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 10:35 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 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/11އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ.  2އަށް  2015/18/29އިން  2015/18/28ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

. މި ަޔއުމިްއޔާތަްއ ވަނަ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔ6ާވަނަ ޖަލްސާއާއި 5ދެވަނަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއީ 

ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، ަގާވއިދުަގއިާވ  މަޖިލީހުގެ

 ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީގަިއ  14:00ކޮމިޓީތަުކެގ ބަްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

 . 1ކޮޓަރި 

ން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވިަފއިާވ މަތީ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ 128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

ނޑައަުޅއްަވއި އަުޅަގނޑަށް އަްނގަވާަފއިވާީތ، އެ ކޮމިޓީތަުކގެ  މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަ

. މިނިވަން ްނ އިޢުލާންކުރަންމަތީ ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ 128ސުންގަޑިަތއް، މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުެގ 

ޚަލީލް هللا ބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -1އްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ. މުއަ

ކުޑަހުވަދޫ  -2. 2015ޖުަލއި  31؛ ރަްއޔިތުންެގ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ފައިވާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާ

ން ފަހުމީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާ -3. 2015ޖުލައި  31 ؛ގެނައުުމގެ ބިލު

ޖުލަިއ  31؛ ުމގެ ބިލުނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުގާ)ިސޔާސީ ާޕޓީގެ  2013/4ނޫނު ަނންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 2008/8ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  މަނިކުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ހުޅު -4. 2015

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  -5. 2015ޖުލައި  31؛ ނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލުގާ)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ 

ނޫނު( އަްށ ގާިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ) 2007/5ނޫނު ނަންބަރު ގާިއވާ، ސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަ މެންބަރު މޫ

 ޔާޟްރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ -1. ޤައުމީ ަތރައްޤީގެ ކޮމިޓީ. 2015ޖުލައި  31؛ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

 ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު ށްއަ( ނޫނު ގާ ބެހޭ ބިމާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 2002/1 ނަންބަރު ނޫނުގާ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝީދު

 .2015ޖުަލއި  15؛ ބިލު

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

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

މި ބިލުގެ . ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު) 2011/3ންބަރު ގާނޫނު ނަ

ވަނަ 10ވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2015ަގއި ޭބއްވުުނ،  2015ޖޫން  30ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ަވނީ 

هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  މާފަންނު ދެކުނުޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ 

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރިފާޢު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިފާޢު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު

ުޅ ރެކޯޑުކުެރވިފަެއއް ުނވެެއވެ.( )ރެކޯޑިން ސިްސޓަމުަގއި މަްއސަލަ ދިމާވުމުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެިވ ވާހަކަފު

ރިފާޢު ބިލު هللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  )ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތުއެރުުވމުން މާފަންނު ދެކުނު

 ހުށަހެޅުއްވިެއވެ.(

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން(  )ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށްދާއިާރެގ އިްއޒަ މާލޭވިލިއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލިމާލޭ

ނޑު ދަންނަވާލަން ވަރަށް މުހިއްމު ދެތިން  ކޮށް ދެންމެ އްޞަނުކުތާއެއް އެބައޮތް. އެއީ ޚާމި މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދި ދާދި ވަރސިޓީގެ ގާނޫނާޤައުމީ ޔުނި ،ށަހަޅައިދެއްވަމުން ވިދާުޅވެެދއްވި ހު މަސަްއކަތް  ނަށްފަހުން އަޅުގަ

 2އެ  ،ިސޓީ ކަމަށް ވާތީޔުިނވަރ 2ލަތުގެ ޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއަީކ ދައުދިވެހިރާއް މިގެންދިޔަނިން

ނުޑ ެއއްގޮތް ޔުނިވަރ ިސޓީއަްށ އުމީ ޔުނިވަރަޓންކުރުމަށް ޓަކަިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤަަބއް ކޮށްސިީޓ ހިންގުމުެގ ޮއނިގަ

މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެަނއުމުގެ މުހިއްމު ބިލެްއކަން. މިފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަތެްއ  ޞައްޖެހޭ ޚާމިހާރު ގެންނަން

ނޑުމެން  ހޭކޮށް މި ބިލާ ބެމަހެއްގެ ތެރޭގައި. ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެއްޓިގެން މި ދަނީ ރަމަޟާން  ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެ ރީ ގުޫރޕުގެ މެންބަރުން މި ބިލިެގ ން ޕާލިމެންޓްއަވަްސކުރަން ސަުރކާރަށް ެއހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ިމ  ،ިމއަދު މި މަސައްކަތް ނިމި ކުިރއަށްެދވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާީތވެ ،ބަހުސް ކުރުކޮށް

 ގެރީ ގުރޫޕުއަޅުަގނޑުެމންގެ ޕާލިމެންޓްއަދި މި ހުށަހަޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުެމން ބަލައިގަތުމަށް  ،ބިލަށް ތާއީދުކޮށް

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މެންބަރުންގެ އަރިހު ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ ންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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 ހިންގުމަކީ ަމއްސަލަެއއް އްޔުިނވަރސިޓީތަ  ހަަމއަކުން ހުރިހާއެއް، ާގނޫނުތައް ެއއްގޮްތކޮށް ،އާދެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ށް މަތީ ކޮޞައްޚާ ، ންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. ތަޢުލީމީ ދާިއރާއަކީަގނޑުމެން ވިސްނާލަނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅު 

ނޑުމެން ގާނޫުނތައް އިޞްލާުޙކުރަމުންދާއިރު  ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއަީކ ރާއްޖެައށް ވަރަށް މުހިއްމުވެަފއިވާ ާދިއރާއެއް. އަުޅގަ

ސިޓީފަދަ ތަންތަނުން އެ ައދި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ޔުިނަވރ، ންރާއަށް ުބރޫނާރާނެ ގޮތެއްގެ މަތީލީމީ ދާއިވެސް ތަޢު

ހި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ފަހިވެފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ނާ އެއްޗެމީހުން ބޭނުންވާ ރިސާޗާއި ބޭނުންވާ މުހިއްމު މުދައްރިސުން

އިުމވެފައި އޮތުމަކީ ޤާ ވަސީަލތްތައް ،ގެްނވާ ޮގތެއްަގއި ލިބޭނެ މަގު ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ފަންޑިންގ ެއކަށީ ކަމެއް. އެ

ނޑުމެނިވަރމުހިއްމު ކަމެއް. ނަމެއްގައި ޔު އެދޭ  ްނގެ ރާއްޭޖގައި އަޅުަގނޑުމެން މިސިީޓއެއް ހުއްަޓސް އަދި އަުޅގަ

ީޓެގ ސި. ޚާއްޞަކޮށް ޔުނިވަރވާ ކުރިއެރުމެއް ުނެވއް ހޯދޭނެނުކުޭރވެނެ. ތަޢުލީމަށް ހޯދަން ބޭނުން ހާސިލެއް ޤީތަރައް

 އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ފަރާތްތައް  ،ބިލުޤާ ޖެހޭ ކަމަށް އެންމެ މުތައް ބަދަލުކުރާއިރު އެބައިސް ވެރިްނގެ މަޤާ

. އެ ކަންކަަމކީ އޮންނަންއިމުވެަފއި ޤާ  މިނިވަން ުމސްތަޤިއްލު ގޮެތްއގައި އެކަްނ ކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ،ކުެރވޭނެރެކްރޫޓު

އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވސް ޔުނިވަރސިޓީންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ދު ވިސްނާފުންކޮށް މިއަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ތެދެއްިދ ވެސް ތަރައްޤީވަމުންނުދާަކން ހިތާމަޔާ އެކަީށގެންވާ މިންވަރަށް އަ ، އެކު އަޅުގަ

މަވެސް ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ދާއިރާގަިއ ދިަޔއީ ދާދި ފަހުން. އެހެންނަކަށް މިތަން ބަދަލުވެގެންސިީޓއަޔުނިވަރ

. ރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ުޒވާން ގެން ވަނީ ގޮްސފަސިޓީ ހިނގަމުންދާތާ ައހަރުތަކެއް ވެ ނަންނަމުގައި މި ުޔނިވަރއެިކއެކި 

ކުއްޖަކަށް.  އާބާދީއެއް އޮތް ތަނެއް. ާރްއޖެއިން ބޭރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެަފއި ޮއތީ ވަރަށް މަދު

ސިޓީަގއި ިކޔަަވއިދޭ ކުދިންނަީކ މި ޔުނިވަރ، އިމުކޮށްފެންވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީަތކެއް ޤާ  ދުނިޔެ ގަބޫލުުކރާ ،އެހެންކަމުން

ނޑުމެން ެއބަ ތަޢުލީމެއް ލިބޭނޭއެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު  ޖެހޭ. ކަށަވަރުކުރެވޭނެ  ކުދިންކަން ކަށަވަރުކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާެނ  ހޯދަންޖެހޭ. ރިސާރޗް މި ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ހެދޭނެ ވަސީލަތްތަކާއި އެ ކަންކަން ނިޒާމެއް އަުޅގަ

 ލަތުގެ ކަމާ ދައު ޖެހޭ. މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ން އެބަވެފައި އޮްނނާތަނަށް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ބިލު މީހުން އެޤާ

ނަޑއަޅާ ިސޔާސަެތއްެގ އެ  ،ޖެހޭ. ތެދުފުޅެއް  ން އެބަކުން ފުންކޮށް ިވސްނާބެހޭ ދާއިރާތަ ޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓަރު ކަ

ްނ ލަތުދައު ސިޓީތައް ވެސް. އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ބައްޓަންެވގެންވާނީޔުނިވަރމަތިން ހިންގަންވާނީ 

ނޑު  ނޑު ތަޢުލީމީ ސިާޔސަުތތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތެްއގެ މަތިންކަން އަުޅގަ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަިއގަ

ސިޓީތައް ެވސް އިރާއެއް. ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޔުނިވަރތަޢުލީމަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ފަންނީ ދާ ،ލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްގަބޫ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ ހިނގާ . އެތަންތަނުގެ ސެނެޓާއި އެ ތަންތަނުެގ ޖެހޭ ގޮތުގެ ަމއްޗަށް ައޅުގަ

ދީފައި އޮންަނ ތަރުތީބުތަކާއި އުސޫލުތަްއ ކަށް ަވޒީފާރާތްތަވެްސ ފަޓީޗިްނ ސްޓާފާއި މި ނޫންޗާންސެލަރުންނާއި އަދި 

ނޑުމެްނ  ލަތަށްތިބެ ރާއްޖޭގެ ހާބުރަވެ  އެ ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް ،އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށް މިއަދު ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

އީ ވަރަށް ފުންކޮށް މިއް ގެންނަންވާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ގަބޫލު މި ކުަރނީ. ބަދަލުތަގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 
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ލާބީ ބަދަލުތައް ދާއިރާއަށް ވެސް ބޮޑެތި އިންޤިމުންަދނީ. ތަޢުލީމީ ޖެހޭ ކަމެއް. ދުނިޔެ ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ކުރިއަންވިސްނާ

ނުވަތަ ދެމުންދިޔަ ުއސޫލުތަްއ  ،ލް ަޓއިމްސްަގިއ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދަނީ. މެޑީވަދުނިޔޭގެ ތަންތަނުަގއި އަންނަމުން

ސިީޓއެްއގެ ސިފަ ޙަޤީީޤ ޔުނިވަރ، ނޑުމެން ފަހަނައަަޅއި ގޮސް މަދުރާ ސިސްޓަމުން އަޅުަގނޑުމެން ބޭުރވެއަޅުގަ 

ނޑުމެންނަށް ސިީޓތަކުަގއި ޖެހެން އެބަގެ ޔުނިވަރއަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭގަިއ  ގެއަހަރު  1200، 1500މީގެ  ޖެހޭ. އަޅުގަ

ިރއަށް ގެންގޮްސގެން ފަރުޖެްއސޭކަށް ނެތް. ާރއްޖޭަގއި އޮތް ަޅއިގެްނ ކުމިތާގައި އެކަަށއަ މީހުން ތަޢުލީމުދިން ނިޒާމު

 ،ހަމައެކަނި އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތަކީ އިންސާނީ ަވސީލަތް. ދުނިޔޭގެ މިންވަރަްށ އިންސާނީ ވަސީލަތްަތއް

ންޖެހެނީ އެކު ދަންނަވަނެތް. ހިތާމަޔާ  ވެފައޭ ދެންނެވޭކަށްމާނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ތަރައްޤީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޒަ

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މުހިއްުމ ދާއިރާތަކަށް ެވސް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެވިފަެއއް ނެތް. ެއހެންކަމުން

އެންމެ މުހިއްމު އިންޑަސްޓްރީ. އެ އިންޑަްސޓްރީަގިއ  ޓްީރ؛ އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި އޮތްޓޫރިޒަމް އިންޑަސް

ނޑުމެން މި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އް އަދާކުރާނެ ޤާބޭނުންވާ މަތީ މަޤާމުތަ ތިބެން  ބިލު ޒުވާން ދަރިންތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން ެއބަ ،އެކުޔާރުކުެރވިފައި ނެްތކަން ހިތާމަޔާތައް ފަިއވް ޖެހޭ. ރާއްޖޭގަިއ  ލަދުވެތިކަާމއެކު ައޅުގަ

ންތަުނގެ މެނޭޖަރުންނަށް މުޅިންވެސް މި ތިބީ އެ ތަތަްއ ދިަޔއިުރގައި ސްޓަރ، ެސވަން ސްޓަރ ެފންވަރަށް ރިސޯޓު

ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުްނެގ އުއްމީދުތައް އޮތީ އެންމެ  މީހުން. މި ކަންކަން ބަދަލުވާން އެބަބޭރު

ންވަރަްށ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އެ ވަޒީފާަތއް އަދާކުެރވޭނެ މިއަރާފަ. އެކަމަުކ، ކީއްތޯކުރާނީ؟ ހިތާމަޔާ  މައްޗަށް

އަޚުލާޤުަތކެއް ެދވިފަެއއް  ޔަތާއި މަަސއްކަތްތެިރކަމުގެބިލިއްކަްށ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަާތއި ޤާ ންނަދަރީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޮމީ މިިނވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަްށ، އޮޓޮ ސިޓީތަކުގެމި ޔުިނވަރމުގެ މަްއޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނެތޭ. މި ކަންކަ

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަންދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަ ނޑުމެން ގާނޫނު ބައްޓަންކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ  .ށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނުތައް ބަދަލުުކރަމުންދާއިރު މި ދެންނެވި  ކުރާ ޕާީޓއަށް ވެސް އަޅުަގނޑުވެރިކަން

ެވސް  މި ކަންކަން ނިމިގެންދާންވާނީ. ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ނޭރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނުކުތާގެ މަްއޗަށް

ނޑުމެން ކަންކަން ރާަވއިގެްނ ޔުނިވަރސިޓީ  ގެ މިނިވަންކަާމިއ އެކަީށގެންވާ ީޓޗިން ސްޓާުފން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަްށގެންދާނީ. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަތުންރިޔާ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު  މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ސިީޓގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓއަށް، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރއަދު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ޔާޝުކުރިއް

، ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަޅުަގނޑު ވެސް ބައެއް ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ. އެ ގޮތުން

ގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަީކ ތުކަންތައްތައް އެބަހުރޭ. ޙަީޤޤަ ތުަގއި ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަ

ެއއްެގ ގޮުތަގިއ ވަރަްށ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާ ،ދެންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވެސް އެ ފާަހގަކުރެްއވި ފަދައިން

ނޑުމެނަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ހަމަ އެއް ދުވަނެ ދާއިރާެއއް. ސިޔާސީ މަޤާއަޅުަގނޑުމެން ނަގަންޖެހޭ ހުްނ މުަތއް އަުޅގަ

ހަމަ އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅުން ވެސް ލިބޭނެ  ސިޔަީސ މަޤާމުތަކަށްސް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. އަދި ވެ އަނެއް ދުވަހަށް

މިފަދަ  ؛ހިންގުމުގެ ދާއިރާ  ގެ ސިޓީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޔުިނވަރ، ފަސޭހައިން. އެހެންނަމަވެްސ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

ނޑުމެން ެއތައް ދުވަހަކުްނ ބޭފުޅުން ތަމްރީނުކޮށްގެން އެތަްއ ދުވަެހްއގެ މަސަްއކަތުން އެކަީށގެންާވ  ،ދާއިރާތަކަކީ އަުޅގަ

 ުދވަހުގެ  ލުމާިއ މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކަށް ވަރަށް ގިނަޚާއްޞަކޮްށ ސިލަބަސް އެުކލަވައިބޭފުޅުން ލިބިފައި މި ހުންނަނީ. 

