޅުަގނޑު އެކަމާ ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް ކަުމގައި ފާަހގަކުރަން. މި ޤާނޫނަށް ހު
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ނުޑގެ ކިބައިަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އުފެދޭ އިޞްލާޙަކީ އެންމެ ފަހަށް އެ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު.  ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަ

ާދގަިއާވ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙު. އެ މާއް 6އެއީ ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ 

ގޮތުގެ މަތީން، އެ މާއްދާަގއިާވ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ 

ަގޑިއިރަށް ހިފެހެއްޓިދާެނ  24ފަރާތަކުން އަންގާ އެންގުމަާކ ގުިޅގެން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯުޓ ގިނަެވގެން ހިފެހެއްޓޭނީ، 

ނޑުެމން އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް އެަކމާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެްއ. ކަމަށް މި ބިލުަގއި ބަ  725ޔާންކޮްށފައި އޮްތއޮތުމަކީ އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މިހާރު ސަރުކާރު ހިންާގ ޕާޓީ އަްށ ލިބިގެންދާއިރު، އަދި މަޖިލީހުެގ މެޖޯރިޓީ ވަކި ޕާީޓއަކަްށ، 

ނޑުެމން އެކަމާ މެދު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މި ވަކި ޕާޓީެއްއގެ އަތްމަްއޗަށް ފުރޮޅިގެންދާއިރު އަ ުޅގަ

ގެނެވެްނއުޅޭ ިއޞްލާޙުގެ ސަަބބުން ޚުދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ާޕސްޕޯޓުތައް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމުެގ ބިރު އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގިއ 

ކަށް ޓަކައި އަދި ިސޔާސީ ގޮތުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެދޭ. އަދި މީގެއިތުރުން ެއްއވެސް ސަބަބެްއ ނެތި ސިޔާސީ ބޭނުންތަ

 730ވަކި ކަހަލަ ކަންަތއްތަކެްއ، ވަކި ކަހަލަ މަގުސަދުަތކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާސްޕޯޓު ެވސް 

ހިފެހެއްޓިގެންދިޔުމަކީ ވަރަށް ގާތުަގިއވާ ކަމަކަށް ވާތީ މި ގޮތުގެ މަތީން މިބާރު ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެތި އަދި ޕާސްޕޯޓު 

ހެއްޓޭ މީހެއްގެ ބަހެއް ނެތި، ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓޭ މީހަކަށް އެންގުމަކާ ނުަލއި މިގޮަތށް ޕޮލިހުންގެ އިދާރާ އަށް، ހިފެ

ގަިޑއިރަށް ކީއްކުރަންތޯ؟  24ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ބާރުލިބިފައިވާ އިދާރާ އަށް 

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްިޓގެންދިޔުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީްނ ލިބިދީފައިވާ އަސާީސ ޙައްޤުަތާކ އެންމެ ަގޑިއިަރކަށް ެވސް މީހެއްެގ 

ނޑައެިޅގެން ފުށުއަރާނެ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށް، އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ މި ހިސާބުން   735ހަމަ ކަ

 ނިންމާލަން. ވައްސަލާމްޢަލައިުކމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިމާލެ ދާއިރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 740މަނިކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ަދންނަވާލަން. ބައެއް މެންބަރުން އިން ޙުސަމަދު ނިހާން އަޙް

ނޑު ަހމަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު މަިއާކ ދިމާލަ ށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ގުދުެވަވޑަިއގަންނަާވކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަމއިކު ސިްސޓަމަކީ ވަރަްށ ސެންސިިޓވް ވަރަށް ރަނަގޅު މަިއކުތަެކއް.  ތަޖުރިބާގައި ދަންނަވާލަން. ައޅުގަ

ނެ. އަޑު ރަނގަޅަށް ހަމަ އެހެންވީމާ، ޮކޅަށްހުރެ ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަކުން އެްއވެްސ މައްސަލަެއއް ނޯންނާ

ނޑު  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ބައެއް ފަހަރަށް ދަތިފުޅުވެގެން އުުޅއްވާހެން ހީވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން، އަޅުގަ

 745 މަނިކަށް.އިން ޙުސަމަދު ނިހާން ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްވިލިމާލެ ާދއިފުރުޞަތުއަރުވަން 
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ނޑުމެންަނށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޝަން ޤާނޫނު މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި އިޞްލާެޙއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އިމިގްރޭ

ނޑުމެންނަށް  2110/1  750އަްށ؛ އަިދ މި ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ަހވާލާދެްއާވފައިވާ ަބއެްއ ނުކުތާތަުކގެ މައްޗަށް އަުޅގަ

އަލިއަުޅަވއިލާފައި ވާހަކަެދއްިކދާނެ. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ހުށަހަޅާލަން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ނުކުތާ 

ސީގައި ވެސް ހަމަ އެ ބަާޔންކުރާ އަސާސީ ޙައްޤުަތކާިއ މިނިވަންކަމުގެ ބާރު ފުށުނާރާ އަކީ މި ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާ 

ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް މީހުން  0ވަނަ މާއްދާއާ ަހވާލާދީ ކޯޓު އަމުަރކާ ނުލައި  6މިންވަރަށް، ކުީރގައި ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާްއދާއާ ހަވާލާދީ ކޯޓު އަމުރަާކ  6ނޫނުގެ ރާއްޖެ އިން ފުރުން މަނާކުރުން ހުއްދަކުރުމާ އެކު، އަދި ހަމަ އެ ޤާ

 755މި ދެންނެވި  68/4ުދވަހުެގ މުއްދަތަްށ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްުޓމަށް ހުއްދަކުރާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  0ނުލައި 

ވަނަ މާއްާދއާ ތަޢާރުޟުވާ  .4އަދި  48، 46، 45ވަނަ ާމއްދާ ައކީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ  6ޢާއްމު ޤާނޫނުގެ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިމިގްޭރޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ، 2110/1އަކަށް ވާތީވެ މި ިއޞްލާޙު މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މާއްދާ

ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތީ. މާނަކުރެވިދާނެ. ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް މާނަކުރުމަކީ ހަމަ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަިދ 

އަކުން ރަްއޔިތަކަށް ދައްެޗއް، ތުރާލެއް އަުތވެދާނެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ާޤނޫނެއްަގއި ވެސް އޮންނަ ނުކުތާ

 760ކަމުގަިއވާ ނަމަ އެ ކަމަކަްށ ހަމަ އެލާރޓުެވ، ެއ މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ކަހަލަ މަސައްކަތެއް. މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮށްދެއްަވއިފައި މި އޮްތ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ެވސް ހަމަ ދާދި އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް؛ ކޯޓެްއގެ އަމުރަކާ ުނވަތަ ޙުުކމާ ގުޅިގެން ުނވަތަ މީހުން  5މި މަސައްކަތުގެ އަލީަގއި 

ހައްޔަރުކޮށް، ހިފެހެއްޓުމުގެ ާބރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ އެންގުމަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން 

ން މަނާކުރެވޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ރާއްޖެ އިން ފުރު

 765ެގ 5ގެ )ހ( އަދި 5ފުރައިގެންދެވިދާނޭ. އަދި ރާްއޖެ އިން ބޭރުގައި ހުރެވިދާނޭ ނުވަތަ ދިރިއުޅެވިދާނޭ. މި މާއްދާ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ަގއި  6ންނަން މި ޖެހޭ ގެ )ށ( އަދި ޭއެގއިތުރުން ބުނެވިދިޔަ މާއްދާ އިޞްލާޙުގ6ެ)ށ(، 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިިބފައިވާ ފަރާތަކުްނ އަްނގާ ެއންގުމަކާ ގުިޅގެން މީހެއްެގ 

ަގޑިއިރަށް ވުރެ އިުތރު މުއްދަތަކަށް ޕާސްޕޯޓު  24ގަިޑއިރަށޭ. އަިދ  24ޕާސްޕޯޓެއް ހިފެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން 

ނޑުމެންެގ ހިފެހެއް ނޑުމެންގެ މި ވެށީަގއި އަުޅގަ ޓޭނީ ޝަރްޢީ ކޯޓެއްެގ އަމުރެއް ނުވަތަ ޙުކުމެްއގެ ދަށުންނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގިނަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުެރވެން ފެއްޓި ހިސާބު ދިރާސާކުރައްާވ   770ޤައުމުަގއި މި އެދެވޭ؛ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ ކުިރމަތީގަިއވާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި ފަރާތްތަކަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ، އަުޅގަ

މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ ޗެޕްޓަާރ އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި އިޤްތިޞާދީ، ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ވަރަށް ބޮޑު 

ަފށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ އަހަުރގައި އައި. ާރއްޖޭަގއި ކުީރގަިއ ކަންތައް އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާ 11ބަދަލުތަކެއް މިދިޔަ 

އައި. މި ބަދަލާ ގުިޅގެން މި ބަދަލަށް އަލަށް ތައްޔާުރެވެގންދިޔަ ޒުވާނުންނާ އަދި ޚާްއޞަކޮށް ެއކި ކަންަތއްތަާކ 
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 775ގުިޅގެން ެއއްވަމުންދިޔަ ފަރާްތތައް، މި ދެންނެވި ހަމަިއގައި ތަންކޮޅެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އަލަށް ބާރެއް ލިބުނީމާ 

ބާރާ އެުކގައި ަބއެއް ފަަހރަށް މި ކަންތައް މިހެން ގެންދެވެއޭ. އެ ކަންތަުކގައި ިމ ދެންނެވި ހަމައިގެ ދަށުން  އެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ތަންކޮެޅއް އެހެންޏާ މީެގުކރީގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޙާލަތުަގއި އޮންނަ ގޮތް ނޫން އެހެން 

ޒަރު. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދިަޔ މަން

ގެނައުން ލަްސކޮށް، އަދި ެއއީ އަާސސީ ޙައްޤުަތކުން ބަޔަކު މަޙްރޫމްވެދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ މަޙްރޫމް ވަނީ ކަމަްށ 

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރަން ެވއްޖެ ކަމުގަިއ ވާނަމަ ަޤއު ނޑުމެންގެ މުިޅ ވިސްނަިއގެން އަުޅގަ  780މަށް އަދި އަުޅގަ

ސިސްޓަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައި ވެސް އެބަ ހުރި. އަދި ހިނގަމުން ވެސް ދާނެ. 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ؛ ޤާނޫނެއްގެ ބެލެނިވެރިކަުމގެ ދަށުން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަކުން އަުޅގަ

ލިބުމަށް ޓަކައި ނޫން ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ނަހަދަން. ތެދެއްމެ، ޤާނޫނެއްެގ ވެްސ  ރައްޔިތުންނަށް ލުެޔއް

އަދި ެއ ނޫން ގޮަތކަށް ވެްސ ލިޔެ، ިމވެނިކަމެްއ ކުރުމަީކ މަނާ ކަމެކޭ ހަމަ ލިާޔ ކޮްނމެ ގަިޑއެްއަގއި މަނާ ކަމެޭކ 

ނޑިޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަްށ ދެ  785ޚަސްމުން ހާޒިރުކޮށް އެކަކު ކުްށވެރިވާ ކަމަށް ހަމަ  ލިޔާ މީހާ ދެކެ ރުޅިއަންނާނެ. ފަ

ނަޑއަަޅއި ނިމުނީމަ، އެ ަތނުން ކުށްވެރިީވ މީހާ އެ ކަަމށް ހިތެއް ހަމައެއްނުޖެހޭނެ. ިކތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ެއކަން  ކަ

ދެދޭތެރެއަކުން ނިންމެވި ނަމަވެސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް މިކަން ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ހަމަ. 

ނޑިޔާރު ކުރިމައްޗަށް ހަމަ ހު  1111މީހުންގެ ތެރެއިން  2111ވެސް މިސާލަކަްށ އެ  މަނިކުފާނަށް ޓުވާފަިއ ވެސް އްފަ

މީހަކަށް މަނިކުފާނު ހުންނަވަނިކޮށް ޙުކުމެއް ކުރީ. މަނިުކފާނަށް ޙުކުމުގައި އަދަބު ލިުބނީ. ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައެއް 

 790މާ، ެއގޮތަށް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދެމެދުން އެބަ ޖެހޭ ހަްއލެއް ހޯދަން. މި ދެމެދުގެ ނުގަންނަވާނެ. އެހެންވީ

ހައްލަކަށް އެބަ ޖެހޭ ދާން. އަޅުަގނޑުމެން އަާސސީގެ ަޙއްޤުތަކާއި މިިނވަންކަމާއި ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ 

މުނުއިރު މުޅި ޕަބްލިކަށް ގެއްލުްނވާ ކަހަލަ ކަންަތްއ ވަކާލާތުކޮްށ، ޑިމޮކްަރސީގެ ާވހަކަދައްކާފައި ހުރިހާ ކަެމއް ޮކށް ނި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާުޙ  ނުޑމެންނަށް ކުރެވިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮްށ، ޮކމިޓީ އަށް ފޮނުަވއި، ައވަހަށް މި މައްސަލަ ނިންމައިދޭްނ އެބަ ޖެހޭ.

 795 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދު

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 1/2110ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ިއްޞލާހެއް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ކުިރން އެއީ އެ ޤާނޫނު އޮތް 

 800އެއީ. އެހެންނަމަވެސް، ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާަޙކީ ާވންޖެހޭ އިޞްލާޙަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އިޞްލާޙުކުރަްނ 

ފައިވޭ ދިވެިހ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެްއ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެ
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ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެްނވާ ައސާސީ ޙައްޤުތަްއ. މިއިން ެއްއވެސް ޙައްެޤއް ހިފެހެއްޓޭނީ ޯކޓެއްގެ އަމުރަކުންކަން ވަރަްށ 

ސާފުކޮށް އެނގިފަިއވާއިުރގަިއ ފުލުހުންނަށް މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ދިުނމަކީ ެއއީ ަކނަޑއެޅިގެްނ މި 

ނޑުމެންނަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަ ފްހޫމާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި ބާރުތައް މިގޮތަށް ދީގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގެންދަން ބޭނުންވާ މިސްރާބަކަށް ނުގެންދެވޭނެކަން ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.   805ޤައުމު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ވޭ އަހަރެްއހާ ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ  0ތުވެދިަޔ އަޅުަގނުޑ މި ޤައުމުަގއި ިމ އުޅެނީ އަުޅގަ

ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހަމަ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ވަނީ. ޕާސްޕޯޓު ވެސް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ 

އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ ކޯޓުތަކުން އެ އަމުރު ީދގެން ހިފެހެއްޓިފައި ވަނީ. އެެހންވީމާ، މިއަދު ކުރަން މި ުއޅެނީ ކީއްތޯ

އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާލަން. މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިންޞާފެްއ، އުސޫލެްއ، ހަމައެއް ނެތި އަރައިގަތުުމގެ ނިޔަތުގައި ނޫން 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަން ކުރުމަށް   810ގޮތެްއގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަ

އަހަރު  0ޔަ ވޭތުވެދި ،ނީ. އެހެންނޫންނަމަޤާނޫނު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެގެން މިއަދު މި އުޅެ ޓަކައި ސަރުކާރުން މި

ދުވަހު ތެރޭަގއި ވެސް ސިަފިއން ނުވަތަ ފުލުހުން ހައްޔަރުުކރަން ބޭނުންވާ މީހަކު މި ޤަުއމުން ފުރައިގެން ދެވިަފއެްއ 

 24އުންޓަރަށް ދިޔުުމގެ ކުިރން ފުލުހުންނަށް އޮވޭ ނެތް. އެ މީހާ ހުރީ ހައްޔަރުކުރެވިފަ. އަދި އިމިގްޭރޝަން ކަ

ގަިޑއިރު މީހާ ހައްޔަުރކޮށްފަިއ ބޭންދުމުގެ ބާރު ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުަގއި. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ހުިރ 

 815ލުމަކީ މި ޤައުމުަގއި ހިނދު، އަނެއްާކވެސް މުޠްލަަޤށް މި ބާރު ކޯޓެްއގެ އަމުރެްއ ނެތި ފުލުހުންގެ އަތްމަްއޗަްށ ދޫކޮށް

މި ހިނގާ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. 

