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 10:34 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/10އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ،  11:00ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

ގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ،  11:00 .2މިީޓގެ ސަބް ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮ 11:00. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .  3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ގައި  2:00 . މެންދުރުފަހ3ުކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



2 

 

 ތުރު މައްޗަންޮގޅީ އުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތައް. -4.2

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މާފަންނު ހުޅަނގު ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަޖައްސަވައިދެމުޙައްމަދު ފަލާޙް މެންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލި

 2015ޖޫން  29ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި  ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީއަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ ްއވުން އެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީހަމަޖައްސަވައިދެ މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ޖޫން  29ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ  ޕާޓީތަކުގެ

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

  އިޢްލާންކުރަން.

 

 .ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލުމަޖި ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މާފަންނު ދެކުނުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -5.1

ޓީގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސި) 2011/3ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ) 2011/3ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ަނންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު.

 2010/7ނަންބަރު ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -5.2

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނު( އަށް 

)ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  2010/7ގާނޫނު ަނންބަރު  ކިޔުން އިްއވުން.

 ގެނަުއމުގެ ބިލު. އިޞްލާޙުގާނޫނު( އަށް 



3 

 

 2008/11ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.3

 2008/11ގާނޫނު ނަންބަރު އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. )އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ 

 އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.އަްށ )އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނު( 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކާރިސާއާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ދިއްގަރުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.1

 2015ަގއި ބޭއްވުުނ،  2015ޖޫން  24ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަނީ  ޓުމުގެބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއް

 ދާއިާރގެ  ދިްއގަރުވަނަ ޖަލްާސގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ  8ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ަދއުުރގެ 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރައިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

الّسالم  .الحمد هلل رّب العالمين والّصالة والّسالم على أشرف المرسلين وعلى اله واصحابه أجمعين. `

ނުޑ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދަްއކާ ފުރަތަމަ ފަ .عليكم ހަރު ކަމަށް ވުާމއެކު އިްއޒަތްެތރި ިމއީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަހުނިޔާ ރައްދުކުރަން. ހަމައެއާެއުކ  ރައީސަށާއި ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާ، ިދއްގަުރ ދާއިރާެގ އެންމެހައި ލޮުބވެިތ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަުޅަގނޑުެގ ހެޔޮ ދުޢާާއއި ތަހުނިޔާ 

ނުޑ މިައދު މި ހުށަހަޅަނީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ކާރިާސއާ ބެޭހ ރަ އްދުކުރަން. އަުޅގަ

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ ބިލުެގ މުހިއްމު ނުކުތާތައް. މި ބިލަކީ ގުދުރަީތ ގޮތުންނާ އަދި ެއހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދިާމާވ 

ރާއްޖެ ސަރަހައްާދއި ިދވެހި ރަްއޔިތުންނާއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ގެދޮާރއި މުދަލާއި އަރަްއކާތަކާިއ ކާރިސާަތކުން ދިވެހި

އްާދއި ދިވެހި ރާސަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހަައދި ކާރިސީ ހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާެވއްޓާ އަިދ ބިނާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށާ

ކަމަށް ޓަކައި  ކުއްލި ހާލަތުތައް ުކރިމަތިވަމުންދާ ރައްޔިތުން ހުށަހެޅިފައިވާީތއާިއ އަރައްކާަތކާއި ކާިރސާތަާކިއ އަދި

ގޮތުން އުފެދިފަިއާވ  ގުުމގެ ކުރިްނ ކުރިމަތިވެފަިއވާ އަރަްއކާތަުކގެ ސަބަބުންނާިއ ދިވެހިރާއްެޖ ގުދުރަތީކާރިސާެއއް ހިނ

އި ކާރިސާތަކަށް މަސައްަކތްކުރުމަށާ ސް ުކޑަކުރުމަށް ދުރާލައިރާސަބަބުން ހުށަހެޅިފައިވާ ކާރިސީ ހިނާޒުކުކަުމގެ 

ޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބިލުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤް ތިބުމަށާއި އަދި މިށާއި ކާރިސާތަކުްނ ރައްކާތެިރވެތައްޔާުރވުމަ

ނޑުތައް ަކނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން  ޓަކައި ަކނަޑއަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޫސލުތަކާއި މިންގަ
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ލުކުރަން ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވއިުރ، މި ބިލުން ހާސި 2ޞަދުތައް ބިލުގެ ބިލުގެ މަޤް  ހުށަހަޅާ ބިލެއް.

ނޑު މަޤް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ އަރަްއކާތަކުންނާިއ  ގުދުރަތީ ގޮތުންނާ، ޞަދުތަކަކީބޭނުންވާ މައިގަ

ނުޑ ލުން ކުަޑކުރުމަށާއި ަތއްޔާުރވެބޭ ގެއްކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުން ަސލާމަތްކުރުން. ކާރިސާތަކުން ލި ތިބުމުގެ މަިއގަ

ނޑައެޅުން. ާކރިސާތަކުން ލިބޭ ގެ  ުމަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަީކ ތިބުއްލުން ކުޑަކުރުާމއި ތަްއޔާރުވެއުސޫލުތައް ކަ

އް ބެލެހެއްޓުމުަގިއ ވަނަ ބާބަށް ބަލާއިރު ކާރިސާގެ ކަންތައްތަ 2މާދާރު މަސްއޫލުވެރި ރަްއޔިތަކަށް ހެދުން. ބިލުގެ ޒިން

ދައުލަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާއި ަރއްޔިތުން އަދާުކރަންޖެހޭ ދައުރު ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވާނެ. މި ބިުލަގއި 

ދިނުމުގައި މަދުވެގެްނ ފޯރުކޮށްރިލީފް ީކ ކާރިސާއެއް ަކނަޑއެޅުމާއި އިޢުލާނުކުރުން، އަދި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ އަނެއް ކަމަ

ނޑުތައް ބިލުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާކަން. މި ބިލުގައިވާ ގޮތުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ހުންނަންޖެހޭ މިން ގަ

ަކއުންސިުލގެ މަސަްއަކތްތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުތަކާިއ އެ ކައުންސިލެްއ މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުން އުފައްދަންޖެހޭ. ައދި 

ލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާނެ. ގުޅޭ އެހެނިހެން މާއްދާތައް ބި މާޮގތާއި ކައުންސިލު ހިންގު ކައުންސިލު ެއކުލެިވގެންވާ

ބަލަހައްާޓ  ޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިދާރީ ގޮތުންމީގެއިތުރުން މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިން އުފައްދާ ނެޝަނަލް ިޑާޒސް

އެކުލަަވއިލަންޖެހޭ.  ގެ ބިލުގެ ދަށުން ަކުއންސިލުންޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގޮތަށް އޮންނަ، ޑިޒާސް

ޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން އިދާރާއެްއ އުފެއްދުމަށް މި ބިލުގަިއ ނެޝަނަލް ޑިޒާސް

ްގޒެކެިޓވް ކުރާ ޗީފް އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ހުށަހަޅާފައިވާއިުރ، އެ އޮތޯރިީޓގެ އެންމެ އިްސވެރިައކަށް ހުންނާނީ

އަހަރަކުްނ  5ކޮންމެ  ިޑާޒސްޓަރ އެންމެ އެެދވޭ ގޮތުގައި މެނޭޖުކުރުމުެގ މަޤުޞަދުގައި އޮފިސަރެއް. ނެޝަނަލް

ލިޔުމެއް ތަްއޔާރުކުރަން މި  ގޮތުގެ ަމއިަގނޑު ކުރިމަގު ަބްއޓަންކުރާނެކަންަކން ބެލެހެއްޓުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާރިސާގެ 

މާއި މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބިލުަގއި ބިލުން ލާޒިމްކުރޭ. އަދި އެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާިއ އާކުރު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. މި ބިލުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް ކަމަކީ، ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަުކގެ ދައުުރ ވަރަށް ސަރީަޙކޮށް ބިލުެގ 

އަމިއްަލ  ވަނަ ބަިއގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާކަން. އަދި ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލުތަކާއި ކުަލބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި 5

ކުންފުނިތަކާއި ިވޔަފާރިތަާކ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާަތކާއި ދިވެހިާރްއޖޭގައި ޤާއިމުކުެރވިފައި ުހރި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުައއްސަސާަތކުގެ ގޮފިތަކުގެ ަދއުރު ވެްސ ބިލުގައި ތަފްޞީލުކޮށްދީފަިއވާނެ. ޭއގެއިތުރުން މި ބިލު 

ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ސިޓީއެްއ، އަތޮެޅއް ގާނޫނަކަށް ވުމުން، ގާނޫނުގެ 

އަދި މީހުން އާބާދުވެފަިއވާ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީތައް ެއކުލަަވއިލާނެ ގޮތް ބިުލގަިއ 

ތަށް ހަރަކާތްތެިރވުމަށް ޓަކައި ނެޝަނަްލ ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. ދިމާވެދާނެ ކާރިސާައކަށް ޚާއްަޞކުެރވިފަިއވާ ގޮ

ވަނަ ބާބަށް ބަލާއިުރ،  5ޑިޒާސްޓަރ ެރސްޕޮންސް ފޯސެއް ޤާއިުމކުރުމަށް މި ބިލުން ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ބިލުގެ 

ދިމާވެދާނެ ކާރިސާެއއްަގއި ބޭުނންކުރުމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާްސޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑުގެ ނަމުގައި ފަންެޑއް އުފެއްދުމަށް 

ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެ. އިންސާނީ އެހީއަށް އެދުމާއި ކާިރސާގެ ހާލަތުގައި ަޤއުމަށް އެހީ ބޭނުންވާ މުހިއްމު ދާއިރާތައް 
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ނަޑއަޅާނެ ގޮތް ވެސް ބިުލގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާނެ. މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެންގުމާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ކަ

ވަނަ ބާބުގައި  7ިތ ބޭނުންކުރާނެ ހާލަތްތަކާއި އެކަމާ ގުޅޭ ތަފްޞީލުތަްއ ބިލުގެ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ތަކެ

ނަޑއަޅާފަިއވާނެ. އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާލީ ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލުގެ މުހިއްމު ނުކުތާތައް.  ކަ

 ން. ުޝކުރިްއޔާ ރައީސް.އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުން މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ  3ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22 ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 20މިނެޓު  45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

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

ނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ.  6ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ރިފާޢަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިެގން މި ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ބިލެއް. ސަރުކާ

ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލު ހުށަހަޅައި ސްޕޮންސަރކޮށްދެްއވީީތ 

ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، މިފަދަ ބިލެއްެގ 

ނޑުމެންނަށް ހަ މަ ޔަޤީނުން ވެސް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ފެނިގެންިދޔައީ މާލޭގެ ފެނުގެ ކާރިސާ. މުހިއްމުކަން އަޅުގަ

މިފަދަ ބިލެއް ޙަޤީޤަތުގައި ބިލެއްގެ ސިފަިއަގއި މި އަންނަންޖެހެނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ތައްޔާރުވެތިބެ، އަދި އެއަށް 

ަތއްޔާރީ ހާލަުތެގ ކޮމިޓީތަްއ ވެްސ ތަްއޔާރަށް ބޭނުންވާ މާލީ ކަންކަްނ ެވސް ތައްޔާރަްށ، އަދި އެއަްށ ބޭނުންވާ 

ބޭއްވުުމގެ މުހިއްމުކަން. އަދި ރަށްރަށުގައި އެ ކޮމިޓީތައް ުއފެދިގެންދާނެ ގޮތް ވެސް މި ބިލުގައި ހާަމވެގެން އެބަ ދޭ. 

ންނަމަވެްސ ރާއްޖެއަީކ އިރާދަކުެރްއވީތީ މާ ބޮޑެތި ގުދުރަތީ ކާރިސާަތއް ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭ ޤަުއމެއް ނޫން. އެހެ

ވަނަ އަހަރުެގ  2004އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް އަބަަދކު ބަލއިގެން ތިބޭކަށްުނވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކއްލި ގޮަތކަށް 

ނޑުމެްނ  ސުނާމީ ކާރިސާ ެވގެންދިޔައީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެން ރޮއްާވލި ކާރިސާއަކަށް. އެހެންވީމާ، އޭގެ ފަހުން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާިއއެކު އެބަހުރި ދޯނި، ބޯޓު ވެސް ގަބޫުލކުރޭ އަުޅގަ

ބަންޑުންޖެހުމާއި ރަށްރަށަށް އުދައެރުމާ އަދި ވިއްސާަރއިގެ ކަންކަމުަގއި ރަށްރަށަށް ގެއްުލން ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، މި 

އެހެންނަމަވެސް ނޭޖްމަންޓް ކިޔާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް. ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި މި ވަގުތު މި އޮންނަނީ ޑިޒާސްޓަރ މެ
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ގާނޫނީ ބާރެއް ލިބި، ގާނޫނީ ޒިންމާތަކަކާ އެކީަގއި މިފަދަ ތަނެއް އުފެދިގެންދިޔުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހި 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުން މިފަދަ ކަންތައްތަ ކަށް ދުރު ރައްޔިތުން އެކަމާ އުާފކުރާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން  ވިސްނުންފުޅު ގެންުގޅުްއވާ މިންވަރު ހާމަވެގެން މި ދަނީ މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ކާިރސާއިން ެފށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އަިއިއރުގައި ުނަވވަރަކަށް އަހަރު  2004ހުށަހެޅިގެންދިޔައިމަ. 

ފާއިތުވެގެންިދޔައިރު ވެސް މިފަދަ ކަމަކަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އެްއވެސް ވަރަކަށް  ވެގެން ފާއިުތެވގެން މި ދިޔައީ.

މެން ހަމަ މި ދަނޑިަވޅުަގއި ފާހަގަކޮްށ، މިައދުގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުާރއި އަޅުަގނޑުވިސްނުން ނުގެންުގޅުްއވިކަްނ 

ނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ކުރަ ްއވާ މަސަްއކަތަްށ އެ މަނިކުފާނަށް ފަށްފަށުން މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

  ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 މޫސާމަނިކަށް.މެންބަރު 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް 

ނުވާ ކަމަށް ދެކިގެން ތިބުމަކީ ކާިރސާ ދިމާ ތާއީދުކުަރން. ރާއްޖޭގައި ެވސްމައުމޫން ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު 

ވެސް  ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާ 2004 ކަން ވެސް ާވވަުރގެ ކަމެއް ނޫން.އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައް 

ނޑު ގަަދވުމާއި އެކި ގޮތްއެރުއިން އުދަދޭތެރެނަށް އެނގޭ. ައދި މިހާރުވެސް ދޭތެރެއަޅުަގނޑުމެން  ގޮތުން އެބަ މާއި ކަ

ގެން ފެްނ ދިމާވޭ. ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ިސޔާސީ ގޮތުން ފިކުރު ތަފާތުވެ ންކަންކަ

އެއް ކަމަށް ސާދިަޔިއމަ އެއީ ކާރިއިގެން އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިކޮށްލަކުންފުނީގައި އަމިއްަލއަށް ރޯެވގެން ނުވަތަ ރޯ

ނޑުމެން ެއކަމަށް ބަ  ންޖެހޭ ކަމެއް ނުވާނެ. އެހެްނނަމަވެސް، އެއީ ަރއްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތް ދޭތިބެގެންލައިގެން އަުޅގަ

މި ައޅުަގނޑު ވެސް އޮތް ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް،  އިމުކަމަށް ވަންޏާ އެކަުމގައި އޮތް މައިތިރި، ކޮެޅއް ހޯދުމަކީ ހަމަގަ

ގުިޅގެން މިއަދު ިދވެހިރާއްޖެއަްށ އެިކ ކަންކަމާ ހިނަގއިގެން އެކި  ރިސާރާއްޖޭަގއި ކާ ،ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނަވނީ

ތަކެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހި ލިބޭ. އެ ގިނަ އެްއޗެ ވަރަށް ގިނަ އެހީތަާކއި ވަަރށް ަޤއުމުތަކުންވެސް ބޭުރގެ 

ްސ ވެ ގައިެއއް ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އޮތް ކޮމިޓީ 16 ންދިަޔއީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި،ގެކުރެވި ފާހަގަ

ން ޑޮަލރެއްގެ މުދާ ލިިބގެންދިޔަ. ެއ ސުާނމީ ކާރިސާއާ ގުިޅގެން ދިވެހިާރއްޖެއަށް އެތައް މިލިއަ، އަޅުަގނޑުމެން ބެލިން

ޑިޒާސްަޓރ ، ކުރާނެ ެއއްވެްސ ގޮތެްއ ނެތިއެ ތަެކތި ހިމާޔަތް، ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ބެލެނިެވރި ފަރާތެއް ނެތި
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އަނެްއ ދުވަހު ފިޝަީރޒް  ،ުދވަހު ޑިފެންސް ިމނިސްޓަރުގެ ަހވާލުގެ ދަުށގައި  ސެންޓަރުގެ ނަމުގަިއ ެއއް މެނޭޖްމަންޓް

އަެނއް ދުވަހު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއެގ ހަވާލުގެ ދަށުަގއި އޮންނަން  ،މިނިސްޓަރުގެ ހަވާލުގެ ދަުށަގއި

ންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކާއި މިފަދަ ކަތަކުަގއި ހުރި މިދެންނެވި ައގު ބޮޑެތި މުދާތަހަދައިގެން ރާއްޭޖގެ ެއކި އަޮތޅު

 ިދޔައީ. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއިވެސް ހަލާކުވެ ުކރަން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއްމުސްތަޤްބަލުގައި މަސައްކަތް 

ހާ އެ އިދާާރެގ ދަށަށް މިހެން ލިބޭ ހުރި ،ވެސް ވަރަށް އުާފކުރަން މިފަދަ ބިލެއްގެ ސަބަބުން ަވކި ިއދާރާއެއް އުފެދި

ނޑު ހަމަގަޖަމާކު ،ސާމާނު އެއްކޮށް ނޑު  ވެސް އުއްމީދުކުރަން. ދެން މިއަދު ިއމުރެވޭެނ ކަމުގައި އަުޅގަ ވެސް އަޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި މި ވަގުތު ވެސް ، ތިއްބަސްތަނުގައި  މި ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން އަޅުަގނޑުމެން ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 މިނިސްޓަރު ރުން ވެސް އަދި ާޚްއޞަކޮށް ހެލްތުއަިދ ސަރުކާ މިކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮުޑ ާކއރިސާެއއް ެއބަ އޮތް.