ަގއި މި ތުޅުން ޙަޤީޤަގެ ާދއިރާއިން ވެސް ތަުޢލީމު ހާސިލުކޮށްފައި ތިއްަބާވ ބޭފުތަޖުރިބާއާއި އަދި މެނޭޖްމަންޓު

ތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫުނތަކަށް އިޞްލާޙު ގެންނައިުރ ބޭފުޅުންނަށް ހަޤީޤަ ިތއްބަވަނީ. މިަފދަ ގައިތަންތަނު

ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކުަރން އެބަޖެހޭ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތަްއ 

ގޮތުގައި ހިފޭނީ އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ވެްސ  ގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ  ކަށަވަުރވެފައި ޮއވެގެން. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ބަެއއް ފަހަރަށް އެކު އަޅުގަ

ސިީޓގެ ބިލުަގއި ވެްސ ވަރސްލާމީ ޔުނިދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ؛އެންމެ ފަހުން މި ގެެނވުނު އިސްލާމިކް  ،ފާހަގަކޮށްލަން

ދުވަުހ  ިސޓީގައި ވަރަށް ގިނަދެއްކިން، އެ ޔުނިވަރއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ވާަހކަ

ރިބާތަްއ ގިނަ ތަޖު ވަރަށް ،ހާސިލުކުަރއްަވއި ދުވަހު މަތީ ތަޢުލީމު ވަރަށް ިގނަ ،ޚިދުމަތްކުރައްވާފަިއ ތިއްެބވި

 ދެތިން ފޮޅުވަތެއްގެ ސަބަބުން އެ މާއްދާއެއްަގއި ލިެޔވިފަިއވާ ހަމަ  ފުޅުން ހަމަ އެ ގާނޫނުގެެބވި ބޭލިބިވަޑަިއގެން ތިއް

 ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް  ެވސް ަވޒީފާެއއް ކަށަވަުރވެގެން ުނގޮސް އޮތްގެ ބޭފުޅުން

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އޭގެއްލުތަ ވާ ޙަެއކަށީގެން  އި ހަގަަދއްކާފައެކަމާ އަޅުަގނޑުމެން ވާ ފަހުން ލިބިފައި ވަނީ.  ކެއް އަުޅގަ

ރު ވަރަްށ ޤީޤަތުަގއި ބަދަލުތަްއ ގެނެޭވއިރު ގާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުކުރެިވގެންދާއިމިފަދަ ިއޞްލާޙުތަކަށް ޙަ، އެހެންވީމާ

ތަކެއް ެއ މުމަޤާމު ބަދަލުކުރެވޭ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު މުހިއްމު ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް އެ ގޮތަށް މަޤާ

ތުގައި ވެސް އެ ޙަޤީޤައެ ބޭފުޅުން ވެގެންދަނީ  ،ސިީޓއަކުން ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން. އެހެންނޫނީޔުނިވަރ

ލަތުގެ ތަުޢލީމީ ސިޔާސަތުތަކަށް އިތުރު ަދއު އަިދ ދިވެހި ،ުކރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުކުރެވި  ލަތަށްދިވެހި ދައުބޭފުޅުން 

ނޑު މި ޕޮއިންޓުބުކުރިއެރުން ނުލި ފާހަގަކޮށްލީ. އެއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނެގ  މަށް ކުރިމަތިވެދާނެތީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 ތެރޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައި ތިބޭ ބޭފުޅުން އަދި ވެސް ހަމަ ވަރަށް މަދު. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެބަ 

ނޑު ދެން . ތަރައްީޤކުރަން މެްނގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއަރުވައިޖެހޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމަނައިގެން އަުޅގަ
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ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ މިހާރު ޔުނިވަރސިޓީތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތަްށ ބަލާއިރު ހަމަ ފިނޭންސް ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއަްށވުެރ ޤީޤަތުަގއި އެ ގޮތަށް އޮންނަނީ. އެވެސް ޙަ ކުރެވޭމިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު ދޭ ވަރަކަށް ފަންޑު ބަ އަޅުގަ

މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ، ދުކުރުމާއަދި އިތުރަށް ތަޢުލީމީ ކަންތައްތަކުަގއި ޚަރަ އިރާއެްއގައި ފަންޑިްނގ ހޯދުމާފުޅާ ދާ

ވެސް އެބަ ޔުނިވަރިސޓީތަަކށް އިތުރަށް ހުޅުވާލަންޖެހޭ. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި އިތުރު ުކރިއެރުންތައް ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ނޑު މި ސިޔާސަތުތަކަ ތަޢުލީމީ ނުޑެގ ޕޮއިންޓު ފާހަގަކޮށްލުމާ 2ށް ހޯދުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ އެކު އަުޅގަ

 ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލަން. ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ށް ޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއް) 2011/3`. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޙުތަކެއް ޢު އިޞްލާރިފާهللا ބަރު އަބްދުންމެއިއްޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ  މާފަންނު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން. ބޮޑަށް ޝުކުރު ޓަކައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ކަމަށްހުށަހެޅުއްވައިދެއްވި 

 ތަކެއް. މިބޭނުންވެފައިވާ އިޞްލާޙުބޮޑަށް  އަދި މިހާރު މި ގާނޫނަށް ވަރަށް ،މުމި އިޞްލާޙުތަކަކީ ވަރަށް މުހިއް

ނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިލު ބައްޓަން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިބިލުގައި މައިގަ

 ،އިރުބަރުން ތިއްބަވާންމެ 4މުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޤާމަ އިކައުންސިލުގަ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ. ކައުންސިލުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކު ވެސް ބަރަންމެ 5އްޔަންކުރާ ޢަޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ  ހައްދެއް ނުވަތަ ޢީޖިނާއެހެންމެ ހަމަ ތަށް ޢަޝަރީ ޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަންޚިކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  11މަށް މި ބިލުގެ މެންބަރަކަށް ނުވެވޭނެ ކަ ގެސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް ކައުންސިލު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލު  ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަދި ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކާއިބުނެފައިވާކަން 

އެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ސް ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެއާއިބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ވެ ކަމުގެ ދައުރު މިމެންބަރު

އިއްޒަތްތެރި  ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.ޢައްޔަންކޮށް، ޗާންސެލަރ  ވައިސް

ނ ރައީސް. އުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައަޅުގަ

ގެނެވޭ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް.  ޓަކައި މަށްޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ފުރިހަމަކޮށްދިނު

ނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއް ނިޒާމު ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ މު އަސާސްތައް ކަ
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 ،ރުވާއިޤައުމުގެ ހަކަތައަކީ ޒުވާނުން ކަމަށް ބިލުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ.  ދުސްތޫރީ، އަސާސީ ބަދަލުތަކެއް މި

ންމެހެން ކުރުމަކީ ކޮގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހަރުދަނާޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭ މަތީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމަށް

ނޑު ގަބޫލު އުނގެނުމުގެ ތެރެއިން ޒަމާނީ ތަޢުލީމު  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރަން.ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ތަޢުލީމީ އަދި ފަންނީ ޒުވާނުން  ،ވާއިރު ކަމަށް ބަޔަކީ ޒުވާނުން ބޮޑު ޖެހޭ. ޤައުމުގެ މިއަދު ފޯރުކޮށްދެވެން އެބަ

އެކު ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަތްތަކަކީ މިއަދު އުފަލާގެންދާ މަސައްކައި އަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންޓަ އުފެއްދުމަށް

ކަށް ދިގު ކޮންމެ ކުއްޖައުނގެނެން ބޭނުންވާ  ،ކަންތައްތަކެއް. ސަރުކާރުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް

ކު ވެގެންދާކަމީ މިއަދު އުފަލާއެބިނާޢުގައި ތަމަތައުލީމީ ޒުވާނުން މުޖު ،ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު މުއްދަތުގެ ލޯނު ސްކީމު

ޓަކައި އަދުގެ  ކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެއް. އެކަމަށްރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާފާހަގަކުރާ ކަމެއް. މީ ސަރުކާ

މިފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ ވެސް މީކަން ދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު ރަށްސަރުކާރަށް ވަ

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުބިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފާހަގަކުރަން.  ކުރަން. އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް. 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވައިކަރަދޫ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ) 2011/3ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  `. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނޑަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން ދަތި. އަޅުގަ ގާނޫނު( އަށް މި ގެނައި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަ ނޑަށް ތާއީދުކޮށްލަން ދަތިވާ ސަބަބުތައް. އަޅުގަ ނީ މިނިވަންކޮށް، ވަރަށް އަޅުގަ

އަމާންއޮމާންކޮށް ކުރިޔަށްދިޔަ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ބާރުތައް ސަރުކާރަށް ނެގެމުންދާ ތަން. މި ކަންކަން 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ، ދެންމެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ސިޔާސީކުރަމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގަކުރެއްވި ފަދައިން، މިކަމުގެ ޤާބިލު، ވަރަށް ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުން މި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވެސް ފާހަ

ނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް  ނޑު މި ބިލުން އަޅުގަ ކަންކަމުން މަޙުރޫމްވެގެންދާކަން. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ނިކުރުން. ބުނެވިދިޔަ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އު 11މައްސަލައަކީ، މި ބިލުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ޕޮއިންޓަކީ، މި ބިލުގެ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ރާއްޖޭގައި  11ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާ ތިރީގައި މި ވާ، ނަކަލުކޮށްފައިވާ )ޅ( އުނިކުރުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިވެއްސެއް ކަމުގައި  ތަޢުލީމީ، ޤާބިލު، ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުން ވަރަށް ބައިވަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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ނޑު ކަންބޮޑުވާ ނުވުން. ބޭރުމީހުން ނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނުން އުނިވުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ނިމިގެން އަންނައިރުގައި  ކަންބޮޑުވުމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ގެނެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ މި ނޑަށް ވެސް  އަޅުގަ ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ  ތާއީދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ވެސް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ.  އެދެވޭ ގޮތަށް މި ކަންކަން މި ދަނީ މިނިވަންކޮށް ކަންކަން އޮތުމުން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ  އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުން އެންމެހައި ބާރުތައް ސަރުކާރުން ނަގައި، އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ނޫންކަން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްދޭންޖެހޭނީކީ. މިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކު ނޑުމެންނަށް ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އަޅުގަ ރެވިގެންދިޔަ، މަންދު ކޮލެޖުގެ ކިޔަވާކުދިންތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ޤައުމީ  މަގުމަތިވެގެންދިޔަތަން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަގުތައް ފަހިވެގެންދާންޖެހޭނީކީ. ރާއްޖޭގައި ދިވެހި  ޔުނިވަރސިޓީ އެކަންޏަކަށް ނޫން އަޅުގަ

ރައްޔިތެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އެކަން ކުރަން 

ނޑަ ނޑު ޚާއްަޞކޮްށ  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުންށް އުޅުއްވިކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުެރވޭ ކަންތައްތައް އޮެވއްޖެ ކަމަށްމި އިޞްލާޙު ނިމިގެން އަ ،ލަންދަންނަވާ  ންނައިރުަގއި އަުޅގަ

 މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  ވަންޏާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވުމުެގ ފުރުޞަތު އެުރވުން. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތީ ބިުލގެ ބަުހސްގެ މަރުޙަލާަގއި ފަހުބަސް އި

ރިފާޢަށް ފަހުބަސް އެރުވުމަށް ފުރުޞަުތ هللا އާދެ، ެއއީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އަރުވަން. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ށް ބަހުސްކުރެްއވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ބިލަ

ގައި ވަލް ބަހުސްގައި އެ ދެކެވުނު ވާަހކަތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ކޮމިޓީ ލެމި ދަންނަވަން. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ 

އިޞްާލޙު  އެ ،ވާނަމަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަަވއިފި ަކމަށް

ެއކީަގއި އި ބޭފުޅުްނނަށް ދެން. ހަމައެއާދެއްވާެނކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ ބަހުސްގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި އެންމެހަކޮށް

 މިއަދު މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ލެވޭ ވޯޓަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު  ،5.1 ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ) 2011/3ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު هللا ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ން ނަގަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތު މި ބިލާގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  ށް އިޞްލާޙުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( އަޔު

 ން. ގެ ވޯޓު ަވުގތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވ1:30ަވޯޓު މިއަދު 

ން ޔާމިهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އި ،5.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -5.2

ޖޫން  29ވަނީ  ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި ގެވާފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ހުށަހަޅުއް

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. ބިުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ 9 ވަނަ ދައުުރގެ 2ވަނަ އަހަުރގެ  2015، ގަިއ ބޭްއވުނު 2015

 ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މިޔާهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ އި

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލި

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި ބިލަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

އުމީ ން ދެމެހެއްޓުާމއި، ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައްުދެގ ރައްކާތެރިކަސަރަހަ މިނިވަންކަމާއި

އެެފއާާޒިއ  ެއއްކޮްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންހަމައެއާ ައދި އިތުރުކުރުމުެގ މަސައްކަްތ، ކުރުންސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމު

ތައް ހިމެނޭ ފަދައިން ކޮންިސުއލޭޓުިޓކު މިޝަންތަކާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ޤާއިމުޮކށްފައިވާ ރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެ

ސިްއޔަތާިއ އެ ޚިދުމަުތގެ ގާނޫނީ ހައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރިވސްގެ ނަމުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުކޮށް

ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޚާރިޖީ ދާއިާރގެ ޒަމާނީ  ،ދުތަކާއި އަދި ޚިދުމަްތ ރޭވިފަިއވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ މަޤްޞަ

ނޑައެޅޭ ބިލެްއ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭލަޙަމަޞް މި ބިލަކީ  ،ތު ކުރިއެރުވޭ ގޮތްަތއް ކަ

ގިނަ ދުވަސްތަެކްއ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ެއއްޮކށް މި މުޅި ނިޒާމުގެއަދި ހަމައެއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިާޔސަތުގައި 

ރުވެސް މަސަްއކަތްކުރަްއވަމުްނ ގެންދަވާ ވަރަށް ގިނަ ވަންދެން މަސައްކަތްކުެރއްިވ، އަދި ހަމައެހެންމެ މިހާ

އެއްކޮށް މި ބިލަކީ މިހާ ތަފްސީލު ގޮތެއްގަިއ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެްނ ދެން ހަމައެއާފަރާތްތަކެއްގެ ުއއްމީދެއް. 