އެހެންނަމަވެސް ބާރާިއ މެޖޯރިޓީ؛ މަޖިލީހުގަިއ ބާރުތައް ޮއތުމުން އެކަން އެ ބޭފުޅުންނަްށ މިއަދު ކުެރވިދާނެ. އެކަން 

ނޑުމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަމަކީ ނުބައި ނިޔަތެއްަގއި ނޫން ގޮތެްއަގިއ އެއީ ދެން  އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން، މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަެމއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

 820ޞްލާޙަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ބާރުތަކެއް ބޭނުންވެގެން އިޞްލާޙަކީ އިޞްލާެޙއް ގެްނނަންވެގެން ގެންނަންޖެހޭ އި

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރަނީ. އެހެންވީާމ، މިއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙެްއ ކަަމށް އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކުަރމުން، ދެއްވި ފުރުޞަ ތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މުޠުލަޤަށް ތަޢާރުޟުވާ އިޞްލާެޙއް ަކމުގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 825 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް  1/2110ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ އިޞްލާޙު؛ އެ އިޞްާލޙަށް ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ަގޑިއިުރވަންދެން ާޕސްޕޯޓު ތަޙުޤީޤީ އިދާރާައކަށް ހިފެހެއްޓުމަކީ އެީއ މާ ބޮުޑ  24ތާއީދުކުރާ ސަބަބަީކ ދިވެހިރާްއޖޭގައި 
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ރާއްޖޭގެ ާޕސްޕޯޓެްއ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. ެއއީ ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިަތކު އަިދ ދިވެހި

 830ގެންގުޭޅ މީހަކު ކިތަންމެ ބޮުޑ ކުށެއް ކޮށްފައި ވެސް ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ެއ މީހާ އަްށ އެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުެގ 

ހުއްދަނެތިއްޔާ އެ މީހާ އަށް ފުރައިގެން، ފިަލއިގެން މި ަތނުން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބ އޮވޭ. ެއއީ މީހަކު މަރާފަިއ 

މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައި ވެސް އަދި ކިަތންމެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގާަފއިވެްސ. އެހެންވީާމ، ތަޙްޤީޤީ  ވެސް އަދި މީހެއްގެ

 24ގަިޑއިރަކީ ެއއީ މާ ގިނައިެރއް ނޫން. މިހާރުވެސް 24އިދާރާ އަށް އޮންނަން އެަބ ޖެހޭ. އެ ފުރުޞަތު  

ނުޑ ގަިޑއިރުވަންދެން ފުލުހުން މީހުން ހައްޔަރުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ޕާ ސްޕޯޓު ނުހިފެހެއްޓިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 835ގަިޑއިުރ ވަންދެން ހިފެހެއްޓިގެން މީަހކަށް ލިބިދާނެ އަދި މާ ބޮޑު  24ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއގޮތަށް ެއހެން އެ ޕާސްޕޯޓު 

ނޑެއް ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އެއީ ހަމަ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްިޔތުން  ...ގެއްލުމެއް ޮއވެދާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޑުކޮްށލަދެއްވުން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކުޅުުދއްފުށީ 

 840 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު  ވާހަކަ މި ތަނުަގިއ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު އެ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ މެންބަރު ކަ

 845އް. ެއކަްނ ގަިޑއިރު ހަްއޔަރުކުރުމުގެ ބާަރކީ ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރެ  24ދައްކަވާީތ. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަމުންދާތީ، އެއީ ވަރަށް ބޮުޑ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 850ގެ ގޮތުން ނިޒާމީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ ނޫން. މެންބަރަކު ދައްކަވަުމންގެންދަވާ ވާހަކަފުޅަށް ޖަާވބުދާރީވުމު

ނުކުތާއެްއ ނުނެންެގވޭނެ ކަަމށް ަގވާއިުދގަިއ ޮއވޭ. ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅަިއެގން ކުރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް 

 ދަންނަވަން. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 855ގެންނަ އިޞްލާޙުެގ ަސބަބުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަްށ މި 5އާދެ! އިިމގްރޭޝަން ޤާނޫނުެގ 

ނޑު ޤަބޫލެްއ  ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްއވެސް ރައްޔިެތްއގެ ޙައްޤެްއ އުނިއިތުރެއް ައއިސްފާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކިތަންމެ ބޮޑެތި ޙިމާޔަތްތައް ވެސް ލިބިގެ ންދާނެ. ނުކުރަން. އެއީ މީގެ ސަބަުބން އަޅުގަ

ކޮންމެ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ވެސް އޮންނާނެ ރައްޔިތުންނަްށ ދަތިވާ ކަންަތއްތަކާިއ ޭއގެ ސަބަބުން އެތައް ގިނަގުަނ 

ނުޑމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް މި ހެދެނީ ރައްޔިތުންގެ  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވެގެންާދނެ ކަންތައްތަކެއް. އަުޅގަ

 860. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހެދޭ ޤާނޫނުތައް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުން ލިބިދާނެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި

އަދަބަކަށް ނޫނިްއޔާ އެ މީހަަކށް ލިބިދާނެ ބުރައަކަށް ބިރުްނ ރެކެން، ޤާނޫނަށް ފިލަން ޮކންމެހެން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެްތ 

ތުގައި. ރަްއޔިތުންނަށް ައދަބުދޭކަށް ނޫން. ރައްޔިތުްނެގ އެްއވެސް ަރއްޔިަތކު. ޤާނޫނު މި ހަދަނީ ރައްޔިތުންގެ ިޙމާޔަ

ނަޑކީ ވެސް ިދވެހި  ރައްކާތެރިކަމަށް ަޓކައި. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުާރ ގޮުތގައި މި ޤާނޫުނގެ ދަުށން އަުޅގަ

ނޑުެގ ާޕސްޕޯޓު ވެްސ އަުޅަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތު  ގަިއ ތަޙްޤީޤީ ރައްޔިތެްއ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން؛ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މިއަދު މިހިރަ  ނޑު މާދަމާ ނުހުންނާނަން އަޅުގަ  865މަރުޙަލާއަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި؛ އަުޅގަ

ނޑު މާަދމާ ހުރެދާނެ ކޮންމެ މާޙައުލެއްަގއި ެވސް، ކޮންމެ ތަނެްއގައި ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ،  ޕޮޒިޝަނުގަ. އަުޅގަ

ނެ، މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެން  ވިސްނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުެމން އެ ވަގުތަކު އެ ތިއްބަާވ  އިޞްލާޙު ގެންނަންއިރު ވެްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިޑއަކަްށ، އެ ަވގުތަކު އެ  ތިއްބަވާ މާޙައުލަކަށް ނޫން. އަޅުގަ އިްޞލާޙު ގެންނެވުމުގެ ސަބަބުން  ގޮ

 870އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުަރން އެއީ ަވކި ބަޔަކަށް ޭއގެން ެގއްލުމެއް، ވަކި ބަަޔކަށް ފައިދާވެދާނެ ކަމަކަށް. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަން، އަދި ސަރުކާރުްނ  އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ އަޅުގަ

މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ފަރާތުން ވެްސ؛ ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ މި ބިލު ވެސް، އަދި 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި އޮތީ ެވސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތަްއތަކަށް ޓަަކއި. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަހައްދުަގއި ދިރިުއޅެފަިއ 

ފައި ވެްސ ނޫނީ ކުއްލި ނުރައްކާ، މި ބާވަތުގެ ޤައުމީ ބޮޑެިތ ކިތަންމެ ބޮޑެތި ޓެރަރިޒަމްގެ އަނިޔާެއއް ކޮށް

 875ނުރައްކާތެރިކަމެއް ހިްނގާފައި ވެސް، ަޤއުމަށް ނުރައްކާތެިރ ހާދިސާއެއް ދިމާީވ؛  ތެެރއިން މާލިއްޔަތަށް ގެއްލުްނވާ 

ފުރައިގެން. އެ ަވގުތަކީ  ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައި ވެސް ަހމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުަރއިގެންދާންީވ ޕާސްޕޯޓު ހިފަިއެގން

ކޯޓަކުން ެއ މީހާގެ ޕާސްޕޯުޓ ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެްއ ނެރެވިދާނެ ަވގުތެއް ނޫިނއްޔާ އެ މީހާ ފިލައިގެން ދިޔުުމެގ 

ފުރުޞަތު އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްަތކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެިހ 

ވެހިރާއްޖެ؛ ޤަުއމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދައުލަތާއި ދި

ނޑު މި އިޞްލާހަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވީތީެވ   880އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޝުކުުރއަދާުކރަން. އަދި ސަރުކާރުން މި ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ރިޟާ އަށް އަުޅގަ
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ނޑު އުފާކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ  ބިލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީ ވެސް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 885 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަށް، ދިވެހިާރއްޖޭެގ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް  1/2110ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ެފންނަ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޟ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާާޙ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ެމން ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އިްޞލާޙުކުރީ ފޮނި ުއއްމީދުތަކާ އަޅުަގނުޑ މި ަވގުތުޮކޅުެގ ބޭނުންކުރާނަން. އަުޅގަ

އެީކގައި. ރަްއޔިތުން ދެކެމުންދިޔައީ ބާރުަތއް ަވިކވެފަިއާވ ނިޒާމެއް. ަރއްޔިތުން ބޭުނންވީ މަޖިލިސް ވެްސ އަިދ 

 890ސަރުކާރު ވެްސ އަދި އެ ނޫން ތަންތަން ވެސް ޗެްކސް އެންޑް ބެލެންސަްސގެ އުސޫލުން، އެކަކު އަނެަކކާ 

ވާބުދާރީކުރެވޭނޭ ގޮތަކަްށ، އަދި ެއއް ބަަޔކު ކުރާ ކަންތައްތައް އަނެއް ަބއެއް ެދކެ، ބަލައި، ގާތުން ދިރާސާކޮށް، ޖަ

ނޑިޔާރުން އެ މީހުންގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް  އަދި ފާޑުކިޔޭނެ ގޮތަކަށް ކަްނކަން ކުރުމަށް. އެގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ފަ

ކާރުން ކުރާ ކަންކަން ެބލުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ވެސް ބާރުދީަފއިވޭ. އަިދ މަޖިލީހަށް ބާރުދީފައިވޭ. އަދި ސަރު

މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންކަން އެހެން ތަންތަނުން ވެސް ބަލައި، އަދި ރައްޔިތުން ވެސް ވަަރށް ގާތުން ބަލާނޭ ގޮތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ، އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަން ކޮށްފައި ވަނީ. އަުޅގަ  895ދަނީ އަޅުގަ

އެހެން ރާއްޖެތަކުގެ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ކުށްވެރިންނާއި އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޙިމާޔަތާއި 

 އެްއޗެހީގެ ވާަހކަ ދައްކާފައި ހުރީ މާޒީގައި އެ ކަންކަން ކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން. ބަިއސިަކލް ބައްތީގެ މައްސަލަިއަގއި

އަހަުރެގ  .1ކުޑަުކޑަ ކުދިން ޖަލަށް ލައިެގން ގެންގުޅެން ހަދަިއގެން ާއޚިރުގައި އަިއސް ނިމުނުއިރު ނިމިގެންދިޔައީ 

އީވާން ނަސީމް ޖަލުަގއި ސެކިއުރިޓީ ބާރުަތކުގެ ފަރާުތން ތަޅައިތަޅައި ގަސްުތގަިއ މަރާލި ތަން. އަދި އެއަްށ 

 900އެަބ ތިބިކަން ނުވަތަ މިހާރު ދޫވެގެން އުޅޭ ތަން ެވްސ  ޙުކުމްކުރެވިަފއިވާ މީހުން ައދިވެސް ޖަލުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަ ފެނިގެންދޭ. މިއީ ހަމަ މަރަށް ޙުކުމްކުރެވިފަިއވާ މީހުން. އެހެންވިޔަސް އަޅުަގނޑަްށ 

ބުނެ،  ރަށްރަށުން ރާއްޖެތެރޭގެ ާދިއރު މިއީ އިވާން ނަސީމް މައްސަލަިއގަިއ މަރަށް ޙުކުްމކުރެވިފަިއވާ މީހެކޭ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް  ފެންނަމުން، ދެކެމުންދާ ދުވަސްވަރެއް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގައި ލިޔެަފއި އޮތީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރައިގެންިދއުމާިއ  41ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ޤާނޫނުައސާސީގެ 

 905ިއ ރާއްޖޭގައި ހުރުމާއި ާރއްޖޭެގ އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުުމގެ މިނިވަންކަްނ ރާއްޖެ އަށް އެނބުރި އައުމާ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެްނވެއޭ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ަވޒަންވެިރވުމާއި ެއއް ރަށުން 

ކަްށ ލިބިގެންވެއޭ. އެ ރަށެްއގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ؛ މިހެންގޮސް އަނެއް ރަށަށް ހިޖުރަކުރުމާ، އެ ޙައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަ

ނުޑމެން ފުރުޞަތުދީފައި އެ އޮީތ. އެްއވެސް ޙާލަތެްއަގއި މި  ވަރަށް ފުޅާކޮށް ދަތުރުފަތުރުޮކށް އުޅުމަށް ވެސް އަުޅގަ
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ވެސް ދަތުރުކުރަން ލިޭބ  މިނިވަންކަމަށް ބުރުއަރާނެ ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް

 910ފުރުޞަތު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓަީކ ހަތިޔާރަކަށް ހަދައި، އެ ިހފަހައްޓައި މިކަހަލަ ކަންކަްނ ކުރާނެ އުސޫލަކުން ނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި ބުނަނީ އެހެން މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކު މުޖްތަމަޢުގައި ކަންކަން ކުރާ ގޮތަްށ، 

ޓެއް ނުވަތަ އެކަހަލަ ކަންކަން ވިޔަސް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމާ، މިކަން ކުރާ ގޮތް ވަރަށް ބަލައިގެްނ ހިފެހެއްޓޭ ޕާސްޕޯ

އަޅުަގނޑުމެން ކުީރގައި ވެްސ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގައި ޯކޓު އަމުރަކުން މެނުވީ މީހެއްެގ ޕާސްޕޯޓެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ 

ތް ވިސްނުމަކީ ކޯޓު އަމުރުަތއް ނެރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އޭރު ވިސްނާފައި އޮ 

 915ޚަސްމުން ހާޒިރުކޮށް، ދެ ޚަސްމުންގެ ވެްސ ައޑުއަހަިއ ސިއްރިޔާުތގަިއ ކުރާ ކަމެއް ގޮތަށް ާޕސްޕޯޓު ެވްސ 

އެ މީހެއްގެ ތަންތާނގައި ހިފެހެއްޓިފައި، ެއއަރޕޯޓަށް ޮގއްސަ ބަލައިލާއިުރ ކުއްލިައކަށް އެއަރޕޯޓުން ީމހާ އަށް މިއަދު 

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިްއވާލުމެއް ނޫން. މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ ޙައްޤެއް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ 

ބޮޑު ޙައްެޤއް ހިފަހައްޓާއިުރ، އެ މީހެްއގެ ބަހެއް ވެސް އެަކމުގައި ހޯދާނެ ފުރުޞަތު އޮުތމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުްނ 

ގަިޑއިރު މީހަކު ހައްޔަުރުކރެވިދާނެ ކަމަށް އެ ބުނަނީ. އެކަމަކު ހަްއޔަރުަގއި އިން 24ތަޙްޤީޤަށް  ކަމެއް. ދެތެއްމެ!