ތިބެނީ މާދަމާ  މަޑުން މިތަުނގަިއ މަޑު މަސަްއކަތަށް އަުޅަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަްއވާ

އަްށ ހަމަ ބޮޑު ކާރިސާެއއް ރާއްޖެ  .ުކއްޖަކު މަރުވަމުންގެ މަްއޗަށް މީހަކު ނުވަތަ ކުޑަދަނީ ދުވާލެއް މިހާރު މި ؛ވެސް

 ވަމުން މި ހެންވެްސ ގިނަ ޯރގާަތއް ރާއްޖޭަގއި ާއއްމުއަދި ަބއިވަުރ އެ އުޅެނީ. ޑެންީގ ހުމުގެ ރޯާގއާ ދިމާވެގެން މި

ނޑުމެންގެ ޓޫރިަޒމް ބަރޯސާދަނީ.  އަމާންކަާމިއ ރާއްޖޭގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި އޮތީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އަމަން ވެފައި މިއަޅުގަ

ހުން ނުވަތަ އެކަހަލަ  ޤައުމެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި ެޑންގީ . މިއިން އެއްެވސް ކޭސްެއއް ބޭރުހެންވެސް ހުރި ކަންކަމަށްމި

ނޑިގެންދާނެ. ސާބުން ފަށައިގެން ރާއްޖެކުެރވޭ ހިކަމެއް އުޅޭކަން ނޯޓު އަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން މުޅިން ހަމަ ކެ

ބިލު  އަދި މި  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ވެސްްނގެ މަޖިލީހުގެ އި ދި މި ަރއްޔިތުއެހެންވީމާ، ސަުރކާރަށް ވެްސ އަ

ނޑު ދަންނަވާލަން، ސަރުކާރުަގިއ އްޒަތްތެރި ެމންބަރަމަސައްކަތްކުެރްއވި އި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޓަަކއި  ށް ވެސް އަުޅގަ

ކަށް ސަރުކާރުްނ ގޮތަ ކުެރވޭނެތަންކޮެޅއް ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި މި ރޯގާގެ ކަންަތއް މައިތިރިއިގެން ދަންނަވަ

ނޑު އެދޭމަސައްކަތް ބޭރުގެ ބިދޭސީން އަށް އަިއސް ތިބި ކަމެއް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެ ކޮށްެދއްވުމަކީ އަުޅގަ

ސާފުތާހިރުކަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް  ގެންދާ ކައްކާ ަތންތަނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެބަލަހައްޓަމުން

ފިނިކަމާއި އި މަސް ތެރޭގައި އިތުރަށް މި ރޯގާ ފުޅާެވގެންދާނެ، ތެތްއޮތް ޖުލަ ަޔށް މިއްޔާ ކުރިސަމާލުނުކުރެވިއްޖެ 

ވާހަކަ  މާލުވުމަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ކަމަކަށް ވާތީ މިން. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ސަ ވާރޭގެ ސަބަބު

 އްަޒތްތެރި ރައީސް. އި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ކުަޑހުވަދޫ. އަުޅގަ

 .ޢާމިރަށް އަޙްމަދު މެންބަރު
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 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ދިްއގަރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ފަރާތުން އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ސަުރކާުރގެޝުކުރިއްާޔ އި 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން މި ކާރިާސއާ ބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިަލކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ މި ފަހަކަށްއައިސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބިލޭ . އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ކާރިސާތަކުްނ ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ކާރިސާތައް އަތުވެދާނެ  ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ވެފައި، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދުރާލައި ވިސްނުުމގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންބޮޑުވުެމއް ޮއތް ޤައުމެއް. އެހެންކަމުްނ،  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ މި މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި ވަރްށ މިފަދަ މުހިއްމު ބި ލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާކަމީ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމަކީ، ިމ  ބޮޑަށް އުފާކުރާ ކަެމއް. މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ަވގުުތގައި އަުޅގަ

ތަ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުެވގެންދާީނ ބިލު؛ މިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ެތރެއިން ހާސިލުވާ ުނވަ

ކޮންގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ަކންތައް ކޮށްގެންތޯ. ތަޖުރިބާގެ ތެރެއަށް ދަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ މާޒީގެ ތެރެއަށް ދަނީ 

ނޑުެމންގެ މި ހަޔާުތގައި މި ގަރުުނގައި  ނޑުމެންނާ ދިމާވި  ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ އެނގޭ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ލިބުނު  2004އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާައކީ  ވަނަ އަހަރުަގއި ދިމާިވ ސުާނމީ. އެ ކާިރސާެގ ސަބަބުން ައޅުގަ

ޚިދުމަތަށް މަސައްކަތްކުރާ  އިންސާނީ މުސީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އިންސާނީ ަވސީލަތެއްގެ ގޮތަށް އިންސާނީ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވުނުތޯ؟ އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ވަސީލަތްތައް ފަރާތްތަކުން ދޭ އެ ހީތައް އަޅުގަ

އީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާެލއް. އެހެްނވީމާ، މި ބިލުގައި ައޅުަގނުޑ އެންމެ ބޮޑަށް އުފާކުރާ އެްއ ފޯރުކޮށްދެވުނތޯ؟ މި

ނަޑއަަޅއި އެ ބާުބގެ ތެޭރގަިއ މި ބަޔާންކުރަނީ އިންސާނީ އެހީ. އިންސާީނ ، ކަމަކީ، ަހވަނަ ބާބުެގ ގޮުތަގިއ ބާބެއް ކަ

އެހީއަށް އެދުމާއި ކާރިާސގެ ހާލަތުގައި ޤައުމަށް އެހީ ބޭނުންވާ މުހިއްމު ދާއިރާތައް ަކނޑަެއޅުން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު 

ނޑުމެން އެބަ އަންނަންޖެހޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް، އަޅު  ނޑުމެންނަށް އެބަހުރި އަިދ ވާހަކަެއއް. މި ަބއިެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަ ގަ

ނޑުމެން އެހީ ހޯދާނެ ގޮތާިއ އެީހ  އިތުރަށް ެވސް މީގެ ސާފުެވެގންދިއުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ބަލައިގަންނާނެ ގޮތާއި ކޮންަކހަލަ އެހީއެްއކަން އަޅުަގނުޑމެން ބަލައިގަންނާނީ، އަދި އެ އެހީަތއް އަުޅގަ

ނާ ހަމައަށް ފޯުރކޮށްދޭނީ ކޮންގޮަތކަށްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ަވރަށް ސާފު ބަހުން ލިޔެ ރައްޔިތުން

ބަޔާންކުރަންޖެހޭ. އެ ބަޔާންުކރުމަށްފަހު، އެއާ ޚިލާފުވާ ފަާރތްތަކާ މެދު ހަމަ ހަރުކަށި އަދަބުދެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ވެްސ 

ނޑަައޅަންޖެހޭ. އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ މިކަމެ ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ފުރިހަމަ ވެގެނެއް ުނވާނެ. އެބަ ކަ އް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ަބއެއް ފަރާތްތަުކން ސުނާމީ ކާރިސާަގއި، މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދާިދ 

އިރުަގއި އެ ފައިސާަތއް ފަހުން ވެސް ރައްޔިރތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް ބެލި

ނޑުމެން ހިތާމަުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޭޖގަިއ  ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. މިއީ އަުޅގަ އެބިުއޒްކޮށްފަިއ ހުރިވަރު އަުޅގަ

ސުނާމީގައި އަދިެވސް ހާލުަގިއ ޖެހިފައި ތިބި ބަެއއް ފަރާްތތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ުމޅިން ސާފުެވގެނެއް އެކަން 
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ނޑުމެންނަށް، ިދވެހިރާއްޖެައށް އެތައް ަބއިވަރު އެހީތަެކއް  ކުރެިވގެނެއް ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް އެީހއެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ިކތަންމެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ  ލިބުނު. އެ އެހީތައް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެނގޭ ހާލުގަިއ މި މަސައްކަތްކުރި ނަމަެވސް، އެިކއެކި ފަރާތް ތަކުން އޭތި އެބިުއޒްކުރިކަން އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ. ބައެއް ފަރާތްތަުކން އެތެރެކުރި ެއއްޗެހިތަްއ، ހެވީ ވެހިކަލްތައް ސުނާމީާއ ގުިޅގެން ދުވަހަކު ވެސް 

ނޑަށް ފެނިގެން ހި ނގައްޖެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ޑިއުޓީ ފްރީޮކށް އެކަން ކުރެިވގެންދިޔަ ތަްނ ވެސް އަުޅގަ

ހަމަ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ެވސް ފަހަރެއްަގއި ނިސްބަތްވެަވޑަިއގެންފާނެ އެފަދަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާ މުހިއްމު ބިލެއް ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ ެއ  ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަކން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ބިލުގެ  ތެރޭގައި މި ދެންނެވި އުސޫލުން، މި ދެންނެވި އުޫސލުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެްނމެ ފުރިހަމަވެގެނެއް ނުދާނެ.  އުސޫލުތަެކއް ނެތީ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަގައިމު ވެސް އެއަކމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ދޭތެރެދޭތެރެއިން  މަދުމަދުން ނަމަވެސް ކާރިސާތަްއ މި ތަނަށް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުރިމަތިވެގެންދާ ހާލުަގއި މިދެންނެވި އުސޫލުތަުކގެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަްނޖެހޭތީވެ، ހަމަ މި ވާހަކަ 

ނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން މި މަޖިލީހުން ހަދާ އެކި ގާނޫނުތައް ފަހުން ވެްސ އިޞް ލާޙުކޮްށ، އަދި ެއއަށް ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަްށ  ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަީކ އަުޅގަ

އަިއއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން އަސާީސ ޙައްޤުތަކާއި މިިނވަންކަމުެގ 

ޭރގަިއ ެވސް ަވރަށް ބައިވަުރ ޙައްޤުަތކެއް އެބަ ަކނަޑއެޅިފަިއވޭ. އެ ަޙއްޤުތަުކގެ ތެރެއިން ވެްސ ބާބުތަކުގެ ތެ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. ެއގޮތުގެ މަތީން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ގާނޫނުތަކެއް އަދިެވސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދެކެން. މިއަދު މި ހުށަހެޅޭ ބިލަކީ މި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކަކާ ހަ މަ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބިލެއް ކަަމށް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވި ުނކުތާއަށް، މާީޒގައި ިމކަން ިހނގާފައި ހުރި ގޮތަށް ބަަލއި، 

ސީލަތްތަްއ ރަްއޔިތުންނާ އެފަރާތްތަކާ މެދު ވަރަށް ހަުރކަށި ފިޔަަވޅު ެއޅޭނެ ގޮަތކަްށ މި ވަސީލަތްތަްއ، އިންސާނީ ވަ

ނޑު އެދޭ  ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވެނޭ ގޮތަށް މިބިލު ބައްޓަންވެގެންިދއުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަ

 ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ ހަމަ މި ާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަ

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްިވ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހާދިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން އިޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން  ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުުރ ދަންނަވަން. އަުޅގަ ކަމަށްޓަކައި ިދއްގަރު ާދއިާރގެ މެންބަރަށް އަުޅގަ

ވަނަ ުދވަހު އައި ސުނާމީގެ ކަންތައްަތއް އަިދ  29ަވނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  2004ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ 

ހަނދާނުން ފޮހެވިގެންދާވަެރއް ނުޭވ. އެ ުދވަހު ކަންތައްަތއް ވީޮގތާއި އެފަދަ ބިެލއް ނުވަަތ  އަޅުަގނޑުމެން ހިތުން

ގާނޫނެއް ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް އެކަަށއެޅިފަިއނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައިވަރު ގޯސްތަެކއް އެ ދުވަުހ 

ންއުޭޅ ރަށްރަށުގެ ހާލު ބެލުމަށް ެވސް ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ހެދިގެންދިޔަކަން. އެންމެ ުކަޑވެގެން ާރއްޖޭަގއި މީހު

ދުވަސް ނެގި ރަށްރަށް ވެްސ އެބަހުރި މަޢުލޫމާތު އެއްުކރުމާއި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގައި. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ަތއްޔާުރވެަފއިނެތުމުގެ ސަބަބުން ުކރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކެްއ ައޅުގަ 

ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. ހަމައެއާެއްއކޮށް މިއަދުެގ ދުނިޔޭަގއި ވެްސ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އަިދވެސް ކުރެވެމުން މި ދަނީ. ދާދި 

ފަހުން ނޭޕާލުގައި ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިގެން ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި މަސަްއކަތްކުެރވިފަެއއް 

ނޑުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ެއކަން ކުރުމަށް ވަރަށް  ނެތް. ހަމައެއާެއކު މެލޭޝިާއަގއި ވެސް މި ދޭތެޭރގަިއ ހިނިގ ކަންތަްއގަ

ބައިވަރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވޭ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އިދާރާއެއް ޤާއިމުކުރުަމކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ 

ސައްކަތްަތއް ދެމެހެއްޓެވި ޮގތަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ިމ ޤާއިމުކުރެވޭ އިދާރާގެ މަ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިުމކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. އޭގެ މާނައަކީ ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް، ުނވަތަ ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ނިޒާމެްއެގ 

ކަންތައްަތކެއް އަިދ  ތެރެއިން މިކަން ކުރެވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ަކނަޑއަޅަން އެަބ ޖެހޭ. ކަރުދާހުގައި ލިޔުނަަކސް އަދި

ރާއްޖެއަުކ ނުކުރެޭވ. އަިދ ަކރުދާހުގައި ލިެޔގެން މި ކަްނކަމަށް ބޭނުންވާ މުަވްއޒަފުން ލިޔަސް އެކަން ހުންނަނީ 

ނޑުމެންނަށްވުރެ މާ ކުރިއަރާފަިއވާ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް  ނުކުރެވިފަ. އަުޅގަ

މަތިލާންޖެހިފައި ވަނީ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ބިލެއް ފާސްެވގެންދާއިުރަގއި އެ ބިލުެގ ސަބަބުން ހެދޭ ދަތިތަކާ ކުރި

ނޑުމެން  މުއައްސަާސއަީކ، މިފަދަ ކާރިސާއަކަށް ތަްއޔާރުވެަފއިވާ މުައއްސަާސއެްއގެ ގޮުތގައި ބޭްއޭވނެ ނިޒާމެއް އަޅުގަ

މެއް. ހަމައެާއއެްއކޮށް މި މުއައްސަާސާއ އެއްކޮށް މަސަްއކަތްކުރާެނ ތެރޭގައި ޤާއިުމވެފައި އޮތުމަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ކަ

އެތައް ަބއިވަރު އެހެން މުައއްސަތާތަެކއް ހުންނާނެ. މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓާ އަިދ އޭެގއިތުރަށް ސިފައިންާނއި 

ަގއި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭެނ އެންަވޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި އެންަވޔަރމަންޓުގެ ިއތުރު އެޖެންސީތައް ވެސް މީ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެކުަގއި މިކަންކަން ކުރެިވގެންާދއިރުަގއި ޭއގެ ސަބަބުން 

ރައްޔިތުންނަށް މި ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ މަޢުލޫމަތު ދިނުމާއި މި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރެވިަފއި ހުންނަން އެަބ 

އެހެންވީމާ، މި ކަްނަކމާ އެްއގޮތަށް ކުެރިވއްޖެއްާޔ މިއީ މި ޤައުމަށް މިހާރުެވސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ޖެހޭ. 

ރާއްޖޭަގއި މި ބަދަލުވަމުންދާ މާޙައުލާއި ދުނިޔޭގެ ބަދަލުވަުމންދާ ތިމާވެށީގެ ކަންތައްތަުކަގއި ތަފާތު ބޮޑެތި ކާރިސާތައް 

ނޑުމެންނަށް ވެސް މިފަދަ ކަންތައްތައް އައުމަކީ ހަމަ ދުރުގައިވާނެ ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔެއަށް ދިމާވަމުންދާއިރުަގިއ އަޅުގަ
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އެހެންކަމުން، މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި، އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅުތައް އެޭޅނޭ ނިޒާމެއް އަޅުަގނޑުމެން 

މެން ެވސް ބޮުޑެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތައްޤާއިމުކޮށްފައިނެތިްއޔާ ޭއގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ގެއްލުން

ށް ގެންނަންޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް ހަމަ ވީހާއަވަހަށް ބަލައިގެްނ މި ބިލަ ،ޖެހޭ. އެހެންކަމުން ބޫލުކުރަން އެބަގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާފާސްކުރުަމކީ މިއަދު އަޅު  އިޞްލާޙުތަކާެއކު ނޑު  ކަމެއް ގަ ކަމަށް އަުޅގަ

 ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.  ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިން. ޝުކުިރއްޔާ ރަގަބޫލުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެއރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.މެ

 

 ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެ

ނޑުމެންނަށް   މު ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން މިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަރަށް މުހިއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މަނިކުފާނުގެ  އެ މޫން؛ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު، އަޙްމަދު ފާރިސް މައު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ، ދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

هللا ނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިޔައީ، މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ގޮުތގަިއ ވެގެން މި

ވެްސ ވަރަށް މުހިއްމު  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުަތަކކަށްިދވެހި ޖީލުތަކަށް އަދި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މުސްތަޤްަބލުގެ

ނުކުތާތަކެްއގެ ގޮުތގައި ވިދާޅުވެެދްއިވ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަިދ  ދެްއވަމުންހަޅުއްަވއިބިލެއް ހުށަ ބިލަކަށް ވެގެންދާނެ

ނޑު މަްއޗަށް އެކުެލވިގެްނވާ މި މުހިއްމު  ބާުބގެ 9ގާްތަގނޑަކަށް  ެވސް ދަންނަވައިލާނަން، ބިލުގެ އަީލގަިއ އަުޅގަ

މު ނުކުތާތަކެްއ މެންބަރުން ވިދާުޅވި ފަދައިން ވަަރށް މުހިއްބިލުގައި މިހާތަނަށް ވާހަކަެދއްެކވި އިްއޒަތްތެރި 

ެގ ސުނާމީގައި ދިވެހިާރއްޖެއަށް  2004 ،ގޮެތްއގައި އަިލއަޅުވާލަން ބޭނުންެވސް ޚާއްޞަ  ހިމެނިގެންދޭ. އަޅުަގނޑު

ހާލަތުގެ  އަިދ ރާއްޖޭގެ  ހާދިސާއާ ުގޅިގެން ިދވެހި ަޤއުމު ތައްޔާުރވެފަިއ އޮތް މިްނވަރާ ކުއްލިައކަށް ކުރިމަިތވެގެންިދޔަ 

ބޫލުކުރަން ެވސް ހަމަ ގަ ޑުްސ ހެޔޮ ރަޙްމަތާއެކުަގއި ައޅުަގނވަނީ. ނަމަވެ  މައްޗަށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތެކއް ދެކެވިަފއި

މެއް. ވަަރށް ދުރުގައި އޮތް ަޤއު ަގއި މިފަދަ ބޮެޑތި ގުދުރަތީ ކާރިސާަތކާއެކު ގެ ހެޮޔ ރަޙްމަތާهللاދިވެހިރާއްޖެއަީކ 

ތައްޔާރުެވގެން ތިބުމަކީ ޓަކައި ތަްއޔާުރވާންޖެހޭ މިންވަރަށް  ސަބަބަށްއެ ުބނެފައެއް ނޫން.  ކަމެއް ހިނގާނީ ނަމަވެސް

ނޑުއިންސާނު ވެސް  ން ކުރަންޖެހޭނެ ކަެމއް. ާޚއްޞަކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކުން މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދުމަށް އަޅުގަ

ނޭ ަގއި މި ހިމެކަތުމު މަސައްކަމެއް. ެއއީ މި މުހިއް  ކަމީ ވަރަށް ުއފާކުރާފުުރޞަތު ލިބިގެންދާ އްގައި މިހިމެނޭ މަޖިލީހެ

ބިުލ ެވގެްނދާނި މި ބިލުގެ ސަބަބުން  އްޔާ މިނުކުތާތަކާއި އަދި ކަންތައްަތކުގެ ަމއްޗަށް. އަދި އިރާަދކުރެވި 

ނުޑ ެއއްގޮްތކުރެިވގެންދާނެ މަސައްކަތަކަށް ތްތަެކއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުހިއްމު މަސައްކަ . ާޚްއޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ
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ވެސް އަލިައޅުވާލަން ބޭނުން. އަދި ޭއެގއިތުރުން  ވަަނ ބާބަށް 4ިލއްޔަާތއި ބާރު ހިމެނޭ ފާހަކަކޮށްލަން، މަސްއޫ

ނޑައެޅުާމއި ިޑާޒސްޓަރ  ނަޑއެިޅގެންދިއުން. ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެފައިސދާ ކަ ދައުރެއް  މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑެއް ކަ

ގަިއ ކަމު ދައުލަތުގެ މިދެންނެވި ފަންޑުގައި ރައްާކުކރެވޭނެ ގޮތް ެވއްޖެ، ކުރެވޭ ބަޖެޓެއްގެ ފައިސާ ދި ފާސްހިމެނޭހެން އަ

ނޑުމެންނަށް މުސްތަޤްބަލުގައި  ،ވާނަމަ ދިމާވާ މިފަދަ ހާދިސާތަކާ އަދި ބައެއް ކަހަލަ ބޭކާރު ވިސްނުންތަކަށް އަުޅގަ

ެއއް މިސްރާބަކަށް ިދއުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ.  ސީދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިކުރުުކރުން ހުއްޓައި،

ޔިތުްނގެ މުދާ ކުރުމާއި އަދި ެއކުަގއި ޯފރުކޮށްދޭ ރައްޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަެއކުެއކުަގއި އަ ހަމައެއާ

ނަޑއެޅި ރި ކުަގއި ހުކަންތަްއތަ މި ރައްކާތެރިކުރުާމއި ނަޑއެޅުމަށް ވެސް ާޚއްޞަ ބާބެްއ ކަ ތަން.  ދިޔަގެންމިންވަރު ކަ

ޔަތާއި ބާުރގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ އްވާ މަސްީއލިކަމުގައިއަދި މި ގާނޫނުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަފްހޫމު

ނިަވޑަިއގަތުން. އްޔާ ހިމެދިއުން. ޚުދު ެއ ަކއުންސިލުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިުއފެދިގެން މެނޭޖްމަންޓް ކައުންސިލު

ރުކާެރއް ޒީަރކާ އަދި އިތުރު އޭިރއާތަކުން ބޭފުޅުން ހަމަޖެހިގެންދިއުން. މާނައަކީ ކޮންމެ ސަވަ  8ދައުލަތުގެ މުހިއްމު 