މިހާރަށްވުރެ މި ބިލު ެމދުވެރިކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޚާިރޖީ ސިޔާސަތު ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މަިޖލީހަށް އަިއއިރު

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް  ރުންތަކެްއ ލިބިގެން އަންާނނެ ކަމަށްއަދި ކުިރއެ ،އިތުރަށް ތަރައްީޤވެ އަުޅގަ

 ެއްއކޮށް މި ބިލު މެދުވެރިކޮށް ިމ ބިލު ތަޞްދީޤުވެ ގާނޫނަކަށްއަދި ހަމަެއއާ، ދިާމލަށް ގޮސް ޒަމާނީ ނިޒާމުތަކާ ވެސް

އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެްސ  ،ވާަނމަ ރވިސްއެއް އުފެދިއްޖެ ކަމުަގއިގޮސް ފޮރިން ސަވެގެން 

ސަރުކާރުތައް  ؛ތެޭރގައި ޚާިރޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުެރވި މިއަންނަދި ޭއގެއަ ،ފޮރިން ސަރވިސްއެއް ާޤއިމުުކރެވި

ައއުމަށް ތުތަކަށް ޮބޑެިތ ބަދަލުތަކެއް އަންނަިކ ޚާރިޖީ ސިޔާސަައއުމުަގއި ވެސް މި ދިމާާވ އެިކއެއަންނަ ބަދަލުވެގެން މި
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އް. ދެން ވަރަށް ބޮޑެިތ ކުިރއެރުންތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. ެއއަށް ިއޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް އައުަމީކ އެކަީށގެންާވ ކަމެ 

ރިއަށް ރާވައި އަިދ ެއއްކޮށް މި ކޮންމެ ނިޒާމުތަކެއް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުހަމައެއާ

ފާހަގަކޮށް އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ެއ  ންހަމައެހެންމެ އެކިއެކި ވުޒާރާަތކުން ވެސް މި ނަންަގވާ ިއސްނެގު

އަުޅަގނޑުގެ ުއއްމީދަކީ މި ބިލު މި މަޖިލީހުން ވީ އެންމެ އަވަސް ، ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ ޝުކުރު

 ވެގެން އައުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގާނޫނަކަށްދެްއަވއި ފާސްކޮށް ފުރުޞަތެއްަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

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

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

ނުޑ ިއއްޒަތްތެރި  6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް  ން. މެންބަުރންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމިނެޓު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޢާއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ފަރާތުން މިއަދު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަރުކާރުގެ 

މުޖުތަމަޢުަގިއ ޤައުމެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން  އަްނނަ ޑިމޮކްރެޓިކުޒީބުވަމުން ތަހުމިހާރު  ،މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅި ބިލަކީ

ނޑު ދެކެން. އާދެ، އަބަުދވެސް އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ދިމާވާ މައްސަލަައީކ  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވާީތެވ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުެގ  ްނގެ މި ޤައުމަކީ ކުޑަކުޑަ ޤައުަމކަށްއަޅުަގނޑުމެ

އެފަދަ ކަންކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ ، އެހެންވީމާތަން މި ފެންނަނީ.  ތެރެއަށް ބެހި، ފާޑުކިަޔއި، ޮގތްގޮތް ހަދަމުންދާ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން.  ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްންމެހެންތުމަކީ ކޮކަމަށް ބަޔާންކޮްށ ގާނޫނެއް އޮ ނުކުރެވޭނެ

ނޑުމެންނަކީ ވެސް މިނިަވން ޤައުމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ެވސް އެ މަްއޗަށް  ،ވެފައި  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދެންނެވި ދުސްތޫރީ  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދި ތަބާވުން ލާޒިމުކުރާ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކެއް ވާކަން މިއަދު ައޅުގަ

މި ކަންކަން ވަރަށް  ދިވެހި ދައުލަތަކީ ކޮބަިއކަމާ، އްދަކީ ކޮބަިއކަާމއިްއޖޭގެ ސަރަހަހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި ިދވެހިރާ

 އްދު ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ހިރާއްޖޭގެ ަސރަހަވަަނ މާއްދާގައި ިދވެ 3ނޫނުއަސާީސގެ ގޭތޯ. ޤާސާފުކޮށް ބަޔާންެވގެންވޭ އިނ

އްދުގެ ެތރޭގައި ހިނގާ އެންމެހައި ާބރުތައް ހިނގަންވާނީ ދިވެހި ންވީމާ، އެ ސަރަހަ ސާފުކޮށް. އެހެ އޮތް ވަރަށް 

ނޑުމެންނަށް   ،ޢިއްޔާަތކުންއެިކއެކި ޖަމުދައުލަތުގެ ބާރުތަުކގެ ތެޭރަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، ފަހަަކށްއައިސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ދިެވހި ޢިއްޔާަތކުންިއާވ އެިކއެކި ޖަމުއަޅުަގނޑުމެން ބަިއވެިރވެފަ ުގޅޭގޮތުން ވަރަށް  ރާއްޖެއާެވސް އަުޅގަ
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ނޑުމެން މުންދާކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ ނޭދެވޭ ބަސްތައް ބުނަ އެުކ ފާހަގަކުރަން. ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޮސއިކޮށްފައި އެްއވެސް މުޢާހަހަމަގައިމު ޚިލާފަކަށް.  ސީގެ ރޫހާނޫނުއަސާމެންގެ މި ޤާދާއެއް ނޯންނާނެ އަޅުގަ

މި ޤައުމަކީ ވެސް މިނިވަން ، ލާން ދީނުގެ ތަރަހައިގެ ބޭރަކުންނެއް. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނާވ އިސް

ނޑުމެންެގ މި ޤާނޫނުއަސާސީާއ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތެގ މަތީ، ވީހިނދު މުސްތަޤިއްލު ޤައުމަކަށް  ގާނޫނުތައް ހަދާފަިއ ން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން އެބަ ވަރަށް ރަނަޅަށް  ޑިޕްލޮމެޓިކު މިޝަންތަކަށާިއ ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުަތކަށް އަުޅގަ

އަދުގެ ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން މި ކުރި ކަމަކީ މިއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، ކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާއަންޑަސްޓޭންޑް 

ނޑު ހަ އެހެންވީމާ، މަގައިމުެވސް ބަލައިގަންނަން. ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭ ވަަރށް ބޮޑު ހެޔޮކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަ

ނމިފަދަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދުެވގެން  ޔުނިޓްރީ  ،ތަނަކީ މިނިވަން ހުރެ މި  ޑުމެންނަށް އެިކއެކި ސަބަބުތަކާދިޔައިމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި  ،ކަމަށް ދެކި ދައުލަތެއް ޔިތުންނާ ަޤއުމުެގ ރައް ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ޤައުުމގައި ކުާރ ކަންތައްތަަކކީ އަުޅގަ

ތެޭރގައި ވާނީ. އޭގެވާލުކޮށްަފއި ތިބޭ އިްސވެރިންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކުެރވޭނެ ކަންަތއްތަކަށް އަދި އެ ކަންކަން ހަ 

ން ގެ ރޫހާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީނޫނުއަސާސީ ވި ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ މި ދެންނެ

ދާެއއް ކު، އެނޫން އެހެން އެްއވެސް މުޢާހަކުަރންޖެހޭނެ. އެކަމަމެން އިޙްތިރާމުޅުަގނޑުދާތަކަށް އަހަސޮއިކޮށްފަިއވާ މުޢާ

 ،މިފަދަ ބިލެއް ފާްސވެ، . އެހެންީވމާނެަމގައިުމވެސް ނުބެލޭކަުމަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހަ އެއީ ޞައްޙަ ެއއްެޗއް

އެކު މި ރިކަމާ ތުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ާޚއްޞަޮކށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފޮރިން  ،މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވުމަށް ަޓކައި ސަރުކާުރގެ ިވސްނުން ގެންގުުޅއްވީީތވެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަްށ هللا އަުދގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ،މިނިސްޓްރީއަށާއި ސަުރކާަރށް

 އެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. މާ ކައިޚްލާޞްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިާސބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. އަޅުަގނޑު ފަހުބަްސ އިްއެވވުމަށް ވެލިދޫ ާދއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މި

 ނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޔާމިهللا ބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ބްދުންބަރު ޢަވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނުޑ ހަމަ ފަހުއާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅު  ނޑުމެން، އަުޅގަ ލަްނ ދަންނަވާބަހެއްގެ ގޮތުަގއި ގަ

ެއއްކޮށް މި  އަދި އެ ގެްނނަ އިޞްލާޙުތަކާއި މި ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކުރަްއވަކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  ބޭނުންވަނީ

 ެދްއވުމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ހައްދަވައި އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްަގއިވީ ން މަޖިލީހު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި

 ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފޮރިން ސަރވިސް ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގެ ހުރިހާ ،ޅުއްވާަފއިވާ ން ރަޝީދު ހުށަހަޔާމިهللا ޢަބްދު

ވޯުޓގެ ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ  ގ1:30ެ ގެގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ނިމުމަކަށް އައީ. ބިލާމި ކަމެއް 

 ސް ދަންނަވަން. ވެ

ައސާީސ  ،ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އަޙްމަދު ޒަތްެތރި މެންބަރުއިއް  ދާއިާރގެ ކޮމަންޑޫ، 5.3 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -5.3

 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2015ޖޫން  29ވަނީ  ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯުލުކރުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި

 ދާއިާރގެ  ދެްއވާނީ ކޮމަންޑޫއިވަހަޅުއްވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށ9ަވަނަ ދައުރުގެ ދެ ވަނަ އަހަރުގެ  2015

 ނާޝިދު. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑު ިއއްޒަތްތެިރ މި މަޖިލީހަށް ތަޢާރަ ޒާުތަގިއ  ޭއގެ ،ކުރާ ބިލަކީ މި  ފްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކުރާ އަސާީސ އައިޓަުމގެ މަްއޗަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް. ރާްއޖެއަށް އެތެރެ 11ވަރަށް ސީދާސާދާ ބިލެއް. ެއންމެ 

 ،އި ގަިއ ިލބެނިވި މަެގއް ހަމަޖައްސައަގު  ތަކެތި އަބަދުމެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެަފދަ ިއ،ކާބޯތަކެތި ަކނަޑއަޅަ

ކުރާ މުަގއި ހޯލްސޭލްަތކެތި ވިްއކު އަދި އެފަދަ ،އިށް އެއް ހަމަެއއްަގިއ ހިފަހައްޓަބޯތަކެީތގެ ައގު ޮކންޓްރޯލުކޮއަސާސީ ކާ

ން އަސާސީ ކާބޯތަކެތި ޭވ އަސަރު ނުކުރާނެ ގޮތެއްެގ މަތީވިޔަފާިރއަށް ނޭދެ ގެކުރާ ފަރާތްތަކުރީޓޭލްއި ފަރާތްތަކާ

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި މި ބިލުވިްއކުމަށް ފައިދާ ލެވޭނެ ެއންމެ މަތީ މިން . ަގއި އަޅުަގނޑު ވާނީ ހުށަހަޅާފަވަރެއް ކަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަ .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި އިއްޒަތްތެރި އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ  ގެލާނަން މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެންއިއަުޅގަ

މު ބިލެއް އްބިލަކީ މުހި ރާ ގޮތުަގިއ މިމެދުގައި ފުންކޮށް ވިސްނެވުމަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކު މެންބަރުން މި ބިލާ

ކަމުގައި ދެެކވަަޑިއގެން މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް. މި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގައި އަޅުަގނޑު ދުނިޭޔގެ އެހެްނ 

 11މެދުަގއި ނަޒަރު ހިންާގފައިވާނެ. އަދި މީގަިއ  ގޮްތގޮތާ ބާވަުތގެ ބިލުތައް ދިރާާސކުރާ ތަންތަނުގައި ވެސް މި

ނަޑއަޅަ ައއިޓަމުގެ ތަފްސީލު ދިނުމަށް މި 11ާވއިރުަގއި މި އިއައިޓަެމއް ހޮވާފަ  ދީފަިއވާނެ. އިނިސްޓަރަށް ބާރުތަކެއް ކަ

ނޑޫ ެއީއ ކޮން، އެއީ މިސާަލކަށް ނޑުެލއްތޯހަ އޮިލވް ޮއއިލްތޯ، ޕާމް އޮއިލްޯތ،  ،ކަހަލަ ތެެލއްތޯެތޔޮ ކޮން ،ކަހަލަ ހަ

ނޑުމެން ގާއަ ން ޮއއިލްތޯ. އެކޮ ނީ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ަވޒީރަށް ެއކަން ދޫކޮށްލާފައި ޮއންނާ އިނޫނުަގއި ަކނޑަނާޅަ ުޅގަ