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންކަމަށްވާއިުރ، ތަޙްޤީޤީ   920މީހަކު ފުރައިގެން ދާން ފުރުޞަތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ރުަވއި ެއ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަހަލަ ޤާނޫނެއް ފަރާތަކަށް ކޮންމެހެން ކޯޓަށް އެ މީހަކު ހާޒިރުނުކު

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ؛ ކުރީަގިއ  ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަުޅގަ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނަޑށް ފެނިގެންދޭ، ުކއްލިއަ  ކަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފަިއ ޮއއްާވ އަޅުަގނުޑ ބަންޑާރަ ނައިުބ ޮއފީހުގައި އުޅުނުއިުރ އަުޅގަ

އުމުރަށް ޙުކުމްކުރެވިފަިއވާ މީހަކު އެނގުމަކާ ނުލައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮއްސަ އައިމަ އޭނަ އަމުރަށް 

 925ނުކިޔަމަންތެރިވީ ކަމަށް. މިެއއް ނޫން. ދައުލަުތގެ ބަލަންެޖހޭ ފަރާތްތަކުން ރަނގަޅަށް ަބލަންވީ. ެއކަހަލަ ކަންކަުމގަިއ 

ކޮށް ުނވަތަ އެ ކަްނކަމުގަިއ ެއގޮތަކަްށ ކުިރއަކަްށ ނުގެންދެވޭނެ. ހަމަޖެހޭ އުޫސލަކުން ކުރަންވީ. ތަޙްޤީޤަށް ދަޢުވާއެއް 

ގަިޑއިރު ދީފައި އޮންނަީނ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާގައި ބަހައްަޓއިގެން އޭނަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް. 24ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހަކު، 

އި ާރއްޖެ އިން ޭބރަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޯނންނާނެ. ކޮންމެހެން ތަޙްޤީޤީ ގަިޑިއރު ތެރޭގ24ައޭނައަކަށް ދެން އެ 

ނޑުމެންނަށް  އިދާރާ އިން ގޮްސ، އޭަނގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާކަށް މަސައްކަތްކުާރކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އިއްޔެ އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްކުވަ   930އިދޭ ފިލްމުގެ ވާހަކަ މިތާ ދައްކަިއ ފެނިގެންދިޔައީ ޢަލީ ޙަމީދު؛ ފަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމަ ވެސް  މެންބަރުން  44ޖޭ.އެސް.ީސގެ ނިންމުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ތެދުވެަވޑަިއގަންނަަވއިގެން ަފނޑިޔާރުންނަކީ މި ރާއްޭޖގަިއ؛ އަދި ޚާއްަސކޮށް ޢަލީ ޙަމީދުމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުންނާ 

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ެއ ބޭފުޅުން 44ދޭތެރޭގައި  ގެ އިުތބާރު އެބަ އޮްތ ކަމަށް ެއ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރަްއވާ ގޮތުަގއި ފަ

ނޑު ތެރޭަގއި ވާ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުއްަވިއގެްނ  ނިޑޔާރެްއގައި ުހންނަންޖެހޭ ސުލޫކުގެ މިންގަ ކުރެްއވީ ފަ

 935ފުޅުންގެ ދަރިންނާއި ދަރިން އެ ބޭފުޅުންގެ ެއ ވޯޓުދެްއވައި ިދޔަތަން. ދިވެިހ ތާރީޚު މި ކަމަށް ހެކިދޭނެ. އެ ބޭ
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ނުޑ  ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުަގނަޑކަށް މި އިޞްލާޙަކަށް ތާއީދުކުރެވޭކަށް ނެތޭ. އަުޅގަ ނިންމުމަށް ވެސް ބަލާނެ. އަޅުގަ

ނޑިޔާރު  ހެދިގެން މިތާ ނުތިބެ،  އެދެނީ އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގެްނ ވާރޭފެން ބުއި ފަ

ނޑުމެްނ އަ ޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައި، އަުޅގަ

އަހަރުެގ  31މިކަންކަމާ އަދި ޚާއްސަކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާަގއި އުޅޭ ީމހުންނާ ދޭތެރޭ އެކި ގޮތްގޮަތށް ކަންތައް؛ 

 940ރަްއވާަފއި ހުރީ. އަދި ޭއގެ ކުރިން ެވސް ކަންކަން ކޮށްފަިއާވއިރު، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމުގައި ަމުއމޫނު ވެސް ެއގޮތަށް ކު

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީްނ  ނޑުމެން މިތާ މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އެ ޫނން ގޮތްގޮތަްށ ވިސްަނއި، ައޅުގަ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑަ ކަށް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ އަްށ ހޯދައިގެން ައއި ޙިމާޔަތް ރޫޅާލައި މިކަން ކުރުމަކީ ައޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވެސް ގުަޅއި، މިކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް. އެ މީހުން  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ައދި އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ުހއްދަައކާ ނުލައި ިމގޮތަށް ޕާސްޕޯޓު ތަޙްޤީޤީ އިދާރާ އިން ނުހިފެހެއްޓި އަދި ކުީރގެ ބަިއސިކަްލ  އެދެނީ ފަ

 945ގެ ަމއްސަލަިއ މީހުން ހައްޔަރުކުރިހެން، ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް ެއ ފުރުޞަތުަތއް ނުދިނުން ކަމަށް ބުނާތީ، ބައްތީ

 އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ތި ބޭފުުޅންނާ ހިއްސާކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ަކނޑަައޅާފަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ ގަިޑއިރުެގ  1ރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށް އަުޅގަ

ނޑު މަޖިލީހުެގ   950ވަގުތު ިމއަދު ހަމަވީ. ހަމައެާއއެީކގައި މަޖިލީހުގެ ުޗއްީޓގެ ަވގުތު ވެސް ައއިސް ޖެހުމާ އެކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެދން ފަށާއިރު އަޅުަގނޑުމެން މި ވަގުތުޮކޅު؛ ުޗއްޓީ ވަގުުތޮކޅުގެ ބޭނުންކުރާނަން. ހަ މަ އެއަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ނަޑއިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.11.1ކުރިއަްށގެންދާނީ އެޖެންޑާ ައިއޓަމު   . މި ަވގުތަށް ައޅުަގނޑު ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 955 (މަނިކުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ނޑާލުމަށްފަހުގައި ޖަްލސާ އާިއގެން އަލުން ކުިރއަްށދާން ފަށާނަން. އަޅުގަ  960`. ހުސްަވގުތުޮކޅަށް މެދުކަ

ަގއި މި އޮތީ 11.1. ހުރި ަމސައްކަތް ނުނިމި، 11ންޑާ އަިއޓަމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މި ަވގުުތ ފަށާއިރުަގއި އެޖެ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިްނ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 
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ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންިދއުން. މި ބިލުގެ ބަހުސް ވޭތުެވދިޔަ ދެ ދުވަހު ކުރަްއަވއި، 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ޕާޓީތަުކެގ  އަދި އިްއޔެ މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިމުނުއިރުގައި ޕާޓީތަުކގެ ަވގުތު ހުރި ގޮތް އަުޅގަ

 965މާފުކުރައްވާތި! މި ، 41މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  28ގަޑި  1ވަގުތު މި ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ 

މިނެޓު.  6ގަޑި  1ގޮތް. ބާކީ ހުރި ވަގުތުތަކަީކ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ދެންނެވުނީ ޕާޓިތަކަށް ވަގުުތ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހުނު

 .ސިކުންުތ. އަދި އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  11މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު  26އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

މިނެޓު. މީ  5 މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް 5ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އަުތަގިއ މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމާ ުގޅޭ ގޮތުން ޕާޓީަތކުން ަވގުތު ބޭނުންކުރައްަވއި އަދި ބާީކ 

ނުޑ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއާވ އުސޫލުން. އިްއޔެަގއި މި   970ވަގުތު ހުރި ގޮތް. އަުޅގަ

ލިއިރުަގއި ބާކީ ހުރި ަވުގތުތަކާ އަދި އެދިަވޑަިއގެްނފައި ތިއްެބވި މެންބަރުން ބިލުގެ މަސަްއކަތް ނިންމާ

ނުޑ މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކުވމަށް މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއ އޮތް ުއސޫލުން. އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު މި  އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑައިގެންނެތުމުން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 975 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ފުރު ޞަތުދެއްވި އަުޅަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް `. މި ތަނުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަ

ޝުކުރުދަންނަވައި ރަމަޟާން މުބާރަކު ދަންނަވަން. އަދި ިމ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި ރައީސަާށއި ނައިބު 

ރައީސަށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް ބިލަށް މިއަދު 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ވާ  980ހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުން މި ބިލާ މެދުގައި ވާހަކަދަްއކަަވއިފި. އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ މީ އެމެިރކާ ވެސް އުފަންވުުމގެ މާ ކުރީަގއި އޮތް ާރއްޖެ އެޭކ. އެތައް ޒަމާނެްއގެ ކުރިން 

ކޭ. މި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހަމަ މިގޮތަށް ހުރި، އެކިއެކި ޒޯނުަތއް ވެރިކަންކުރަމުން، ރަސްކަްނުކރަމުން އައި ރާއްޖެ އެ

ނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ، ވަކި  ވެސް ހުރި. އެކި އިޤްތިޞާީދ މީހުން ވެސް އުޅުއްވާ. އެެހންނަމަވެސް އޭރުަގއި އަުޅގަ

އްެޗއް ވެސް ނުލިބޭނެ. ވަކި މީހަކަށް ނޫނިއްޔާ ފައިވާަނކަްށ ނޭރޭނެ. ވަކި މީހަކަށް ނޫނިއްޔާ ވަކި ދިމާލަކަށް ފައިސާފޮ 

 985ބަޔަކަށް ނޫނިއްާޔ ބަތްކޮެޅއް ވެސް ނުލިބޭނެ. މި ޒާތަށް ޮއތް ޤައުމެއް އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ޖާހިލުކަންމަތީގައި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްެޖ އެަތްއ ޒަމާނެއް ވަންދެން އޮތީ. ަވކި މީހަކަށް ނޫނިްއޔާ ާރއްޖޭން ބޭރަށް ގޮްސގެން ުނކިެޔވޭ 

ގައި ވެިރކަމާ، ދިވެހިާރއްޖޭ  .1.0ވެސް ާފއިތުެވގެްނ ފަހަނައަޅައިދިަޔއީ. މި ިހސާބަށް އާދެވުނީ  ޒަމާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހަވާލުެވވަަޑިއގަތުމާ ހަމައިން. އެ ހިސާބުން 

ހުންގެ ހިތްތައް ނޫރުން އަލިކޮށްދެްއަވިއ، މިއަދު ޤައުމު މި އޮތީ ފެށިގެން ރާއްޖޭަގއި ައސާސީ ތަޢުލީމުން ފެއްޓި މީ
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 990ޕީ.އެޗް.ޑީއާ ހަމައަށް ވާސިުލކޮށްދެއްވާފަ. މީ އަސްލު ޙަީޤޤީ ތަރައްޤީ ައކީ. މި ތަރަްއޤީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ިމއަދު 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޯލޔަރުންނާއި ޮޑކްޓަރުންނާއި ެއތައް ބާވަުތގެ ބޭފުޅުން އަޅު  ގަ

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް މިއަދު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިުލ ތައްޔާރުކޮށް ފަރުމާކޮށްދެްއީވ  އުޅުްއވާ. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް، މި ހުރިހާ އެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޯޔަރު. މި ެދންނެވި ހިތްތަކުގެ ނޫރުން އަިލކޮށްދެއްަވއި، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަޤއުމަށް މިވަރުގެ ޮބޑު ކުިރއެރުމެއް ދެްއވުމަށް ޓަަކއި މިކަ މުގެ ފަހި ސިގުނަލް ދެއްަވއި، އަުޅގަ

 995އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިލު ފަރުމާކޮށްދެއްވި އަްލއުސްތާޛު މުަޙއްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދެންނެވުމާ 

 ންތަކެްއ...އެީކގައި މިފަދަ ވިސްނުމެއް ެގންގުޅުްއަވއި، މިފަދަ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ނަންގަނެވޭ ހިނދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 1000 މެންބަރު ކުރިއަށްލާފައި ވިދާުޅވާން. 

 

 ދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްލއުްސތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ެއ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. އާދެ، 

ގެ ފަހުން ދިވެހި ަޤުއމަށް އައި ބަދަލު. މީހުންނަށް .1.0މި ގޮތަށް އަންނައިރު އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ 

 1005އަށް އައި ބަދަލު. މީހުންގެ އަތްމައްަޗށް އައި ތަނަވަސްކަން. ރިސޯޓުތައް ގިނަެވގެންދިޔަ ގޮތް. އައި ބަދަލު. ތަރައްޤީ 

އޭރު ކުރީަގއި ވެސް އޭުރގައި ވެސް ޮއވޭ ރިސޯޓު ަބއެއް ީމހުންގެ އަތްމަތީަގއި. މިސާލަަކށް ބޮޑުހިތި، ކުޑަހިތި ކަހަލަ 

ނަގާ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތަންތަން. އަދިވެސް އެ މީހުން އެއިން ފައިދާ ވެސް އެބަ 

އަހަރު ފުރޭއިރުަގއި ސްކޫުލ  16މި ހުރިހާ ކަމެއް މަގުފަހިވެެގންގޮސް އެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ެވސް އެ މީހެއްގެ ދަިރއަކު 

އަހަުރ  21ހަރު، އަ 21އަހަރުވާއިރު އޭލެވެލް އެބަ ނިންމައިލާ.  18ނިމޭކަން ނޭނގިހުއްޓާ އޯލެެވލް ނިންމައިލާ. 