ންމެ ޓް ކައުންސިލުގެ އެސްޓަރ މެޭނޖްމަންކު ހުންނަވާނެ ައބަދުވެސް މި ޑިޒާރައީސަހުްނނަވާ ސަރުކާެރްއގައި  ،އޮތަސް

 . އަދި އެއާއް މި ކައުންސިލުަގއި ހިމެނިގެންދޭމު ފަރާތްތަކަމުގަިއ. މާނައަކީ، މުޅި ޤައުމުގެ އެންމެ މުހިއް އިސްފަރާތް

މަސައްކަތްތަުކގަިއ  ޮއވޭ. މި އޮތޯރިީޓއާއި މި ވިދިގެން އުފެދޭ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއެއް އެބަ

ރަށް ނުވަތަ އެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ބަޔާންކުރާ މިންވަޖޭަގއި އިދާރީ ދާިއރާތައް ރާއްދިވެހި

ތެރޭަގއި ރަށު ކައުންސިލުތަާކއި އަތޮުޅ ގާނޫނުަގއި ހިމެނިފައިވާ އިެލކްޓެޑް މުހިއްމު ބޮޑީސްަތްއ ހިމެނޭ. އޭގެ

އުފައްދާ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން އި ންވެްސ ގޮތަކަށް ދެން ގާނޫނުގަނޫސިލުތަާކއި ސިޓީ ަކުއންސިލުތަކާ އަދި އެކައުން

ދޭ. އަދި ެއާއ  ނޫނުން ލިބިގެން އެބަމިކަމުަގއި ހިމެނިގެންދާނެ ފުރުޞަތު މި ގާއް ތަ ޚިދުމަތްދޭނެ އެކިއެކި ޔުނިޓު

ނަޑއެވިދިގެން މަޢުލޫމާތު ހާމަ ުމ އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހިއް އީޅުން. މި ކުރުން. އަދި އެއަށްފަހުަގއި ކުށް ކަ

ނޑުެމން ބައިނަލް. އަޅުމު ބިލެއްނގެ. ވަރަްށ މުހިއްނުކުތާއެއް ކަންނޭ ނަޑށް ފެތޭގަ ޚާއްޞަކޮށް  ،ގޮތަށް އަޤްވާމީ މިންގަ

ނަޑއަޅާފައިކުށްވެ ޒާތުގެ ކަންަތއްތަުކގައި މި ޭބްއވުން ެއއީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެހެްނ  ިރވާ ފަރާތްތަކަށް ކުްށ ކަ

ފަަދ  ފަހިވާކަހަލަ ގުދުރަތީ ާކރިސާތަކަށް މަގު ކަންތައްތައް. އެީއ ބައެއް ދާއި ެވސް ހަމަ ހިނގަމުންޤައުމުތަކުގަ 

އިއްތިފާުޤވޭ. ވެސް  ވެސް އެބަ ދިާމވޭ. އެކަން ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކަންތައްތައް އިންސާނުންގެ ަޢމަލުތަކުން

ފަހު ފަސޭހަކަމާ އެކު ވުމަށް ުނވަަތ އެފަދަ ކަންަތއްތަްއ ުކރުމަށްއެފަދަ ކަންތައްަތކުން ބަރީޢަ ނަމަވެސް

ޭރަގއި ބަދަލު ދާ މަޖިލީހަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އޭގެތެރުމަކީ ގާނޫނުހަށް އޮންނަ ދޮރު ބަންދުކުދިއުމަފިލައިގެން

ނޑުޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި ކުރީމަ އަނަގައިދިނުމާ އެުކަގއި މި މަޢުލޫމާތުތައް މިހެން ހިއްސާ މެންެގ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޖަމާްއގެ ފުށުއަޅުަގނޑުމެންގެ ިދެވއްސެ، ންފުށު މަށް ގެ ފުށުން މިފަދަ ކަމެއް ކުރުއްޢަތެން ނުވަތަ އަުޅގަ

މިއީ ކުށް ަކނޑަެއޅިފައި ހުރި ކަންތައްތައްކަން. އަދި މިއިން ކަމަކާ ، ން އެނގޭނެސަމާލުވާނެ. އެއަްށވުރެ ކުރި 
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ނޑުމެން ަދއްކަންެޖހޭ ޕެނަލްޓީ ކުޑަެއއް ނޫންކަްނ. އަދަބުގެ ަބއި ވާަނމަ، ަގއިކަމު އެއްބާރުނުލައިފި ވަނަ  53 ؛އަުޅގަ

ދުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ނުކުތާތަކުަގއި ހުރި އަދަދުތަކާ މެދާ ބައެއް  މާއްދާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް މި

 ެއއް  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ބައެއް ދިމަދިމާލުގައި އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ؛ ކަމެއް ވިސްނާލުން އެއީ ބުއްިދވެރި

ނޑެ އާ ދޭތެރޭަގއި އެބަހުރި. ަނމަވެުރފިޔާ ލަްއކަ ން އެއްހާހުން ފެށިގެ ކަމަށް  އްަގއި މިސް މިއަްށވުރެ ސީރިައސް މިންގަ

ނުޑ އުއްމީދު ވިސްނާނެ ބާުބގައި މި ފާހަަގކުރެވޭ މުހިއްމު ނުކުތާތަުކެގ  9ކުރަން. އަދި ެއއާެއކުަގއި ކަމަށް އަުޅގަ

ތަޅުމުގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭންން ވަރަށް ާއ ހުގެ މަޖިލީހަމަ މާނަކުުރމުގެ މާއްދާތަކާ އެުކަގއި  ތެރޭން އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނާއެކު މު ބަސްތަކެއްމުހިއް ނޑު ގަބޫލު ދިޔައީ ވުޖޫދުވެގެން މި ވެސް ައޅުގަ ކުރަން. ަކމަށް އަޅުގަ

ހިރާސް. ވޭ. މިސާލަށް ކާރިސީ  ކަމަށް އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅިން އާ ބަސްތަކެއްޖޫދުގައި ވީނަމަވެސް އަދި ވު

ނޑަށް ހީަވނީމި ދިޔަީއ ގޮތެއްަގއި ފެތުރިގެން މު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާއް ބަސް މި "ކާރިސާ" އީ ވެސް އަުޅގަ

ށް ވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެްއ ކުރިން ގދ. ތިނަދޫގައި ހިނގައިދިޔަ އެނަމާ ބޯޓުެގ ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީއަ 2004

ނޑުެމންނަށް އެކާރިސާެގ ލަފްޒު އަޅު  . އެ ކާރިާސގައިއިހާދިސާގަ އީ. ެއީއ ވެްސ ހަމަ ދިވެހިބަހުެގ ިގގެންދިޔަނގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ބިލުން އަދި އިތުރަށް މި ުސރެ އޮތް ބަހެއް. އެއާ އްބަހެއްގެ ގޮުތގައި ޒަމާނު  ވިދިެގން އަޅުގަ

ްއގެ ވަިކ މުއްދަތެ ވަނީ، ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ މު ބަސްތަުކެގ ތެރޭގަިއ މިދެންނެވިހެން ކާިރސީ ހިރާސްފާގަކުެރވޭ މުހިއް

ތަކާތްތަކާއި ހަރަ ސާއަކުްނ އިންސާނުންގެ ފުރާނައާއި އިޤްތިޞާދީދާނެ ކާރިތެރޭގައި ަވކި މުޖުތަމަޢަކަށް ކުރިމަތިވެ

ވެސް ހަމަ އާ ބަެހއްެގ  . އެހެންވީާމ، މިޞިއްޙީ ކަންކަާމއި މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ގެއްލުން ލިބުމަށް އޮތް ފުރުޞަތަށޭ

ނޑަށް ހަމަ އަލަށް އިިވގެން މިއަ ގޮތުަގއި، ނޑު ގަބޫލުދިޔައީ. އަ  ުޅގަ ޒާތުެގ  މީގައި ވަރަށް ގިނަ މިހަމަ ކުރަނީ ޅުގަ

. އަދި ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ަވދެގެންދާނެ ބިލެއް. އަދި މި މު ބިލެއްއެހެންވީމާ، ވަރަށް މުހިއްކަމަށް.  ބަހުރިބަސްބަސް އެ

ކޮށްެދއްވަްނ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ސަރުކާރުން هللا ޖިލީހުން ނިމިގެންދާއިރު ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަ 18ތް މުހިއްމު މަސައްކަ

އަިދ  ގޮތް މިންވަރުކުރަްއވާށި! އަދި ހެޔޮ ވެސް ރީތި ނަމާ ސަރުކާރަށް ށްކަތަމި ފެއްޓެވި މުހިއްމު މަސައް

ސީ އެްއވެސް ިވސްނުމެްއ ނަށް މި ބިލާ މެދުގައި ސިޔާއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ދެއްވުމަށް މަސަްއކަތްޕުުޅަގއި ޤައުީމ ނަޒަރުން ނިންމަވައި ، އުީމ ނިސްބަތުންނުގެންގުުޅްއވަިއ، ޤަ

ޒަތްތެރި އް އި، ދަންނަވާލަމުންވެިރެވވަޑަިއގެންދެްއވުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އެުދމަކަށް ވާތީ އެ ވާހަަކ ވެްސ ބައި

والّسالم عليكم ورحمة  މުން ވަިކވެަލން.ފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަ މައުމޫނަށް އަދިވެސް ެއއް މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް

 .هللا وبركاته

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ



14 

 

ނޑިތީ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަޅުަގނޑު ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝު ރި ރާގެ އިްއޒަތްތެމު ދާއިއަރުވަނީ ކަ

 ށް. ސައިނަމެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

 2004ލުމާ އެީކގައި ސިަފވެގެންދަނީ ބިލު ކިަޔއި، އެީކގައި  ބިލު ފެނުމާ .الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته`. 

ދީފައިވާ  އޭިޝއަްނ ސުނާމީއޭ ނަންގެ 2004ދުނިޭޔގައި އެ ުސނާމީއަކަށް ކުރިމަތިވި  އްޖެއަށްވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާ 

މިހިރަ ޖަޒީރާތަުކަގިއ  ންމެންގެ ަވކިވަކިދުވަހު ައޅުަގނޑު ސް. އެވެހިރާއްޖެއަށް މެދުވެިރވި ދުވަކާރިސާ ދި  އެ ،ސުނާމީ

ތައް ހިންގަވަން ިތއްބެިވ މާލޭގައި އޮތް ސަރުކާުރެގ މަސްއޫލުވެރިންނަށާއި ވުާޒރާ، ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންގެ ހާލު

ަނވަިއގެްނ އުޅެންޖެހުނު ހާލާ އަދި އެނިގވަަޑއިނުގަން ވެރީންނަށް ންނަށާއި އިދާރާތައް ިހންގަވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅު

ޞާދީ ފެލިވަރު ފަދަ އިޤްތި ،ތިބި މީހުންނަށާއި އަދާކުރަން އައިސްރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ރިޯސޓުތަކުަގއި ަވޒީފާ

އްކަން ބި މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ އަނބިދަރީންގެ ހާލު ހުރީ ކިހިނެތިކުރަން މަސައްކަތްތައް ކުރާ ތަންތާަގިއ ވަޒީފާ އަދާ

އްތޯ ބެލުމަށް ކިހާަވރެއްގެ ގެއްލުމެ  ން ުއޅެންޖުހުނު ނުތަނަވަސްކަމާ، އަދި އެ ރަށްރަަށށް ކާރިސާއިން ލިބުނީގިގެނނޭ

 މީހުންގެ ހާލު ބެލުމަށާއި އަދި އެ  ރަށްރަށަށް ދަތިތަާކއި އަދި އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުވާސަލާުތކުރުމުގައި މެުދވެރިވި

ދިަޔއީތޯ ނުވަތަ ޖެހިެގން އަންނަ ކާގަީޑގައި ވެސް ރަްއކާކުެރވިފައި ހުރި ކާޑުގެ ބާވަތްަތއް އެކީ ޮދވެިވގެން ރަށްރަށުގައި

ިއ އެ މީހުން ކާނޭ އެތިކޮެޅއް ެއބަ ހުރިތޯ ބަލައިލުމަށް އެ ިހސާބަށް ޖައްސާލުމުަގއި، އެ ރަށްރަށާ ހަމައަށް ދިއުމުގަ 

މެދުވެރިވި ދަތިތަކާއި އަދި ަކނދޮޅުދޫ ފަދަ ބައެއް ރަށްރަށުން މީހުން އެހެން ރަށްރަށަށް، އެ ރަށްރަށުން ދަތުރުކުރަން 

ދިމާވި، ބޭރަށް ދާން ދިމާވި ވަގުުތަގއި، ވިލުފުށި ފަދަ ރަށްރަށުން ދާން ދިމާވި ވަގުތުަތކުަގއި އެ ކަމަށް ކުރިމަތިވި 

ގެ ހިތި ހަނދާންތައް އާވެގެންދޭ. އެ މަންޒަރުަތއް، އެ ހިތްދަތި މަންޒަރުތައް ދަތިތަކާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިފަެވގެްނދޭ. އާދެ، އެހެންކަމަްށވުމާ ެއކީަގއި މިފަދަ ގާނޫނެއް ސަުރކާރުން ތައްޔާުރކުރެްއވުމަށް 

ވާަފއިވާެނކަމާ މެދަކު އަޅުަގނޑު ަޝއްެކްއ އަހަރާއި ބަިއގެ ެތރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މަަސއްަކތްތަކެއް ކުަރއް 10މިދިޔަ 

ނުޑ  ނުކުރާނަން. އެ މަސައްކަތްތަކުަގއި އެކި އަހަރުތަުކގެ މަތީން ޝާމިލުވަމުން އައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މިހާރުގެ ަސރުކާރަށް، އެ ސަރުކާުރގެ ރަީއސް، ރައީްސ ޔާމީނަށް އަދި 

މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ފާރިސް މައުމޫނަށް އަުޅަގނޑު ުޝކުރު އަާދކުރަން. 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބިލުަގއި ކާރިސާައކާ ުގޅިގެން ަރއްކާތެިރވެތިބުމާއި ެއ ކާރިާސގެ ގެއްލުންަތްއ 

ުކގެ ދާއިާރާއއި އަދި އެ ކާރިސާަތކަށް ތަްއޔާރުވެިތބުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭނެ ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަ

މަސައްކަތްތަާކއި، ކާިރސާެއްއ މެދުވެރިވުމުން އެ ކާރިާސއެްއގެ ތެރޭަގއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަާކއި، ރިަކވަީރެގ 

ނޑުތަކެްއ ެއކުލަަވއިލާފައި އެބަ  މަރުޙަލާގައި، ނުވަތަ ކާރިާސއަށް ފަހު ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޮިނގަ
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ހުއްޓޭ. މި ކަންކަން ކޮމިޓީން ވަރަށް ތަފުސީލު ގޮތެއްގަިއ ބައްލަވައިަލއްަވއި މި ޒަމާނުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ދަުކ ކޮންސެޕްޓުތަކާ ެއްއގޮތަށް ހުރިތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ، އިތުރުޮކށްލަންޖެހެނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ބައްަލވާނެކަމާ މެ

 އަޅުަގނޑު ަޝއްެކއް ނުކުރަން. ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ނާޡި ދާއިރާގެ މެންބަރުވަިއކަރަދޫ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެވސް މި ދަނޑިަވޅުަގއި މި ވަރު މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް 

މެންބަރު، ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ، ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ިއއްޒަތްތެރި 

ދިއްގަރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ައޅުަގނޑު ވެްސ 

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން މި  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިަފދަ ބިލެއް މިއަދު މި ަޤއުމަްށ ވަރަށް މުހިއްމޭ. އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ނެޝަަންލ  30ނަ ބާބުަގއި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ވަ 1ދަނީ މި ބިލުން؛ ބިލުގެ 

ވަނަ ބާބުަގއި ނެޝަނަލް  3ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކަުއންސިލެއް އުފައްދަންޖެހޭނެ ަކމަށާއި، ހަމަ މި ބިލުގެ 

އެބަ ފެނިގެންދޭ ިޑޒާސްޓަރ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޮއތޯރިޓީއެއް އުފައްދަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ހަމަ މި ބިލުން 

މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސިޓީއެްއ، 

އަތޮޅެްއ، އަދި މީހުން އާބާުދވެފަިއވާ ކޮންމެ ރަަށކުން ިޑާޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީެއއް އުެފއްދުމަށް. އެހެންވީާމ، 

ަގނޑުމެނަށް މީގެން ފާހަަގވެގެން މި ދަނީ މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ަރއްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ަކއިރިން ކަންކަން އަޅު

ނޑަށް ކުރެވިަފއި ހުރި ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލައިލާއިރުގައި މިފަދަ ބޮޑު ކާރިސާއެއް  ބެލޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދިއުން. އަޅުގަ

އެއަރ ެޓކްސީ  2މަ ވެސް މި ޖެހެނީ މާލެއިން ބޮޑު ޓީމެއް ހަަދއިގެން ދިމާވެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ ފުރަތަ

ހާްސ  35ނުވަތަ  25ހަޔަރކޮށްގެން ނުވަތަ ހަމިންބާޑް ހެލްކޮޕްޓަރުތަކެއް ހިފަިއެގން ހަޔަކޮށްގެން، އަޅުަގނޑުެމން 

ގެއްލުމަކީ، ފަޅޯަދނޑެްއ  ބޯުޓގައި ހާދިާސ ބަލަން އެ ތަނަށް ދާން. ދާއިރުަގއި އެ ތަނަށް ލިބިފައިހުރި 2ރުފިޔާގެ 

ހަލާކުވުން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ކުޑަ ކަމެއް ދިމާވުން ކަހަލަ ކަމަކަށް ވާއިރުަގއި ރައްޔިަތކަށް ލިބޭ ފައިދާއަށް ވުރެ އެކަން 

ދިރާސާކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު މި ވަނީ ބޮުޑވެފަ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ތަޖުިރބާއެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލުން 

ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ޙައްލުވެގެންދާކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު އަ

ނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ. ާޚއްޞަޮކށް ސުނާމީ؛  ނޑުމެންނަްށ  2004ބިލެއްކަން އެހެްނވީމަ އަުޅގަ ަގއި ުސނާމީގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިފަދަ ބިލެްއ ނެތުމުން މި ދިމާވި ކަންކަުމގަިއ އަުޅަގނޑުމެނަށް ކަން ކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން  ދިމާވި ވަރަްށ ހިތި ތަޖުރިބާތައް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މީގެން ޢިބުރަތް ހާސިލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މުވާސަލާތީ ކަ ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން، އަުޅގަ ންކަާމިއ އަުޅގަ

ނޑިވަޅެްއގަިއ  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިތަކެއް ލާންޖެހުނު. ދެން މިފަދަ ދަ

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ިމފަދަ ބިލެއް އައުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ކޮންމެ ކާރިސާއެއްަގއި؛ ޚާއްަޞކޮށް ސުނާމީގެ 

ނޑު ގަބޫލު މި ކަންކަމު ަގއި އެހީތެރިވެ އެންެމ ބޮޑަށް، އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި އެއް ބަެއއް ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވްސ މި ކަމުަގއި  ވަަނ  2004ކުރަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީާއއި ައޅުަގނޑު ާޚއްޞަކޮްށ ފާހަގަކޮށްލާނަން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަ މަ ބޮޑެތި ޓީމުޓީމު ހަދައިގެން ައތޮޅުއަތޮޅަށް އެ ަވގުތު، ެއ އަހަރުަގއި އުޅުނީީތވެ ސްޓެްލކޯ. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް  ނޑުމެން ޓީމުޓީމު؛ އަޅުގަ ދުވަސްވަރު ސްޓެްލކޯގެ އެމް.ޑީ ޝުކޫރު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތަަކިއގެން އަުޅގަ

އެިކ ދިމަދިމާލަށް  މިއީ ޓީމެްއގެ ބަިއވެރިިވ ެއަކކަށް ވާީތވެ ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން މި ޖެހުނީ. އަުޅަގނޑުމެން

ފޮނުވައި ރައްޔިތުންނަށް އެަތްއ ޚިދުމަތްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ނުކައިނުބޮއި ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑިަވޅުަގއި ެވސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް  ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައި މި ިތބީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަ

 ޅުަގނޑު ދެކެން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.ކަމަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 ރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބް 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ފާރިސް މައުމޫން ކާރިސާއާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިފަދަ 