މި  އައިޓަމު. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގަިއވާ 11މި ބިލުގައި އެހެރަ އެންމެ  އިގެ ބާވަތްަތކާތުސައިފަ

 ށް ކުރުމައަގު ކޮންޓްރޯލް ބާއޭ ފާނެ ކީއްެވގެން އިއަރަގައި ބައެއް ބޭފުުޅން ހިތަށްހަރުުކރުމަކީ ފަބާވަތްތަުކގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް 

ނަޑކީ ެވސް މި .ބިެލއް މި ހުށަހެޅީ އަޅުަގނޑު ާއއްުމ  ،ވެފައި ބާވަތުގެ އެްއޗެހި އެތެރެުކރާ މީހަކަށް އަުޅގަ
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ްއގޮތަށް އެ ފަހަރުަގއި އެ ތަކެީތގެ ޑިމާންޑާ އަޅުަގނޑުމެން ލާއުޅޭ އަގު. އެހެްނނަމަވެސް، ބަެއއް އަކީ 50%ގޮތެްއގައި 

ނޑުެމން ،ދާތީވެ ބޮޑަށް އަގު މައްޗަށް މާ  ،މި މަޖިލީހުން ވެސް ގެއަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޔަޤީންކޮށްދޭން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު އަ ރުފިާޔ  ފަސް ހާސްސާސީ ޕެންޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި އޮންނައިުރގައި  ފިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ައސާސީ އެްއޗެހިތައް އަާސސީ ރު ފަސް ހާސްއެ  ،ކަ

ރުފިާޔިއން ފުއްދޭނެ އެްއޗެހިތަެކއްކަން. ދެން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ  ފަސް ހާސްބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ެއއްެޗްއސަކީ ެއ 

 20%ރީޓެއިލަރަށް  ،30%ސޭލަރަްށ އޭ ހޯލްކީއްެވގެންބާ ،ފާނެއިއި އެއްަބއި ބޭފުޅުން ހިތަށްއަރަރުގަމަރުޙަލާއަށް ދާއި

ނޑުމެން ވިސްނާފައި އެ ވެސް . އެއީއޮތީ ލާފަ މި  ،ގިނަ ތަފްސީލުތަކެއް ނުލިޔެ  މި ބިލުަގއި މާ ؛ވަރަށް އޮތީ ައޅުގަ

އޮތީ  ހުށަހަޅާފައި މި އެހެންނަމަވެސް، ފަސޭހައިން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހެދުމަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގައި

ނަޑއަޅާ ިޑއުޓީ  ފް ައގަށްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސީ.އައި.އެމްއި އެއް ލުމަށްފަހުގައި ހޯލްސޭލަރަށް ކަސްޓަމްްސިއން އެ ކަ

ނޑުމެްނ ހޯލްސޭލަރަށް 30%ލެވޭނީ  އެނގޭ އަދި  އެބަ ލާން އެގޮތަށް ނިންމާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 30%. އަުޅގަ

ން ނެެރގެން އޭިތ ކަސްޓަމްސްއިއި ކްލިއަރކުރުމާ އިން. އެއީ ކަސްޓަްމސްންއެހެނިހެން ޚަރަދުތަކެްއ ހުންނާނެކަ އިއޭގަ 

އަތުން އިތުރު  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އޭނާ މަކަށް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ދާނެމި ހުރިހާ ކަންކަ ،ގެނެސް ގުދަންކުރުމާ

ދެން . 20%ރަށް ވެސް ލިބޭނީ ރީެޓއިލަ. 20%ދިހަވަރަކަށް ޕަސަންޓު ދާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ހޯލްސޭލަރަށް ެވސް ލިބޭނީ 

ނޑަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ؛މި ކޮންސެޕްޓަކީ މިހާރުވެްސ ރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރެވޭ ޭބހުގައި ވަރަކަށް ބޭްސ  އަުޅގަ

 ވާތީެވ، ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ޮކންސެޕްޓެއް. އެހެންވީމާ، މާ  އެ މަސަްއކަުތގައި އުޅޭ މީހަކަށްއެތެރެކުރުމުަގއި 

ނޑަްށ އެްއގޮތަކަށް ތަކެއް ނެތި އެކަްނ ހިނގާއިބޮޑު ދަތި  ައއިޓަމު 11ުނވިސްޭނ މި އަސާސީ  ވެސްުރގައި އަުޅގަ

އަދި  ،ކޮންޓްރޯުލކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްަތކަށް ެއއްެވސް ދަތިތަކެްއ އޮްނނާނެ ކަމަކަށް ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން އަގު 

މު އައިޓަމުތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ބަެއްއ އްޭރގަިއ ހިމެނޭ މުހިބޯތަކެީތގެ ތެނުރުހުމެއް އޮންނާނެ ކަމަކަްށ ވެސް. ކާ

ޓުތަކަށް ސަޕްލައިުކރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ސޯރި ،ޚާއްޞަ އަގުޮބޑެތި އަިއޓަމުތަކަށް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ރާ ގޮތަށް ޒިމުނުކުތެރޭަގއި ކޮންމެހެން ިވއްކަން ލާ  ގެ ފަރާތަކުން ގެންނަ ކާބޯަތކެްއޗަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ައގު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަމާއްދާއެއް ހިމަނާފައި ރުންގެ މުއްސަނދި ވާނެ. ައޅުގަ

 އެްއކޮށް މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެން އަންނައިރުގައި މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ފައިދާކުރަނިވި ބިލަކަށް ޚިޔާލުފުޅުތަކާ

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.  ވެގެންދާނެ. ވަރަށް  ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20 މިނެޓު 45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި  1ށް .ޕީ.އެމަޕީ
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މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40މިނެޓު 

ނުޑ ިއއްޒަތްތެރި 6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް  ލަން. ހުޅުވާ ުރންނަށް ފުރުޞަތުމެންބަ މިނެޓު. އަުޅގަ

 ޙުސައިންމަނިކަށް.  ނިހާން އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ  ވިލިމާލޭއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޅުަގނޑު

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންނާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ  އަޙްމަދު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ  ހަަމއަށް ކޮމަންޑޫ ތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މު ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަާލ ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އްނާޝިދު ފޮނުވާފައިވާ މި މުހި  ،ލަން ދަންނަވާއަުޅގަ

ކުރާ އަސާސީ ކާބޯަތކެިތ ދެްއވަިއފި ދެންމެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެއިށަހަޅަމުން ހުށަހަޅުއްވަމި ނުކުތާގެ އަލީަގއި ހު

ނަޑއަޅަ  އަސާސީ  ،އިހަމަޖައްސަ  ގެއްއަުގގައި ލިބެިނވި މަ އަދި އެފަދަ ތަެކތި އަބަދުމެ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ހެޔޮ އިކަ

ކުރާ ސޭލްތަކެިތ ވިްއކުމުަގއި ހޯލް އަދި އެފަދަ ،އިށް އެއް ހަމަެއްއގައި ހިފަހައްޓަކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯުލކޮ

ތި، އަާސސީ ކާބޯތަކެިތ ން ކާޯބތަކެނުކުރާ ގޮތެްއގެ މަތީދެޭވ އަަސރުށް ނޭިވޔަފާރިއަ ުކގެރީޓޭލްކުރާ ފަރާތަ އިފަރާތަށާ

ސަލަެއްއގެ މަްއޗަށް ުމ މައްއްވަރަށް މުހިމިއީ ؛ އެންމެ މަތީ މިންވަަރަކށްފައިާދ ލެވޭެނ  ަގއިވިްއކުމު

ށް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ އަވާހަކަ އެންމެ ގަދަ ާޚއްޞަކޮށް މި މަހަކީ މި ،ނެފަ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާއްވާލަ އިއަލިއަުޅްއވަ

މު ކާބޯތަކެތިން ހިފެހެއްޓެން އް ރެވޭ ބައެއް ކަހަލަ ައސާސީ މުހިމެދުގައި ދެެކވޭ މައްސަރު. ަރމްޟާން މަހަށް އެތެރެކު

ނުޑ ދަންނަ ؛ނެތް އަެގއްަގއި ަބއެްއ ިވަޔފާރިތަކުން މު އްެއސް.ޓީ.ޯއއިން ވަރަށް މުހި .ފާނަންއިވަމިސާލަކަށް ައުޅގަ

ކުރަްއވަިއގެން ގެންނަަވއިގެްނ ދެްއވަން މަސަްއކަތްކުާރއިރުަގިއ ތަކެތި ކޮންޓްރޯލް  ފަދަ ލުިވ، ބިްސ، ފިޔާ ގޮތަކަށް އަ

 ،އްދެއްގައި ހުންނަ އާއްމު ފިހާރައަކުންހަނޫން ސަރަ ދެންނެވީ ގުދަނާ މާދުރު މި  ،ނޫން ދުރު  މާ އިއެސް.ޓީ.އޯ ފިހާރައާ

ދެތިން ބްލޮކު  ،ކޭސް ޖެހިެގން ހުންނަރުފިާޔއަށް ގަންނަ ބިސް އްތަުދއިސަކޭސް ަގނެގެންގޮސް ތަނުން ބިސް ހަމަ އެ

ރުފިާޔއަށް ވިްއކާފައި އެބަހުރި. މާނައަީކ މި ދަތި ާއއްމު ރަްއޔިތުންާނ  ެއއް ހާސް އިން އންނަ ފިހާރަހުދޫކޮށްފައި 

ވަނީ މި  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނަ ާމއްދާ 9ުމ ނުކުތާެއއް އްދެއްވާަފއި އެބައޮތް މުހި ށް ކާރަސަރު. އެބައޮތްހަމައަށް 

ދޫކުރެވިފަ. ާޚްއޞަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އޮތީ ަބއެއް ބާރުަތއް ސަރުކާރަށް މި .ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ަބއި

ނޑަައޅާފަިއވާ ވަޒީެރްއގެ ައތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްލީ.  ނަޑއަުޅއްވާ އިޤްތިޞާދީ ވަޒީރު ނުވަތަ ެއކަމަށް ކަ ކަ

އްގަިއ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ތަންފީޛުކުރާނެ ގޮތަކީ، އެއީ މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ. މިހާރުވެސް ޖުމުލަ ގޮތެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ުއސޫލަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން އަމިްއލަ ހައިސިްއޔަތުން. ނަމަވެްސ 

ނޑުމެންގެ ޕާލި މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ނިންމުމަކާ ހަމައަކަށް ނާދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު މީގެ ޒާތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި  ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމުން މެންބަރުން އެގޮތަށް ނިންމައިދީފި ނަމަ، އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން އެބަ ދޭ.  ކޮންސެޕްޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކޮންސެޕްޓަކަށް ވާތީ މިކަން ުކރުން. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ކުެށްއ ކަ
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ވަނަ މާއްދާ އެަބ ބަޔާންކުރޭ، މީަގއި މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް.  8މާނައަކީ 

ނޑުެމންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ  އޭަގއި ޕަސަންޓުތަަކކުން ޖޫރިމަނާކުރުން މި ވަނީ. ނަމަވެސް މިއާ މެދު އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެންދާނެ. ނަމަވެސް، މި ކަންތައްތައް، އެއްބަްސެވވިއްޖެ ކަމަށް ވާަނމަ، މުހި އްމު ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ކިތަންމެވަަރކަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  މާނައަކީ ރާއްޖެއަށް ގެެނވޭ؛ ޚާއްޞަކޮށް އަސާސީ މުދާ ައޅުގަ

މައަށް މީގެ ފައިދާ ނުދާކަމުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅު މަސައްކަެތއް ރައްޔިުތންނަށް ކޮށްދިން ނަމަވެސް، އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހަ

އާއްމު ރައްޔިތުން ދައްަކވަީނ ސަބަބުތަކެއް އޮެވގެން. މިސާލަކަށް، ޖީ.އެސް.ޓީ ޕަަސންޓުތަކެއް އިތުުރވެގެންދިަޔއިމަ 

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަށް ރެވެނިއު އިތުރުކުރުަމށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެްއ؛ މުޅި ކޮންސެޕް ޓު ވެސް އަުޅގަ

ގެނެިވ، މީގައި ހަތަރުވަރަކަްށ އަހަރު ކުރީއްސުރެ ފެށްޓިގެން ކުރިއަށް މި ދާދިއުމުވައި އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު ޑިއުީޓ 

ނޑުމެންނަށް އާއްމުކޮްށ  ނޑާލި. ނަމަވެސް ދުވަަހކު ެވސް ފިހާރައަށް ދާ މީހާ، ައޅުގަ ވެސް ބަެއއް އެްއޗެހިން ކަ

މަތީފިހާރައަށް ދާ މީހާއަށް އެީތގެ ައގުުކަޑވެއްޖެކަން އެނގޭނެ އެްއވެސް ގޮތެްއ ފަހުގައި މި އެނގެން ފެށި އެްއކަލަ ކަން

ނޑުމެން  ނުވޭ. ނުވާ ސަބަަބކީ ިވޔަފާިރވެރީންގެ ވެސް ހުންނަ ބަޚީލުކަން ބޮޑީ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ލަފްޒު އަުޅގަ

ފެންނަ ކޮންމެ އެއްެޗއް ތިމާ ބަލައިގަތުން، ތަކުރާރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ފެންސިރުވުމާއި ބަޚީލުވުމާ. ފެންސިރުވުމަކީ 

ހޯދައިގަތުމަށް އުޅުން. އަެންއ ކަމަކީ ބަޚީލުވުން. އެހެންީވމާ، މި ދެ ބައި ިދވެހި ބަެއއް ިވޔަފާރިވެރީްނގެ އިންތިހާ 

 ދަރަޖައަށް ހުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިޔައީ ާއއްުމ ރައްޔިތުމީހާއަށް ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ގާނޫނު ހަދައި 

ނިންމައިދީފައި ކިތަންމެ ޕޮިއންޓުތަކަކުން، ސުްނ ޕަސަންޓަށް އޮންނަ ކަންަތއްތަްއ؛ ސުން ޕަސަންޓުަގއި ބޭްއިވ 

ނުޑމެންނަށް ލައިގަނޭ. އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މިއަދު އެ ހުށަހެޅުްއވި  ނަމަވެސް މިކަން އަުޅގަ

ފައި މި އޮތް ބާރަވަރަކަށް ައއިޓަމު، އަދި މިއަށް ބައެއް ައއިޓަމު ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ބޭނުންކޮށް

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އިތުރު ވެސް ވާންޖެހޭނެ ހާލަތާއި ަވގުތާ ުގޅޭގޮތުން. އަދި ކަންތައްތަކަށް ބަދަލު އަންަނ 