 1010ވާއިުރގަިއ ިޑގްރީ ނިންމައިލާަފއި މާސްޓަރސް ިޑގްރީ އަްށ ގޮްސ ޕީ.ެއޗް.ޑީ ހާސިުލކޮްށ ނިންމައިލާ. މިހާ ވަުރގަދަ 

ގޮތަކަށް ަރއީސް އަްލއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމު މި ޤައުމު ބިނާކޮށްެދއްަވއިފި. އިޤްތިޞާީދ ގޮތުްނ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. هللا ައއީ އެ މަނިކުފާުނގެ ޮކއްކޯފުޅު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ކުރިއަުރވައިެދއްަވއިފި. ދެން 

މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަްތކޮށްދެއްވާަފއި، މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް ގޮތުަގއި، އަިދ 

ާވއިުރގަިއ ެއ މަނިކުފާނުގެ އިޤްތިޞާދީ ކިަޔވަިއވިދާުޅވެގެން ިމއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ަމޤާމުގައި ހުންނަ

ނޑުމެން މި   1015އެޖެންޑާ، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ައޅުަގނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯަގިއވާ ަކންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ މަސައްކަތްކުަރން ނުކުމެ. މިއަ ދު މިކަން ތިބީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި، ޒުވާނުްނގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަ
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ނޑުެމންގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި  ނޑުމެންެގ ޒުވާނުންނަށް، އަުޅގަ ހުއްޓުވަން މަސަްއކަތްކުރާ ޮކންމެ މީހަކީ އަޅުގަ

ހިމެނޭ އެހެނިހެން މީހުންނަށް، ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް، ދުވަސްވީ މީހުންނަށް، މި ކަމަށް އަސްލު އެއްވެސް ެއްއޗެްއ 

މަށް ހުރަސްއަޅަން ތިބި ބައެއް ކަމުަގއި ނޫނީ އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. ސަބަބަކަށް ވަނީ ފައިސާ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަ

ނޑަެއޅިގެން އިޤްތިޞާދީ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއްެގ   1020އިޤްތިޞާދީ ޒޯނެްއގެ ގޮތުަގިއ ކަ

ބޭފުޅާ އެކަން ކުރަްއަވމުން އެ ގެންދަވަނީ އެންމެ  ގޮތުަގއި މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނެވި

ރަނގަޅަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ މަޤާމާ ހަވާލުވީއިރު ދިވެިހ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އޮތީ 

ގާނެ ކަމަށް ކިހިނެއްތޯ ހައްދަވާފަ؟ ކޮންބައެއްތޯ އެކަން ކުރެްއވީ؟ މީ އެންމެ ރިސޯޓަކާިއ ލެޕްޓޮޕަުކން ޤައުމު ހިން

ވިދާޅުެވ، ވެރިކަމާ ހަވާުލވި ބޭފުޅުން. މިނިސްޓަރުންނާ ހަވާލުކުެރއްވި ތަންތަން؟ ކިހިެނއްތޯ ެވގެންދިަޔއީ؟ ކޮަބއިތޯ 

 1025ބަޖެޓަށް ވީ ގޮތަކީ؟ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް މިގޮތަށް ކުރާކަށް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް ތިމާމެންނަށް ކަމެއް 

އި، ިތމާމެންނަށް ކަމެއް ނުވުމަކީ ެއއީ އެހެން މީހުން އެކަން ނުުކރަން އޮތް ޙުއްޖަތެއް ެވްސ ނުވީމާ އެއަްށ ފާޑުިކޔާފަ

ތަޢާލާ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން ޤައުމު هللا ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިކަްނ ކުރާނަން. 

މަށް ހުރަސްއަޅައި އެފަދަ ވާހަކަދަްއކާކަމުަގއި ވަންޏާ ދާނީ ކުރިއަށް. އެއްވެސް ާހލެއްަގއި އެްއވެސް ބަޔަކު ެއކަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވެއްެޖއްާޔ  އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ވެްއޖެއްޔާ އެއީ ަޤއުމު ދެކެ ޯލބިވާ ބަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

 1030ޤައްޔޫުމ މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިަވޑަިއގަތީ ރަީއސް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލް 21ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެްސ 

އަހަރުދުވަހުގެ  3އުފެއްދެވި ބިނާައކުން. މި ޤައުމު ބިނާކުރީ، އެތައް ޒަމާނެްއ ވަންދެން ބިނާކޮށްފި. ކޮށްފައި ބަރާބަރު 

 ތެރޭގައި މުޅި ޤައުމު އެްއކޮށް ފަނާކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، މީތީ އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެ  1035ންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް.

 

 ން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވު

އާދެ،  .وعلى آله وأصحابه واتباءهللا  الم على رسول الة والس  والص   .هلل الحمدޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނުޑގެ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް   1040ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ަރއްިޔތުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާގެ އަޅުގަ

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދަން. ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ރައްދު ކުރުމަށް މި ބިލާ މެދު އެއްޗެއް ބުނެލަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއ ބިލަާކ މެދު މި ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ބިލަކީ މި ޤައުމަާށއި  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއަދު އަުޅގަ

ކުރެވިފަިއވާ ބިލެއް ކަމަށް، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރަނިިވ ބިލެއް ކަމަށް، އަދި އެކަްނ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ފަުރމާ
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު 

 1045ވިދާޅުިވ ނަމަވެސް؛ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ބިލު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ނަމަ، ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންާދ 

ނޑުމެން އެންމެްނ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަެމއް.  14 ނޑިގެންދާނެކަީމ އެީއ އަުޅގަ ޤާނޫނެއްެގ ބާރު މި ބިލުެގ ސަބަބުން ކެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ިބލުން ބާރުލިބިގެން ޤާއިމުކުރެވޭ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުަތކުަގއި ފެނާއި ކަރަންާޓިއ 

ކުންފުނިތަކަށް ފުރުޞަތުނުލިބުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން  ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދިވެހި ޤައުމީ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ދުނިޭޔެގ ގިނަ ަޤއުމުތަުކގަިއ މިފަދަ ޒޯނުތަކުަގއި އެ ަޤއުމެްއގަިއ 

 1050ލު ޤާނޫނަކަށްވެ، އެ ޤާނޫނުްނ އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފަިއވާތީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބި

ބާރުލިބިގެން އުފެދޭ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދެއްަގއި ހިންގޭ މަސައްކަތްތަެކއްގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ަކނުޑގެ މުހިއްމު 

އިސްތިރާޖީ މާޙައުލަށް ވިްސނާއިރު، ައޅުަގނޑުމެންގެ ައވައްޓެރި މުހިއްމު ޤައުމުތަާކ ދާއިމަށް ސިޔާސީ ގޮތުްނ 

ނޑިދާ ފަ ދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޭޝިއާ ޕެސިފިުކގެ ޤައުމަކާ އެކު ނަމަވެސް، ައދި އެހެން ޤައުމަކާ ގުޅިގެން މޫނުކެ

ނަމަވެސް ހެދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ސަބަބުން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އެްއވެސް ބަަޔކަށް ލިބިގެންިދުއމީ އެއީ މި ޤައުުމގެ ޤައުމީ 

ނޑު ހުށަހަޅަން؛ ދިވެހި ޤައުުމގެ ދިފާޢީ ސަލާމަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދިމާވާނެ ވަރަށް ބޮޑު   1055ުނރައްކަލެއް. އަުޅގަ

ވުޒާާރގެ މެންބަރެއް، މި ބިލުން ބާރުލިބިގެން އުފެދޭ ޒޯނުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިމެނޭ ބޯޑުަގއި ހިމެނުން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގަިއ  ރައީސް. މީ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަިއ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ، އިްނވެސްޓަރުން

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ މުްއދަތަކަށް އެްއވެސް ބިމަކުން ކުލި ނުލިބޭ ގޮތަށް ދިވެހި  5އެންމެ ގިނަެވގެން ވެސް 

އަހަރަށް ވުރެ ދިުގ  5ބިމެއް ދޫކުރެިވގެންނުވާނެ. ައދި ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ނެޭގ އެްއވެސް ޓެކްެސއް ގިަނެވެގން 

 1060ށް މާފުކުރެިވގެންނުާވނެ. މީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤު، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މުއްދަތަކަ

މުއްސަނދިކަމުގެ ދަހިވެތިކަުމގައި ުޖވާކުޅޭ މައިދާަނކަށް ނުވަތަ ކަޅު ފަިއސާ ދޮންނަ މެޝިނަކަށް މި ދިވެހި ޤައުމު 

ނޑު ނޑައެޭޅ  ބަދަލުވެގެންނުވާނެ. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ ފާހަގަކޮށްލާ އަެނއް ކަމަކީ، މި ބިލުގެ ބޭނުމަށް ކަ

އެްއވެސް ޒޯެނއްަގއި ޓުއަިރަޒމުގެ ވިޔަފާރި، ުޓއަރިޒަުމގެ ޤާނޫނުގެ ބޭރުން ހުއްދަވާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް 

ޑު ިނކަމެތިކަމެއް ހަދައިފި ނަމަ، މި ރާއްޖޭަގއި ދޮންވެަފއްާކވެފަިއވާ ުޓައރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީ އަްށ ވަރަށް ބޮ

ނޑުމެން ދިވެހި ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ިމ   1065ކުރިމަތިވާނެކަމީ އެއީ އަުޅގަ

ބިލުގެ ސަބަބުން މި ޤައުމުގައި ކްރިއޭޓުކުެރވިގެންުނވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ވަަރށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް އެީއ. 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަބަދު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާނީ ެއއް ބޭފުޅެއް ނޫން. މި ޤައުމުގައި އާދެ، އަ ުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ވެިރަކމަށް އަންނާނީ ކޮން ބޭފުޅެްއ ކަމެއް އަިދއެްއ ނޭނގެ. ކޮންމެފަދަ ބޭފުޅަކު ވެސް  2118

މުގަިއ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަންގަަވއި، މުޅި ވަަޑއިގެންފާނެ. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ބިލަކުން ވެރިކަ

ނޑުމެން ދީގެންނުވާނެ. މީ   1070ޤައުމުގެ މުއްސަނދިކަން ެއހެން ދިމާއަކަށް މިސްރާބުޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޮކންމެ ކުލައެއް  ގަިއ ތިބިކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ލޮުބވެތި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ިދވެހިން. ދިވެހި ލޭ ައޅުަގނުޑމެންގެ ނާރުތަކުަގއި ގަދަޔަށް ހިނގާ ދިވެހިން. އެހެްނވީމާ،  ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޮވި  ނޑުމެން ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު ކަންތައް ކުެރްއުވމަކީ އެއީ އަުޅގަ މި ދިވެހި ޤައުމަށް ދެރަވާ ޮގތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން  ރައްޔިތުންނަށް އެ ބޭފުޅުން ުކރައްވާ ވަރަށް ބޮޑު ިޚޔާނާތެްއ އެއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އިށީންނާނަން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   1075 މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް މިކަން ދޫކޮށްލަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ހިސާބުން އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރީަގއި މަޖިލީހުެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއް

ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލެއް ދަްނނަވައިލާނަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މީދޫ ދާއިާރެގ 

 1080އެ ކޮމިޓީ އަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފު  މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި

ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ދެން.2.2ގަާވއިދުގެ  ފުރުޞަތު މި  ގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން. އަުޅގަ

އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.
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 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެްއ 

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. އަޅުގަ ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލަކީ އަުޅަގނޑުމެން؛ އަުޅގަ

ށް އޮތީ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް ދުނިޔެއަކީ މުޅިން ކަާޅިއ ތާއީދުކުރަން. މި ބިލަށް ވޯޓު ވެސް އަޅާ ގޮތަ

 1090ހުދުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އެްއެޗއް ނޫން. ރަނގަޅު މުޅިން ރަނގަޅެއް ުނވާނެ އަބަދު. ރަނގަޅާއި ގޯސް މީ ބަލަިއގެން 

ރިހަމަވެފައޭ، މިހެން އަޅުަގނޑަށް ވަކިކުރަންޖެހޭ ދޭތި. ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ މިހެން. މި މި އޮތީ ފުރާ ފު

ކީދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކޮށައި މަށަންޖެހިފައި އޮތް އެްއޗެއް. ހަމަ ރުްއގުޅިެއއް ގެެނސް ހަރުގެއަށް ަވއްދައިާލއިުރ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ިއވިގެންދިަޔ،  އޭތި އޮންނާނީ އޮީޑގައި ޖެޭހ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން. މި ތަނުން އަޅުގަ

ސިންގަޕޫރުެގ ވާހަަކ. ވަރަށް ގިނައިން ިއވިގެންދިަޔ، ޑުބާީއގެ ވާހަކަ. ސިންގަޕޫުރގެ ވާހަކަ ިކޔުްއވިންތޯ؟ ތި ބޭފުޅުްނ 

 1095ވަނަ ދުނިޔެ އަްށ، އޮންނާނެ ލީުކއާން ޔޫ ިލޔުްއވާފައި އޮތް ފޮތެއް. މި  1ވަނަ ދުނިެޔ އިން  3ވިދާޅުވެަލްއވާ 

ނޑަށް ހީވަނީ ިމހާރު. ކިޔުްއވާ! ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރީ؟ ޤާނޫނުތޯ ފާސްކުރީ؟ ރަށުގައި ވެސް ލިބެން އެބަ ުހރިހެން އަޅު ގަ

ނިޑޔާރުންގެ ވާހަކަ ދެްއކޭކަށެްއ.  އެހެންނަމަވެސް މިތާނގައި ެނތް ޖުޑިޝަރީގެ ވާހަކަ ދެްއކޭަކށެއް. މިތާނގައި ނެތް ފަ



42 

 

ޤީުކރަން ކުރި މަސައްކަތުގަިއ ނެތެއް ނޫންތޯ؟ އެހެންނަމަވެސް ވިސްނަވާ! ސިންގަޕޫުރަގއި ލީކުއާން ޔޫ ތަރައް

އަބުރުވެރި ޝަރަުފވެރި، ޢަުދލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުެރވޭ ަޝރުޢީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަންެދއްިވ 

ނޑުމެންނަށް މިހެން ބުނެވެން އެބަ އޮތްތޯ؟   1100ކަމެއް ނޯންނާނެ. މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިކަން މިހިރަ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު އެ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާނަން. ވަކި އެހެންނަމަވެ ސް މީ މިއަދު ެދއްކެން އޮތް ވާަހކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިސާބަކުން މައުޟޫޢުން ވެސް ބޭރުވާނެ. އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީ ވާހަކަތައް ދައްކާނީ. ތެދެއް! މީގެ ދަށުން ހެދޭ؛ 

މެންޓު؛ ިއވޭ ގޮތުން ވެއްޖެްއާޔ ވަރަށް ގިނަ ބޯޓުތައް އެަބ އެއީ ބޮޑު ބަނދަެރއް ކަމަށް ވިޔަސް ވެްސ، ޓްރާންޝިޕް

ހުރި ދަތުރުކޮށްކޮށް މިހާރު އިހަވަންދިއްޕޮޅު ކައިރިްނ، ޖައްސާނެ ބަނދަރެއް މިހާރުވެސް ބަލަބަލައި އެ ތިބީ. 

 1105ނުދާނެ.  އެހެންވީމާ، އެ ތަުނގައި ހެޭދ ބަނދަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އެ ބަނދަރު ހިފަިއގެން ހަދާ މީހުންނެއް

އަހަރު ާވއިރު އަދި ެއްއޗެއް ނުލިބި ހިނގައިދާނެ. ބަޖެޓު  15އަހަރު،  11އެހެންވީމާ، މީގެން ކޮންމެވެްސ ދުވަހަކުން، 

ޑެފިސިޓު އޮތް ގޮތަށް އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ހަދަިއފި ކަމަށް ވާނަމަ، މި އިްނެވސްޓުކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، ދާ 

އަހަުރ ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް  11ުރ ފާއިތުވުމަށްފަހު، އަހަ 15ދުވަހަކުން؛ އާެދ، 

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން މިއަށް ތާއީދުކުރަނީ. އެހެންވީާމ، މީގައި އަުޅގަ އެއިން ލިބޭ ފައިދާއެއް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1110އްޗަށް ބަރޯާސވެގެން ތިެބވޭކަެށއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއީއ ދެންނެވީ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހެއޭ. އަބަދަކު އެއް ކަެމއްގެ މަ 

ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް. އެހެންނަމަވެސް މި ބޭފުޅުން މިވިދާޅުވާހެން މި ރާއްޖެ އަށް ކަމެއް ފަށާއިުރ، އަިދ 

މީހަކަށް، ވަކި  އަމުދުން މިތާނގައި ތަކުރާުރޮކށް މި ކިޔޭ ސިންގަޕޫރު ކަަހލަ ޓްރެޑިޝަނެއް ނެތް ތަެނއްަގއި ވަކި

ބަޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި މޭަޒަކށް އެކަށީގެންުނވާ ބާރުތަކެްއ ދޫކޮށްލާ ކަމަށް ވެއްޖެްއާޔ އެއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ނޑުމެން މި ދެންނެވީ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ވެއްެޖއްޔާ ވަރަށް ކަމަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންއެކަީށގެންވާ ކޮމިޓީ   1115ޤަބޫލުކުރަނީ. މި ދާނެ ކަމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި  އަކަށް ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރގައި ިވއްޔާ ާރއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު ވަރަށް އެކަށޭނަ އައު އުސްމިންތަކަކަށް ދަތުރުކުރާނެ. 