ނޑު ދެކޭގޮތުން މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ބައެްއ ބިލެ އް މަޖިލީހަށް އައިސް ާގނޫނަކަށް ވުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހިތަށް އަންނަނީ  ގެ ސުނާމީ 2004މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން، ހަމަ މިކަހަލަ ބިލެއް ފެނުނީމާ އަޅުގަ

ން ދައްކާ. ޚާއްޞަކޮށް މި ހިނގަިއގެންދިޔަކަން ތާރީޚުމުަގއި އުމި ޤަ ކާރިސާ. އަދި އެނޫން ވެސް އެތައް ކާރިާސއެއް

ނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ  ،ބިލުން  މަލެއް ރިާސއެްއ މެދުވެރިވެދާ ފަދަ ޢަކާ ،މި ގާނޫނުން އަޅުގަ

ނިޭޔގެ ހުރިހާ ދުލިބޭ ގޮތަށް އޮތުން.  މަލުތަކެއް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ުހއްުޓުވމަށް ބާރުނުވަތަ ޢަ

ވެސް ދުނިޭޔގެ ތިމާެވއްޓަށް ެގއްލުންވާ ކަްނކަން އި އަިދ އެނޫންބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޖައްވާ އްޔާތަކުންނާއި ކަމާޖަމުޢި
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އުމެއްަގއި މިފަދަ ބިލެއް އައުމަކީ ވަރަށް ކަހަލަ ކުޑަ ޖަޒީރާ ޤަ ދިވެހިރާއްޖެ އި ޮގވާަލމުންދާއިރު،ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއަޅަ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީާމ، މި ފުރުޞަ އްމުހިއްމު ކަމެ އަދި މި ބިލު  ތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށާކަމަށް އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އާެދ، ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކުއްލި  ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ނިހާޔަތަްށ ޝުކުރު

ނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގައި އަިދ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ނިކަމެތި ހާލަތުން ސަލާ މަތްކުރުމުގެ ވިސްނުން އަުޅގަ

 ތިރާމުއޮތް ލޯތްބާއި އިޙްބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އޮތުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހިތުގަިއ  ކަމާ ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ީމ ވާކާރިާސތަކުަގއި ބައިނަލްއަޤް ، . އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު އެދޭނީހާމަވެގެންދާ ކަމެއް

އެ ، އެކު ފާހަގަކުރަމުން ުއމުތަކުން ވެދެއްވަމުންގެންަދވާ ބޮޑެތި އެހީތައް ނުހަނު އުފަލާ ފަރާތްތަކުންނާއި ދުނިޔޭގެ ޤަ

މިހެން ލިބޭ އެހީތަކުގައި ޢަދުލުވެިރކަމާިއ  ،ދަންަނވަމުން ޝުކުރު އެކީ ތެރިަކމާޞްއުމުތަކަށް އިޚުލާޤަ

ނޑުމެން އެކު ނި އިންސާފުވެރިކަާމއި ހަމަހަމަކަމާ  ކަމެތިކަން ލިބިގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތައް ފޯރުކޮށްދިނުން އެއީ އަޅުގަ

ގެ އަދި އެނޫންެވސް މަޖިލީހު ،. ކޮމިޓީތަކުގެ މަރުޙަލާތަުކގައި ހޭ ކަމެކޭމި ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެ

ރިއްޔާގެ ހަިއސިްއޔަތުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކުެގ ރައީސްގެ ހަިއސިއްޔަތުންާނިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަަމށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެްއ ދޭންޖެހެއޭ. އަދި ފްލޯކު  ވެރިންގެ ހައިިސއްޔަތުން ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުންދަނީގޮ ވާހަކަެއްއގެ  މަމިފަދަ ކަންކަަމށް ހޭދަކުރެވޭ ތަކެތި ނަހަ ،ުތަގއި ނަމަެވސް އަުޅގަ

ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގަިއ ލިބޭ ެއއްެޗއް  .ގޮތުަގއި ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން. ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް

ކަމުަގއި ެއްއވެްސ އެ ކަން  ަތއް؛ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުަގއި ޖެހިފައި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް އަމާުޒކުރެިވގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢު

އް އަާދކުރަންޖެހޭނެ. މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މި އޮެވގެްނނުވާނެ. އެ ޙައްުޤވާ ފަރާތަަކށް އެ ހައްޤެ މާލެއްފަރާތެއްގެ އިހު

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު ވަރަްށ  ވުމާ މަހުގައި ކަުމގައި ދަނީ މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާން ެއކު މި ކަންކަމަށް އަުޅގަ

އެއް ފަހަރު މި މުހިއްމު ބިލަށް، މި މުހިއްމު ބިލު ވެސް އާދެ، އަދި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމުގައި ަދންނަވަން. 

ލާީނ ޅުަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިދަންނަވަމުން އަ  ހުށަހެޅުއްވީތީ ިދވެހި ސަރުކާަރށާއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު

ނަވަމުން. ގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންهللاއުމަށް ކާރިސާއެއް މެދުވެިރނުވުން އެދި ދިވެހި ޤަ، މަތަށްއްދިވެހި އު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ

 ޘްމާނަށް.މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 :ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވންޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ
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ބެހޭ ކަންތައްތައް  ާކރިސާއާމާއްާދގެ މަްއޗަށް އެކުެލިވގެންވާ  66 ،ގެޕޭޖު 52ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއް

ވި ކަމަށް ަޓކައި އަޙްމަދު ދެއްއި ުރކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަ ސަ ،ކަމަށް ޓަަކއި އިދެްއވިބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވަ 

ނޑު ވަރަށް އިޚުލާ ންބަރަށްދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެ ؛މައުމޫން ސްފާރި ދަންނަވަން. އާދެ!  އެކު ޝުކުރު ތެރިކަމާޞްއަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަމުންދާ އްމި މުހި ނޑުެގ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާ ،ހިނދު މު ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ ލަީކ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމުދަނީތަކާއި ނޑުމެންނަށް ލި ާކއިނަްށ ލިބޭ އެކިއެކި ރިސޯސްތައަުޅގަ ބޭ އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކުއްލިައކަށް ދިމާާވ ކަންތައްތަުކގަިއ ުގޅަންޖެހޭ އެިކއެކި ކަންތައްަތއް މެނޭޖު

 ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެގެންދާނެ ގޮތް ގާނޫނެްއެގ ގޮތުަގއި މިހެން ލިޔެވިފައި ޮއތުމަކީ ށްއަެއކަންތައްަތއް ުކރި ،ފަރާތްތަކާއި

ނޑު މިއަދު ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކައީކ އި މަންފާޔާ ހެވާއި ލާބަ ހުރި ކަމެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގަ ސުނާމީގެ ެއކިެއކި ހާދިސާތަ ނޑުމެްނގެ ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔަ އަުޅަގނޑުމެންެގ  އި،ުކގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ޖެހޭ. މިފަދަ ކަންތައްތަކުން  ދަންނަވަން އެބަރަތުަގއި ދުޢާޟްޙަ ގެهللاއް ފުރާނަތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެތަ

ލާތައް ހިމާޔަތްކޮށް އިޢާންެގ އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްެވ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުރާނަތައް ރައްކާތެިރވެ، ައޅުަގނޑުމެ

ތަކުގަިއ ކަންތައްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ  ،ކުރުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ގޮތުަގިއ އައިސްރައްކާތެރި

ބިލުގެ އިތުރު ތަފްސީލަްށ  މު ކަމެއް. މިއްދިޔުަމކީ ވަރަށް މުހިގޮތް އެނިގގެން ދާންވީ ށްއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރި 

ނޑަްށ ފާހަގަކޮށްެލވޭ އެއް  ޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ،ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  އަޅުަގނޑުމެން ދާހިނދު ައުޅގަ

ނުޑމެންގެ މި އިންޑަސްޓްރީތަްއ ސިލްތައް އުފެިދގެން މަސައްކަތްއެިކ ކައުންއެިކއެކި ކޮމިޓީތަްއ، އެކި  ކުާރއިރު އަުޅގަ

ޖެހޭ.  ދިނުަމށް ޓަކަިއ ެއ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭން އެބަރިހަމަ ދައުުރ އަދާކުުރވަން. ހިތްވަރުއޭެގ އެންމެ ފު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޞައޭގެތެޭރގައި ާޚއް ރިޒަމް ޢިއްޔާާއއި އަދި ޓޫޔަފާިރވެރިންގެ ަޖމުޭބނުންވޭ ވި ކޮށް ައޅުގަ

ަކއުންސިލްތަުކގެ  ުމ ކަމެއް. މިއްހީތެިރކަން ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިއިންޑަސްޓްީރގެ ބޭފުޅުންެގ ެއކިއެިކ ކުންފުނިތަކުެގ އެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ެއއާިއެއކު އަޅު ދައުެރްއ ދީފައި އެބައޮތް. ހަމަ އޮތް ެރޑްކްރެސެންޓަށް ެވސް ގެ ތެޭރގައި އެބަދައުރު ގަ

ކުރަން ބޭނުންވާ އެަތްއ މަސައްކަތް ށްބަތިބި އެަތއް ުޒާވނުންނެއް ހިލޭސާބަހައަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި އެ ،ބޭނުން

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭޞަ. ޭއގެތެޭރގަިއ ޚާއްއުޅޭ . އެަތއް އެންޖީޯއތަކެއް އެބަޒުވާނުންނެއް ކައުްޓ ސް ،ކޮށް އަުޅގަ

ފަހުން  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ؛ްލގަިއޑް ކުދިންނަކީ ހަމަ ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ދި އެގޮތަށް ގާކުދިން، އަ

މިފަަދ ، ތިބި ކުިދންނޭ. އެހެންވީމާ ކޮށްަފއިމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްޢަްސ ނިމިގެންދިޔަ ފެނުގެ ކާރިާސގަިއ ވެ

ކައުންސިލްތަުކެގ  ،ކުރުުމގެ ލެވެލްަގއިދި ަކންތައްތައް ޯއގަަނއިޒްއި އަކުރުމުގެ ލެވެްލގަ ޝަން މޭކުސިޑި ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ދައުެރއް ދިނުމަކީ ވަރަށް  ކުރުމަށް ަޓކަިއ މި ުޒާވނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ދިނުމުގެމަަސއްކަތް އި އެކި އޮތޯރިޓީތަުކގައެކި 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުގަމު ކަމެއް. އެއީ އަުޅަގނޑު އްމުހި ޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ޒުވާނުންނަށް ތަކަްށ އެން.ޖީ.އޯ ،ާއއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ،އިތުރަށް ޑިްސކަސްކޮްށގެްނ އަުޅގަ
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 ފަންޑު ،ސަރުކާރުން ނިންާމ ނިންމުންތަކުގައިިއ، ނޑުމެން މިކުރާ ހުރިހާ ކަމެްއގަފުރުޞަތުދީގެން އަުޅގަ

 ،ކުރުމުގަިއ ރިސޯސްތައް ެއކިެއކި ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިކި ރިސޯސްތައް މެނޭޖުއެިކއެ ،ރުމުގައިކުމެނޭޖު

މު ކަމެއް. އްމެން އާލާކޮށްދިނުމަކީ ވަރަްށ މުހިއަޅުަގނޑު ހުމަލީ ގޮތުްނ މަސައްކަްތކުރުމުގެ ރޫޢަ ުކގައިކާރިސާތަ

ޢިއްޔާތަުކގެ އެހީތެރިކަާމއި ވާމީ ެއކިެއކި ަޖމުލްއަޤް މު ކަެމއް. ބައިނައްފަދަ ފުރުޞަތުތައް ދިނުމަކީ މުހިޒުވާނުންނަށް މި

ނޑުމެން ހޯދާ ހިނދު ނޑުމެްނނަށް ވަރަށް މުހި ،އެއްބާރުލުން އަުޅގަ މު ކަެމްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން އްއަުޅގަ

ލާލަށް ނުފޫޒު އިސްތިޤު އަޅުަގނޑުމެންގެ މިިނވަންަކމާއި ނެ ގޮތް ވުްނ.ކަންތައްތަކަްށ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ދީނީ ،ބޭނުންވޭ

ނޑުމެން  ،ކުރެވިނޑުެމންނަށް މި ގާނޫނު ބައްޓަންނުފޯރާނެ ގޮތަށް އަޅުގަ  އެ އެހީތެރިކަާމއި އެއްބާރުލުން އަުޅގަ

ނޑު  ހޯދަންޖެހޭނީ މިގޮތަށް މި ވިސްނުން ހުރެގެން ކަމުަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ހަމައެއާއިެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ާރއްޖެ ުއފެދިފައިޞަާޚއް ؛ޔަފާރިތައް އެިކއެކި ވި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ،ތައްހުރި ރިސޯޓު ޮކށް އަުޅގަ

ާމދުރުގައި ބިނާކުެރވިފައި ހުރި  ރިނޫޅޭ އެކިެއކި ސަރަހައްދުތަކާތައް އުފެދިފައި މިހުރީ ވަރަށް ތަފާތު އާއްމުން ދިރިސޯޓު

ތަުކަގއި ވެްސ ތަުކގައި ިދމާވާ ކަންތައްމިރިސޯޓް ،ަކންތައް މި، އޮތީ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތަެކއްގެ ގޮުތގައި މި 

ނޑުމެންތަުކގަިއ، އެިކއެކި ސުނާމީ ކަންތައްަތކު އަލިފާނުގެ ކާރިސާ ކުެރވޭނެ ގޮތްތަާކއި، ކޮިމއުނިކޭޓު ނަށްގަިއ އަުޅގަ

މް ރިޒަކަމެއް. މިހެން މިދެންނެވީ ޓޫ މުއްކުރުމަކީ މުހިއިމު ޤާ ޯފރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް  ކުއްލިައކަށް ޚިދުމަތްތައް

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ދުޞާތިޤްނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ އިވަ އިންޑަސްޓްީރއަށް ައޅުަގނޑުެމން ބަރޯސާ މި . އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ދެވޭނެ ޚިދުޞާތިޤްއި އެިކއެިކ  ،މަތްތަކެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާދު ހަލާކުވީމާ އަުޅގަ

ނުޑމެން ޚާއްރިސޯޓްތައް  އިވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތްކުރުމާ  ސަމާލުކަމެއް  ޞަހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވެސް މީގެތެެރއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ައދި  ނޑުމެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަ ދީގެން އަުޅގަ

މު އްއުރެއް، އެންމެ މުހިުމ ދައްމި ކައުންސިްލގެ އެންމެ މުހި ،ކަމަކީ މު އެއްއްގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެންެމ މުހިފާހަ

ހުރި އެކިއެކި ވުޒާރާަތކުެގ  ިއތުރަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި ޖުްމހޫރިއްޔާ އަދާކުަރްއވާ. ޭއގެދައުރެއް ސީދާ ރައީސުލް

 ކުރަްއވާ. ްނެގ ލެވެލްަގއި މަސައްކަތް އެންމެ އިސްވެރިން ވަޒީރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު އަރުވަނީ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 ށް. މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ހޭ ބިލު ބެ ކާރިސާތަކާބިލު؛ ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ށް މައުމޫނަ ސްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިެދއްވީތީ ިދއްގަރު ާދއިާރގެ ިއއްއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅުްއވަ

ނޑު ވަރަށް  ދަންނަވަން. އަދި ސަުރކާރަްށ ވެސް އެުކ ޝުކުރު ތެރިކަމާޞްަގނުޑ ވެްސ ވަރަްށ އިުޚލާއަޅު އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން އެކު ުޝކުރު ތެރިކަމާޞްއިޚުލާ ރާއްޖެއަށް މިފަދަ ބިލެއްެގ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިދވެހި ގަ. އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮންމެހެން .ވަނީ މުކަން ވަރަށް ޮބޑުވެަފިއ މިއްމުހި

ނީ އިމުގެ ތެެރއިްނ އިންސާނީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިާވ މުސީބާތްތަކަށް ރަނގަޅަްށ ގާނޫ ،ޓަކައި

ނޑު މި މުކަން ވަރަށްއްށް ޓަކައި މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިދިނުމަޅުަގނޑުމެން ެއކަންކަމަށް ިއޖާބައަ ބިާލ  ބޮޑު. އާދެ! އަުޅގަ

މު ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ީމގައި ޝާމިލުވެފައިާވކަން ައޅުަގނުޑ އްރުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިާލއިއިދޭތެރޭގައި ވިސްނަ

އިާޖބަދިނުމުގެ މުއައްސަސާަތްއ  ،ކަންކަމަށް  ާބވަުތގެ މުައއްަސސާތައް މި ާރއްޖޭގައި މި އިން. ދުރާލަކުރަފާހަގަ

ބިލުަގިއ  ބެހޭ ގޮތުން މި ކުރުމާ އިމުޤާއެކަްނކަމަށް ވަސީލަތަްއ  ،އަދި މީހުން ެއަކމަށް ތަމްރީނުކޮށް އި އުފައްދަ

 ާރ ގޮުތގަިއ މީގެ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޫލުކުގަަލއްވާަފއިވާީތވެ އަޅުަގނޑު އިއަލިއަުޅްއވަ

ނޑުމެންަނށް އަިއއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  2004ގިނަ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެ.  ވަނަ އަަހރުގެ ސުނާމީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށްޖާއެއްގެ ގޮތުން އަޅު ެލވިފައި ެނތް. ނަތީއިތުގެ ގާނޫނީ އޮިނަގނޑެއް އެކުަލވަބާވަ މި ގިނަ  ގަ

ނޑު މާ ބިލާ ނީ. އާދެ! މިވަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި  ވަގުަތކު  ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކާކަށް މި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ން އެފަަދ ގުިޅގެ އި ދިމާވި އެ ހިތާމަެވރި ހާދިސާއާގަ  2004ވެސް ދެންނެިވ ފަދައިން ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ކުިރން

ވެސް ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ ނޑެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިންކުެރވިފަިއ ނެތުމާއި، ގާނޫނީ އޮނިގައިމުޤާއް ވަސީލަތްތަކެ 

ދުލުވެރި ބަދަލު ނުލިބިވާކަން ޢަބޭފުޅުންނަށް ލިބެންވާ  ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެ ށްފާހަގަކުރެްއިވ ގޮތައެ މެންބަރުން 

ކެޔޮދޫއަކީ ވ. އަތޮޅުގައި ެވސް ސުނާމީެގ  ! ވ. އަތޮޅުކުރަން. އާދެއެކު ފާހަގަޔާ ޅުަގނޑު އަިދވެސް ވަރަށް ހިތާމައަ

ެދްއވާފައި އޮތް އިިއ ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ހައްދަވަލިބުނު ރަށް. ސުނާމީ ައއިއިުރގަރިސާަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ެގއްލުންކާ

ކުެވގެންވަނީ ޮގއްސަ. މީެގ އެއްކޮށް ވީރާާނވެ ހަލާ ގުޅިގެން މުޅި ަބނދަރު އާރަށުގައި އޮތް. ސުނާމީ ބަނދަރެއް އެ

ނޑު މިދިހަ  ންަނވަންޖެހެނީ އަދިވެްސ މިއަދާއެކު ދަ ޔާދަްނނަވަނީ. ހިތާމަ ވަރަކަށް އަހަުރ ކުީރގެ ާވހަކައެްއ އަުޅގަ

އޮތީ  ވަނީ ކެޔޮޫދގެ ބަނދަރު އަދިވެސް އެ ހަމައަށް ވެސް ސުނާމީގައި މި ގެއްލުން ލިބުނު ބަނދަރުގެ ގޮތުގައި މި

ބާވަތުގެ ރައްޔިތުންނަށް  ިދަޔއިރުަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް މިވަަރކަށް އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިހަދިއޭ. އެގޮުތގައި ނެހެ

ނޑު ދެންނެވިވަނީ ކުރިން ލިބެންޖެހޭ ޢަދުލުވެރި ބަދަލު ނުލިބި ގޮއްސަ މި ގެ ގާނޫނީ ވަތުބާ ފަދައިން މި ވެސް އަުޅގަ

ނޑެްއ ހެދިފައި ލުީވއެކޭ ބޫުލކުރަނީ. ސަުރކާުރން މިކަމަށް އިހުމާގަނޑު މުެގ ސަބަބުން ކަމަށް އަުޅގަނެތުއޮނިގަ

އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަިދވެްސ މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި 