ލިބޭ ކަންނޭނގެ. ރެިގއުލޭޓުކުާރ ގޮތަކުން ބަެއއް ައއިޓަމުތައް އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު ދެން ިމ ގާނޫނުން ވެސް އެބަ 

ނޑޫ، ހަކުރު، ގޮދަން ފުށް، ކުކިންޮއއިލް، ލޮނު، މުުގ،  ފަރާތުން އެ ކަންތައް ކުރަްއވާނެ. މިހާރު މި އޮތީ ހަ

ނޑުޮކށް ވިްއކާ ަހވާދު، އައިްސ  ކުކުޅުބިްސ، އަުލވި، ފިޔާ އަިދ އާއްުމކޮށް ދިވެހިން ބޭނުންުކރާ ހަވާދުެގ ތެރެއިން ގަ

ސައިފަތް. މި ބާރަ ސާމާނު މި އޮތީ. މީގެ އިތުރު ސާމާނުތަކެއް ވެްސ މީގައި ުއޅެފާނެ. ނަމަވެސް  ކުކުޅު، އަދި

މުހިއްމު، ހަމަ އެންމެ މުހިއްމު ކޮންސެޕްޓަކަށް ވެގެންދިަޔއީ މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުން މިގޮތުަގއި ދެމިއޮތުމާ، އަދި 

ރެ ބޮޑަށް ވިްއކާތޯ ޯތ ދަނީ ބަލަން މި ފިހާރައިގަިއ މިއަށްވުމިކަން ކުރާނެ ފަރާތެއް، މިަކން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް؛ ކާކު

ހުރި. މީގައި  ކި ކަންޮކޅުތަުކގަިއ ފިހާރަ އެބަ ހުރި. ރާއްޖޭގެ އެ އި އެތައް ަބިއވަރު ފިހާރައެއް އެބަ ގަނޫންތޯ. މާލޭ

ރިވެރިން ކުށްވެިރވެ ޔަފާމިސާލަކަްށ ވި ،އަޅުަގނޑުމެން ައދިވެސް ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެްއ ގެނެސް ބަޔަކު ؛ގެއްލުން

ނޑުމެން އެްނމެ ނިމުނީމާ މީހުން ހެދި  މި އިްލޒާމު އެޅޭނީ. ތި އިލުގަ މެންބަރުންގެ ބޮ 85ން، މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ
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ފަހަރަށް ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ  ގިނަމި ވީނުވީެއއް ވެސް ނޭނގި. . ބަބުން ތިމަންނަ ކުށްވެރިެވއްޖޭސަ ގާނޫނުގެ 

 އިމާލޭގަ ، މިަކހަލަ އެއްޗެހި ވިްއކާ ފިހާރާފިހާރަ. އެހެންވީމާއްމުކޮށް ރަެއއް އެބަ ހުރި. އާ ފިހާއެަތއް ހާސް  އިމާލޭގަ

އުލަކަށް އިރުގައި އޮތް ކަހަލަ ރަނގަޅު މާޙަސްޕަަވއިޒަރުން ތިބެގެން މާލެ ބެލެހެއްޓި އިައވަށު އޮފީސްތަުކގަ  އިކުރީގަ 

ނޑުމެންނަށް މިވަ ކަންަތްއ  އެހެންނޫނީ އެ އި؛ުރ ކަމެއް ރަނގަޅު ފެންވަެރއްގަ މާލެ ގެނުަވއިގެން ފުރަތަމައިުނން އަުޅގަ

ނޑަައޅާ ސްޕްަވއިޒަރުންތަެކްއ ތިބެންޖެ  ހޭނެ. އިތުރު ވަީޒފާތައް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީން ކަ

ްއގެ ސަބަބުން އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ މިކަހަލަ ގާނޫނަކުން ގެނެވޭ ބަދަލެهللا ދަނީ ލިބިގެންހެން.  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި

ނުވަތަ ސެިކއުރިޓީން  .އްދު ބަލަހައްޓާނެ ސްަޕވަިއަޒރުންެއކި ސަރަހަ އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީން ގެންނަވަންވީ މާލޭެގ 

ނޫނީ އެ އަދަދު މިހާރު އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ  ،ފިހާރަތަކަްށ ވަދެ އެ ތަންތަނުގެ އަގު ަބލައި ،ނަމަވެސް ބަޔަކު

ރކޮށް ބެލެހެއްޓިގެން މޮނިޓަނަމަވެސް  މަ ެއއަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ލައިގަނެގެންއަދަދު މަދުކަމުގައި ވާނަ

ނަޑށް ޔަޤީންވާނެީތވެ އަ  ނޫނީ މިކަމަށް ރަނގަޅު ނިުމމެއް ނާންނާނެކަން ޅުަގނުޑ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލަނީ. އަުޅގަ

 7ތިނުވާނެ ކަމަށް އަށްވުރެ މަ 30މިންވަރަކީ % ނެފަިއދާ ލެވޭ، ވިްއކޭނެ ގޮތެްއަގއި އަާސސީ ކާބޯތަކެތި އެއީ ޚާްއޞަ

ނޫންތޯ އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީްނ އެކަން އޮތީ އެހެންތޯ  އި،ޮއވެފަ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނާ ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް

ނޑިނޭޅި މި މައްސަލައި އްމު ރަްއޔިތުއަިދ ޕަބްލިކު ސަރވިސް މީޑިާއއިން އާ، އްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އާ  ގެންނަށް ކެ

ެގނެސްދެއްވުމަށްފަހުަގއި ދެން  ރަްއޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް، ވާހަކަ ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑަށް ހީވަީނ ިއއްޒަ  ތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވަމުން،މިއަށް ތަންފީޒީ މަރުޙަލާަގއި މަސައްކަތް ފެިށގެންދާއިރު ައޅުގަ

މެންބަރުން ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދޭެނ  ުތންގެ މަޖިލީހުގެޒަތްތެރި ރައްޔިއަދި މި އިއް

ނޑުމެން ނިންމާފަ މީގެ ،. އެހެންނޫންނަމަނެމިފަދަ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ނިކުމެގެންދާ  އި ކުރިންވެސް އަޅުގަ

ންގެ އިހުމާލާއި އާއްުމ ވުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެޛުނުވެ އަިދ ތަންފީ، ނުެވވި އް ގާނޫނުތަކާ ެއްއގޮތަށް ތަންފީޛުހުރި ބައެ

ނޑުރައްޔިތުންގެ އިހުމާލާ އަދ  ލު ނުވަތަ އިޝާރާތްޮކށްލި ފަދައިން ބަޚީ ކުރިން މި ބައެއް މީހުންނާ މެދު އަޅުގަ

މުޅި  ،ުނވަތަ ތިމަންނާމެންނަށް އެކަނި މި ފައިދާ ލިބެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގޮސް ެގއްލި ،ފެންސިރުވުމުގެ ސަބަބުން

ނަޑއެޅުުމެގ ، ވިފަ. އެހެންވީމާއްމު ރައްޔިތުްނގެ އެތަެކއް ބައެްއގެ ޙައްޤުތަކަށް އޮންނާނީ އަރައިގަނެ އާ ކުށާއި އަދަބު ކަ

ނޑުމެންނަްށ މި ބިލު ބަލަިއގަނެިވއްޖެ؛ މި ނުކުތާަގއި ބަެއއް ކަންތަްއތަކަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު  އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނޑު ،ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަަސއްކަްތކޮށް، ކަމަށް ވާނަމަ ބަލަިއގަނެ ގެެނވިދާނެ  މެންނަށް މުިހއްމު ބަދަލުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑުގެ އަމިއްލަ ަނޒަރުން މި ބިލުގެ މި ކޮންސެޕްޓަށް މި  ލަެވސް ޖުމު ކަމަށް ދެކޭތީ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޕާލިތާއީދުކު ހުސްެގ ފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާލަކާ އެުކގައި އެ ބޭފުޅުން ބަމެންޓްރީ ބޭފުޅުން އެ ރަން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މުޅި ޖުމުލަ ނަތީޖާ އެއް އެނގޭނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮމަންޑޫ މަރުޙަލާ ނިމިގެންދިޔައިމާ އަޅުގަ

ބިްސ، ، . ެއ މަނިކުފާނަކީ ފިޔާ، އަުލވިޝުުކރު ދަންނަވަން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް
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ރަޙްމަތާ އެކުގަިއ ހެޔޮ هللا ބޭފުޅެއް.  ނެއްޔާ ިވަޔފާރި ފުޅާވެގެންދާހަމައަށް ވެސް އިރާދަކުެރއްވި ކިއްލި، މަތިންދާބޯޓާ 

ިދ  ލު އަބަޚީ، ތަނަވަސް ބޭފުެޅއް. އަޅުަގނޑުމެން އެދެން މިފަދަ ިވސްނުން އެންމެހައި ތަނަަވސް ބޭފުޅުން

 މި ޤައުުމގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ހެޮޔ މަސައްކަތްކުެރއްވުުމގެ ަމގު ނުކުމެ ފެންސިރުކަން ދޫކޮށްލަްއވާފައި 

 . والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهން. ދަންނަވަ ޟުަރތުގައި ދުޢާޙަهللا ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝު ޒަތްތެރި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިއް  `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން މި ދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނާޝި ިމ ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

 ތަކެްއ ހިމެނިފައި މި ވެހިން ކާން ބޭނުންކުރާ ައއިޓަމުއްމުކޮްށ ދިއި އަސާީސ ކާބޯތަކެތީެގ ގޮުތގަިއ އާ ދިޔައީ މި ބިުލގަ

ނޑު ހަގަޮކށްލެއްވި އޮތީ. ދެން ނަމަވެސް މިއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާ އްޖެ އެއް އައިޓަމު މަދުކަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް. ދެ  އިތުރުކޮށްލަން އެދެން ފުށް. އާއްމުކޮށް ިދވެހިން ކައިޮބއެުއޅޭ ން އޭެގއިތުރަށް ހަމަ ލޮނާއި ހަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.ެއ ުއނިވެފައި އޮތް މިކަންކަން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ބިސް ކުކުޅު ދެން ބަެއްއ  ކަން އަުޅގަ

ޝުކުިރއްޔާ. ގޮދަްނ ފުށް އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ އާދެ!  ބޭފުޅުން މީގައި ވާހަކަދަްއަކވަމުން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި؛

ނޑަްށ އޮޅުމެއް ތިންވަނަިއގައި ނޑު ގޮދަ ެއއީ. . އަުޅގަ ން ަކމަށް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުެރުވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑޫ، ހަކުސަރު ެވސް މިހާރުގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަ ޚިދުމަތްދެމުން ންނަށް ރު، ފުށަށް ސަބްސިޑީ ދީގެން ރައްޔިތުކާރުން ހަ

ނޑު  މި ސަބްސިީޑ  ،ފާހަގަކޮށްލަން. މީެގއިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންބޮުޑވުމަކަށް މި އަންނަނީއަންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑޫ، ަހކުރު، ފުށް ާއއްމުކޮށް %ލިބިގެ ، މި ވާ އިފާހަަގކޮށްފަ އިމި ބިލުގަ ބޭނުން މި ކުރަނީ 80ން މި ލިބޭ ހަ

ކުރަމުންދާ ރަށްތައް އަިދ ިއ؛ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުަތކާއި ރިސޯޓުަތއް ހަދައި ތަަރއްޤީވަނަ މާއްާދގ10ަ

ނޑު ގަމީހުންނަށް ކާށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ މަސަްއކަތުސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮ  އި ގޮުތގަ ބޫލުކުރާންދިނުމުގެ ގޮތުން. އަޅުގަ

ނޫޑ، ހަކުުރ، ފުށުގެ  މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ސަްބސިޑީެގ ގޮުތގަިއ މި ލިބިފަިއވާ އަށްޑިހަ، ުނވަދިހަ ޕަސަންޓު  ހަ

ކަންކަްނ  ގެ ސަބަބުން މިޅުަގނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ މި ގާޫނނުއަ ދަނީ. އެހެންވީާމ،  ބޭނުންކުރަމުން މި ރެކުރަމުންއެތެ

ރިވެރިން ގޮތަކަށް ިވޔަފާ ހެޮޔކޮށް ލިބޭ ގޮތް ނޫން ސަބްސިޑީ ނުަވތަ އަގު ޚާއްަޞކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް، އްލުވެ ޙަ

ކަންކަން މިއީ  ައޅުަގނޑު ފާހަަގުކރަން މި، ވީމާމަނާތަކެއް އެބަ ކުޭރ. އެެހންޢަމަލުކޮށްފިއްޔާ މީގެން ޖޫރި 
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ލަކޮށް މި ބިލަށް ހަމަ މުވެްސ ޖު ބޫލުކުރާ ކަންކަންކަން. ައޅުަގނޑުވަރަށް ކައިިރން އަޅުަގނޑުމެން ގަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ބިލު ފާސްވުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ތާއީދު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅު  އިތާއީދުކޮށްފަ ގަ

ތަނަްށ  . އެީއ މި އެންމެހައި މެންަބރުންނަކީ ވެސް ަރއްޔިތުންަނށް ހެޔޮއެދިގެން މިކަމަށް ބޫލުކުރަން އޮންނާނެގަ

ނޑު  ކަމަށް މެންބަރުން ެބވިވަަޑއިގެން ތިއް ވާތީވެ މިފަދަ ބިލަކަށް މި އެންމެ މެންބަރުން ތާއީދުކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަސާީސ ކާބޯތަކެީތގެ ައގު ކޮންޓްރޯްލކުރުމުގެ ބިެލއް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

ދަންނަވަން. އާދެ! އަސާސީ ކާބޯަތކެތީގެ އަުގ  ވާތީ ޝުކުރުޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިއިރާގެ ިއއްކޮމަންޑޫ ދާ

ބާަވތެއްގެ ކާބޯތަކެީތގެ ވާަހކަ  12އެއް އިނޭގތޯ. މީގެތެރޭގައި މިއީ ވަަރށް ބޮޑު ސުރުޚީ؛ ކޮންޓްރޯލްކުރުން

ނުޑ ގަބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ ހަ  ،ގޮުތގައި ިމަކމުގެ ކަންބޮުޑވުން އޮެވގެން ރާބޫލުކުމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންނަމަވެސް،  އިއިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގަ ،ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ

ނޑުމެން އެަބ ބަލައިލަންމިއަދު އަޅު  ިކ އެކުތޯ އެިކއެގެ އިޚްާލޞްތެރިކަމާކިާހވަރެއް  އިމުގަކުރު ޖެހޭ މިކަންގަ

ބިުލ  ގެހުރީ. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ  އިނުވަތަ ވިޔަާފވެރިން ވެްސ މިކަން ކޮށްފަ އި ކަންކޮޅުތަުކގަ