ނޑުމެ ން އުއްމީދުކުރިން ޓުއަރިޒަމް އައިަމ ވެސް އާން! ދެން މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުއްމީދަކީ ެވސް އެއީ. އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް ފެށިފައޭ. ރަނގަުޅވާނެއޭ. އަޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދައްކާއިރު ބުނާނެ، ތި އަތޮޅުގައި އެބަ އޮތެްއ 

ވަޒީފާ އެބަ ލިބޭ. ކުނިކަހާ ނޫންހޭ ޓުއަރިޒަމް. އެބަ އޮތް ޓުއަރިޒަމް. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު؛ އާދެ! ކުނިކަހާ މީހުންގެ 

 1120މީހުންނާއި ތަށިދޮންނަ މީހުންގެ ވަޒީފާަތއް ފުދޭވަރަކަްށ އެބަ ލިބޭ. ދެން ވިދާޅުވަނީ ކަންކަން ކޮބައިހެއްޔޭ؟ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވޑަިއގެން ބައްަލވާ! ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރަންޖެހެނީ. ރައްކާތެރި ބޯފެނެއް ނެތް. ކޮާބ 

ތަރައްީޤއެއްތަ މި އުޅެނީ؟ ކޮަބއިތޯ ތަރައްޤީ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ؟ އެހެންވީމާ، މި ދެންނެީވ  ތަރައްޤީ؟ ކޮންކަހަލަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ޓުއަރިޒަމްެގ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ޮގތަށް ނޫން ކަމަށް މިކަން ވެގެންދާނީ. ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ސްކޫލުތައް ހެދުނު. ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންތަކެްއ  ސަބަބުން ބަޖެޓު އެތައް ބިލިޔަނަކަށް އިތުރުެވގެންދިޔަ.
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ނުޑ   1125އިތުރުެވގެންދިޔަ. ވެލާނާ ބިލްިޑންގ ނިމުނު. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވެގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އޭ؟ ހަމައެކަިނ ދެންނެވީ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންނަށް، ރަށްރަށުަގއި މި ުއޅޭ މީހުންނަށް ވި ޙަޤީޤީ ފައިދާ އަކީ ކޮބައިތޯ 

މާލޭގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ތަންތަން އެއަރކޯންކޮްށގެން ދިއްލަިއގެން ތިބީމަ މިއީތޯއޭ ުކރިއެރުމަކީ؟ އެހެންިވއްޔާ މި 

ޙަޤީޤީ ފައިދާއެއް ކުރާނެ ގޮަތކަށް މީގައި މިހިރީ މައްސަލަ ނުކުމެދާނެ ކަންތައްތައް ކޮމިީޓ ސްޓޭޖުގައި ރިޢާޔަތްކޮްށގެން 

ނޑުެމން މިއަށް ތާއީދުކުރާނަން. ައދި މިއަށް ވޯޓު ވެްސ އަޅާަނން. މިއީ ރަނގަުޅ ކަމެއް. ގެންދިއުމާ އެ  ކު އަުޅގަ

 1130 ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ުހރިހާ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިކުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު އަާސސްތައް މި ގުޅެނީ ކޮން  އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މި ބިލުތަކުގެ މަިއގަ

 1135މި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުިރ  ދާއިރާތަކަކާތޯ. ޙަޤީޤަތުަގއި

ބިލެއް. އަދި ާޚއްޞަކޮށް ިމ ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި، މި ބިލަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ބޮޑު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އިންޤިލާބެއް ގެނުވާނެ އެއް ބިލަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިުލ ވެގެންދާނެ. އެ ހެންވީމާ، ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ. މި ބިލުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ 

ރަނގަޅަށް ކިޔަން އެބަ ޖެޭހ. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ 

ނޑު ޮގތެއްަގއި ބިނާވެފައި މި އޮީތ އިޤްތި ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު މަިއގަ  1140ޞާދަށް ބަލާއިރުަގއި މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެ ސިނާޢަތަކަށް. އެއީ ރާއްޭޖގައި ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތާއި ރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް.  މައިގަ

ނޑުމެން އަ ނޑުމެންެގ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ އު ސިނާޢަތްތައް އުފައްދަންޖެހޭ. އައު އިންަޑސްޓްރީތައް އަުޅގަ

ރާއްޖެ އަްށ ތަޢާރަފުވެގެްނ އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ފަތުުރވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގައި މިހާރު މި ހުރި 

ނޑުމެން ހުސްވީމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ އިތުރަށް އަޅުގަ ނޑުމެން މި ސިނާޢަތް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދީ، ައޅުގަ

ނޑުެމން ހަމައެކަނި އުމުރުދުވަހު މި ދެ ސިނާޢަތަށް ބަރޯސާެވގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް   1145ތަރައްޤީކުރާނީ؟ އަުޅގަ

ނޑު  ތިބެވިދާނެތޯ؟ މިއީ އަޅުަގނުޑމެން ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެއް. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނެގ ބިލު، މި ބިލު އަޅުގަ

މީގެން ސިފަެވގެން އަންނަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ާރއްޖެ އަްށ މިހާތަނަށް ކިޔާލާއިުރަގއި އަޅުަގނޑަްށ 

އައިސްަފއި ނެތް ވަރަށް ގިަނ ވިޔަފާރިަތއް މި ބިލުެގ ޛަީރޢާ އިން އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރްއޖެ އަށް އަންނާނެ އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެން މިސާލަކަށް މި ޒޯންެގ ތެރޭގައި ާޤއިމްެވގެން ދާ މިސާލަކަށް އޮފްޝޯ ބޭންެކްއ އޭގެތެޭރގަިއ އަުޅގަ

 1150ޤާއިމުެވގެންދިޔަކަުމގައި ވީަނމަވެސް އަދި ބަންކަެރއް ނުވަތަ ޔޮޓްމެރީނާ މިފަދަ ތަފާތު އެތައް ިވޔަފާރިތަކެްއ 

މީގެތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ އަށް އަންަނއިރުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ކޮންމެ ވިޔަފާރިެއއް ވެގެން މި ދަީނ 
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ނޑުމެން އަޅުަގނޑު މެްނގެ ރާއްޖެ އަްށ އަންނަ މުޅިން އައު ިސނާޢަތަކަށް. އައު ވިޔަފާރިައަކށް. ދެން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލުގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި ގިނަ ބޭފުޅުން މި ކަންބޮޑުުވން ފާޅުކުރައްވަނީ މި ބިލުެގ 

ދެވޭ އިންސެންޓިވް ނުވަތަ އިނާޔަތްތަުކގެ ކަންބޮުޑވުން.  ޛަރީޢާ އިން ރާއްޖޭގައި ިއންވެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ނުޑމެން އިނާޔަތްނުދޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ބޭރުގެ ިވޔަފާރިވެިރއަކު.   1155އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެައކަށް ނާންނާނެ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަށް އިންވެސްޓުކުރަން ބޭރުެގ ފަރާތްތައް އަންނާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ހައްލަީކ ޝޯްޓ  ޝައުޤުވެިރވާ ފަދަ އިނާޔަތްަތކެއް ޭދ ކަމަށް ވާނަމަ. ހަމަ ެއއާއެީކަގއި އަުޅގަ

ޓަރމް ސޮލިއުޝަނެއް ނޫން. ވަގުތީ ހައްެލއް ނޫން އިނގޭޯތ. މިއީ ލޯންގް ޓަރމް ސޮލިުޔޝަނެއް. ދިގު މުއްދަެތއްެގ 

ނޑުމެންގެ ރާ  ނުޑމެން ހޯދަން މި އުޅެނީ. ތެރޭގައި އަުޅގަ  11ްއޖެ އަށް މީެގ ފައިދާ ލިބިެދޭވނެ ކަހަލަ ހައްލެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިވަޔފާރީގެ އިނާޔަތްތަެކއް ނުވަަތ   1160އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މީގެތެރެއިން އަުޅގަ

ނުޑމެން ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ  އިންސެންޓިވްަތކެއް ލިބިދިންަކމުގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

 11އަށް ބޮޑެތި އިްނވެސްުޓކުރަން ނުވަތަ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓަުރން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ައށް އަންނާނީ ހަމައެކަނި 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަްށ އަންނާނީ  އަހަރަްށ  .. ައހަރަށް ނުވަތަ 51އަހަރުދުވަހަކަށް ނޫން. އެ ަފރާތްތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްުޓކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެްނ މި ބިލާ ުގޅޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެދކެންވީ. ދެން ހަމަެއއާެއކީަގިއ   1165ޙަޤީޤަތުގައި ެދކެންވީ ދުރުާރސްތާ މުސްތަޤްބަލެއް. ދުރު ަތޞައްވުެރއް އަުޅގަ

ޅުަގނޑުެމންގެ ައވަްއޓެރި ޤައުމުތަުކެގ ވާހަކަ ވެސް ވަރަށް ގިަނއިން ދެކެިވގެން ހިނަގއްޖެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަ

އެހެންނަމަވެސް މީެގ ހަޤީޤަތަކީ ައަވއްޓެރި ޤައުމުަތއް؛ ިސންގަޕޫރު، މެލޭޝިާޔ ފަދަ ަޤއުމުތައް ވެސް ތަަރއްޤީެވގެން 

މުތަކުން މިފަދަ ޒޯންތައް އުެފއްދިއިުރގަިއ ެއ ޒޯންތަުކގަިއ އަީއ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒންތައް އުަފއްދަިއގެން. އެ ޤައު 

އިންވެސްުޓކުރަން ައއި ފަރާތްކަށް އިނާޔަތްަތއް ލިބިދީފަިއ އެބަ ހުރި. ދިގު މުއްުތެގ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އެހާ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންެޖހޭނެ ސަބަބުތަކެ  1170އް ނެތް. ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިވެްސ މި ބިލުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު ކަންކަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާުޙކުރެވޭނެ. 

ހައްލުކުރެވޭނެ. ދެން ތި ޭބފުޅުން ބައްލަވާ އިނގޭޯތ، މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މި ެދެކވޭ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރަގއި 

ށް ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި ޖީ.އެމް.ާއރު މި ތަނަށް އައިސްގެްނ ޖީ.އެމް.އާރުގެ ވާހަކަ އެބަ ަދއްކާ. ވަރަ

ކުރަންޖެހުނު ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ. ޖީ.އެމް.އާރުން އެ ތަޖުރިބާ ކުރަންޖެހުނީ ކިހިނެއްެވގެންތޯ؟ ޖީ.އެމް.އާރަްށ 

 1175ރު ވެސް މަޖިލީހުގައި ިތއްެބިވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި ދައުލަތުގަިއ އޮތް އެންމެ ބޮުޑ އެސެޓް ދިންއިުރަގއި އޭ

ނޑުމެން އެހީމޭ އިނގޭތޯ ތި ފަދަ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް ާރއްޖެ  މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެިވއިުރ އަޑު އަުޅގަ

ގެންނައިުރގައި ޤާނޫނީ ޙިާމަޔތާއި ރަްއކާތެރިކަން ުނވަތަ މާލީ އިނާޔަތްތަްއ ލިބިދޭނެ އުސޫލުތައް ިމ މަޖިލީހުން 

ނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެ ކަމަކަށް ނުވިސްނައި އޭރުގެ ސަރުކާުރން ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޕޯްޓ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ
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ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެގެްނދިޔައީ ވަރަށް ހިތިކޮށް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ  ކުއްޔަށް ދިނީ. ޭއގެ ނަތީޖާ އަޅުގަ

 1180ން ާރއްޖެ ެގނެސްގެން ކުރިމަތިވެަފއި ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިމަިތވެފަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ބޮެޑތި އިންވެސްޓަރު

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުތައް ނުހަދައި، އޭރުަގއި ތިއްެބވި  ހުރީ މި މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލު ނުހޯދާ، އަޅުގަ

ަމ. އެހެންނަމަވެސް މިއަުދގެ ވެރިން، އޭރުަގއި ތިއްެބވި ވަޒީރުން ހިތަށްއެރި ގޮތަކަްށ ކަންކަން ކުރަން ދިމާކުރީ

ހަޤީޤަތަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ މި ވިސްނެވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާުދެގ މިހާތަނަށް ކުރެވޭ އެންމެ 

ބޮޑު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ފެއްޓެުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން މި ވިސްނެވީ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަން. މަޖިލީހަށް ބިލެއް މި 

 1185ޅުއްވީ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަެތްއ ދެއްވާށޭ ުނވަތަ އިޤްތިާޞދީ ގޮތުން ދޭނެ އިނާޔަތްަތެކއް، އިންސެންޓިވްަތކެްއ ތި ހުށަހެ

ނޑު ދަންނަވަން މި  ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނޑައަުޅްއވައިެދއްާވށޭ. އަޅުގަ ބޭފުޅުން ކަ

ނޑު މެންނަށް ިއތުރަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރެވޭނެ. ޙަޤީޤަުތގަިއ އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ މި ކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ގެނުވާނެ ބިލެްއ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ މި ބިލަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ، އިނގޭތޯ. މި ބިލަށް އަޅުގަ

 1190ގޮތަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންގެ ލަފާ ހޯދައިގެން، މަޝްވަާރކޮށްގެްނ، ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮްށގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާުޙކުރަްނޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ. އެ އިޞްލާޙުތަާކ އެީކގައި މި ބިލު ވުޖޫދަށް 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މުޅިން އައު އުސްމިނަކަށް ގެނެ ިވގެންދާއިރު އަުޅަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

 ދަތުރުކުރާނޭ. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 1195  ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މި އޮތް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަީކ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީ

ނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތް ބިލެއް. މި ބިލުގެ ާމއްދާތަކަްށ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ތުގެ ުނވަތަ މި އިކޮނޮމިކް ޒޯން ހެދުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގިއ މި ބިލުން ބުނާ ގޮތުން ވިްއޔާ މި މަސައްކަ

ހުރިހާ ކަމެއް؛ ކޮންތާކުތޯ ހަާދނީ، ކިހިނެތްތޯ ހަދާނީ، ދައްަކންޖެހޭ ފީ އަކީ ކޮބައިތޯ، ޯބުޑ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބާރު 

 1200ްސ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ބަަލއިލާއިރު ވެ 23މި އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަތްަމއްޗަށް ެއއްކުެރވިފަ. 