ގިނަ ަގއި ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ވަރަށް  2004ރަނގަޅަށް ވިސްނާަވޑަިއގެންަފއި ކުރިން މި ދެންނެވި ގޮތަށް 



21 

 

ރައްޔިތުންނަށް، އެ ބޭފުުޅންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް ހުރިހާ ދިމަދިމާލެއްގައި ވެސް ފުރިހަމަެވގެން 

ގޮސްފަިއވާކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެކަމަށް ޓަކައި މިއަުދގެ ސަރުކާުރން ވެސް އެ މަސައްކަްތ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ، ވ. އަތޮުޅ ކެޔޮޫދއާިއ ކޮށްދެއްވާަފއިވާީތވެ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަ  ޅުގަ

އަދި ވ.އަޮތޅު ރަކީދޫަގއި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތަކަްށ ބަލާއިރު އަދިވެސް ކެޔޮޫދެގ 

ވެ، އަދި ރަށުގެ ބަނދަރާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަުޅ މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުރެިވ، އެގޮުތގައި ޮއވެ ބަނދަރު ވީާރނާވެ ހަލާކު

އެއްަބއި ގިރަިއގެންދާ ހިސާަބށް މިހާރު ގޮސްފަިއވާތީ މި ކަންކަމާ މެދުގަިއ ިވސްނައިުލމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް 

ނުޑ ވަރަށް އާދޭހާ ެއކު ދަންނަވަްނ، ސުނާމީގައި ެގއްލުން ލިބުނު،  ނޑު ދަންނަވަން. ސަރުކާރަށް އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ގެ ތެރެިއން މިހާހިސާބަށް ނެހެދި މަދު ބަނދަރެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަނދަރަކަށް ވާނީ ވ. ހަލާކުވި ބަނދަރުތަކު

ނޑުެގ އިލްތިމާސަކީ ސަުރކާރަށް ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ؛ މި އަހަރުގެ  އަތޮޅު ެކޔޮދޫެގ ބަނދަރު ކަަމށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެއ މަސައްކަތް ފައްަޓަވއިދެްއވަިއ ކެޔޮދޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެއ  ބަޖެޓުގައި އެ މަސަްއކަތް އެަބ އޮތް. ވީާހވެސް ައވަހަކަށް

ކުރިމަތިވެފަިއވާ ކާރިސާއިްނ، މުސީބާތުން ރައްކާތެރިކަން، ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯއްދަވައިެދއްވުން. އަދި މިފަދަ ގާނޫނީ 

ނޑެްއގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އެ މަސައްކަތަށް ައވަސް ފިޔަަވޅެއް  އޮނިގަ

 އަޅުްއަވއިދެްއވުން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙިލްމީއަށް. هللا ދުމެންބަރު ސަޢު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކާރިސާއާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި 

އި އަދި ބިލު ހުށަހެުޅއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމަށް ޓަކަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާ

ނޑުގެ  ފާރިސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ފެނުމާ އެކީަގއި އަުޅގަ

ާސއެއް ހިނގި ގައިން ދިަޔއީ ހީބިހިނަގަިއގެްނ. އާދެ، ެއއީ ސަބަބެއް ނެިތެއއް ނޫން. އެއް ރަށަކަށް އަާމޒުެވގެން ކާރި

ހަމައެކަނި ރަށަކީ ގދ. ތިނަދޫ. އެނަމާ ބޯޓުގެ ކާރިސާ. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ބަހެއް ހިމެނޭ ބިލެއް ފެނުމުން ވެސް 

ނޑުެގ ވަރަށް ގާތް މީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށް،  އަޅުަގނޑަށް ފުްނއަސަރުތަެކްއ ކުރަމުންދިޔަ. އާދެ، އެ ހާިދސާގަިއ އަުޅގަ

ބި، ވަރަށް ހާލުގައި އުޅެންޖެހުނު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އަދި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލި

މާއްދާަގއި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  66ބާބުގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ،  9އަންނަން ލަސް ވެސް ވެފައިާވ ބިލެއް. 
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މަށް ައޅުަގނޑު ފާަހަގކުރަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި. މި ބިލުގައި އަިދވެސް ހިމަނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންަތއްތަްއ ހުރި ކަ

އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ކަންތައްަތކަށް އަިލއެުޅވިގެންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. ބިލުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ ދައުލަތާއި، ރަްއޔިތުންގެ ަދއުރާއި ަޙއްޤު ހިމެނިފައިާވަކން އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނަމާ ބޯޓުގެ ކާރިސާ ހިނގިއިރު، ނޫނީ އެ ހާދިސާ ހިނގައިގެްނ އުޅުނުއިރު ކައިރިން ދިޔަ 

ނޑުމެންނަށް އޭރު ަވރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަެދކެިވގެންިދޔަ. މިއީ ހިތާމަވެރި ކަމެއް.  ދޯންޏެއް އެހީތެރިނުވެދިޔަ ވާަހކަ އަުޅގަ

ރިކަން އެ ޯބޓަށް، އެނަމާ ބޯޓަށް ލިބުނު ނަމަ، ގިނަ ބަެއްއގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުނީސް ކަމަށް އެ ދޯނީގެ އެހީތެ

ގިނަ ބަޔަކު ވާހަކަަދއްކާ. އެެހންވީމާ، އެފަދަ ކަންތައްތަެކްއ އެހެން ދިމާވެފައިވާ ނަމަ، ނޫނިއްޔާ ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެ 

ނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެހެްނވީމާ، މިގޮތުން މިހާރު މި ބިލުަގިއ މީހުންނަށް އަދަބުތަކެއް ލިބިެގންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް  އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި ހުރި އަދަބުތަްއ އޭގެ ޒާތުަގއި ކުޑަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއ  ކަ

ންގެ ފުރާނަ ދިޔައީ މިސާލަކަށް މީހު 22ހާސް ރުފިޔާއާއި އެއް ަލއްކަ ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭއިރު 

ބައެްއގެ ސަބަބުން ކަމަށް ަވންޏާ އެއް ލަްއކަ ރުފިޔާ ާވނީ ކޯއްަޗކަށްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ކޮމިީޓ 

ނޑު ގަބޫލުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނޑުމެން ޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ މަރުޙަލާގައި މިކަން ރަނަގުޅކުރަން އަުޅގަ

ވަރަށް މަދުން ދިމާވާ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަެވސް، ކާިރސާ ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުން މި ކުރަނީ ބޮޑެތި ކާރިސާައކީ 

ގެއްލުންތަެކއް ލިބުމުެގ ސަަބބުން. ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް ދިމާވެފައި އޮތް ކާިރސާެއްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އް ދިމާވެގެްނއުޅުނުއިރު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ ތިން ކާރިސާ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި. އެ ކާިރާސތަ

ނޑުމެން  ގިނަގުނަ ކަންަތއްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަންޖެހުނު. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއްެގ ދަތިކަން އަޅުގަ

 އިހުސާސްކުރަންޖެހުނު. އެގޮުތން އެނަމާ ބޯޓުގެ ކާރިސާެގ ކަންތައްތަުކގައި ސަރުކާުރން ވަރަށް ކުއްލި މުހިއްމު 

ފިޔަވަޅުތަެކއް އެ ދުަވސްވަުރ އެޅި ނަމަެވސް، އެކަމުަގިއ ގެއްލުްނވި ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ އެހީތެރިކަްނ 

ނުޑ ހިތާމައާ އެކީގައި ފާހަަގކުރަން. އަނިޔާ ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން  ލިބިފައިނުވާކަން އަުޅގަ

ރަށް ދާންއުޅުމުްނ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ބައެއް މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާކުެރވެން ނެތިގެން ރާއްޖެއިން ބޭ

ނޑުެގ ޮކއްކޮ ާރއްޖެއިްނ  ނޑު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭެގ ެއއް ހެްއކަކީ ައޅުގަ ތަނަވަސްވެަފއި ނެތްކަން އެީއ އަުޅގަ

 ބޭރަށް ދާން އުޅުނީމާ ވެސް ެއކަން ނުވެފައި އޮްތކަން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 
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 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިއަދު އަ ުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ކާިރސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ބިލު. އާދެ، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފުޅުން ެވސް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ފާރިސްއަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރު އަާދކުރަން. އަިދ މި ބިަލކީ އެހެން ަބއެްއ ބޭބޭ

މާއްދާ ހިމެނިގެންވާ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ރާއްޖޭަގއި ކިތަންމެ މަދުން  66ބާބެއްގެ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ، އަދި  9

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގިއ މިކަހަލަ ކާރިސާތައް މީެގ ކުރީަގއި ދިމާވެފައި އެބަހުރި. މިކަހަލަ ބޮޑު ބިލަކަށް 

ކަދަްއކަން ދެތިން މިނެޓަކީ ފުދޭވަރެްއގެ އިެރއް ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ކުރު ގޮތަކަށް ީމގަިއ ވާހަ

ނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިން،  ބާބުގެ ތެރެއިން މީގެ ފުރަތަމަ  9ހުރި ބައިތަކަށް ބަލައިލާނަން. އާދެ، ކުރިން އަޅުގަ

ނޑަކަށް. ދެވަނަ ބާބެްއގެ ގޮުތގައި ދައުލަާތއި ރަްއޔިތުންެގ ބާބެއްގެ ގޮތުަގއި މި އޮތީ ހަމަ ތަޢާރަފްގެ ބަ އި ގާތްގަ

ނޑައެޅުާމިއ  ދައުރާއި އެަބއިމީހުންގެ ޙައްުޤތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ެއބަ އޮތް. ތިންވަނަ ބަިއގައި ާކރިސާއެްއކަން ކަ

ވަނަ  4ތައް ބަޔާންޮކށްދީފައި އެބަ އޮތް. އިޢުލާންކުރުން، އަދި ރިލީފް ފަންޑު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްުކރެވެމުންދާނެ ގޮތް

ޮއވޭ.  ބަޔަަކށް ބައިކުރެވިަފއި އެބަ 8ބާބުގައި މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާިއ ޒިންމާތަކުގެ ަބއި މީަގއި މި އޮންނަނީ. މީތި 

ޑިާޒސްަޓރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަކީ  ންޓް ކައުންސިލަކީ ކޮަބއިކަމާއިތެޭރގަިއ ނެޝަނަލް ޑިާޒސްޓަރ މެނޭޖްމައޭގެ

ޕްލޭނަކީ  ޝަނަލް ޑިޒާްސޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮބައިކަމާިއ، ނެ ކޮބައިކަާމއި، ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަކީ

ީމގެތެރޭަގއި މި ތަންތަނުގެ . ބައިަތއް އެބަހުރި ބަޔާންކޮށްފަހުރި ކޮބައިކަމާ، ިމކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ މިއާ ގުޅުން

އި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަީކ ކޮބަިއކަން ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބިލުގަިއ ދާއި އެ ތަންތަނުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާމަޤްޞަ

ވަނަ ބާބަށް ބަލައިލާއިުރ ފައިސާ ަކނަޑއެޅުމާއި ޑިާޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑު  5. ެދން ންކޮށްދެްއވާފައެބަހުރި ބަޔާ

ވަނަ ބަިއގައި އިންސާނީ  6އޮތް. އަިދ  ބައެކުަލވައިލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް އެ

ނޑަ ހާއެހީއަށް އެދުމާއި ކާރިާސގެ  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް  ެއޅުމާ،ލަތުގައި ޤައުމަށް އެހީ ބޭނުންވާނެ ކަންކަން ކަ

ރުމަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކު ؛ވަަނ ބާބުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި 7ގެންދާނެ ވާހަކަތައް ަހމަ އެގޮތަށް އެަބއޮތް. ށް ކުރިއަ

ނަޑއެޅިފަ ރައްޔިތުންގެ މުދަާލއި ތަކެިތ ބޭނުންކުރެވޭނެ ފޯުރކޮށްދިނުމާއިއެންގުމާއި  . ގޮތްަތއް އެބަ އޮތް ކަ

ވެސް އެ ނުމުގެ ކުރިންލަތުަގިއ މި ސަރުކާރުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިގެ ހާކާރިސާއެއް  ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއންއެ

ދަބުގެ ބައިގެ ވާހަކަ ވެސް ަބއެްއ އޮތް. ދެން އަ ތައްތަކެއް ކުރަްނ އެބަކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ވަިކ ކަހަލަ ކަން

ނުޑ ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ކޮމިޓީގެ އަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި. މަރުޙަލާގައި އިތުރަްށ ދަބުެގ ބައިގައި ވެސް އަުޅގަ

އެހެން ބޭފުޅަކު ވެްސ ، ލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަެކއް. އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭވިސްނާ

ތެޭރގައި ީމަގއި މިހުރި ބަސްތަުކގެ މާނަ ބަސްތަެކްއ އިނގޭތޯ. މީގެ ފާހަގަކުރެްއވި. އާދެ، ީމގައި އެބަހުރި ވަރަށް އާ

ނުޑ ބެލިން. ފަހަރެއްަގއި ިމއީ ިދވެހިބަހުގެ އެަކޑަމީން އަލަށް  ވެސް އަޅުަގނޑަްށ ނޭނިގގެން ދިވެިހ ބަސް ފޮތް އަުޅގަ
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. ފަ އޮތް މާނަކޮށްދީ ތެރޭަގއި ާކރިސީ ހިރާސްއޭ ކިޔާ ބަސް އެބަކަމަށް ވެދާނެ. އޭގެ ބަސްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރި

މިއީ ކޮންެމވެްސ ، ސް ނެތް. އެހެންވީމާފަދަ ބަސްތައް މާނަކޮށްދީފައެއް ވެ މަންސަ  އަަރއްާކއާއި އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިީއ އެްއކަ ؛ވަރަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  އަދި ، ވީމަ ބަހުން ލިޔެފަިއ އޮންނަ ބިލެއްވެހިލަ ދިއަުޅގަ

ްނނަށް ނޭނގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ ބިލުގެ މުހިއްމުކަން ދިވެހީބަހުގެ ތެރެއަށް އަލަށް އައި ެއއްެޗއް ވެސް ދިވެހި

ނިޑގެން ހިނަގއިދާނެ ަކމެއް. ޭއގައި  މެދުގަިއ  މިކަމާ، އް. ެއހެންވީމާނުވެދާނެ ކަމެބުނާ އެްއޗެްއ ފަހުމުކެ

ނޑު  ައސްލު ، ލަން ބޭނުންވޭއިތުރަްށ ިވސްނާވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ައޅުަގނޑު އެދެން. ދެން މި ފުރުަޞތުގައި އަުޅގަ

ގެ ސުނާމީ ކާިރސާއަށް ބަލައިލި ނަމަވެްސ  2004 މިސާަލކަށް؛ ޕްލޭން ތައްޔާުރކުރުމުގައި ވޭުތވެދިޔަކާރިސާތަުކގެ 

ކަނދޮޅުދޫައކީ، ކަނޮދޅުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ގިލަންވެިރކަމެއް ާރއްޖޭގެ  ޅުގެއަތޮ ރ. ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮޅު 

 ން ޕްލޭންކުރުމުގަިއ ވެސް...ފެންވަރުަގއި ކުރިމަތިެވގެންދިަޔ. އެ ތަންތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއއް

ޅުއްވި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ަޓކައި ިމއަދުެގ ހުށަހެ އުމޫންމަ

އަދާކުރަން. މޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ފާރިސް މައުސަރުކާރަށާއި އަދި ދިްއގަރު ދާއި

ެއކަން  ،ނަމަ އި ދިިރުއޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާދިސާެއްއ ދިމާވެއްޖެވެސް އަޮތޅުތަުކގަ ިމއަދު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޙައްލުކުރަން މި ޖެހެނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ކޮންެމވެސް ލޯންޗެއް، އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ލޯންޗު ނުވަތަ ސިފައިންެގ 

ހެނީ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިސާބަށް ގޮސްގެން އެ މައްސަލައެއް ޙައްުލކޮށްދޭން މި ޖެ ނުވަތަ ޕޮލިހުންގެ ލޯންޗެއް އެ 

އެކަމަށް ލިބޭ ގެއްލުން އެަތްއ ބޮޑަށް އިތުރުެވގެންދަނީ. ެއކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ަބއެްއގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ އެަތއް 

ސަރަހައްދުްނ އެކަން ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް  ،ހިސާބު އެްއޗެއް ގެއްިލގެންދަނީ. ެއަކމުން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުަރން އެ

ައދި ޚާއްޞަކޮށް މި ބިލު  ،އެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެން މިައދުގެ ސަރުކާރަށް ވެސްހަމަޖެހިފަ

މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ވިސްަނިއވަަޑއިގެން މި ބިލުގައި މި  ،ހުށަހެޅުމުން މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެންދާއިރު 

ނޑުމެންނަށް އަބަ ލެއިން ަޙއްުލކުރަން މި ޖެހެނީ މާ ދިމާވެއްެޖއްޔާުދވެސް ކަމެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރުން. ައުޅގަ

 ،މާލޭގެ އެހީތެރިަކން ހޯދަން މި ޖެހެނީ. މާލޭގައި އޮންނަ ކޮންމެވެސް ފަރާެތއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ،ފުރައިގެން
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ކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން އެީހތެރިކަން ހޯދައިގެން ގޮްސގެްނ އެކަން ޙައްލުކޮށްދޭން މި ޖެހެނީ. އެހެން

ރާއްޖެތެރޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ދިމާާވ މިފަދަ  .މި މައްސަލައަށް ަޙއްލެްއ ނައިސްގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ހާދިސާތަކުގައި އެކަީށގެްނވާ ޙައްލެއް ނުލިބޭތީ ެއ ރަްއޔިުތންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން އެަތްއ ގުނަޔަކަްށ ބޮުޑވޭ. މިފަދަ 

ނިމިގެންދިަޔ  އަދި އަންނަން އޮތް ސަރުކާރަކަްސ، ކީ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ެވސްކަންކަން ރަނގަުޅކޮށްދިނުމަ

ންނަށް ައޅުަގނޑުމެ ނޑު ެދކެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމުގައި ައުޅގަ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ކޮށްޭދންޖެހޭނެ ކަމެއް

ޖެހޭ  ޮބޑުވޭ. ެއ ކަންކަން ވެސް އެބަވުރެ  ދާ ޚަރަދު އެ ލިުބނު ގެއްލުމަށް އެތަނަކަށް ކޮންމެ ކަމެއްެވސް ހިނގީމާ

. ދުަތއް އެަތއް ގުނަަޔކަށް ބޮުޑވޭހާދިސާއެްއ ހިނގައިިފއްާޔ މިތަނުން ފުރައިގެން އެދާ ޚަރަ ،ރަނގަޅުކުރަން. ކަމެއް 

އެކަމަކު ޭއގެ ބަދަލުަގއި ެއ ލިބުނު ގެއްލުން އެއަށްވުެރ މާ ކުޑަކުޑަ ޚަރަދަކުން އޮންނަނީ ނިންމައިލެވޭ ގޮތަށް. 