އަށް ތިިރކޮށްލީމާ ޖީ.އެސް.ޓީ 6ަނގާ މުދަލަކުން % ޑިއުޓީ 15މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްެވގެންދިޔައިުރގަިއ %

ނުވަތަ އަްށވަރަކަށް ޕަސަންޓު އަގު ހެޔޮކޮށް އޭިތ ، ވަަރކަށް ޕަސަންޓުގެތެރެއިން ނުވަ ޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އޭއަ

ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެއް ނޫން ވީކީ. އެކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަ އެ އަގުަތއް އެ 

ަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ހެދިކަމުގައި ވީނަމަވެްސ ހުރި ގޮތަށް ިވއްކަމުންދިޔަ ަތން. ދެން މި ބާވަތުގެ ގާނޫެނއް ައޅު

މި އެންމެ އެދެވޭ ގޮުތގައި ިމ ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ ނުހިނގާެނ. ހަމަގައިމު ެވސް ރަްއޔިތުންނަކަށެއް ޭއގެ ފޮނިމީރުކަމެްއ 

ނޑުމެން އެތެެރކުރާ މުދަލުގެ އަގު ކިހާވަރަކަށްތޯ   ނުލިބޭނެ މި ދެންނެވި އުސޫލުން. ކަސްޓަމުން އަޅުގަ

ނޑަކީ؟ ކަސްޓަމުން ޑިއުޓީ ނެގުުމގައި އަިދވެްސ  ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ބެލެހެއްޓޭީނ؟ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިންގަ

ހަމަ ޢަމަލުކުރަމުން މި ދާ ގޮތަކީ ކަސްޓަުމގައި ހަމަ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ގޮތަަކށް ޑިއުޓީ ަނގާ ތަން ެވްސ 

މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާަތއް ެވސް ބޭނުން ައގެްއ ޖަހާފައި އެ އަގަށް ޑިއުީޓ އެބަ އާދޭ. އަދި ހަމަެއއާެއްއކޮށް 
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ފާސްކުރެިވގެންދާ ތަން ވެްސ މަދުން ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފެންނަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިކަްނ 

ން ރީޓެއިލް މުދާ ގަންަނ ނުވަތަ ދެ، 30ކުރަމުން ދަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެްއކަލަ މުދާ ގަންނަ އަުގގެ ތެރެއަށް %

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް  20ފަރާތަށް % ލާފައި ފައިާދ ލިބޭ ގޮތަށް މިކަން ކުރަމުންދާނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއއް ނުވޭ ބިެލއް، ނުވަތަ ގާނޫނެްއ ހެދުމަކުން  ވިސްނައިދޭން ވަރަށް ސާފުޮކށް. އެހެންނޫންނަމަ، އަުޅގަ

ޙަޤީީޤ؛ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީީޤ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންާދނެ ކަމަކަށް. ދެން އަާސސީ  އެކަމުެގ އަސްލު

ކާބޯތަކެްއޗަީކ، އަސާސީ ކާބޯަތކެތީގެ ތެޭރގައި ހަމަ ބިލު ހުށަހެޅިއިރުަގއި ހަމަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމެްއގެ ގޮުތގައި 

ފެނަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަޅުން ަނގަިއގެން ބޭނުންކުރާ ފެނެއް އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ފާހަގަކުރަން ބޯފެން. މިހާރު ބޯ 

ނޫން. ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނުގަިއ، ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ރަނގަޅަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، އެންމެ 

ނޑުމެން މާީޒާއ ގިނައިން ހަމަ ވަކި ތަނަކުން ކޮނެލައިގެން ބޯފެން ނަގައިެގން ފެން ބޭނުންކުރި ޒަމާން މިހާ ރު އަޅުގަ

އެުކވެ ހިނގެއްޖެ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބޯފެން މި ބޭނުންކުރަނީ ހަމަ އެތެރެކޮށްގެންނާއި އުަފއްދަިއގެންނާ، 

ނޑުމެން ބޯފެން މި ތައްޔާރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ބޯފެނަީކ ެވްސ  މިހެންގޮސް ތަފާތު ބާވަުތގެ ަކންކަން ކޮށްގެން އަުޅގަ

ހޭ އެއްަޗަކށް ވާތީެވ، އެންމެ އަސާީސ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ބޯފެން ެއބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، ބޯފެން މިހާރު ގަންނަންޖެ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް  އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަޭސހަ ގޮތްތަކެއް ހަދައިދީގެން ަނމަވެސް ސާފު ބޯފެން އަޅުގަ

ގެ މަޖިލީހަށް ބޯފެނާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން ވެސް ދިޔަ. މިހާރު ވަނަ ރަްއޔިތުން 17އެބަ ހަދަންޖެހޭ. މި މަޖިލީހަށް، 

އެ ބިލު ވީ ހިސާބެއް ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ. ހަމަގައިމު ވެސް މިއީ ުމހިއްމު ބިލުތަކެއް. އާދެ، 

ނޑު ހަމަ ގަބޫުލކުރާނީ، ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ އަދި ސާިބތުކަމާއެކު ދަ ންަނވަން އޮީތ، ސަރުކާރުން މިއަދު ވެސް ައޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް މި ތަކެތި އަުގ ހެޔޮކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެިކއެކި ކަންތައްަތއް ސަރުކާރުްނ ކޮށްފިއޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

ރުފިޔާއަްށ  200ދެންމެ ހަމަ ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ިވދާޅުވި ފަދައިން، ބިސް އެސް.ޓީ.އޯއިން 

ނޑަީކ ކޮންމެދުވަހަކު ބާޒާރަށް ދާ ރުފި 1000ގަނެގެން  ނޑުމެންަނކަށް ހިއެއްނުޭވ؛ އަުޅގަ ާޔއަށް ޮގސް ވިްއކީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މީހެއް. މިއަދު ވެސް ހަމަ މަޖިލިސް ނިމިގެން ދާ ގޮތަށް ދާނީ ބާޒާރަށް. ބާޒާރުގެ އަުގތައް ހުރީ އަޅުގަ

ހޭ ހާލަތުގައި ެވސް އެ ތަކެީތެގ އަގު ތިިރވެގެން ދާ ތަނެއް ހަމަ އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި. ތަކެތި ކުނިެވގެން ުއކާލަންޖެ

ނުފެނޭ. ދެން ފާޑުކިޔުން މި އަމާުޒވަނީ ސަރުކާރަށް. ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ފަހިކޮށްދީފަ. ކާބޯތަކެތީގެ؛ ޚާއްަޞކޮްށ 

ނަގާ އެއްެޗއްސެއް ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ ބައެއް ކަހަލަ އެއްެޗއްސަކީ މިހާރު އެއްގޮތަކަްށވެސް ޑިއުޓީ 

އެކަމަކު އެ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަކަށެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަުތގައި ޭއގެ ޒާުތގައި ވަރަށް 

ނޑު ދެކެން. ެއކަމަކު ކާބޯތަކެތީގެ ުނވަތަ  ފުރިހަމައަށް އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވިގެން ދާންޖެހޭނެ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އަގު ކޮންޓްރޯލްުކރުމުގެ ބިލެއްގެ ވާހަކަ ދަްއާކއިރުަގއިަގއި މިއީ ވަރަށް ޮބޑު ވާހަަކއެއް. ީމގެތެރެއަށް  ކާބޯތަކެތީގެ

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަހުރި  23އަޅުަގނޑުމެން ހަމަަގއިމު ވެސް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



21 

 

މިންވަރަކުން ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއްެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ؛ ދައުލަތުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަްނ ހުރި

ވާހަކަ. އޭގެތެޭރގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިމި އޮންނަނީ ރަނގަޅު ކާާނއާއި ސާފު ފެން 

މި  ފުދޭމިންވަރަށް ލިބުން. ހަމަ އެ ބީދައިން )ށ( ގައި މި ަބޔާންކުރަނީ ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިަކން ލިބުން. )ނ( ގައި

ނޑުމެްނ  ބަޔާންކުރަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބުން. މި ފަދަ ބިލެއް ފުރިހަމަވެގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ އެިކެއިކ  އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ވެްސ މިކަން އެަބ ައންނަންޖެހޭކަން. އަޅުގަ

ކި މިންވަރަށް ެއކި އަގުަތއް އެބަ ދޭ. އަދި ހަމަެއއާެއކު މިނިމަމް ވޭޖެއް ވެސް އެބަ ކްލިނިކުތަކުން ޙަޤީޤަތުަގއި އެ 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ. ދައުލަތުެގ މުސާރަ، ދައުލަތުެގ އެިކއެިކ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ަބއެްއ މީހުންގެ މުސާރަ  ހާްސ  5ކަ

ހާސް ރުފިޔާގެ  3ގައި، އަިދވެސް ހާސް ރުފިޔާ ލިބެމުންދާއިރު 5އަަހރު މީހުންނަށް  65ރުފިޔާގެ ގޮުތގައި. 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެްއ  މުސާރައިަގއި މީހުން އުޅޭކަން އަޅުގަ

މީގެތެރޭަގއި މި ފަދަ ބިލަކުްނ ހާސިލުވެގެންިދއުމަކީ ހަމަ ޮކންމެހެން ވެސް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމަށް ަޓކަިއ 

ނޑައެޅުުމގެ ބިލެއް ކުރަން ނޑު ދެކެން. އަުޅަގނޑުެމން މި ތަނުން މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު ކަ ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

ނަޑއެުޅމުގެ ރޫހު އެކުެލވިގެްނވާ ބިެލއް ކަމަށް ހަމަގައިމު ވެްސ  ފާސްކޮށް، އެ ބިުލގެ ތެޭރގަިއ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަ

ނޑަެއިޅގެން ލާޒިމުކޮށްފަ ނަޑެއޅުމުގެ ބާރު އެ ބިލުން އެ އަޅުަގނޑު ދެކެން. ކަ އި ނެތެއް ަކމަކު މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަ

ނޑުމެން  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ ަކމަށް އަޅުގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އަުޅގަ

އެ ދަނީ މުސާރަ  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ކުޑަ މުސާރައިގެ މީހުން ވެސް އެބަ ތިބިކަން. އެހެންވީމާ، ސަުރާކރުން މިއަދު

ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މުސާރައިގެ އިތުރު ކުިރއެރުން ގެނައުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމުގެ ވަރަްށ 

އަލިގަދަ ެހއްެކއް ވަރަށް ފަހަކުންއަިއސް އެންމެ؛ ދިވެހިާރްއޖޭގެ އެންމެ ޮބޑަށް ކަންބޮުޑެވގެންދިޔަ ީޓޗަރުންެގ މުސާރަ 

ދިއުން. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ބިލެއްގައި، މި ދެންނެވީ މިނިމަމް ވޭޖެއް؛ އެްއޮގތަކުން ބުނާ ނަމަ މި ދަނީ ބޮޑުެވގެން

ނޑުމެންނަށް ގަވޭޖެއް ކަ ކަމެއްަގއި މިނިމަމް ވޭޖެއް  ޖެހޭ މިނިމަމް ބައެ ބޫލުކުރަންނޑައެިޅގެން. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެންދާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަނީ މަސްވެރިކަން. މަސްވެިރކަްނ  ނަ ލޭނަރު ކަމަށް މިއިޤްތިޞާދުގެ ދެވަކަ

ވެސް އެބަ އާދޭ. ހަމަ  ތަން ހަމަ ރޮއިފައި ދާންޖެހޭ ،މަސްކޮޅު އެ ޭބފުޅުން އެކިެއކި ައުގގައި ވިްއާކފައި ށްގެން ބާނާކޮ

ތި އެތައް ގުނައެއް ން އޭމަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަެނގެ ،އެއާ ޚިލާފަށް މިހާރުވެސް މާުރކޭޓަށް ޮގއްސި ކަމަށް ވާނަމަ

. އިރައްޔިތުންނަށް މި މަސްކޮޅު މި ލިބެނީ ބޮޑު އަގުގަ ، އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ  ލާފައި ވިްއކަމުންދާކަންފައިދާ

ށެއް ނެތް. ޙަޤީޤީ މަސްވެރިންނާ ށް ކުރެވޭކަޑުމެންނަށް ޙަޤީޤީ މަސްވެރިންނާ ދިމާލައެކަމަކު އޭގެ ަޝކުވާ އަުޅަގނ

މަސްވެރިންނަށް ޖާަގ ނުލިބޭ. އެ ތަނުގައި ހަމަ  ،އްދުތައްއް ނެތް. މާރުކޭޓުގެ އެކި ސަރަހަކުރެވޭކަށެށް އެކަން ދިމާލަ

ކުމުގެ މަަސއްކަތްަތއް މި ދެންނެވި އުސޫލުން ިވަޔފާރިކުރާ މީހުން މަސް ގަނެގެން ބޮޑު އަުގަގއި މަސް ވިއް 

ނޑުމެންނަކަށް ކޮކުރަމުން ށް ައއިސް ާކބޯތަކެތީގެ ތެެރއަ، އް ނުގެެނވޭ. އެހެންވީމާންޓްޯރލެދާއިރު، އެކަމަށް ވެްސ އަުޅގަ



22 

 

ނުލާ އެއްވެްސ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއްެވސް މީހަކަށް މަހާ ެވސް ހަމަަގއިމު ،މަސް ކުކުޅު އަިއއިުރގައި މަްސވެިރކަން؛

ުކކުޅަްށ  . ައއިސްގޮތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރެިވގެން ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، މަސް އެބަ އަންނަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް

ނޑަށް ހަމަގައިމު މަސް މުހިއްމު ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ، ައޅުަގނަޑކީ ގިނައިން މަސް ކާ މީހެްއ.  ވެސް ވުރެ އަުޅގަ

މީޓުގެ ބާވަތްަތއް ކާ މީހެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، މަހުގެ ބާވަތްތައް ވެްސ އަސާީސ ަކއިބޯތަކެތީެގ ތެރެއަްށ ވަރަްށ 

ނޑު ހަމަ ބޮޑަށް، އަދި ބާރަ ބާވަތެ އް ނޫން މި ގަންނަންޖެހޭނީ. މީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްަތކެްއ މަދުކަން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  ފާހަގަކުރަން. އޭގެތެޭރގައި ަވރަށް މުހިއްމު އެއްޗެްއގެ ޮގތުގައި ހަމަ ބޯފެނާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އަުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެ ނަޑއެިޅގެންދާއިުރ، ހިމަނަން. އެކަމަކު، މަހުެގ ަބވާތްތަކަށް ވެސް އަުޅގަ ވިހެން ވަިކ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެކަމުަގއި ވިްއކުމަށް ވެްސ  ނުވަތަ ދަށް އަެގއް ަކނަޑެއޅިގެންދާއިުރގައި އަުޅގަ

ރިކަަމކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ؛ ަކންނެލި، މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާަގއި ކުރާ އެއް މަސްވެ

ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން. ަބއެއް ހާލަތްތަކުަގއި ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހަށް، ސަތޭކަ އަށްިޑހައަށް ކިލޯ ހުންނައިރުގައި، 

އަނެއް ަބއި ުދވަސްދުވަުހގަިއ އަންނަ ގޮތަށް ައއިސް ފަްނސަވީސް ރުިފޔާ، ތިރީްސ ުރފިޔާއަށް ވިްއކައިލާފަިއ ދާން 

ނޑުމެންނަށް ހަމަގަިއމު ވެސް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ. އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ  ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭަގއ އަުޅގަ އަޅުގަ

މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުުކރާހިތްއޮތީ ހަމަގައިމު ވެސް މި ދެންނެވި މަސް ގަތުމުގަިއ 

ނޑުމެން ވެސް މި ާރއްޖޭަގއި ވަިކ ހަމަ ވަކި މިނިމަމް ވޭޖެްއ ަކނޑަެއޅޭނެ. ބޭރުެގ މާކެޓާ ާވހަކަދައްކަ  އިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިންފްލޭޝަްނ ރޭޓަށް އަސްލު ޙަޤީޤީ  އިންތަކެްއގެ ތެރޭަގއި ބެހެްއޓިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ަވގުތުގަ  އި މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިިބގެްނދާނެ. އަދި ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަގައިމު ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު މަތިވެގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަބަބެއް ކަމުަގިއ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެކެނީ، ިދެވހިރާއްޖޭގެ ގެދޮރު އިމާރާތްކުުރމުގެ ައގު ބޮޑުކަން. ކަންމަތީ ފިހާރާގައި ބައިންދާ ކިރުދަުޅ 

ިވއްކާނީ، ބޮޑެތި ލޯނުނަަގިއގެން، ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި ނަގާ ލޯނު ދިހަ އަހަރު  ކިހިނެއްތޯއޭ ައގު ހެޔޮކޮށް

ވެގެންާދއިރު، އޭނަ ދިހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކާއިރު ވެސް ލޯނުން ސަލާމަތްނުވޭ. އެހެންެވއްޖެނަމަ، އެ 

ން އަދި ސަރުކާރާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ވެސް ިމ ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީާމ، ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަޖިލީހު

ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު މަތިވެގެންދާ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ މައްސަަލއެްއ 

. ނޫން. ސަރުކާރުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މިހާރުެވސް ވަރަށް ގިނަ އެްއޗެހިތަކުގެ ިޑއުޓީ މާފުކޮށްދީފަ

އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުްނނާ ހަމައަކަށް މިދެންނެިވ ވިޔަފާިރވެރިންނެއް އެކަެމއް ނުކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މަސަްއކަތްކުރުން؛ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު މަސައްކަްތކުރާ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތާަގއި ހަމަ 

ވި މާއްދާތައް އެކުެލވޭ ގޮތަށް، ނޫންނަމަ އަދި އިތުރަށް އަާސީސ މިދެންނެވި ބިލަށް، މީގެތެރެައށް ހަމަ މި ދެންނެ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  23ބޭސްފަރުވާައކީ ވެސް ރައްޔިުތންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ނޑަެއޅިގެން، ނުވަތަ ަވކި އަދަދުތަެކްއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީތީެވ، މިކަމުަގއި ވެްސ ަވކި އިންތަާކިއ މިންތަކެއް ކަ

ނަޑއެިޅގެންދާނެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ވަދެގެންދާނެ ތަން އަޅުަގނޑު ދެކޭހިްތވޭ. ޝުކުިރއްޔާ.  ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރާ ނަޢީމަށް.އަނާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަސާސީ ކާބޯތަެކތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުުމެގ ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ 

ންޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމަ

ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރާ އަދި ވިޔަފާިރވެރިްނނާ އަދި ރައްޔިތުންގެ ސަމާުލކަމަށް ވެސް އަިއއްސި މި 

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ސަމާލުކަމަށް ގެނެވޭނެ. އެީއ، އަސާސީ ކާބޯތަެކއްަޗީކ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުެރވިފައި  ވާ ޕޮއިންޓު. އަުޅގަ

ނޑު ާޚްއޞަ ގޮތެްއގައި ފާހަަގކޮށްލާަނން މި ރާއްޖެ އަތޮޅުތަކަށް  އެްއޗެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭކަން. އެގޮތުން، އަުޅގަ

ބެހިފައިވާއިުރ، މާލެާއއި އަޮތޅުތަކާ އޮންނަ ތަފާތުކުރުންަތެކއް އެަބ ޮއވޭ ކާބޯަތކެތީަގއި ވެސް. އެގޮތުްނ، ކާބޯަތކެތި 

ނޑު  މާލެއިން ލިބޭ އަގަށްވުރެ އެަތއް ގުަނއެއް އަގުޮބޑުކޮށް ޙަީޤޤަތުގައި އަތޮޅުތަކުން ލިބިގެްނ މި ދަނީ. އެއީ، އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ކޮންޓްރޯލްކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ، އަޮތޅުަތކުގެ ރަށްަތކުަގއި ަވޒީފާ ެވސް މީހުންނަށް ނުލިބެނީ. 

ދެްނ، މާލޭަގއި ެވސް އެބަ އުޅޭ ޙަޤީޤަުތގައި.  އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްތަުކަގއި މީހުން މާ ހާލުގައި އުޅެނީ ޙަީޤޤަތުގައި.

އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ މާލެއަށް ކިޔެވުމަށާއި ައދި ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށް އަދި ބަލިވެގެން ހިޖުރަކުރާ 

ނޑު ެދކޭގޮުތގަ ިއ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަރަށް ަދތިހާލުގައި އެބަ އުޅޭ. އެފަަދ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު  މިފަދަ ބިލެއްގެ ސަބަބުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހިނިތުވުން ގެނެވިގެންދާނެ. އެ ގޮތުން، އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލާނަން، އަދި އަާސސީ ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރަށް ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ެއބަ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ 

ން، ކަރަންަޓށް ބެލިޔަސް، ސާފު ބޯފެނަން ބެލިޔަސް؛ ކަރަންޓު ވެސް އަތޮޅުތަާކއި މާލެއާ އެބަ ތަފާތުވެގެންދޭ. ެއގޮތު

ޙަޤީޤަތުގައި މާލެއިން ޔުނިަޓކަށް ނަގާ މިްނވަރަށް ވުެރ އެތައް ގުަނއެއް މަތިން ރަށްތަކަށް، ބަެއއް ރަށްތަކަްށ 

ނުޑެގ ދާއިރާގައި ވެސް ރަށްތަކަްށ ކަރަ ންޓުގެ ައގު ބޮުޑވުމުެގ ނަގަމުންދަނީ ބައެއް އަތޮޅުަތކުގެ. އެގޮތުން، އަުޅގަ

ޝަކުވާ އަބަުދވެސް ހަމަ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދޭ. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ބިލެއް އެކުލަވަިއލާއިރުަގއި އެފަދަ އަސާީސ 

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްަނންޖެހޭ ކަމުގައި އަޅުަގނުޑ  ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަުމގެ ވާހަކަ ެވސް މިހާރު ދައްކަންޖެހިފައި ފާހަގަކޮށްލަން. މީގެއިތުރު ން ައޅުގަ
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ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުަގއި ިމ އޮތްފަދަ ރޯދަމަހު ވެްސ އެތަްއ ބަަޔކު އެބަ ތިިބ  އެބަ ވޭ. އަުޅގަ

ގެ ތުހުމަތުަގއި އެތައް ުދވަހެއް ހޭދަކުރަމުްނ މައްސަލަތަކުަގއި ތުހުމަތުަގއި. އަދި ސާބިތު ވެްސ ނުވާ މައްސަލަތަކެއް 

ނޑު ދެޭކގޮތުގައި އިންސާފެއް ނޫން. ުކށް ސާބިތުނުވަނީސް ޖަލުެގ  އެބަ ދޭ. ެއއީ ވެސް، ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުން އެތައް ަބިއވަރު ރަްއޔިތުންެނއް އެަބ ތި .ގޮޅިތަުކަގއި ތިބެންޖެހުމަކީ  ބި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް. އެ ތަމް އީ، ސީލުކުރާ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މެންބަރު ވެއްޖެރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބައަ  ނަމަ، ޙަޤީޤަތުގަިއ  ށް މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް ަކމަށް އަޅުގަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ނީރައްޔިތުންނަށް އުފަލާއި ހިތްަހމަޖެހުން ލިބިގެންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ޢުޘްމާން. މެންބަރު ޖަމީލް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ޤީޤަތުަގއި ވެްސ ދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުްއިވ ބިލަކީ ޙަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަމި ނުޑމެން މީގެ އަސްލާ ހަމައަްށ ށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެއަދު އަުޅގަ ސް، އަުޅގަ

 ޖެހޭ މި އަގުަތއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހިފެހެްއޓިގެން މި އުޅެނީ ކިހިނެއް  ނޑުމެން ަބލަން އެބަވާއިރު އަުޅގަރުޖޫޢަ

 ކުރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ ކިހިނެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކާ ަގއިވެގެންތޯ؟ މި ައގުތަުކގެ މަްއސަލައި

ނޑުމެން ކާޯބތަކެތީގެ އަގު ހަމަެއކަނި  ނޑުމެްނެގ ނޫނީ އަގު ހިފަހަްއޓައި، ދަށްކޮށްގެންވެގެންތޯ؟ އަުޅގަ ގެން އަުޅގަ

ޖެހޭ  ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ދިނުމަށްއިދާތަކެއް ނެތް. މި ފައިދާ ހޯދައިގިނަ ފަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މާ

ނޑުމެން ކުރެންނަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީން މެނޭޖުމި އަގުތައް މަްއޗަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބު. ނޫނީ ރައްޔިތު ވޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަމާލަން އެބަ ކެއް އެބަހުރި. ހަމަ ކާބޯތަކެއްޗާވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަ  އެއް ރޮނގަކުން ައޅުގަ

 އޮތް ގޮތެއް ވެސް ބަލަން އެބަ އިޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް ެވސް. މާލޭގެ ކުލިތަުކެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފަ

މާރާތެއް ނޫނީ ތަންކޮޅެއް ވިހި ހާސް ރުފިާޔ، ތިރީސް ހާސް ރުފިާޔއަށް ފޫޓުގެ އި 20، ފޫޓު 15ނެއްތޯ ޖެހޭ. ކިހި

ރާނެ ގޮތެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވިދާޅުވެެދއްވަަބއްަލވާ. ހިންގާ މީހާ މި އަގު ތިިރކު  ކުއްޔަްށ ހިފައިގެން ފިހާރަ

ނޑުމެްނެގ  ކުރާނެ ގޮެތއް ހަމަ ގެން މިަކންއިްނ ލޯނު ނަަގއި 20، %15ކުރާއިރު %އިމާރާތް ެއއްޮގތަކަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނިޑއަ ނޑޫ ބަސްތާ ގެމަނަފުށީމި ރަށުން ގަނެ ކަށް ނާދޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ސިކު ދާއިރާގެ،  ގެންދާނެ ހަ

ނަޑހުޅަދޫއާ ހަމައަށް، ،ގެމަނަފުށްޓާ ހަމައަށް ނޑޭ  ކަ  15، %20ޭއގެ % ،އާ ހަމައަށް، ދެއްވަޫދއާ ހަމައަށް ދާއިރުކޮ
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ނިޑއަކަށް ނާދޭ. މިކަން ކުރެވޭނީ  އިތުރުެވގެންދާ ކަމަށް ނޑުމެންގެ ސިކު ވަންޏާ މި އަގުތައް ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ބޭންކުން ދޭ ލޯނަީކ  އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު ައގު ހެޮޔ ނިޒާމަަކށް ބަދަލުކޮށްގެން. އަުޅގަ

ހުންނަށް މި ކުޑަ ލޯނުގެ ޛަރީޢާއިން އިމާރާތްކުެރވޭނެ ގެދޮރު ަހދާ މީ .ެވގެން ކަކަށްދޭ ލޯނުތަ އިންޓްރަސްޓް ކުަޑކޮށް

ނޑުމެން ވިސްަނން އެބަ ކުެރވިގެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިމުއުސޫލުތަެކއް ޤާ ޖެހޭ މިއަދު ޞިއްޙީ  ހަމަެއާއއެކު، އަުޅގަ

. ެއްއ ޖެހޭ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮެތއް ަކނޑަައޅަން އެބައަގުަތއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ެއއް ފެންވަެރއްަގއި  ނިޒާމުތަކުގެ

ތަނަކުން ފަނަރަ ސަތޭކަ  އަށް، އަނެއް ކުލިނިކުން ެއއް ހާސް ރުފިޔާއަށް، އަނެއް ކުލިނިކުން ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ 

ނޑުމެން ކޮންޓްރޯލް ދޭ ޚިދުމަތްތައް އެބަހުރި. މި ކަންތައްތައް ރުފިޔާއަށް ޓަރީގެ ޖެހޭ. ދެ ކޮ ުކރަން އެބަވެސް އަޅުގަ

ައގުަތކުަގއި ެއިކ އެކި  ޕާޓްމަންޓެއް ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާއަށް،އެ އެޕާޓްމަންޓެއް ވިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށް، އެއް ޮކޓަރީގެ

ނުކުރެވި، ަރއްޔިތުްނގެ ޖީބަކަށް މީގެ ލުއި ގޮތެއް ނާްނނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތަންތަނުން ކުލިތައް ކޮންޓްރޯލް

ނޑޫ ބަސްތާެއއް  ނޑުމެން އެއަްށވުރެ ފުާޅ  ؛ގެންފިޔާ ކިލޯެއްއގެ ައގު ައޅުަގނޑުމެން ކުަޑކޮށްލައި ، ގެ ހަމައެކަނި ހަ ައޅުގަ

އިްނ ޛަރީޢާނީ މި ލޯނުތަކުގެ މި ދަންނަވަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު  ަގއި ވިސްނަން އެބަ ެއއްދާއިރާ

ނޑުމެންނަށް މި ކަމެއް ގެން ނޫނިބޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖައްސައި ލޯނުތައް ލި އްެކްއ ނުކުރެވޭނެ. އޭގެ ހެ  އްާޔ އަުޅގަ