ނަޑއެޅުން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ނިންމާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ.  އިންވެސްުޓކުރެވިދާނެ ދާއިރާަތއް ކަ

އިންވެސްޓްމަންުޓގެ ައގުގެ ެއންމެ ކުޑަ އަގު ވެސް މި ަކނޑަައޅަނީ ވެސް ޤަރާރަކުން. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެންނަ 

ންތައްަތއް ިހންގިދާނެ ގޮަތކަށް ބަްއޓަންުކރެވިފައި އޮތް ބިެލއް. ވަކި ގޮތުަގއި ިމއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ކޮރަޕްޝަންގެ ކަ

ބަޔަކަށް، ވަިކ ތަނެއް ބޭނުްނ ަވގުތަކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ދޭން، ވަކި ވަރަކަްށ ަވިކ ބޭފުޅެއްެގ ޖީބަށް ލަިއގެން 

 1205ކަމެއް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ދޭނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިަފއި މި އޮތީ. މި ބިލުން މި ހުރިހާ 
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ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮްތކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލު މި ތަނަށް މި ފޮނުވާފައި މި އޮީތ 

ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިމާވި ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ދިމާވުން ހުއްުޓވަން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންށޭ ވިދާޅުާވއިރު، މި ބިުލ 

ނަޑއިލާފަިއ ޑްރާފްޓުކޮށް ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތުން ެއއްވެްސ ބާރެއް ކަ ފައި އޮތްއިރު އަުޅގަ

ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ މަޝްވަރާކޮްށގެން ކަމެއް ކުރާ ހިސާބަށް މީގައި ެއްއވެސް 

 1210ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮން ހިއްސާއެއް އޮތް ވާހަަކއެއްތޯ ިމ ، ވާހަކަެއއް ލިޔެފައި އޮތް ތަނެއް. އެހެންީވއިރު

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް އޮތްއިރު ެވސް، މަޖިލީހުެގ  ވިދާޅުވަނީ. އަުޅގަ

ެބވި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަށް އެްއވެސް ހިއްާސއެއް އޮންނަ ގޮތަށް މި ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެިވެގން ނައިމަ މި ތަނުގައި ތިއް

ވެސް އިތުބާރުނުކުރަްއވަނީތޯޭއ މި ބިލުގެ ކަންތައްަތއް ފުިރހަމަވެގެން، މި ޒޯނެއް ހަދަްނވެގެްނ، ކަންކަން ނިންމަން 

އަންނައިރުަގއި މިތާ ިތއްބެވި މެންބަރުން ވެސް އެ ކަންކަަމށް ވޯޓު ނުދެްއވާނެ ފަދަ ގޮަތކަށް ބިނާކުރެިވގެންތޯޭއ މީެގ 

 1215ކަންތައްތައް އަންނާނީ؟ އެހެްނވީމަތޯއޭ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ހިއްސާެއއް ނޯންނަ ގޮތަށް ިމ ބިލު ބައްޓަންކުެރވިފައި މި 

ނޑު ހަމަ ބަލައިލެޭވއިރުަގއި ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ސްޓެބިލިޓީ ހަމަ ގެއްލިގެންދާނެ ގޮތަށް މި  އޮތީ. ދެން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަލައިާލއިރުަގއި ަކއުންސިލު އަތުްނ  33ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އަނެއްކާ  ބިލު ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮްތަކން

ބިން މުޅިން ނެގި، ޭއގެން މާލީ އެްއވެސް ފައިާދއެއް އެ ަރށްރަށަށް ނުވަތަ އަތޮޅަށް ލިޭބނެ ގޮތަކަށް ނޫން މި އޮތީ. 

ލިބޭއިރުގައި ަކއުންސިލުތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެްއވެސް ފައިދާެއއް ަކއުންިސލުތަކަކަށް ނުވަތަ އެ ރަށްރަށަށް ނު

 1220ކުޑަކޮށްލާފަިއ، ބޭނުމިއްާޔ މަޝްވަރާ ދެން ކޮށްެލވިދާނެއޭ؛ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ަބއްޓަންުކރެވިގެން ީމގަިއ، ޤާނޫނުަގިއ 

ހިއްާސއެއް ިއކޮނޮމިކް ލިޔެވިފައި މި އޮތީ. އެހެން އޮތީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަ އަކީ އެްއވެސް ކަހަލަ ކައުންސިލްަތކުގެ 

ނޑައެޅުުމގައި ެވސް އަދި އެ ތަންތަން އޮޕަރޭޓުކުރުމުގައި ވެސް ނޯންނާނެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ  ޒޯނުތައް ކަ

އެނިގގެންދޭ. އެހެންނަމަވެްސ މީހެއްގެ ގެ ވެްސ، މީހެއްެގ ބިމެއް ވެސް، މީހެއްގެ ަދނޑެއް ވެސް، ކޮންމެ ތަނެއް 

ނަޑއަަޅއި، ެއ މީހަކަށް އެްއވެްސ ކަހަލަ މި ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޭބނުންވަގުތަުކ ެއއީ އިކޮނޮމިްކ ޒޯނު ކަމަށް ކަ

 1225ބިލުގައި ބުާނ ގޮތުން ނެތް އެްއވެސް ބަދަެލއް ދޭންޖެހޭނެ ވާހަަކއެްއ ެވސް. އެހެންީވމާ، މީހެއްެގ ގެދޮރު ވެްސ 

ބިލުގައި ބުނާ ގޮތުން އެތައް ޤާނޫނުތަެކްއ  ނަގާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ދެވިދާނެ މި ބިލުގެ ދަށުން. މި

ފަހަނައަޅައި ދާ ބިލެއް މީ. ކައުންސިލް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުެގ މަތިން މި ބިލު މި އޮންނަނީ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ މަތިން 

ޤާނޫނެއް  މި ބިލު މި އޮންނަނީ. ޓުއަިރޒަމް ޤާނޫނުގެ މަތިން މި ބިލު މި އޮންނަނީ. ނިމޭއިރުަގއި މިއަށްވުރެ ބާުރގަދަ

މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު ނޯންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނަޑއަަޅއި؛ ވަިކ   1230ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާން ެއބަ ޖެހޭ. ދެން ވަރަށް ގިަނ ބާރުތަކެއް ބޯޑުަތކަށް ދެޭވއިުރގަިއ ބޯޑު ކަ

ނޑައަޅާ ުއސޫލުތަކުން ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މި ޤާނޫނުން ހުރަހެއް ނާޅައޭ ބުނެފައި، މަސްއޫލިއްޔަެތއް ބޯޑު ން ކަ

ނޑަައޅަން މި ޖެހެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ބޯުޑގެ ޗެއަރމަން ަކނަޑއަޅަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ެޗއަރމަންެގ  ބޯޑު ކަ
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ނަޑއަޅަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ. ދެން ހަމަ ބޭނުން ވަގުތަކު އެ ބޭފުޅަކު ބަަދލު ވެސް ކޮށްލުމުގެ ބާރު  ނައިބު ކަ

ނޑުމެން އެބަ ދެން. ދޭިއރުގައި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ ހަމަ މި ބިލުގައި ބުނާ ގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނަޒާޙާތްތެރިކަން ބޯޑުަގއި ނެތިއްޔާ ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަކިކުެރވިދާނޭ. އެކަމަކު އަ  1235ުޅގަ

މިހާތަނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު ނަޒާޙާތްތެރި ކަމަކީ މީ ކޯއްޗަކަށް ެވގެންދާނެ ބާވައޭ ައޅުަގނުޑ 

ނޑިޔާެރއްެގ  ނަޒާޙާތްތެިރކަން ެގއްލިގެްނއުޅޭއިުރަގއި ިދވެހި ސަރުކާަރކަށް އެ ކަމެްއ  ހިތަށްއަރަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ްމގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކަށް އެކަން ބޮެޑއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ނަޒާޙާތްތެިރކަން ބޮޑެއް ނުޭވ. ޕީ.ޕީ.އެ

ގެއްލުން ކަމަށް ވާނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވާ ގޮތަަކށް ވަކި ަބޔަކަށް ކޮރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ބިންތަކާ 

ނޑުމެންނަށް ނަޒާޙާތްތެރިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ގެއްލުނީމާ އެްއޗެހި ނުދޫކުރީމަތޯ؟ މީ މިއަދު އުފެދޭ ސުވާލަކީ  1240. ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަަމ  ފިޔަވަުޅއަޅާ ތަެނއް މި ަޤއުމަކު ނުފެނޭ ވެރިންނަށް ތިބޭ މީހުންގެ ފަރާތުންނެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެ ންމެ ހަމަ މި ތަނުގައި އެކަމާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ. ދެން އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ، މި ބިލަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިންޤިލާެބއް މި ޤައުމަށް ގެންނާނެ ބިލެކޭ. 

ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ައޅުަގނުޑމެން ބިރުގަނޭ މި ބިލުެގ ަސބަބުން މި ޤައުމަށް ައއިްސ ދާނެ އިންޤިލާބަކާ ހުރެ. މި 

 1245ރިހާ ބިންތަކެއް ވިއްަކއި، ބޭނުން ބަޔަކު ޖީބަށް ބޭނުން ވަރަކަށް އަޅަިއގެން ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް މީގެްނ ޤައުމުގެ ހު

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަކަށް ހަދައިފިއްޔާ  އެްއވެސް ފައިާދއެއް ނުވާނެ ޮގތަށް މިހާރު ބައްޓަންކުރެވިފަިއ އޮތް ގޮތުން، އަުޅގަ

ގެއްލުންތައް ެވގެންދާނެ. ރައްޔިތުންގެ ބިމާ، ުހރިހާ އެއްެޗއް އެ މީހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ދެން ވަޒީާފެގ  ދޫކޮށްލާއިރުަގއި އެ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެން ލިބޭނެ އެްއވެްސ ފައިދާއެްއ އަުޅގަ

ހޭނެ ވާހަަކއެއް ޯނވޭ. ހަމަ ބޭރުމީހުން ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ ވެސް ަކނޑަެއޅިގެން ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ވަޒީފާ ދޭންޖެ

 1250ގެނެސްގެން ެވސް ވަޒީފާދެިވދާނެ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވެސް ގެރެންޓީެވގެންާދ 

. ވަިކ ކަމެއް ނޫން މީކީ. އެތައް ދުަވހެއް ވެގެންާދއިރު ބިންތަކަށް ކުއްެޔއް ދަްއކާކަށްނުޖެހޭ. ޓެކްސެއް ދައްާކކަށްނުޖެހޭ

ބަޔަކު؛ ހަމަ ވަިކ ފަރާތަކަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުްނ ފަރާތަކަށް ހަމަ ކޮރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އޮތް 

ނޑު ހަމަ ކިޔަން ބޭނުންވަނީ ަވގުންގެ ބިލޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.  ބިލެއް. މިއަށް އަުޅގަ

 

 1255 .. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ދަނީ އެޖެ ށް ހުރި ވޯޓަށް އެހުމަ 12ންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އަޅުގަ

ކަންކަމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގައި ޢާއްމުކޮްށ 
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 1260ރާ އުސޫލުން އަދި ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ ވެްސ ޮއވޭ ވޯޓަށް ރަނގަބީލުޖަހައި ޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަްނ ޢަމަލުކު

ކުރިއަށް ދާއިރުަގއި ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނުނެގޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް 

ބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނޭރުވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ދުވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެިއން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ ހުރި ކަންކަމުގަިއ؛ ވޯޓަށް ދަންނަވަން ހުރި 

ްއ ފަހަރު ޗެކުކޮށްލެްއވުމަށް ކަންކަމަިއގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް އަދިވެސް އެ 

 1265ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އެންެމ ފުރަތަމަ މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއަޞ  1/0.އަސްޢަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅުުމގެ ޤާޫނނު އުވާލުުމގެ ބިލު، މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަ

 ފަނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 1270 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެން

 1275 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    65    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސް

 1280 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1285ވޯޓުެގ ނަތީޖާ މިގޮތަށް ާފސްވުމާެއކީަގއި މި ބިލު ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮުނވިއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. 

ަވޑަިއގެން ތިއްބެވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯުޓ ގަީޑގައި އިށީނދެ
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ނޑިޮކޅުތަުކގައި އިށީނދެވަަޑިއގެން ތިއްބެވުމަްށ  މެންބަރުން ވޯޓަށް އަހަމުންދާއިރު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

ވައްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފު

ނުޑގެ ސަރަހައްދުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  6/16.ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 1290އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 އެދެން. ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 1295 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1300 12 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

    64    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 1305 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލު ފާސްުވމާ ގުޅިގެްނ؛ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމުަގިއ  މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ދަންނަވަން. އަދި

ދަންނަވަން. މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރޔަށް ގެންިދޔުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ފޮނުވޭނީ ަޤުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަްށ 

 1310 ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 1315ބުން ނިމުމާއެކީގައި އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ ވޯުޓގެ މަސައްކަތުްނ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތް މި ހިސާ

ނޑުމެން މަސައްކަ 11.1ުކރިޔަށް ގެންދާނަން.  11. އާދެ! 11.1އައިޓަމު  ްތ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކުރީގަިއ ަގއި އަުޅގަ

ކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވެސް ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިަޔ ސަރު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކް ޒޯންެގ ބިލުެގ ބަހުސް ކުރިޔަްށ ގެންިދއުން. މި ބިލުގައި ަވގުތު ހުރި ގޮތާިއ 

މި އަުރވަނީ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ވަގުތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ޮއތް ގޮތުން މި ވަގުތު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު

 1320 މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދަށް.

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް މުހަންމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މީދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު އެންެމ ފުރަތަމައިނުން ވެސް މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ  `. އަުޅގަ

ސަށް މި ރަމްޟާން މަހުގެ މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއި ރައީ

ނޑު މި ރަމްޟާން މަހުގެ މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނުޑ   1325ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ  ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިވޔަފާރީގެ ކަންަތއްތައް ޮގއްސަ އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި ެއކަށޭނަ، ރަނަގޅު ފިަޔވަޅުތަެކއް އެބަ އަޅަންޖެހޭ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ހަލާކުވެ، އިންވެްސޓަރުންގެ ކުރިމަތީަގއި

ސިގްނަލްޖެހި، ރާއްޖެ އަށް ިއންވެސްޓުކުރާ މީހުން މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ މަދުވެފަ. އަދި ރާއްޖޭަގއި ނުހެދި؛ ާރއްޖޭެގ 

 1330 ރަންބިސް އަޅާ ކުުކޅު ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން ދަޢުވާކުރާ ާރއްޖެ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްަދނީ ލިބޭ، ފޮރިން ކަރެންސީ 

ލިބިދޭ އިންޑަސްޓްރީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ައށް އިންވެސްޓުކުރާނޭ ބޭރުެގ ފަރާތްތައް މި ވަނީ 

ބޭންކު؛ އާދެ! ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ރަށްަތއް  6އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބިފަ. ރާއްޖޭަގއި މިހިރަ 

ންކުަތަކކުން އެ ފައިސާ ެދވޭނެ މުްއސަނދިކަމެއް އެ ބޭންކުަތކުން ހަދަން ލޯނު ހޯދަން ގޮއްސި ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ބޭ

ލިބިގެނެއް ނުދޭ. އަދި އެ ބޭްނކުތަކުަގއި ފައިސާ ހުރި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ވޭުތވެދިޔަ ތަނުގައި ަބއެއް އިްނވެސްޓަރުްނ 

 1335ިއ، ދެ އަހަރު، ތިން އަހަުރ މިިލއަން ޑޮލަރުން ބޭންކުތަކުން ފައިސާ ނަންަގވަ 51މިިލައނުން،  111މިލިއަނުްނ،  61

ވެސް ނުހެދި ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭންކުތަކުން  51ވެގެންާދއިރުަގއި ރިސޯޓު ވެްސ ނުހެދި، ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ %

އެ ވަނީ ދުއިަސއްތަ، ތިްނސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރު އެ މީހުންގެ ކެޕިޓަލަށް ވުރެ ބޮޑު ބައެއް އެ ވަނީ ގެއްލިފަ. 