 ،ންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެދެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ިބލުގައި އަޅުަގނޑު މި ދެންނެިވ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެހެ

ާރއްޖޭެގ  ގެންދިޔުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ކަންތައް ކުެރވި  ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ މިއަްށވުރެ ރަނގަޅަށް މި

ުރގެ ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެަކށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި ނުކުެރޭވ ސަރުކާކުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ހާދިާސތަ

މައްސަލައަކީ ވެސް ކުޑަ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ހާދިސާއެއް ދިމާވީމާ އެތައް ދުވަހަކަށް 

ދަނީ. މި  ްއ ވޭތުެވގެން މިދެމިގެންދޭ އެބަ މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން. އެހީތެރިކަްނ ނުލިބި އެތައް ދުވަސްތަކެ 

ންނޭ ުއޅެނީ މިކަމުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ނިޒާމު ދޯހަޅިކަމު ކަންކަމަށް ވެސް އެކަީށގެންާވ ޙައްލެއް ނައިްސގެން މި

ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ލިބޭ ެގއްލުން ، ނަމަ އިމުކުރެްއވިއްޖެއަޅުަގނޑަްށ ދެންނެވޭނީ. ަރނގަޅު ނިޒާެމއް ޤާ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ފޫބެއްދުމަށް ޓަކަ އި އެތައް ަކންތައްތަކެއް ރަނގަުޅކުެރވިެގންދާނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުގަ

ނޑު މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް ފުިރހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް ޔަޤީންުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ބިލުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

 އްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ަގއްދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް. ރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. ައޅު ނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިއަދު އަޅުގަ ގަ

 ބެހޭ ތުން ކާިރސާއިން ރައްކާތެިރވުމާސަުރކާރުގެ ފަރާ ،ވާީތވެ މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކަށް

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން.  އަދި ޚާއްޞަކޮށް ،ރަށްގޮތުން ބިލެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީ ސަުރކާ
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ނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅައިެދްއވި  ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދިްއގަރު ދާއިާރގެ އިއް ހަމައެއާިއއެކު މި ބިލު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ނާޒުކު ތިމާެވއްޓެްއގެ މައް ފާރިސްއަ ނޑު ޝުުކރު ދަންނަވަން. ހަޤީޤަތުގައި މިއީ އަުޅގަ ޗަށް ށް އަުޅގަ

ކުދިކުދި ރަށްަތކެްއގެ މައްޗަށް އެކުެލވިފަިއާވ ރާއްޖެއަކަށް ބަލާއިުރގައި ަވރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މީގެ  ،އެކުެލވިފަިއވާ

ނޑުމެންގެ އެބަހުރި ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ކިޔާ . އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނެްއ ތަނެއް އުފެދިފަ ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ. ާރއްޖޭަގއި ކުރީގެ ތާރީުޚގައި ދިމާިވ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކަ ންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ާރއާިއ ކޮލެ ގައި ދިާމވި ސުނާމީއާއި އޭގެ ކުރިއަށް ޖެހިލާއިުރގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވި 2004ހާދިސާތަކަށް ބަލާއިރުަގއި 

ނޑުމެއްލާ ިކޔާ ޯރގާެއއް އަެއއްކޮށް ސިގެ އަދި ހަމަ ެއއާ ިދަޔއިރުަގއި ގާނޫނެއް ނެތުުމގެ ންނަށް ކުރިމަތިވެގެންުޅގަ

ނޑަކީ ދަތިތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިހުސާސްކުެރުވނު. އޭގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެންދިޔަ ތެޭރގައި އަުޅގަ

އަށް އެންެމ ާސސްކުރަންޖެހުނު މީހެއް. ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެއް ވަަރށް ރަނގަޅަށް ގާތުން އިހުކަމެ ވެސް ޭއގެ އެއް

ކަންދިމާކުރި ގޮުތން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ެއ  ،ފުރަތަމަ ދިމާވި އެއް ކާރިާސއެއް ކަމުަގއިވާ ކޮލަރާެގ މަްއސަލައިަގއި

ނަޑކީ. ގާނޫނެއް ނެތުމުެގ  ދާއިރާއަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދާންޖެހުނު ޓީމުގެ އިސްވެރިަޔއަކަށް ހުރި މީހެއް އަޅުގަ

ގެްނ ދެކޮޅުހަދައި އަކީ އޭރު ެވކްސިްނ ދޭންޖެހުނީމާ ވެސް ރައްޔިތުން އެކަމާމެ ބޮޑު މައްސަލަސަބަބުން ދިމާވި އެން

. އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ފުރާނަ ދޫކޮށްލަންޖެހުނު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަމާ ކުިރމަތިލާންޖެހުނު

ވެސް ަޙއްލުުކރަން އޮތް އެންމެ ރަނަގުޅ  މަީކ ކޮންމެ ކަމެއްގާނޫނެއް ހެދިގެން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަންތައްަތއް ދިޔު

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރަން. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ބައެއް ަކހަލަ މުދާތައް ލިބި ޙައްލު ނޫނީ  ،ކަމުގައި އަުޅގަ

އިްނ ގާނޫނު ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ހެދި ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެ ؛ކަންތައްތައް ވެގެންދިޔަ ޮގތުގެ

ބަިއ  އެ ކަންކަން ކުރަން ތިޭބ ބައެްއެގ އިޚްލާޞްތެރިކަްނ ހުރި ވަަރކުން އެ  ،އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ ހުރެގެން

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މި  ،އިުމކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމުހާރު ޤާރަނގަޅުެވގެންދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނަކީ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫ ގާނޫެނއްއަދި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއކުެލވިގެްނވާ  ތެޭރގައި ކޮމިޓީ ލުކުރަން. އެހެންަނމަވެސް، މީގެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން. ބަެއއް ކަްނކަން  މަރުޙަލާގައި ދިރާާސކޮށް ެގންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ހުރިކަން އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އިތުރުކުރަން އެބަ ަދންނަވަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް އަޅުގަ

 . ޝުކުރު އަދާކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މަޡި ޢާ ޢަލީ މެންބަރު

 



27 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނުތައް ގާނޫނުތަުކެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ގާނޫ

ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުން. ވަރަށް ގިނަ ރަނގަޅު ގާނޫނުަތކެއް  ގޮތުަގއި،

އިއްޒަތްތެިރ  ރާ ކަެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްބޭނުންވާކަމީ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް މީހަކު ޝައްކުކު ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންޖެ ލަތުން އޮތް ހާ މިހާރު މި މުލަތު. މި ޤައު ހޭ ކަމަކީ މިހާރުގެ މި ޤައުމުގެ ހާރައީސް، އަުޅގަ

ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޮނިމީރުކަމެއް ނުލިބެއޭ ަރއްޔިތުންނަށް  ނޫނުތަކަކުންއަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ގާ

ދެންމެ  ،ނަމަެވސްކޮންމެ ގާނޫނެއް ހެދިކަުމގައި ވީ އަޅުަގނޑަށް ދަންަނވާލަން ެކރިދާނެ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ

. އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެިތ ޞްތެރިކަމެއް އެބަ ހުންނަންޖެހޭއިޚްލާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަަދއްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ 

ނެޑްއގައި  ނަަމވެސް އޭެގ ތަކެްއ ހެދިފައި އޮްތކަމުގަިއ ވީކިތަންމެ ގިނަ ބާބެްއގެ ަމއްަޗށް ގާނޫނު ،ކިތަންމެ ގިނަ ގަ

 ނުލިބޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޭއގެ ކުިރއެުރމެއް ރައްޔިތުންަނކަށް .ފައިދާއެްއ ރަްއޔިތުންނަކަށް ނުކުރާނެ

ވަރަށް ބޮޑަށް  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް މިކަމާޤައުމުގައި މި ދާ ޑިމޮކްރަީސ ނެތިގެންނޑުމެްނގެ އަޅުގަ 

ެއއް އޮތީީތވެ ނަމަވެްސ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ. މެޖޯރިޓީއެއް އޮތްކަުމގައި ވީޒިންމާވާންޖެހޭނެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ވާނެނުތައް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންދިމާ އިދިކޮުޅ ކަންތައް ޑިމޮކްރަސީއާ ކަމަށް އަޅުގަ

 ،ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ  ބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ގަ

، އޮތް ޑިމޮކްރަސީ. އެ ޑިމޮކްރަސީ ނެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ނޑުެމން ކިތަން ވާޅުަގނޑުމެން މިސްރާބު ޖަހާފައިދިމާލަށް އަ ތާރު ވެރިކަމަކާޚުދުމުޚް މެ ގިނަ ގާނޫނެއް ހިނދު އަޅުގަ

ިއއްޒަތްތެރި  އަރާމުކަމެއް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނެ. އެހެންވެގެން ،ނަމަެވސް އޭގެ ފަސޭހަކަމެއްހެދިކަމުގައި ވީ

ޑަށް ޒިންމާވާްނޖެހޭނެ. މި ޤައުމުގައި ޑިމޮްކރަސީ ހަލާކުވެގެންދާ ގޮތަްށ ރައީސް މި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮ

ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއް ޙަޤީޤަތުގައި މި ފްލޯއާ ހިސާަބށް އައުމުގެ ކުރިން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑުމެން މިހާރު ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ހުއްޓަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގަބޫލުކުަރްއވާ! އަުޅގަ

ނައިބު ރައީސަކު ވަިކކުރުން. މިހާރު އެ ކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ އެންމެ ބާރަށް ހިނގަމުންދާ ވާހަކަައކީ. އެންމެ ބާރަށް 

ކުރަމުންދާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވެސް އެއީ. ހަމަ ސީދާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ފުރުޞަތެއް 

ނޑުމެންނަށް މީހާއެއް ނޫން މުހިއްމީކީ. އެހެން މީހަކު ނެތި މީ ހަކު އެ މަޤާމުން އަނިޔާވެރިކަމާ ެއކު ަވކިކުރުން. ައޅުގަ

އެހެން ވަގުެތއްަގއި ައއިސްދާެނ. ވެރިންކަން ވެސް ކުރާނެ. ނައިބު ރައީސްކަން ެވސް ކުާރނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޑިމޮކްރަސީ އޮތް ތަނެއްަގއި އެ އަަށގެްނފައި އެ އޮތް ޑިމޮކްރަީސ  ރައީސްކަން ެވސް ކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެވސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ 

ރައީސް. މިހާރު ގާނޫނަީކ  ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ގަބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި 
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ޖަޖުންގެ ހިތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހިތް. ދެން އިތުރު  7ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަާސސީައީކ ވެސް ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ވާހަކަެއއް ލިޔާނެ ކަމެއް ނެްތ. މި ގާނޫނުގަިއ ވެސް ކާިރސާއާ ބެހޭ ގާނޫނު ޖަހާފައި ތިރީގައި ލިޔަްނވީ، ސުޕްރީމް 

ނީ އެކަމެއް ދިމާވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ ގޮތެއް. އެހެނެއް ކަމަުކނުދާނެ. މި ކަންތައްތައް މި ކޯޓުން ނިންމާ

ދަނީ އެ މިސްރާބަށް. އެގޮތަށް ދާއިރެއްަގއި އެ މިސްރާބު ހަލާކުކޮށްލަން، އެ މިސްރާބަށް؛ ނުބައި މިސްރާބާ ދިމާއަށް 

މަގުފަހިކުރަމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަަގކުރަން. ދާން ކަންތައްތައް މި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތަކެްއ މި ރާއްޖެއަްށ ކިތަންމެހާ ވެސް ބޭނުންޭވ.  އަޅުަގނުޑ ވާހަަކ ނިންމައިލާނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަ

ޤައުމަށް މި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވާއިދުތަެކއް، ެއކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ަގވާއިދުތަެކއް ެވސް މި

އެހެންނަމަވެސް، ޑިޮމކްރަީސއެއް ނެތް ަޤއުމެްއގަިއ، ިޑމޮކްރަސީ ނެތެމުން، އެއް ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް 

ނޑުވަމުންދާ ޤައުމެްއަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޑިމޮްކރަސީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވަނީ އާ ގާނޫނުތަެކއް  ފަ

ހުރި ގާނޫނުތައް ހިފެހެއްޓޭތޯ ައޅުަގނޑުެމން އެންމެން ވެގެން މަަސްއކަތްކުރަންީވއޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޫނޭ. މިހާރު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

`. އާދެ! ކާިރސާއާ ެބހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ާގނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ބިލު ސަރުކާރުގެ 

އްަވއިދެްއވި ދިްއގަރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިކަހަލަ ގާނޫނުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން އަންނައިުރގަިއ 

ނުގައި ިއއްަޒތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހުރުވަ ެއއްބަހުރަވަައކަށް ވާންޖެހޭ. މީގަިއ، މި ގާނޫ

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ދިެވހިބަހުގެ ބަސްތަކެއް މީގެެތރެއަށް ަވއްދަިއ، އާ ބަްސތަކެްއގެ ގޮުތގައި ީމަގިއ 

ހިމެނިގެންދިޔަ. މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަެރއް ައޅުަގނޑުެމން ގާނޫނުތަކަށް އަންނަ. އަިދ ލިބެމުން އަންނަ ވަރަށް 

ކަންތައްތަެކއް ިމއީ. ނަމަވެސް މި ގަނޫނުަގއި ދިާމވާ އެހެން ކަންތައްަތކެްއ ެވްސ އެބަ ހުރި. ެއއީ ސަބަބަކަށް  މުހިއްމު

ވަނީ ެއއް ތަނެްއގައި ވުާޒރާ، އަނެއް ތަެނއްަގއި މިނިސްޓްރީ، އަެނއް ތަނެްއގަިއ ކޮންމެވެސް ދިވެހިބަހަކުްނ 

ޅުަގނުޑމެންނަށް ތިމާވެށި ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ވުޒާރާ، އަޅުަގނޑުމެންނާ ެގވެހި ނުވަތަ ގެވެށި، ނުވަތަ އަ 

އަނެއް ތަނެްއަގއި ުވޒާރާ މިަކހަލަ ގޮތްގޮތަށް ވެސް ވާަހކަަތކެއް ދެެކވިފައި އެބަ ހުރި. ެއހެންވީމާ، މި ކަންތަކަކީ ިމއީ 
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ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގާނޫުނގައި ެއގޮތަށް ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއް ެއއްގޮްތކުރުމުގެ ސި ޔާސަތެއް އަުޅގަ

ނޑަށް  ފާހަގަކުރެވެނީ، މި ބިލު  ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ދެވަނަ ކަމެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ފަރުމާކުރެވިގެން ައިއއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މި ބިލު މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި؛ 

ގޮެތއްަގއި އިސްލާން ދީން ނޫން ޤައުމުތަކުގެ ބަެއްއ ބޭފުޅުން ފަރުމާކުރައްވާފައި ހުންނަ ގާނޫނުގެ ކޮންމެވެްސ ޚާއްޞަ 

ނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަްތކުރެވޭީނ  ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އަުޅގަ ވަރަކަށް ނަކަލު ބެލިފައި ކަމަށް އަޅުގަ

އެހެން ދިމާވާ ކާރިސާތަކުން ދިމާވާ ކަންތައް ުކޑަކުރުމަށް ޓަަކިއ  އިންސާނުންގެ ހައިިސއްޔަތުްނ މަސައްކަތްކުެރވޭނީ

ކުރެވޭނެ މަސަްއކަތްތަކެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާރިސާަތކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެޭވނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެްއ 

ތަޢާލާ ިވއްސާަރ هللا ވަނީ ނޯންނާނެ. ކާކަށްތޯ ބާރު ލިބިގެންވަނީ؟ ކޮން ގާނޫނަކުން، ޮކން ކޮމިޓީއަކަށްތޯ ބާރު ލިބިެގން

ނުވަތަ ުގގުރުން ނުވަތަ ަވއިެޖހުނީމާ ދެން އެކަން ހުއްޓުވަން ކާކަށްތޯ މަސައްކަްތކުރެވޭނީ؟ ނުކުރެވޭނެ. ކާކަށްތޯ ބިން 

ހެލުމެއް އައިމާ މަނާކުެރވޭނީ؟ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރެވޭނެާހވެސް ކަމަީކ ހަމަެއކަނި އެ ކަންތައް ދިމާެވއްޖެ 

ނޑުމެންނަށް ކަމުގަ އި ވަނީ ނަމަ ކުރެޭވނެ ކަންތައް. އެހެންނަމަެވސް، މީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޮއތީ ގުދުރަތީ ގޮތުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކުން ރަްއޔިތުން 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ މަސައްކަތް. ެއީއ ސަލާމަތްކުރުން. އޯކޭ! ރަްއޔިތުންނަށް ސަލާމަތްކު ރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކާދިސާތައް ކުަޑކުރުން. މިސާލަކަށް، ބަނދަރުހެދުން ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމުގައި އަދި ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ވައިޖެހިލި 

ކަށް އޮންނަ ގޮތަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޖަޕާން ތަންތަނުގައި ހަދާ ގޮތަށް ކަްނކަނަށް އެ އިމާރާތް ކޮންެމެވސް ވަރަ

ނޑުމެންގެ ބަސްަތްއ ބޭނުންކުރުމުގައި ސީދާ ެއހެން ޤައުމުތަކުގަިއ، ބަެއއް  ހެދުން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަޅުގަ

ޤައުމުތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ ަކހަލަ ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަމިއްލަ 

ލިބިގެންއުޅޭ ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އޮންނަ ކަމެއް އެއީ. އެކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަްށ  އިންސާނުން، މާ މަތީ ބާރެއް

ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ކާރިސާތަކުން ކަންތައްަތއް 

ނޑަކީ ެއކަން ދިމާެވފައި ހުރި އެކަކު މިީއ. ެއއީ ހާސިލުވާ މިންވަރުވުން މިކަްނ ވިސްނާ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ،  އަުޅގަ

 އެނަމާ ބޯޓު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ވާހަކަދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް 

ނޑު މިހާރު ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ފަހުބަސް އިއްވުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ  ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމިފައި މި ވަނީ. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ އާދެ! ދިއްގަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫނަށް ފުރުޞަތަށް އަރުވަން. 
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 މޫން ވާހަކަދެއްެކވުްނ:މައު ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ފާރިސް

ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކާިރސާއާ ބެހޭ ކަންކަމުގެ ބިލަށް އެންމެހަިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ަވކިްނ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

މިކަމަށް ވަރަްށ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ާފޟިލް ޢަބްދުއްރިއްޔާ އަލްރައީސުލްޖުމްހު ގެ ކޮށް އަދުެގ ސަރުކާރު ޚާއްޞަ

ލަތަށް އިސްކަންދެްއަވއިގެން މިކަްނ ންނަށް މި ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ ހާއިސްކަންދެްއަވއިގެން ިދވެހި އެންމެހައި ރަްއޔިތު

ންމެ ންނަވަން. ދެދަ މި މުނާސަބު ވަގުތުަގއި ޮކށްދެއްވި ކަމަށް ަޓކައި ެއ މަނިކުފާނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ދި ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް. ިހނގައްޖެ ގިނަ މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް. ވަރަށް މުއްސަނއަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވިގެން

ނޑުއަޅުަގނޑު ގަ  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އިުތރު މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ހިމެނޭ. އެކަމަކު، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާނެކަމުެގ  ،އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ ނަމަޙަލާއުއްމީދުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރު

ނޑު ހަމަ ހިތަށް އަންނަނީ ސުނާމީ ކާރިސާ.  ނޑަށް އެބަ ޮއތް. ގިނަ މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން އަޅުގަ އުއްމީދު އަުޅގަ

ެވްސ  ވެސް ައދި ގިނަ ރަްއޔިތުން ޅި ަޤއުމުމު .އެއްމީ ކާރިސާ. ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާވަނަ އަހަރުެގ ސުނާ 2004

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ރަށްތަަކށް، ދިކުރަންޖެހުނު ކާރިސާ އްގަރަށް، މުްއޔަށް، މަޑުއްވަީރއަށް، ޭވވަށަށް، އެއް. ައޅުގަ

ނޑަށްއިވާ މަޑިފުއްއަށް އަދި އޭރު މ. އަތޮޅުަގއި މީހުން އާބާދުވެފަރަތްމަންދޫ ދަތުރުކުރުމުެގ  ޓަށް ވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް ފެނުނު މަންޒަރުތަކާއި އަުޅގަ ދުވަހެއްެގ ތެރޭގައި. އޭރު ސުނާމީ އައިތާ ދެތިން ރުޞަތު ލިބުނު ފު

ނޑު ހިތުން ނުދާނެ ކަންތައްތަްއ.  ެއއީ ދުވަހަކު ސްތައްއިހުސާސްކުރަންޖެހުނު އިހުސާ  ރަޙްމަތްފުޅުން  ގެ ެހޔޮهللاއަުޅގަ

ނޑު ދުށިން ޢާހެލިބުނު ގެއްލުމުެގ މިންވަރު ެއއަށްވުރެ ޮބޑުނުވި. އެ  ގާތްތިމާގެ ، ފައި ިއލާތައް ރޫޅިންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ހަލާުކެވފައިވާ މަންޒަރު. އެ ުދވަހު  ،އަނބިދަރިން ގެއްިލ ނެތިގޮސްފަިއވާ މަންޒަރު. ގޯތިގެދޮރު ވީާރވާނެ ،މީހުން

ނުޑ  ރަޙްމަތްލެއްވުން އެދި ގެ ހެޔޮهللاއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔެ ދޫކޮށްދިޔަ ހުރިހާ ފުރާނަތަކަށް  ދުޢާކުރަން. އަޅުގަ

މިކަމުން ލިބުނު ެގއްލުން  ،ނަމަ  ވެސް ވަނީ މިކަމަށް ތައްޔާުރވެތިބުމުގެ ެއއްވެްސ ފުރުޞަތެއް އޮތް ަވގުތު ހިތަށް އެ

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ޭއގެ ތިން ަގޑިެއއްހާއިުރ  ަގޑިެއއްހާއިުރ ކުރިން، ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އައުުމގެ ތިން ކުޑަވީހޭ. އަުޅގަ