ހާުރ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ އިްނވެސްޓުކުރަން ބޭނުްނވާ ޭބންކުތަކުންނާއި ފައިނޭންޝަލް އެކަމަކު ސަބަބުން މި

އިންސްޓިޓިއުޝަންަތކުން ިމ ތިބެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ އިންެވސްޓުކުރަން ބޭނުންެނތިފަ. އަދި ާޚއްޞަކޮށް ދުރު 

 1340ދ. މިހެންގޮސް މާލެއާ ދުުރ ތަންތަނުގައިާވ ރަށްތައް؛ ިމސާލަކަށް ބުނާ ނަމަ، އަްއޑު އަތޮުޅ، ލ.އަތޮުޅ، ގ
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ތަންތާނގައި ތިބޭ؛ ހުންނަ އަތޮޅުތަކުަގއި އިްނވެސްޓުކޮްށގެްނ މިހާހިސާބަށް މަސައްކަތްކުިރ ހުރިހާ އިންވެސްޓަރުންނަށް 

އަހަުރ  6އަހަރު،  5އަހަރު،  4އަހަރު،  3މި ދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުން. ބައެއް ރިސޯުޓތައް ހެދި 

ނޑުމެން ދިވެހިންގެ ވެގެންާދއިރު ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އަޅުގަ ަގއި އެ ރިސޯޓުަތކުން ބޮޑެތި ގެއްލުންވަމުންިދޔުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކިއ  ތެރެއިން އެްއވެސް ބަޔަކު ޭބނުންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑި ވަރަށް ބޮޑަށް ހާނަން އެ ނޑުމެންގެ ސިުކނޑީގެ ތަަނވަސްކަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިކު  1345ބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ދެން ބަލައިލަންވީ ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެވަުރގެ ކުިދކުދި ޤައުމުތަކުަގއި؛ އަދި މިހެން  ހުޅުވާލަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ެކއް ނެތްކަން. ބުންޏަސް އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ރާއްެޖވަރުގެ މާ ކުދިކުިދ ޤައުމުތަކެއް ނެތްކަން. މާ ގިނަ ޤައުމުތަ

ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދު ހަލާކުެވގެންދިއުުމން ނޫނިއްޔާ ަޤއުމެްއގެ  އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ިއކޮނޮމިކް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުެވގެންާދ މަންޒަރު އަޅުގަ ނޑުފު އިޤްތިޞާދާ ދޭތެރޭގައި އިތުާބރުނެތުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމު ހަލާކުވެ، ފު

ނޑުމެން ފެނިގެން އެބަ ދޭ. މިފަދަ   1350ޮގތަކަށް ކަންތައް ދިމާެވއްޖެ ނަމަ، ދެން ކަންތައް ކުރަްނވީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ވިސްނަިއ ފިކުރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދަކީ ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ މި އިޤްތިޞާދު ކޮޅަށް ަނަގިއ 

ނޑުެމންގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ބުނި ނޑުމެން ބުނިން، ޖަހައި، އަދި އަުޅގަ އިރުަގއި އަުޅގަ

ހާސް  12ހާސް ޑޮލަރު،  6ައހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާރު މި ލިބޭ  5އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެރިކަން ިނންމާލައިގެން ދާއިރުަގއި 

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި މިއަދަކީ އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލީ ގޮތުން މި  ޑޮލަރު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިދެވޭނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 1355ކަތް ފަށަންޖެހޭ ދުވަސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްަކިއގެން ކަންތައްތައް ިއޞްލާޙުކުރެވިދާެނ. މަސައް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންސާނުްނނަކީ ފުރިހަމަ ބައެއް ނޫން. އިންސާނުން ހަދާ ބިލުގަިއ ނޫނިއްޔާ އިންސާނުން ހަދާ 

މަނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް ހުރެދާނެ. އަދި ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކުގަިއ، ޑްރާފްޓުތަުކަގއި ކުށް ހުރެދާނެ. އަދި ހިތްހަ 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ތިއްެބވި. ކޮްނމެ ބޭފުޅަކީ ވެްސ އަުޅަގނުޑ  85ކަންތައް ވެސް ހުރެދާނެ. މި ތަނުގައި 

އްޔިތުންނަށް ގެއްލުާމއި ދެކޭގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނ ދެކެ ލޯބިވާނެ މީހެއް. ަރއްޔިތުންަނށް އިޙްތިރާމުކުރާނެ ބޭފުޅުން. ރަ

 1360ހަލާކު ލިބެން އެދޭނެ ބައެްއ ނޫން އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑމެން ވުޖޫދަށް ގެންނަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ސްޕްޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯްނގެ ބިުލ މިއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު މެންނަށް މީގައި ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމަށް އަންނަ ބޭފުޅަކު ބިލެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ބާރެްއ އޭާނގެ އަތުަގއި އޮންނާނެ. އެހެންެވގެން މި ކިޔަނީ އެްގޒެކެިޓވް ަޕވަރ. 

ނޑުމެން ިވޔަފާރިކުރާ ޝޮޕެއް  ހުޅުާވ ބަހައްޓާފައި ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން ރިސޯޓެއް ނޫިނއްާޔ  މިސާލަކަށް އަުޅގަ

 1365ހޮޓަލެއް ހުޅުަވއި ބަހައްޓާފަިއ އެ ތަނަށް ޖީ.އެމަކު ލާފަިއ، ޖީ.އެމްގެ ދެ އަތް ބަނދެފަިއ ހުރީމާ ޖީ.އެމަށް އެ ތަން 

އަށް އިތުބާރު ވެސް ކުރަން  ހިންގާކަށް ނޭނގޭނެ. އޭނަ އަށް ފުލް އޮތޯރިޓީ ދޭން އެބަ ޖެހޭ އެ ތަން ހިންގަން. އޭނަ 

ނޑުމެން އެަބ އޮތް ޝަރުޢީ ކޯޓުަތއް. ިތ  އެބަ ޖެހޭ އެ ތަން ހިންގަން. އޭނަ ގޯްސކޮށް ކަްނކަން ކޮްށފި ނަމަ، އަުޅގަ
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ބޭފުޅުން ދެނެވަޑަިއގަންނަވާެނ އެންމެ ފަހުން ފްރާންސްގެ ވެރިކަންކުރި ނިކޮޯލސީ؛ އޭނަ މިހާރު އެހެީރ 

އެހެރީ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި، ޕޮލިހުގައި. އޭނައާ ުސވާލު އެ ކުރަނީ. އޭނަ  ކޮންތަކެްއގައިތޯ؟ މިހާރު

 1370ވެރިކަންކުިރއިރުަގއި ނާޖާިއުޒ ގޮުތގައި ފްރާންްސގެ ސަުރކާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަުބން، ފްރާންސްގެ ަރއްޔިތުްނ 

ވެްސ ފުރިހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއެްއ  ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނަ މިހާރު އެހެރީ ޕޮލިހުގައި. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގައި

ނޑެްއ ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުްނގެ ާޤނޫނުއަސާސީ އަކީ ފަސޭަހއިން  ނޑުފު އެބަ އޮތް. ރަްއޔިތުންގެ ޤާޫނނުއަސާސީެއއް ފު

 އެމެންޑުކުެރވޭނެ އެްއެޗއް ެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރަްއިޔތުންގެ ޙައްޤުތައް ޭއގައި ފުިރހަމަ ގޮތުގައި އެކުެލވިގެންދާނެ.

އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮްށެގންނުވާނެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މައްަޗކަށް ެއއްެވސް ޤާނޫނެްއ 

 1375ނުހެދޭނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަމއްޗަށް ހެދޭ އެްއވެސް ޤާނޫަނކީ ބާޠިލު ޤާނޫނަކަށް ެވގެންަދނީ. އެހެންވީމާ، ސްޕެޝަލް 

އެހެން މީހުންގެ މުދާތައް ނަގާ ވާހަކަ އާއި އެހެން މީހުންގެ ވިޔަފާރިތައް އިކޮނަމިކް ޒޯނުގެ ބިލު އަުއމާއެއްކޮށް 

ނުޙައްޤުން އަތުލާ ވާހަކަ އާއި މިފަދަ ވާަހކަތަކަީކ ޮއޅުވާލުމަށް ރަްއޔިތުންނަށް ދެއްކޭ ވާހަކަތަެކއް. އެފަދަ 

ނުޑ މި ބަރަކާތްތެރި ެވގެްނވާ ރަމަޟާން މަހުގަިއ ތި އޮޅުވާލުންަތއް، އެފަދަ އޮުޅާވލުންތައް ނުއޮުޅވައިލުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ   1380ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ޮހވާފަިއ ތިބި ބަެއއް. އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ކުރާ ޢަމަލެްއގެ ަސބަބުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤިޔާމަތް  ކަމެއްގެ ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އަުޅގަ ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން ހަލާކުެވގެްނދިޔުމަކީ އަުޅގަ ސަބަބުން އަުޅގަ

ދުވަހުން ނަރަކަ އަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައމާނާތްތެރިވާންޖެހޭ. ޤައުމުގެ 

ނޑުމެންގެ ގާުތގަިއ  ރައްޔިތުންނަށް ތެދުބަހުން ވާހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމާއި މަކަރުހެދުން އަޅުގަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ސްޕެޝިއަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލަކީ ރާއްެޖ ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭވަުރގެ  އޮެވގެނެއް ުނވާނެ. އަުޅގަ

 1385ގެނެްސދޭނެ ބިލެއް. ައޅުަގނޑުމެްނ ރަޙުމަތްފުޅާއި އިރާދަފުޅާ ެއއްކޮށް މި ަޤއުމަށް هللا ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއެއް 

ނޑުމެންގެ ަކއިރީަގއި ހުރި ޤައުމުތަކާއި ކުިރއަރާފަިއ ހުރި ޤައުމުތަކުން ކުރި  ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް އެބަ ފެނޭ  މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮބަިއކަން. އެ މަސައްކަތްަތކަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ަގއި ހުރި ފައިސާ މަދުވެގެން، ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން، ޤައުމުތަކަްށ ގޮސް އާދޭސްކޮށްގެން ލޯނު ޤައުމުތަކު

ވެސް ނެގޭނެ ގޮެތއް ނެތިގެްނ، ދެން ކޮން ކަމެއްތޯ ކުރީ؟ ސިންގަޕޫރުން ކޮން ކަމެއްޯތ ކުރީ؟ ދުބާއީ ކޮންކަމެއްތޯ 

ނޑުމެން ދުބާއީ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ސިން  1390ގަޫޕރުގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. ަތިއލެންޑުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ކުރީ؟ އަުޅގަ

ހަމަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުތަކެއް ހެދީ. ހަދައިގެން ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ ވެސް 

ން ލިބިގެންދިަޔއީ. އޭެގ އިތުރަށް އެަބއިމީހުންނަށް ލާރި ލިބެމުންދިޔައީ. ޭއގެ ަސބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އުާފެވރިކަ

ސަބަބުން ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހުރި ފައިާސ؛ ރިޒަރވް އެަތއް ސަތޭކަ ގުަނއަަކށް އިތުރުެވގެންދިޔައީ. ިމއީ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ާވހަކަ އަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
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 1395ވަޠަާއލާ ދެއްވާފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޚަޒާނާ ައކީ ޯކއްެޗއްކަން ައޅުަގނޑުމެން ެއަބ ސުބްޙާނަހޫ هللا އޮތް 

ވިސްނަންޖެހޭ. އެއީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރީތިކަމާއި ސާފުކަމާ އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ސައްތަ އިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް 

ނޑުމެންގެ ނަޞީބު. އަދި އަޅުަގނޑުމެ ނޑުމެން ައއުމާ އަޅުަގނޑުމެން ވިކަން މިީއ ައޅުގަ ންނަށް ިއކޮނޮމިކް ޒޯނު އަުޅގަ

އެްއކޮށް ކޮންމެހެން އިސްލާމް ދީން ފޮހެވިގެންދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ވާހަކަަދއްކާކަށްނުޖެހޭ. މި ބިލުަގިއ 

 ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކޮށްފައި މި އޮތީ. 

 1400 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން. 

 

 1405 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:އަޙް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ިނޒާމީ މަްއސަލައެްއ މި ނެގީ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުންދާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު  ގަ

ނޑުމެން މެންބަރުން ނޫޅުއްާވ ަގޑިތަުކގަިއ  ނޑުމެން ފުރުޞަތަކަށް އެދިފަިއ ޮއއްާވ، ިމތާނގައި އަުޅގަ ގަީޑގަިއ އަުޅގަ

 1410ެލއް ގޮތުން އޮންނަ ގޮަތކީ އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ހާޒިރުވެ ނެތް ވާހަކަ ޮގވަމުންިދޔުމަކީ ެއއީތޯ ޢާއްމު އުސޫ

ނޑުމެން ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުެމއް  އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އެހެން މި ދަންނަވާީލ މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  1345 ނޑުގެ ނަން ގޮވައިފާނެތީ އަުޅގަ ގައި ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސަތުން އިރުކޮޅަކުން އަުޅގަ

ނޑު ިއނީ ކޮމިޓީގައި. އިންދާ މި ބިރުން މަ ޑުކޮށްލައިގެން މިާހރު މި އިނީ އަނެއްާކވެސް. ދެންމެވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ިމ ތަނުގަިއ ހާޒިުރވެ ނެތް ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ެއކަން އޮންނަ އުސޫަލކީ ކޮަބއިތޯ  ގޮވަމުންދިަޔއީ އަުޅގަ

 1415ހަށް ހާޒިރުވެ ނެތް މެންބަރެއް ގޮތުަގއި ހުންނާކަށެއް ބަލައިލަން. އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ އެްއވެސް ހާލެްއގައި މަޖިލީ

އިނގޭތޯ. ކޮމިީޓއެްއގައި ހުްއޓަސް ވެސް ެއއީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތެްއގައި ހުންނަނަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ މި ތަނަށް އި ންތިޚާބުކޮށްފައި ލައިްވކޮށް ދަްއކަމުންދާ މަޖިލީހެއްަގއި ައޅުަގނޑު ާހޒިރުެވ ނެތް ވާހަކަ ޮގވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ޭބނުމެއް ނުވޭ ެއކަހަލަ އިލްޒާެމއްަގއި ެއޅޭކަށް. އެހެންވީމާ،  ތިބި ރައްޔިތުން ވަރަށް ދެަރާވނެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 އެކަން ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްަލން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މި ނެގީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 1420 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީތަކަށް ޝުކުރިއް

ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާފަިއ ކޮމިޓީއަކަށް ަވޑަިއގަންަނވާިއރުގައި އިދާރީ މޭޒަށް އެކަްނ 

ްށ ވަރަށް ފަސޭަހާވނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ތަަނށް ވަަޑިއގެން މި ތަނުަގއި އަންަގވައިަލއްވާަފއި އޮތިްއޔާ އަޅުަގނޑަ

 1425އަޅުަގނޑުމެން ނަން އިޢުލާނުކުރެވޭ ހިނދު މެންބަރަކު ތެދުވެަވޑަިއގެން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ނެތިއްޔާ މި ތަނުގައި 

ގެ ބޭނުމުަގއި. އެހެންވީމާ، ނެތޭ ނުބުނެ، މަޖިލީހުގައި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ ނެތް ވާހަަކ ދަންނަވާފައި ުކރިއަށް ގެންިދޔުމު

ނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަަކ ދެންނެވީ.  ކުރިއަށް ކޮންެމވެސް އެްއެޗކޭ ބުނެފައި ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މި ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ެއއްބާރުލުންދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.

ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑއިގަންަނވަންޏާ، ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާފައި ކޮމިޓީ ހިނގާ ަގޑިއަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަްށ 

 1430ވަންޏާ އިދާރީ މޭޒަށް އިޝާާރތްކޮށްލެއްިވއްާޔ ވަރަށް ރަނަގޅު. ހަމަ މިއާއެީކަގއި މުޅި ަމޖިލީހުގައި ތިއްެބވީ ވެސް ހަމަ 

ންބަރުން ކަމަށް ވާތީ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ައއު މެ

ވަނަ މާއްދާ ޖަދުވަލުަގއި އޮންނާެނ  44އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަުތގެ ބޭނުންކުރާނަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި އަދި 

އި ރިޔާސަތާ ދޭތެރޭ ހުރަސްނުކުރެްއވުން. އެކަމަުކ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި މަޖިލީހާ

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކިބައިން އެދެން،  މިފަހަކަށްއައިސް ހަމަ ޢާއްުމކޮށް އެކަން އެބަ ހިނގަމުްނދޭ. އަުޅގަ

 1435މެންބަރަކު  ވަނަ މާްއދާގައި އޮންނާނެ 46މިކަން މިގޮތަށް ނުކުރެއްވުމަްށ. ހަމަ އެއާއެީކގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އެ މެންބަރަކަށް އުނދަޫގވާ ގޮަތށް ނުވަތަ މަޖިލީސް ތެރޭ އަުޑގަދަާވ ގޮތަށް ެއއްވެްސ 

މެންބަރަކު ވާހަކަދައްަކއިގެްނނުވާނޭ. މިކަން ވެސް މި ތަނުގައި ތަކުރާރުވަމުންދާތީެވ އެކަމާ ގުޅިގެން ޢާއްމުކޮްށ 

ނޑައިލާފައި ުނދަންނަވަންވެގެން މިހާތަނަށް އެްއޗެްއ؛ މެންބަރުން ގާތުގަ ިއ، ވާހަކަދައްކަަދއްކާ ހުންނަ މެންބަރަކު މެދުކަ

މަޑުކުރީ. އެހެންނަމަވެްސ މެންބަރުން ތިޔަ ނުކުތާތައް ަނންގަާވއިރުަގއި ިރޔާސަތަށް ަފސޭހަވާނެ ގޮތަށް މި ކަންކަން 

 1440ދޭ އެދުމެއް. މެންބަރުން ދެއްވާ ެއއްބާރުލެްއވުމަށް ވަރަށް މެންބަރުން ވެސް ގެންެދވުމަީކ ރިޔާސަތުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެ

ނޑު ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ނަޢީމަށް. ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލައިގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުަމށް؛ ބިލުގެ ބަހުސަށް. 

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނު

 1445ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިހާރު ބަހުސްކުެރވުމުން މި ދާ ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލާ ބެހޭ 

ނޑު ދަންނަަވިއލާނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގައި  އަޅުަގނޑަށް ގޮތުން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެޭވ ހުށަހެޅިގެން ޮގސްފައި މި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް 

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެްސ  ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. ދެން އެކަމަކު ވެސް އަުޅގަ
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ބިލުގައި ެވސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް  އިޞްލާޙުކުެރވެންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެގޮތުން މި

 1450އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރެވއޭ. އެގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ މި ވަނީ އިންތިހާ އަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 

ބަލާއިރު، ތައުލީމީ ޙާލަތާިއ ޞިއްީޙ  ރަނގަޅުވުމަށް ބޭނުންވެފައި ދިވެހިރާއްޖެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ތަފާތު ޙާލަތްތަކަށް

ޙާލަތާ، މި ކަންކަމުގެ އިުތރަށް ދާއިރާތައް ކުރިއެުރވެްނ އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރަނގަޅުެވގެން ކަމަށް ވާތީ. 

އެހެންނަމަވެސް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ކުރިއަުރވަން ޭބނުންވާއިރު ެވސް ވިސްނާލަްނޖެހޭ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި 

ޤުލާލަށް ބުރޫނާރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ގެންިދޔުމަށް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ބިލުތައް ފާސްވެގެންދާއިރު އިސްތި

 1455ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާއި ުޞލްޙަމަސަލަސްކަމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނަގޅަްށ 

ތައްަތއް ނިމިގެންދިޔުން މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގަިއ ދެމިއޮންނާނެ ގޮތެްއގެ މަތީން މި ބިލުގެ ކަން

ނުޑ ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑަށް ފެނެއޭ ހަމަ ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. ެދން މި ބިލު ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ އަުޅގަ

 ިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އިތުރަށް ދިރާސާކުރަްއވާފައި ަރނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައްަތްއ ރަނގަޅުކުެރއްވުމަށް. ޝުކު

 

 1460 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ. އާދެ، ސްޕެޝަލް އިކޮނޮިމކް ޒޯނެްއ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަލަށް އައު މޮޑެެލއް؛ އާދެ، 

ކަމެއް ދީގެން މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރާއްޖެ އަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުެރވޭނެ ގޮތަކަްށ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އަހަމިއްޔަތު

ނިޑވަުޅގަިއ މިފަދަ ކަމަކަށް ސަުރާކރުން އިސްނަންަގަވއި އަދި  އަންނާނެ ދިމާލަކަށް މިސްާރބުޖަހާފައި މި ވާ ދަ

ްނ ސަރުކާރުން މިކަން ތަންފީޛުުކރުމަށް ޓަކައި މި ކުަރއްވާ މަސައްކަތަށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތު

 1465އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަ އަްށ ތާއީދުކުރަން. އަދި ިމ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަުރން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގަިއ، މީަގއި އަުޑއަހާ މީހުންނަށް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަހަލަ ވާހަކަފުޅުތަކެއް އެބަ ދައްަކވާ. 

ވަނަ  50ވަނަ މާއްާދ،  54ވަނަ މާއްދާ، އަިދ  48ބޭނުންވޭ، މި ާޤނޫނުގެ އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން 

ވަނަ މާއްދާ ބައްލަްއަވއިލަްއވައިިފއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް  03ވަނަ މާއްދާ،  02ވަނަ މާއްދާ،  65މާއްދާ، 

. މިއީ ވަކި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ތި ބޭފުޅުން މިތާ މި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ހައްލު މީގެން ލިބިގެންދާކަން

 1470މި ދައްކާ  އަދިވެސް މިތާނގައި ނޫންނަމަ ،މުގައިކުުރމުގެ ބޭނުނުބައި ނިޔަތެއްަގއި ކަޅު ފައިސާ އެތެރެސަރަހައްދަކަށް، 

ތަޢާރަޟްާވ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްއެވސް ޤާނޫނަކާެވގެން ކުާރ ކަެމއް ޫނންކަން. ނިޔަެތއް އޮ އިހަލަ ތަފާތު ނުބަކަ

ނޑުމެންނަށް މީގެްނ ކަަށަވރުކޮށްދޭ އެބަ. އަދި ހަމަ އެެހންމެ އެ ތަނަށް އެތެރެކުރާ އަ ޤާނޫނެއް ނޫންކަން ވެްސ  ުޅގަ

ތަކެއްަޗކީ ެވސް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޑިއުޓީ ނެޭގ ގޮތަށް، އަދި ދައުލަުތގެ ހުރިހާ؛ ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ 

ސް ތަނަވަސްެވގެންދާަކން މުއައްސަސާަތކެއް ެއއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް، އެކަން ވެ

 1475އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ބަލައިލީމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. އަދި އެތެރެކުރާ ފަިއސާ އާއި ބޭރުކުރާ ަފއިާސ 
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ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި މާއްދާތަްއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސެންޓްރަލް ޭބންކު؛ އެމް.އެމް.ޭއ އަްށ އެނގޭނެކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ބަލައިލީމަ އެނގޭނެ . އެހެންީވމާ، ވަރަށް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބައެއް ވާހަކަފުޅުަތއް މި ތަނުން ދައްކާތީވެ އަުޅގަ

ހިތަށްއެރީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މާއްދާގެ ނަންބަރުތައް ކިޔާަފއި މި މާއްދާތައް ބައްލަަވއިެލއްވީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި 

ބޭފުޅުން ތި ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަކާ ެމދުގައި މި ޤާނޫނުގައި އެބަ  ދައްކަވާ ވާހަކަަތކަށް ހައްލު މިއިން ލިބިގެންދާނޭ. ތި

ނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުން މިއަދު ނުބައި   1480ހުއްޓޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅިފަ. ެއހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަްށވެސް މިއުޅެނީ އަުޅގަ

ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުަގއި ކުރާ ކަެމްއ  ނިޔަތެއްަގއި ނުބައި ގޮތަކަށް އޮޅުވާަލިއގެން ތި ވިދާުޅވާ ަކހަލަ ވިޔަފާރިެއއް މިތާ

ނޫނޭ. އެކަން އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ހަމަ މުހިއްމު 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ކަންަކން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތަްށ  ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ދެކެނީ. އަދި ހަމަެއއާެއކު ައޅުގަ

ރު ވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކުން ތަފްސީލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އިންވެސްޓަރުންނަށް ބަލާއި

ނޑުމެްނގެ   1485ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިތައް ޙިމާޔަްތކުރެވޭެނަކން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ައޅުަގނުޑމެން ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވެގެންދިަޔ ޮގތް. ެއގޮތަށް މި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުންނާ މެުދ  ތަޖުރިބާ އެބަ އޮްތ ޖީ.އެމް.ާއރު ކަންތައްަތއް

ވަނަ  0.ކަންކަން ވާކަށް އަޅުަގނޑުމެްނނެއް ނޭދެން. އޭރުވެސް އަުޅަގނޑުމެން ގޮވަމުން ގެންިދޔައީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން ުބނަމުން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާއްދާ ާއއި އެތައް ަބިއަވރު މާއްދާތަކެްއގެ ނަން ކިޔާފަިއ އަުޅގަ

ވަނަ  268ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކުާރ ކޮންމެ ކަމެއް ވާނީ ބާޠިލް އެްއޗަކަށޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1490މާއްދާގައި ވެސް ބުނެފައި ޮއންނާނެ ކޮންމެ މީހަކު ކުރިކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެކަެމއް އެގޮތަށް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންާޏ 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނެފައި އޮންނާނެ. އެ ވާހަަކ  268ދާނީ ބާޠިލު އެްއޗަކަށޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެކަން ެވގެން

އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަަދއްަކިއ އޮއްވާ އެމް.ޑީ.ޕީން މިތަނަށް ޖީ.އެމް.އާރު ގެނެސްގެން އެ ކަންކަން ކުރީ. އޭުރގައި 

ވެފަިއ، ދެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ތަނަށް އަންނަ މިތަނަށް ޖީ.އެމް.އާރުން ގެނަިއ ފައިސާ އެއީ ހުދު ފައިސާ އަށް 

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި އަންނަ ފަިއސާ އަކީ ކަޅު ފަިއސާ އަްށ ވާންޖެހޭނެ ސަބަބެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ިމ 

 1495އަންނަ  ތަނަށް ދޮން ފައިސާ މި ތަނަށް އަންނާނީ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ހަމައެކަނި ޔޫރަޕުން. ދެން އަންނަ ކޮންމެ ތަނަކުން 

ނޑުމެންނަކަށް މާނައެއް ނުކުރެވޭނެ. އެެހންވީމާ، ކަންކަން ކުާރއިުރގަިއ  ފައިސާ އަކީ ކަޅު ފައިސާ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ރަނގަުޅ އެޖެްނޑާތަކެްއ ގެނެްސގެން މަަސްއކަތްކުރާއިުރަގއި ެއއަށް އެއްާބރުލުންދިނުމަކީ ރައްޔިތުންެގ 

ނޑުމެން ނުކޮށް، މިއަށް މަލާމާތްކޮށް، މިއަށް ޖެއްސުންކުރާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަ މެއް. މިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ވަރަށް ގިަނ ދަތިތައް އެބަ ހުރި. އަދި  ނޑުމެްނގެ ޤައުުމ ތަރައްޤީކުރަން އަުޅގަ ވަންޏާ އަުޅގަ

 1500ވި. ސިންގަޕޫުރގައި ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތް މި ސިންގަޕޫރާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން މިތާ ވާހަކަދެއްކެ 

މަޖިލީހުގައި މި ަވގުތު ރިޔާސަތުަގއި ތި އިންނެިވ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަިދ ޑުބާީއގައި މިކަން ކުރާ ގޮތް ތި ބޭފުޅާ އަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ރަނގަުޅ؛ 
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ރާއްޖެ އިން ޭބރުގައި ކަްނކަން ހިނގާ ގޮތް ނޭނގޭ މީހުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި ެއކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެން

ވާހަކަދެްއކީމަ ކަމަކުނުދާނެ. ޑުބާީއގައި ވެސް ޮއވޭ ިޑއުީޓފްރީ ވަކި ޒޯނެއް އޮވޭ. އެ ތަނުގައި މާދަމާ ހުޅުހެންވޭރު 

 1505އެއް ފަށަން ވެއްޖެްއޔާ ެވސް ފެށޭނެ. ހަމަ އެ ޙައްޤުަތްއ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮސްފައި ވިޔަފާރި 

ލިބިގެންވާނެ އިނގޭތޯ. އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގަންނަވަްނޏާ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ 

ނަޑށް ވެްސ ެއ ޙައްޤު އޮންނާނެ.  ނޑު ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ މިއީ އަލަށް ކުރަްނ އުޅޭ ވެސް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުގަ

ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ ދުނިޭޔގެ އެހެން މީހުން ވެސް ކަންަތއް ކުރާ ގޮތަށް ކުރަްނވެގެން 

މި އުޅެނީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ މިފަދަ ޒޯނެއް ހަދާފައި މިއީ ަވކި ކަހަލަ ެޓކްސްަތކެއް ފްރީ ޒޯނަކަށް ހަދަން 

 1510ކަތް މި ކުރަނީ. މިކަން ކުރީމަ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިްނވެސްޓުކުރާނެ ީމހުން އަންނާނެ. މި ތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައް 

ގެންނަ ފައިާސ ވަންނާނީ ބޭްނކުތައް މެުދވެރިކޮށް. ބޭންކުަތުކގަިއ އެ ަފއިސާ ހުންނާނީ. ެއ ފައިސާ ވަންނަކަމާިއ އެ 

ނޑުމެ ންގެ އެމް.އެމް.އޭ؛ އާެދ، ސެންޓްރަލް ބޭންކަށް އެނގިގެްނ ފައިސާ ބޭރުވާކަން ދިވެހިާރްއޖޭގައި މި އޮތް އަުޅގަ

ހުރިހާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް ހެދިގެންދާނީ. މި ހެދޭ ބިލުގައި މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް އަލިއަުޅަވއިލާފައި އެބަ އޮތް. 

ގޮތަްށ  އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އޮޅުމެއް އަރާ

 1515ވާހަކަދަްއކައިިފއްޔާ ެއކަން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކު، އެ ކަންކަން އެނގޭ ބަަޔކު؛ އާެދ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލު 

ނޑު މިދެންނެވި މާއްދާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިތާ ވާހަކަދަްއކަވާ ކަމަށް ވަންޏާ  ދިފާޢުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަރއްދު މީން ފެނިގެން އެބަ ދޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މިކަން ވެގެންދާނެ. މި ދައްަކވާ ވާހަކަ  އަށް ައުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ. އެ ބަދަލުތައް  އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ގެންނާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ގެންނާނަން. ކޮމި ޓީ ލެވެލްގައި ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެްނ   1520ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން ކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ބަދަލުތަކާ އެކު މި ޤާނޫނު އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރާއިުރގަިއ ސަރުކާރަށް މީގައި ޢަމަލުުނކުރެވޭ ގޮތަކަށް ފާސް ކޮށްިފ ފާސްކުރަމާ ހިނގާށޭ. މި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން؛ އާދެ، ސަުރކާރުން ކުރަން މި އުޅޭ ކަންަތއްތައް ކުރަން ވަރަށް އުނަދގޫވާނެ.  ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އުއްީމދުކުރަން އެގޮތަށް މިކަން ވެެގން...

 

 1525 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދެްއާވ  ޝުކުރިއްޔާ 

 1530ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2114ޖުލައި  10އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގައި.  11331
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