ވޯނިން ސިސްޓަމުތަކެއް ާއލީ  އިންހެލުމެއް އައި. އެ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން މިކަން ދިމާވީ. އޭރުގަކުރިން ބި

ނޑުގެ ުއއްމީދަކީ މި ބިލު ގާނޫނަކަށްއި ެވސް ޤާއިުމކުރެިވފަެވސް އަިދ ޤައުމުގަ  އިއްދުގަ ސަރަހަ  އެއް ނެތް. އަުޅގަ

ކަންކަންކަމަްށ ތައްޔާރުވުުމގެ ފުރުޞަތު  ދުރާލައި އެހެންީވމާ، ތައް ޤާއިމުކުެރވޭނެ.ފަދަ ސިސްޓަމުވުމުން މި

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތޮއްޫޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ. އަޅުގަ

ްއޒަތްތެރި ކުަރްއވާ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު ެއ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ އި ދާއިރާގެ؛ މާފު

ނޑުމެން ެއްއވެސް ކުރާކަށް ނޫން.  އިންސާނުން މާ ވަރުގަދަެވގެްނ ކަންކަން ހާލެއްަގއި މި އުޅެނީ މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަްއޔާރުެވވެން އޮތް މިންވަަރކުްނ ތައްޔާުރވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދީން ވެސް ލާޒިމުކުރާ  އެކަމަުކ، އަުޅގަ
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 ،ތަްއޔާރުެވގެން ،ހު ފެނުނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ކަންކަމަށް އިްސނަގަިއގެންުދވަ ކަމެއް. އަުޅަގނޑަށް އެ

ާކޑުގެ ާބވަތްތަާކއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަްއ  ،ހުރި ަވސީލަތްތައް ެއއްކޮްށގެން އިަރށުގަ ،ކޮމިޓީތައް އުަފއްދަިއގެން

 ތަން. ފެށިވަހަށް ޤާއިމުކޮްށގެްނ މަސައްކަތް އެްއކޮށްގެން ވަރަށް ރަނގަުޅ ނިޒާމުތަކެްއ އެ ުދވަހުްނ އެ ދު 

ހަމައެހެންމެ، އޭރުގެ ސަރުކާުރން ވެސް ހަމަ އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް ޤާއިމުކުރި ނިޒާމުތަކެްއގެ ދަށުން މަސައްކަތް 

ނޑު  އިން ރިސާ އަކީ ސުނާީމގެ ކާގެ ފެްނވަރުަގއި ވެސް ާރއްޖެދުިނޔޭ ފާހަަގކޮްށލާނަން މި ވަގުތު ވެްސ؛ފެއްޓެވި. އަުޅގަ

ކޮށްފައި ވަނީ. ކުރި އެއް ަޤއުމު ކަމަށް ފާހަގަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ަމސައްކަތްކުިރއިއަރަިއގަތުމަށް މަސައްކަތް

ދެވިފައެއް ނެތް.  ،ބަދަލެއް ،ބޫލުކުރަްނ ރައްޔިތުންގެ އެަތއް ބަޔަކަްށ އެދެވޭވަުރގެ އެހީތެރިކަމެއް އަޅުަގނޑު ވެސް ގަ

ބަެއްއ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންުނވާ  ނަމަވެްސ، ތްތަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާތަެކއް ނެގިއެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ފަރާ 

ނޑު ދަންަނވާނީ އޭުރގެ ހާލަކޮގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރި ކަުމގައި ވީނަމަވެްސ، ޖުމު ލަތަށް ބަލާއިރު ރަނގަޅަްށ ށް އަުޅގަ

ސް، މި ދެންނެވި ފަދައިން އޭރުވެސް މި ފަދަ ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެމެނޭޖު

ލަތު ވެސް ރަނަގޅުީވސް. ރައްޔިތުްނގެ ހޭލުންތެރިކަން ވެސް ރަނގަުޅވީސް. ތަްއާޔރީ ހާ، ގާނޫނެއް އޮތް ނަމަ

އި ޢަމަލުކުރަން އެކްޓިވޭުޓވާންޖެހޭ. އާީލ އުފެދިފައި ހުންނާނެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުަނވަންތައް މި ކަހަލަ ވަގުތެްއގަ

ލަތުތައް މީގައި ބަޔާން ސީ އިޢުލާނުކުރެވޭނެ ގޮތްތަުކގެ ހާޖެންވާަހކަ މީގައި އެބަ އާދޭ. އިމަ ންސް ފޯސްއެއްގެސްޕޮރެ

އެބަ ކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަކީ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮުތގައި މިހާރު ވަރަށް ައވަހަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ތެޭރގައި ވަރަށް ގިަނގުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުެރވިފަިއވާކަން  ހަރެއްހާ ދުވަުހގެދިހަ އަގާނޫނެއް. މިކަުމގަިއ މިދިޔަ 

ހަމައަށް  ދެއްަވިއގެން މި ބިލު މަޖިލީހާ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަެމއް

 ރިސާަތކަށް ައޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރވެތިބެން އެބަ ފޮނުއްވައިެދްއވާފަިއވާކަން ފާހަގަކުރަން. ީމގައި ތަފާތު ވަްއތަރުގެ ކާ

ބޯޓުެގ ކާރިސާ. އަނެއްަބއި ބޭފުުޅން އެކިެއކި ބަލިމަޑުކަމުެގ  ޖެހޭ. ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި އެނަމާ

ޤައުމީ އްދީ ފެންވަރެްއގައި ނޫނިއްޔާ ސިގެއްލާ ފަދަ ކަންކަން. މި ކަންކަމަކީ ސަރަހަވާހަކަދަްއކަަވއިފި، ކޮލެރާ، 

ނޑު އިފެންވަރެްއގައި ވެްސ އިޢުލާުނކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކާރިސާތަެކއް މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ެވްއޖެ ހިނދުގަ . އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިމަިތވެގެން މިުއޅޭ ޑެންގީ ހުމުގެ ވާހަކަ. ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުްނ 

ނޑު ޝުކުރު ގެންަދވާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކަށްްއވަމުންއަޅު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރަގއި ވެސް މި  އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮްށ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ. އުޅޭތާ މިހާރު މަހެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، މި

މި ފަދަ ، ފާހަގަކުރާ ހިނދުހޭ ކަމެއް ކަމަށް މެދު ފިަޔަވޅުއަޅަންޖެ އްިމޔަުތ ދީގެން އެކަމާބަލައިގެން ވަރަށް އަހަ

ނުޑ ގަމިކަމާ މެދު އިތުރު ގޮތްތަެކއް ނިންުމމުގެ ފު ،ގާނޫނެއް އޮތް ނަމަ ބޫުލކުރަން. ރުޞަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ްށވެްސ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަ އެއާެއކު، ރާއްޭޖގެ ާކރިސީ ހިރާސް، ނޫނީ ވަލްނަރަބިލިޓީ؛ހަމަ

ައީކ ކާރިސާތައް ދިމާނުވެދާނެ ތަނެއް ކަމަކަށް. ދުނިޔޭގެ ެފންވަރުަގއި ބަލާއިރު ވަރަްށ ގަބޫލުކޮްށގެންނުވާނެ ރާއްޖެ
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ނޫނިއްޔާ ތިމާވެްއޓަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ  ވަލްނަރަބަލް ޤައުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ. ޚާއްޞަކޮށް ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖު

ނޑު އުފުލުމާއިކަ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ،ގުިޅގެން ނަ ފިނިހޫނުމިނަށް އަން ނުޑގެ ލޮނުގަ

ކަމަކީ މީގެ ސަބަބުން ކުރިމަގުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއތުރު ކާރިސާތަކެއް ނޫނިްއޔާ ބަދަލުތަކާއި، މި ކަހަލަ ކަން

ކަމަށް ދި ކަންނުމުގެ ޖާގަ އަވެދާނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިކަމާ މެދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވިސް ދަތިތަކެއް ދިމާ

ުމ ނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ އެންމެ މުހިއްގޮތަށް. އަުޅގަ ތައްޔާުރވެ ތިބުމުގެ ޖާގަ  މި ބިލުގައި އޮންނާނެ ހުށަހަޅާފައި ލިބޭ

ގެ ވާހަކަ އެަބ ބަޔަީކ، މި ބިުލގެ އެންމެ މުހިއްމު ެއއް ބަަޔކީ ހަތަރުަވނަ ބައި؛ ޑިާޒސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނު އެއް 

ނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ޭރވިފަިއ އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބ  އާދޭ. ކާރިާސއެއް ދިމާވުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

މިހާ ފުރިހަމަކޮށް މި ބިލު ތައްޔާރުކޮށްެދއްިވ ކަމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ  ،ލިބޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ަޓކައި

ލާނީ ހަމަ އެންމެހައި ން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިދަންނަވަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު

އަދި ާޚއްޞަކޮށް އަދުެގ  ދެްއވަން އަޅުަގނުޑ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކ އެދެމުްނ.މެންބަރުންނަށް މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް

 .والسالم عليكمދަންނަަވން.  ސަރުކާރަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ިދއްގަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ޝުކުިރއްޔާ ދެއާ

ްސގެ ބެހޭ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމުގެ ބިލުގެ ބަހު މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ކާރިސާއާ

 ސް ދަންނަވަން. ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވ1:30ެއަުދ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިމަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. ބިލާ ގުޅޭ

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް.  ،7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2009/8ރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގާނޫނު ނަންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ -7.1

ނުޑ ބިލުެގ ބަހުސް ުކރިއަށް ގެންދިއު ގެނައުުމގެ ށް ިއޞްލާޙުވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ ެބހޭ ގާނޫނު( އަ)ދި ން. އަުޅގަ

މިހާރު އެދިވަަޑއިގެންަފއިާވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު މިހާުރ 

 ފަރު ދާއޫދަށް.ިރ މެންބަރު ޖަޢުއިރާގެ އިްއޒަތްތެއޮތީ، ުއނގޫފާރު ދާ ފުރުޞަތުއަރުވަން މި

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުއުނގޫފާރު ދާ
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 ށްއ2009/8ަގާނޫނު، ާގނޫނު ނަންބަރު  ބެހޭ  އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

އިްއޔެ އެ މަނިކުފާނު  ،ވާ ިބލަކީ ކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނި

ނޑު އެ ބިލަށް  ސަރިވސް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި ބިލާ ހުށަހެޅުއްވި ސިވިލް  ވަރަށް ގުޅުންހުރި ބިލެއް. އިްއޔެ އަުޅގަ

މި ދެ ބިލު އެއްކޮށް ވާހަަކދެއްކި، ެއއްގޮަތކަށް މީތި  ،ވާހަކަދަްއކަމުން ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން

އްމު ވަން ިމ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ މުހިއްޔާ ނޫީނ މީގައި އެ މަނިކުފާނު އަްސލު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްއި ދިޔަސްކުރެިވގެންފާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން ނެ. އާދެ، މީގައި އެހެންަނމަވެސްއާއި މަންފާ ލިބިގެނެއް ނުދާފަސޭހަ ވަނީ ހަމަ އެންމެ އަުޅގަ

 އަހަރު ވީމާ  60މަތިީވމާ ނުވަތަ  އަހަރުން 60ޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލިން، އުމުރުން ނުކުތާއެއް. އެއީ އިްއޔެ ެވްސ އަ

ގެންނެިވ ބަދަލުގަިއ ެވްސ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަށް  ހަމަޖެއްސުމުގެ ވާހަަކ ބޮޑަށް ޕެންޝަން ލިބޭނެ އުސޫލެއް

ނުޑ އޮތީ ވެސް ގެެނއްސަ މި ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއިއެ ވާަހކަ  ވަނީ. ހަމަ ބަޔާންކުރަްއވާފަިއ އެ . އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހައެއްކަ ން މީހުން އުމުރުހާސް ހަ  ވަންޏާ ކަމަށް އަހަރުން މަތި 60ހާސް މީހުން  ދަންނަވާލަންއުޅުނީ ގާްތގަ

ވަންޏާ މަހެއްެގ މައްޗަްށ  ކަމަށް  އެބަ އިތުުރެވގެންދޭ. ެއއީ، ރުފިާޔއިން ބަލާ ދުވަސްީވ މީހުންގެ ެގޓަގަީރައށް

 ހާސް ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބަލަންޏާ މަހެއްގެ މައްޗަށް ތިރީސް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެގެން އެ  ގާތްަގނޑަކަށް ފަސް

ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުްނ  ،ން ިވދާޅުވިދަްއަކވަމުެއ މަނިކުފާނު ވެސް ވާހަކަފުޅު ޚާއްޞަކޮށް  ،ބަެއއް ބޭފުޅުން . ދެން،ދަނީ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ހިނގާ ޚަރަދެއް  ވަނަ މާއްދާ 11 މި ޤާނޫނުގެ ޖެހޭ ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވަނީ )ޅ( އޭ ވަނަ މާއްދާގެ 11އެހެންނޫންތޯ. މި ޤާނޫނުގެ  ޮއވޭ މި  އެބަ އިޭއގައި ބަޔާންކޮށްފަ .އަުޅގަ

ން ރުލް ވެލްފެައރގެ ކަންތައް ސަުރކާގައި ސޯޝަރީ އަހަރެއްަގިއ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ަމރުޙަލާކޮންމެ ބަޖެޓަ

ޓް ހަދާފައި ދައުލަތަށް ޖެުކރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ޕެންޝަނަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާގެ ބަބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާއިން 

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ަފއިސާ ހިމެނުމުގެ މާނައަކީ  ަގއި ހިމަނަން އެބައިގެން ދައުލަތުން އެ ފައިސާ ބަޖެޓުހުށަހަޅަ

ފައިސާ ޚަރަދުކުރާކަން. އެހެންވީމާ، ަދއުލަުތގެ ބަޖެޓަށް މަހަކަށް ތިރީސް މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާ  ދައުލަތުން އެ

ނޑަށް ޝައްުކވާީތވެ މެދު ކަމާކުރެވިދާނެގޮތަށް މިކަން  ފިނޭންސް  އިބެހޭ މުއައްސަާސތަކާއި ސަރުކާރާ  މި ކަމާ، އަޅުގަ

މީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ނުބަލާ މިގޮތަށް މީތި ފާސްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް  ،މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކޮށްގެން

ނޑު ދަްނނަވާލީނޫ ނޑުމެން މި ރަްއކާކުރާ ޙަހަމަ  މީ . އެހެންނަމަވެްސ، ން ކަމަށް އަުޅގަ ޤީޤަތުގައި ވެްސ ައޅުގަ

ނޑާ % ައޅުަގނުޑގެ ؛ފައިސާ ނޑާ  7އާއި ސަުރކާރުން ޖަމާކުރާ % 7މުސާަރއިން ކަ ގެ ތެެރއިން ޕެންޝަނަށް މި ކަ

އަސާސީ ސިފައެއްަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ށްސް ގޮތަކަށް މުވަްއަޒފުންނަވެމި ފައިސާ ކޮންމެ ؛ފައިސާ

ޓަކަިއ މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ  ގެން ނަމަވެސް ބޭނުންވާ ބޮެޑތި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށްއި އްޓުންތަކެއް ހިފަހައްޓަހިފެހެ

ވަރަށް ގިނަ  ގެ ތެރޭގައި އެފަަދ ކަމެއް ނެތީމާޖެހޭ. މިހާރު މިއޮތް ބިލު އިންތިޒާމެއް ބިލުގެ ތެރޭން ހަމަޖެހެން އެބަ

މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ގެންެދިވ  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރެވިޑެންޓް ފަންޑު ރައީސް ކުާރ މަންޒަރު؛މުވަްއޒަފުންތަކެއް ޝަުކވާ
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ހަމަޖެއްސުމަކީ މި ވެސް މިާވ ފަިއސާ ހަމަ އެގޮތަށް ބޭނުންކުެރޭވ ނިޒާމެއް  އިމީގަ ، ެވސް ެއވާ ަފިއސާ އިގޮތަށް ޭއގަ 

ނޑެ ގޮަތކަށް ގެންދިއުމަށް އޮްތ އެްއވެސް ބިލު ކުރިއަށް  ެއގޮތަށް މީތި  ބޫެލއް ނުކުރަން.ގައް ދަތިކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ދިއުމަކީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުާރ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. އިންތިޒާމުެވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޑަިއގެންނެވިދައްކަވަން އެދިވަ ންބަރު. މި ހިސާބުން ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ނޑު ފުރުޞަބަނިމުނީ. ފަހު އިއަރުވަ ރުޞަތުފު ތު މި އަރުވަނީ ިބލު ހުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި ސް އިްއވެވުމަށް އަުޅގަ

 .ކަށްމަނިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމެންބަރު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ނިކުމަމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ނޑުމެން މި ބިލު ފުރަތަމަ ީއ ނޫނެއް ގެނަގާޕެންޝަނާ ބެހޭ  ،ވުޖޫދަށް ގެނައީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މަަސއްކަްތކޮށްފަިއާވ ގިނަ އަދަދެއްެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެ މީހުންގެ އުމުރުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގިނަ ދުވަްސތަކެްއގައި

 ،އެކަިނވެރި ،ާވއިރުަގއި މީހުން ކުރި މަސައްކަުތގެ ބަދަުލ ހެޔޮ ގޮުތގައި އުމުރުން ދުަވސް ީރކޮުޅގައި އެހަޔާތުގެ ކު

ީކގަިއ، އެާއއެގެ ބޭނުމުގައި ކުިރ ކަމެއް. ހަމަމީހާއަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމު ބަލައިލާނެ މީހަކު ނެތޭ ދުވަހު އެ

ނަޑއަޅާ އް ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނެ ނޑުމެން ކަ  ީލ ވެސް ސަުރކާރުެގ ެއކި ދުވަހު އެިކ ގޮތަށް މީހުންއަުޅގަ

އް ކަތީބުން މީހުން ބޭރުކުރަމުންދާތީ، ބައެ ށްއޮންނަ ސިޔާސީ ފިުކރާ އެއްގޮތަ އިެރއްގަ އިއެ ، ގެން ތިބެަބއިބައިތިއް

ހިސާބަށް ދާންޖެހޭ  މީހުން ސަލާންޖަހަން ހެންވޭުރގައި ހުންަނ ގެެއއްގެ ދޮށަށް، އިމަްއޗަށް ދޫކޮށްލަގެނެސް މާލޭގެ މަގު

ްނ ދެއްކުމަށްފަހުގައި ބަދަލުެވގެ ތައްވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ވާހަކަ 16މަ އަޅުަގނުޑމެން އިވާހަކަތައް ދިޔަ 

ނުޑމެން އެކަން ގެނައީ. އެގޮތުން މި ތަނުގައި އައި ޑިމޮކްރެިޓކް ރޫހުތަކާ ލެވުުނ އިއެކުލަވަ  އެއްގޮތަށް ރާއްޭޖގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މިއަދު ވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެްސ ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު  ނޫނެއްގެ ވާހަކަގާދެ  އަުޅގަ

ބޫލުކުރަންޖެޭހ ގައަދި ޕެންޝަން ގާނޫނު ވެސް އެންމެ ރަނގަޅެްއ ނޫން.  ،ބެހޭ ާގނޫނު ވެސް އާވެސް އަދި ަވޒީފާ

ނަޑއެ ސްވެ ކުން އަިދވެސް މިނިމަމް ވޭޖެއް ޙަޤީޤަތަކީ ެއއްވެްސ ސަރުކާރަ  ިޅގެން ެލވިފަެއއް ނެތް. މި ހުރިހާ ކަމެްއ ކަ

ތިބި ކަތީބުންތަްއ  އިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކޮށްފަ ށްވަރަށް ގިނަ ޒަމާންވަްނދެކަަގއި އިުރަގއި ކުރީ މިގޮތަށް އޮތް

ރމަންޓް ޓަކައި ިއދާރީ ދާއިރާތައް ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ލޯކަލް ަގވަ ވަިކވެގެންިދޔައީ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމަށް

ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުނެއް އެ ހިސާބުން އެ ކަތީބުންތައް  .ނު ހިސާބުން ކަުއންސިލުތައް އުފެދު، އިއުފައްދަ  ެއއްއޮތޯރިޓީ

ލުމުގެ ސަބަބުން. މި ދެންނެވި ނުމީހުންނަށް އެކަމަށް ކުރިމަތި މަލުތައް ހުރި ގޮތަކުން ނުވަތަ އެޢަމީހުންގެ  ނެގި. އެނު

މީހުންގެ ތެރޭގަިއ  އަހަރު ނުވާ ީމހުން. އެ 65 އިވެފަ އަހަރު 55ތިބި އުމުރުން  ްނގެ ތެރޭަގިއ އެބަފަދަ ބައެއް ކަތީބު
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ވީތީ  މީހުންނަކީ ކަތީބުން ކަމަށް ތިބި އެއްވެސް ގޮތަކުްނ ވަޒީފާ ނުލިބޭ. އެއީ، އެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުން އެބަ

ަވކި  ،ކަންކަުމގައި މާ ޮބޑަށް ނޫޅޭތީ މީހުންނަކީ ސިޔާސީ ނުގަންނާތީ ނުވަތަ އެއިބަލަ ނުވަތަ މިހާރު ސަރުކާރުތައް 

 . މިހާރުގެ މީހުން ތިބި ގޮތަށް ތިބީ އެ ،ން ރަނގަޅުވީމާޕްލި މީހުންގެ ތަންކޮޅެއް ޑިސި ުނވަތަ އެ  ،ޕާޓީއަކަށް ނުދުވާތީ

މިކަމާ ބެޭހ  އަދި މިހާރު ،އަދި އެްއވެސް ސަުރކާރަކުން ވެސް  ،ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަކުން ވެސް ސަރުކާރަކުން ވެސް، 

ތަނެއްގެ ވޮޗަރަކަްށ  ނީޖެހެތިބެންމި މީހުން ބޭނުމެއް ނުކުރޭ. ދެން،  ފަރާތްތަކުން ވެސް އެ ދޭން ތިބިގޮތުން ވަޒީފާ

ބައެއް ގޮތުަގއި. ތިބޭ  އިވެފަ އިތެރޭގައި ދެން ހަމަ ވަރަށު ްނ ތަނެއްގައި ނިދިފަ. ނޫނީ ދެންގެއި ބައްތިއެއް ހިފަނީ ޓޯޗުނޫ

ފައި ހުރި ލާރި ސަރުކާުރެގ މީހުންގެ ޕެންޝަނަށް ނަގާ މީހުން ޭއރުގައި ކުރި މަސަްއކަތުން އެ  އެ އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ ވަރަށް ހައިރާންވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުްނ ބަޖެޓު ގައި އެބަހުރި. އަުޅގަ

ށްނުޖެހޭ މިއަކަށް. ތުގެ ބަޖެޓުން ލާރިތަކެއް ދޭކަދެްއކީމަ. ދައުލަވެގެން ވާހަކަހަލަ ގޮތަށް އަމާޒު ރި ދޭންޖެހޭ ކަމިއަށް ލާ

ަވޒީފާގެ ހަޔާުތަގއި  ގެމީހެއް ނުވާނެ. އެީއ، އެ ގެންވައި ެއގޮތަށް ިވސްނަ އެ ވާހަކަ ވެސް އެްއވެސް ޭބފުޅަކުއެްއގޮތަކަށް 

ނުޑކޮށް ވެްސ ވެގެން. ގައަނބުރާ ދޭންމީހާއަށް  މީހަކު ރަްއކާކުިރ ލާރި އެ އެ ،ހުރި ފައިސާ އިޖެހިފަމީހަކަށް ދޭން އެ

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ގިނަ އަދަދެްއގެ  ހުން ހަދާ ގަވާއިދަކާނޫން. ޕެންޝަން އޮފީ  ދެނީކީ ެއްއގޮަތށް ދެނީ. އަޅުގަ

އަދި ަބއިވަުރ ކަންތައްަތކެްއ މީހުންނާ ވެސް އިނދެދާނެ.  ށްތްބައަނ ފައިސާ ދީފިއްާޔ އުމުުރގެ ަވކި ހިސާބަކުން ދެ

ރީތި ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ  ،ކަށްޖަ ނުވަތަ އަންހެން ކުއް .ކުރަންވެސް ފަށައިާފނެ. އަދި ގޯއްެޗއް ވެސް ގަެނފާނެރަށް އިތު

ނޑުމެން އެގޮތަކަށް ވިސްނަ އެއީ، ދީފާނެ. އިފިރިހެނަކަށް ވެސް އެއްެޗއް ހޯދަ ނޑުމެން އް ނޫންއިެގނެއަުޅގަ  . އަޅުގަ

ގެން ކޮންމެހެން އި ރި ޕެންޝަން ފަންޑުަގިއ ބަހައްޓަލާ މީހާގެ  ިވޔަސް އެ ކަމުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ކަންތަްއ ުކރި

ައހަރުވީމާ ސަރުކާރުން މިހާރު  65؟ އޭތޯއިމަކީ ކޮބަކުރުމުގެ ބޭނުފެންނަ ގޮތަކަށް އެ ލާރި ޚަރަދުޕެންޝަން ފަންޑަށް 

ވާނެ. ކޮންމެ ނުެވސް ގުޅުިވގެން މިއާ އިދެއް. ެއއާ ޢުސަރުކާރުގެ ވަ ޕެންޝަން ވެސް މި ލިބެނީ. އެއީ ދޭ އަސާސީ މި

މަށް ނިކުންނަވާ ޮކންމެ ޤާިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ މަނަށް ނުކުންނަވައިުރގަިއ ކެމްޕޭސަރުކާރެއް އަންނަ

ގަރިއެްއ ކެންޑިޑޭަޓކު އެބަ ވިދާުޅވޭ ތިމަންނަ ކޮންމެ ގެއަކަށް ހުނިގާނާނެ ތަގަރިެއއް ވެސް ދެްއވާނަމޭ. ކިރުފެލާ ތަ

 ށްގެްނ އޭނައަށް ލިބޭ ެއއްަޗކާއެހެން ލިބޭ އެއްަޗކީ ކުީރގައި އޭނަ މަސައްކަްތކޮަމ އިވެސް. އެ ހިސާބަށް ދިޔަ 

އުޅޭ ވާހަކަައކީ އަާސސީ ޕެންޝަންގެ ގޮުތގައި ސަުރކާރުްނ ަގނޑު ދަންނަވަން ެޗއް ނޫން. އަޅުިކޔޭނެ ެއއްއަޅާ

ނޑާލެިވގެން ަޙޤީޤަ މީހަކަްށ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި އޭނަ  އެ ތުގައި ުނވާނޭދެމުންގެންދާ ފަސް ހާސް ުރފިޔާ ވެްސ ކަ

ނުޑގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުނަމީ  އަހަރާ ދޭތެޭރގަިއ ތިބި  65އަހަރާިއ  55ކުރިން ކުރި މަަސއްކަުތގެ ލާިރ ކޮޅު ލިބެންޏާ. އަުޅގަ

މި  އިފަމަސައްކަްތކޮށްދީ ނުވަަތ އެހެްނވެސް ފަރާތަަކށް އިފަ ދައުލަތަށް މަސަްއކަތްކޮށްދީހުންނަށް މި ދެންނެވި ގޮތަްށ މީ

މީހާއަށް ދިނުން.  މީހަކަށް މި ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ލާރިއެއް އެ ނުވަތަ އެ ،މީހާ އަހުލުވެރިވާ ވަރަކަށް ގާނޫނަށް އެ

ނޑަށް ައޑު މި ނުންމުަގއި މި ބިލު މި ލީ. ލީމާއެކަން ކޮށްދިނުމުގެ ބޭ ނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިވެ  މިއަދު އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ލާިރ . ކީްއކުރަންތޯ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުއޭ ބާރު ބޮޑީ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ެބގެން ދައުލަުތގެ ތަނުގައި ތި މި ގަިއ އަުޅގަ

ވިޑެންޓް ޕްރޮ ރި ރައްކާކޮށްދިނީ. ކުރީަގއި ހެދީބަހައްޓާށޭ؟ އެކަމަކު، ގާނޫނެްއގެ ދަުށން އެ ލާބުނީ ބެހެއްޓީ؟ ކާކުތޯ 

ހިންާގ  .ގަދައަށް އޭތި ހިންގިގެން މާ ވަރުއިރި ޕްރެވިޑެންޓް ފަންޑެއް ހަދަ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަނދާން އެބަހުފަންޑު

 އި ތަނުަގއި ވެފަ ގަިއ ޕްރަިވޑެންޓް ފަންޑު ހިންގަން ތިބި މީހުންނަށް އެ ލާރި. ޒަކާުތ ފަންަޑށް ވެްސ މިނިމުނުއިރު

 އްއި ސަރުކާރެ ނީ. މިހެން އުޅެފައުޅެ ވަނީ އެހެން. އެހެންވެދާނެތީ މި . ޓެލެތޯނެއް ބޭްއިވޔަސް ލާރިކޮޅަށްހުރީ އެހެން

ހައްޓަން ނުވަތަ ޕެންޝަން ފަންޑު ބަލަ ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ނުވަތަ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު ،ނިމެގެންދާއިރު ބުނެފާނެ

ތި ވެސް ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ިތ ޕެންޝަން ފަންޑު އޭނަ  ބުނެފާނެ ބަލިވީމާވެސް ގޮތަކުން ހުރި މީހާ، އޭނަ ކޮންމެ

ނޑު މި ހިސާބުން ނިމުނީއޭ ުއލުގައި ވަކިން ތިބި ތިރީހަކަްށ ޙަދެންނެިވ ގޮތަށް މަސައްކަުތގެ މާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

! ިތ ންބަރުން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާދާނެ. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެއިހިނގަސް މީހުންގެ ފައިސާ ެގއްލިހާ

 ާއއިއެހެން ވާހަކަ އިރުެގ ވާހަކައާ ފުޅަކު ތެުދވެ ސަުރކާދެްއވި މީހުްނގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ކޮންމެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ވޯޓު

ޅުން އިދިޮކޅު ގެން ސަރުކާރަށް ާތއީދުކުރާ ބޭފުއި ދައްކަ ވާ ވާހަކަ އުުލގައި ސަުރާކރަށް އެންމެ ފަސޭހަޙަމިއަދުގެ މާ

 ލެއް ހެއްދެވިޅުދެކޮ ކަމާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ތެދުެވ މި .އަުޅަގނުޑ އިްއޔެ ވަރަށް ހައިރާްނވި ؛ޕާޓީތަކުގެ މީހުން

ނޑު ވަރަށް ކުށް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުށީައލިވެރިކުރަން. ާޚއްޞަކޮށް ބޮޑުކަމުން. އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ރަްއޔިތުންނަށް  ެއއީ، ުނވާނެ އެކަހަލަ ވާހަކަ.ިއގެންެކވި ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ޕީން ދަްއކަތެދުވެަވޑަިއގެން ދެއް

ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން އް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭސްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރި ބައެއިބެންޏާ އެ ހޯދައެްއޗެއް ލި

ނޑުމެންނަށް މިއަުދގެ ަސރުކާރުން ފަސް ހާސް ރުފިޔާ  ނޑުމެން ކުިރ މަސައްކަތުން. މިއަދު އަުޅގަ ހުއްޓާލީ އަުޅގަ

ނޑު އަިދވެސް  މް.ޑީ.ޕީންއެހަމަ ދޭން ފުރަތަމަ ފެށީ ވެސް  ސާސީ ޕެންޝަެނއްއަ ،ދިނަސް އަޅުަގނުޑމެން. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  މި ހުންނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނގޭތޯ.  އެމް.ޑީ.ޕީަގއޭއެމް.ޑީ.ޕީެގ ވާހަަކ މި ދަްއކަނީ އަުޅގަ

ނަޑކީ  ށް ވާީތ އަދި ތަންކޮެޅއް ހަރުދަނާކޮ ެގ ކެންިޑޑޭޓް ކަމަށ2018ްއެހެންވީމާ، އެކަމާ ގުިޅގެން އަޅުަގނުޑ؛ އަުޅގަ

 އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ވެސް ؛މިއަުދ ޕާޓީގެ .ޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ެވސް އެބަ މި ވާހަކަތަްއ ދަްއކަން

 ުނވާނެ. ަވކި ބޭނުމަށް އިގެން.ޑީ.ޕީން މިކަހަލަ ވާހަކަ ދަްއކަ ދެންެނވި ގޮތަށް. މިތަނަށް ވަދެ އެމް  އުސޫލުތަކެއް މި ނެތް

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އުނދަގޫކުރުްނ  ،އިފުމުން ހުއްޓާފަމިތާ އެތެރޭގައި ުދއްމާރި ބޭފުޅުން ބޭނުންވީމާ ޓަކައި އެ

ެއ ދެތޭރޭގެ ެމދުވެރިއަކަްށ ެވގެން ެއ ނުދޭ  ،މިހާރު މި ދައްކަީނ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮްނނަ އެްއޗެއް  ފައިހުއްޓާ

ނޑު ވަރަށް އާދޭހާވާހަ ދޭން . ވޯޓުޖެހޭނެޓު ދޭންބޭފުޅުން މިއަށް ވޯ ގެެއމް.ޑީ.ޕީ ،ދަންނަވަން އެކީ ކަ. އަުޅގަ

މީހުންގެ  އެ ،ޖެހޭނެ. އެއީ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްަކނީ ބަޔަކު މީހުންނަށް ދޭން ހުރި ލާރިތަކެއްޙަޤޤަތުގައި ެވސް 

ހުރެގެްނ އެ ފައިާސ ދޭންޖެހޭނެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި  އިމީހުންނަށް ނުލިބި ތަނެއްަގއި ފޮރުވާފަ  ފައިސާ އެ

މި ދެ ގާނޫނަށް ގެެނވޭ  ހަމަ އަޅުަގނުޑ މި ދައްާކ ވާހަކަ  .މެންބަރުން މިކަމާ ރަނގަޅަށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ
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އޮތީ. ދެން،  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މީތި ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެީތވެ، ދެ ާގނޫނަށް އެއްކޮށް ިއސްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި

ޮއތީ މަސައްކަުތގެ މައިދާނުްނ  އެ އިއަހަރަށް ކުަޑކޮށްފަ 60ން ތަ އަހަރު އޮތް 65ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫުނަގއި 

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު އެ  ،މީހާ އެކަހެރިކުރާކަށެއް ނޫން. އިްއޔެަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަށް މީހާ ގައި އެއެހީތެރިވުުމގެ ބަދަލު އިމީހާ ސަލާންޖެހުމުގަ މަ އެއިގޮތަށް ސަލާންޖަހަން މީހަކު ދިޔަ ވިދާޅުވި

ކޮޅު ހޯދުމުގެ މީހާގެ ލާރި މަ އެއިދިޔަ ވެގެންހަން މީހަކު ނިކަމެތިސަލާންޖަ އި މަހަށް ފޮނުވަން. އެއީއްޓެއް ދީފަދޮ

 ،ކަްނވާރެއް ލާފައި  ބުޅީގައި ނަންބަރު 5 ދިނުމުގެ ބަަދލުގައި ރަނަގޅަށްމީހާއަށް ތިމާ އަތުން އެްއޗެއް  އެ ،ބަދަލުގައި

؟ ވާނީނަ ސަލާންޖަހަން ބޭނުންއޭ މައްޗަށް އޭނަ ނެރުނީމާ ކިހިނެއްތޯއި ތޮށިލައްވާފަ  ވާރެއްކަން ނަންބަރު 3

ތިގެން ވެއްޓޭނީ ތަނަށް ހޭނެ އަެނއްކާ އޭނަ އެ ނުގަނެފިއްޔާ ދެން މަހެއް އިންދާ ގެންއިމިސާލަކަށް، އޭނަ ދޮށި ެއއްލަ 

ދީނުގައި ން މެއް ނޫން. މާތްވެގެންވާ ިއސްލާވާނެ ކަށް އެކަން ުކރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްެގން. އެގޮތަނޫންތޯ

ނަމަ  މީހަކު ސަލާންޖަހަންވެގެން ނިކަމެތި ހާލުގައި މިހާކު އަުތވެއްޖެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަްނގަވާަފއި އޮންނަނީ

ކައިީރގަިއ  އްޓެއް. ޮޑކްޓަރަށް ދަްއކަން ދާ ކޮންމެ މީހަކުދޮން. ސަާލންޖަހާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެމީހަކަށް އެހީތެރިވާ

ގެންދާށޭ ޮޑކްޓަރުކަން ކިަޔވަން. ދެން، އިރައެންމެ ރަނގަުޅވާީނ އަވަހަށް ފުއަށް ިއ، އާނ! ކަލެޑޮކްޓަރު އިނދެފަ

ށް ފަރުވާ. އެ ހިސާބަށް ީނއަށް ފަރުވާ ނުވަތަ އޭނަގެ ހިތަކިެޔުވނު ދުވަހަކުން އޭނަގެ ކިޑު އޭނައަށް ޑޮކްޓަުރކަން

ނޑު  ެއއީ އިމަދިޔަ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެގެްނ ދައްކަންޖެހޭނެ ވާހަކައެްއ  ގެލުކުރާ ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީބޫ ގައަުޅގަ

އަހަރަށް ކުޑަ ިމ  60އޮްތ އުމުރު  ަގއިއަހަރު 55ނޫން. މި ދައްކަނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކަންކުރާ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ، 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ެމއް ނޫން ކަމަށްއުލުން އެްއކިބާކުރުމަކަށް ކުރެވޭ ކަޙަމަސަްއކަތުގެ މާ ކުރަނީ އޭނަ

ނުޑ ހަމަ ޔަދަން  އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ދެ ބިލު އިދެވަނަ ބިލާ އެީކގަ؛ ންކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލުޤީނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ބަސް ން ފަހުހިސާބުަޙއްލުކުެރޭވނެ. މިހާއްޔާ މިކަން ތަނަށް ގެނެސް މިކަން ކުެރވެއްޖެ  އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކޮްށގެން މި

 ނިމުނީ. އިދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުހެންވޭުރ ދާއި  ،7.1 ްނބަރު. އާދެ! އެޖެންޑާ ައއިަޓމު،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ށް އިޞްލާޙު ( އަނުރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫދިވެހި) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  މަނިކުމޫސާ

 ކޮށް ނިމުނީ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި

ަގއި އޮންނާނެ  1:30ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ިމއަދު ގެ ދަށުން މިކަމާ ގުޅޭ 8 ދެން އެޖެންާޑ އައިޓަމު .ެގ ދަށުނ7ް

ނޑަކަށް.  12ެއއްކޮށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ގަޑިން އާ . އާެދ! މި ވާހަކަވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން ހަމަ ޖެހީ ގާތްގަ
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ނުޑ ދަންނަވައިލާނީ ދެން، އެހެންވީމާ ތުން އޮތް ގޮދަލުކުރުމަށް މިހާރު އެޖެންޑާ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނާ ބައް އަުޅގަ

  .الم عليكموالس  . ަގއޭ 1:30އޮތީ  މި

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:00ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8
 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު 

ނޑުމެން  އާދެ! މި .عليكم المالس    ވެލަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްބައްދަލުމި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

 އިޓަކަ ވޯޓު ެނގުމަށް އާދެ، ،ޓަކައި  މަށް. މިކަމަށްގެންދިއުެގ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް 8 ޓަކައި އެޖެންޑާ އަިއޓަމު

މެންބަރުން ްއޒަތްތެރި އިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( އިޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަ

އަރުވަން. މިއަދު ދެ ވޯޓަކަށް ދަންނަާވލަން އޮތީ. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ށްލަދެްއވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 ފާރިސް މައުމޫން ދިްއގަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ،ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން

މެދު އިއްޒަތްތެރި  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ާސއާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކާރި

  ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންާރގެ މެންބަރު ދާއި ދިއްގަރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާލަނީ ދެ

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 54. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

އެހެންކަުމން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  .54. ޖުމްލަ؛ 28. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބެހޭ ކަންކަން  ކާރިސާއާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންއްޒަތްެތރި މެންބަރު އި ދާއިާރގެ  ދިއްގަރު

ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ބެލެހެއްޓުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

  އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ަކނޑަައޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާލާނަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއި އިމިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންަނވަ

ލު މަޖިލީހުން ބި ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ( އަނޫނުގާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުފެމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަނިކު.މޫސާދާއިރާގެ މެންބަުރ  ހުޅުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 56ިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއ62ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

ދާއިރާެގ  ހުޅުހެންވޭރު، އެހެންކަމުން .56. ޖުމްލަ؛ 29. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބެހޭ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މަނިކުމޫސާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ( އަނޫނުގާ

އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގަިއ ބެހޭ ކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަންތައްަތކާޖެ. މި ބިލު އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއް

ނަޑއަޅަން.   ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