ތައް އަޅުަގނޑުމެންގެ ުދވަހު މި ސުން ޕަސެންޓަށް މި ތިރިކޮށްލީ. އޭގެ ހެޮޔ ބަދަލުގާވަމަންުޓގެ ައގު އިހަކަށް

ނަށް އެބަ ކުރޭތޯ؟ ދާއިާރގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ކުރޭތޯ؟ ނޫނީ ހއ. ތުރާކުނުަގއި ތިބި ރައްޔިތުން ގެމަނަފުށީގެ

އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ އަގުަތއް އަޅުަގނޑުމެން ސުން ޕަސެންޓަށް  ،އަތޮޅަށް އެބަ ކުރޭތޯ؟ ނުކުރޭ ނޫނީ އައްޑު

ނޑުމެންނަކަށް މީގެ  ކަމަށް  ތިރިކޮށްލީމާ އެ އަގުތަކަށް ައންނަ ބަދަލު ރައްޔިތުންގެ ޖީބާ ހަމައަށް ނާންނަ ވަންޏާ އަޅުގަ

 ،. ހަމައެަކނި މަސްވެރީންގެ ލޯނުތަކާއި މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރެވޭ އިާނޔަތްތައް ރަނގަުޅކޮށްގެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުރީންގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ޕްރޮޑަކްޓުތަ މަސްވެ . ންނާ ހަމައަށް ހެޔޮ ގޮތުަގއި ދާނީއް އަުޅގަ

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި ުއފައްދާ އުފެއްދުންތައް ހެޔޮ ގޮތުގަ  ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނީ،  ގެއި އަުޅގަ

ނޑޫ ަބސްތާއެްއ، ފިޔާ ކިލޯައކުންހެޔޮ ނިޒާމެއް ޤާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ މި  އިމުކުެރިވގެން. ހަމައެކަނި ހަ

ަގއި އެއް ގެން ތިބެގެނެއް ުނވާނެ. ެއައށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައގު ތިިރކޮށްލައިގެން ހިފަހައްަޓއި 

ޖެހޭ.  ޖެހޭ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ 

ޞިއްީޙ ނަކަށް މެނޭޖެއް ނުކުރެވޭނެ. ނެއް އެ ރަްއޔިތުންންތިން ހާސް ރުފިޔާ، ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ މުސާރަ ދީގެ

މައްޗަށް.  ދަނީ ގެ އަގު އެޕާޓްމަންޓުަތކު ދަނީ މައްޗަށް. ތްތައްޚިދުމަ ގެޚިދުމަތްތައް ދަނީ މައްޗަށް. ގޯތިގެދޮރު 

ެގ ައގުތަކުްނ ވިޔަފާިރއެްއ ނުުކރެވޭނެ. ވިޔަފާރީ، މާރަތްތަކުގެ ައގުތަްއ ދަނީ މައްޗަްށ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ހިފާ އި

ނޑުމެންނަށް މި ތައްތަްއ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭްނ ކަން ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ެހޔޮ ލަާބޔާއި މަންފާ ލިބިގެންދާނީ އަުޅގަ

 ކުރެިވގެން. ޝުކުިރއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވާ ވަގުތު އަ 5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު   ؛ ށް މި ވަގުަތށް ކަ

 ވަގުުތ، މި ަވގުތަށް މި ނިމުނީ.  މުޅި އެޖެންޑާ ައއިޓަމަށް މި ވަގުތަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އީއެ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ،ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( އަިދވެހިރާއްޖޭ ) 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ -6.1

ްއޒަތްތެރި ގައި އި 2015ޖުލައި  2ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ދެްއވާނީ ރިޕޯޓް ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މިމެންބަރުންނަ

ޚަލީލް. އިްއޒަތްތެރި هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަްބދުންބަރު، މީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިީޓގެ މެޤައު

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ބިލު  ތެރި ރައީސް.ދަންނަވަން. އިއްޒަތް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ތަށްދެއްވި ފުރުޞަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގަިއ މަސަްއކަތްތަްއ  ފާސްކުރުމުގަިއ ެއކިެއކި އިާދރާތަކުގެ ވިސްނުން ހުރި ޮގތް ބަލާފައިވޭ އަުޅގަ

ތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިަޔއިރުަގއި. ައދި ހަމައެއާއެުކގަިއ، މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުންގެ ވެސް ޚިޔާލުފުޅު

 ގެ ގަިއ ެވސް މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއްއގަިއ ބަހުސްކުރެވުުނ ބިލެއް ވާ ގޮތުެގ މަތީން އަދި ހަމަ ފްލޯއެކުެލވިގެން 

ނުޑ ހަމަ މި  ޓަކައި ެދްއވި ކަމަށްމީ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވައިގޮތުަގއި މި ބިލު ެވގެންިދޔައީ.  އަުޅގަ

ސަްއކަްތ އިތުރަށް ިމ ފުރުޞަތުގަިއ މި ބިލުެގ މަިދ ޭއގެށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަެދްއވި މެންބަރަހުށަހަޅުއްވައި

ނޑު މެންބަރެްއެގ  ކުރިއަށް ދިރާާސކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ހިމެނުނު ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުގެ ަފރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު ދަންނަވަމުން ބިލުގެ  މި، ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

 ތަށް.ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑައެިޅފައި ސްގެ ވަގުތު. އެީއ، ގަޑިއިރުގެ ބަހު 1ލަ ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 50މިނެޓު  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު 41މިނެޓު  13ތު. އެމްޑީ.ީޕއަށް ސިކުން 22މިނެޓު  27ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  3. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ްށފަހު( އެއްވެސް މެންބަރަކު ން. )ވަގުތުކޮަޅކަމިނެޓު. އަޅުގަ

ނަޑއަޅަން. އެހެންކަމުން،  ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއނުވާތީ މި ހިސާބުން ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުަގިއ ކަ

މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތުލުސްދޫ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ ތިން 75ގަާވއިދުގެ 

 2015/11ގާޫނނު ނަންބަރު  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްާރހީމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދާއިރާގެ އި

ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން. އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ތިންށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ )

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންެދވި މަސައްކަްތތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މާލޭ  މާލޭ ސިޓީ، 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.2

ކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްމައިދާންމާލޭ ސިޓީގެ ޕާކުތަކާއި  ސިޓީގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުާމއި

ގޮތުްނ ގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭނިސްޓްރީށް ބަދަލުކުރުަމށްފަހު، އެ މިހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ

ަސރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ  ،ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ

ޕޯޓް މަޖިލީހަށް ަގއި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރި 2015ޖޫން  29ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

އުނގޫފާރު  ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ްއވާނީ ސަރުާކރުހުށަހަޅުއްވައިދެ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  އާދެ!

ލަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލން ކުރަްއވަމުންގެންދެވި މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ށަހަޅާއަޅުަގނޑު ިމއަދު މި ހު

ކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްޕާކުތަކާިއ މައިދާން ސިޓީގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މާލޭ ސިޓީގެ މާލޭ

ގޮތުްނ ނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭށް ބަދަލުކުރުަމށްފަހު، އެ މިހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ

ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. ިމ ަސރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާުކރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ  ،ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

ސިޓީެގ  މާލޭ ،މާޭލ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުަރއްަވމުންގެންދެވި މަސައްކަުތގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ރިޕޯޓް ބަލައިލާއިރު މިއީ

ަތއް ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަްތ ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރއާ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުާމއި މާލޭ ސިޓީގެ ޕާކުަތކާިއ މައިދާން

ގަިއ  2014ބަރު ިޑސެން 25ވާފައިވާ މައްސަަލ، އްގޮުތން ފޮނުނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުޅޭ އެ މި ،މަށްފަހުހަވާލުކުރު

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި  ވަނަ ޖަލްސާައށް 29ވަަނ ދައުރުގެ ވަަނ އަހަރުެގ ތިން 2014ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،އޮތް
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ސަރުކާރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮިމޓީން ކުރިއަށްގެންދެވި ގޮތަށް  ،އޮތީ. ދެން، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ވަަރށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މިދިހަމި ކޮމިޓީގެ  ،ގައި ބޭްއވުނު 2015ޖޫން  24ބަލާއިރު، 

 6 ؛ވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެބަިއވެރި  ،ސްުކރެއްވުމަށްފަހުމައްސަލައާ މެދު މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްވާަފއިޭވ. ބަހު

 ،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ނިންމެވީ މި މައްސަލަ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގޮތަށް ނިންމެވުމަށްފަހު

މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި  ،ލެވި މަތިން މިހާރު މި ރިޕޯޓް އެކުލަަވއިމަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުަމށް. އެހެންވީމާ، މި ގޮތުެގ 

ނޑުއޮތް ގޮތުގެ މަތީ ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓް މި މި ދަންނަވަން.  ން ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 ވަރަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ގުތު. ެއއީ، ގެ ބަހުސްގެ ވަ މިނެޓު 30ލަ ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު.  5. އަދި ވަކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މިނެޓު 5ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް 

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެއްެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފަިއނުވާތީ މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ 

ވޯުޓގެ ަވގުުތގަިއ ގެ 1:30 ގެވޯޓު މިއަދު  ނަގަންޖެހޭ ޮގތުންަކނޑަައޅަން. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭއި މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގަ

 އޮންނާނެ ކަމުގައި ވެސް ދަްނނަވަން. 

ކަޒީ އުސޫލުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ، 6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.3

މުްނގެ ވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އާއްން ލޯކަލް ގައްދާގެ )ބ( ަގއިވާ ގޮުތެގ މަތީމާ ވަނަ  62ގެ ހިންގުމުގެ ގާނޫނު(

ނަޑއަޅާ މެންބަރެްއ ަކނޑަެއޅުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަށް  ތެރެއިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ އިޖާބުދެއްަވއި ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތަްއ ޤަުއމީ 

ނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް އި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުނަނށް ފޮގަ 2015ޖުލައި  1 މި ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް. 

ންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި މެ ދާިއރާގެ ގެމަނަފުށީ، ެދްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުޅުއްވައިހުށަހަ

 .ޘްމާން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންޖަމީލް ޢު

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ަގއިވާ ގޮުތެގ މަތީން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އާއްމުްނގެ  62(ގެ ހިންގުމުގެ ގާނޫނު

ނަޑއަާޅ މެންބަރެއް ަކނޑަެއޅުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިްނ ކުރި އިޢުލާނަށް  ތެރޭން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ފޮނުއްިވ ގޮުތެގ  އިޖާބަދެއްަވއި ކުރިމަތިެލއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅު
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މެންބަރުން ކުރިމަތިލައްވައި ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ވެސް  17ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. މުޅި ޖުމުލަ 

ނޑައެިޅފައި، ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނުޑ އުސޫލުަތކުގެ މަތީްނ  އިންޓަިވއުކުެރވިފަިއވޭ. އަދި މާކްސް ދިނުމުގައި ކަ މަިއގަ

ކޭޕަބިލިޓީއާއި ެއކްސްޕީރިއަްނސާއި ލީޑަރޝިޕާ އަދި އިންޓެގްރިޓީާއއި ހާސިލުކޮށްފަިއާވ ތަޢުލީމާއި މި މަސައްކަތުގެ 

ނޑުމެން މި ވަނީ މާކްސްދީ ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، 20މައްޗަށް % ގެ މާކްސް ިދނުމުގެ އުސޫލެްއގެ މަތީން އަޅުގަ

އްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވޯުޓގެ މަރުޙަލާގައި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު އު 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެިޅފައި ވަނީ ޖުމުލަ  އެީއ މިނެުޓގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު.  30ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު.  5މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަަކށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  5ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވާަލން. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. 

 

 އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ 

ނުޑ ހަމަ ގަޫބލުކުރާހިތްއޮތީ ހަމަ ޤާނޫނުައސާސީގެ މި ދެންެނވީ  އެްއގޮތްާވ  ވަނަ މާއްާދގެ ރޫހާ 230ގާނޫނަކީ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ގޮތުގެ މަތީން ހެދިފައިވާ ގާޫނނެކޭ. އެ މާއްާދގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން އެބަ ބަޔާންކުރޭ ގާނޫނުަގއި ކަ

ގޮތުގެ މަތީން ަކއުންސިލުތަކުގެ މަޤާމުތަކާއި އަދި ކަުއންސިލުތައް އުފެއްދުމުގެ ާބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައްށ 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން މަވެސް މިލިބިގެންވާ ކަމަށް. އެހެންނަ ބޮޑު ހިތާމައަކީ  އެންމެ .ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ިމގޮތަށް ިމހެން އޮްއވާ  230ވަނަ ބާުބަގއި  8 ަވނަ؛ 230އަުޅގަ

ނޑު އަސާސްތައް ިލޔެ ވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދުަގއި މިކަމާ  235އިން ފެށިގެން  ބަޔާންކޮށްފައި ޮއއްވާ ޭއގެ  ،ުގޭޅ މައިގަ

މައްސަލަައކީ. އެހެްނވީމާ،  އުޅޭ ޙަޤީޤީ ަމއްސަލަެއއް މި  ބޭރުން ބަޔަކު ކަންަތއްތަެކއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާެވގެން 

ބެޭހ  ނޫނު އެްއކޮށް ަވކިން ހަމަ ިއށީނދެ ތިބެގެން ކަމާށް އިްޞލާޙުވެގެންދާނީ މިހާރު މުޅި ގާ ނޫނު ފުރިހަމައަމި ގާ

ނުދާނެ. އާދެ! ހެންނޫނިއްޔާ މި ފުރިހަމަ ގާނޫނަކަށް ވެގެންހެދުމަށްފަހު. އެދިރާސާކޮށްތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަރާތް

ނޑު ވެސް ހަމަ ބޭނުންވީ ވާހަކަދައްކާލަންެވގެން، ސިޓީ ކައުންސިލްދެންމެ މީގެ ކުރި ، ކުރަމުން އައި ން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ން ދެމުންތައް، ސިޓީ ކައުންސިލުއައި ބައެއް ޚިދުމަތްދެމުން އައި ބައެއް ޚިދުމަތްތަްއ މިއަދު އަޅުގަ

ވެގެންތޯ؟ ސިޔާީސ ވާހަަކއެއް ހަަމގައިމު ވެްސ  ދިޔަީއ ކިހިނެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރގެ ދަަށށް ބަދަލުކުރެިވގެން މި
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ނޑުމެން ެއބަ ގަ ަގއި ނުދެއްކޭނެ. ސަބަަބކަށްއިން ކަމެއްއެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް މި ބޫލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހި ވަނީ އަުޅގަ

ކަމަށް.  ވަނަ ާމއްދާަގއި އެަބ ބުނޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެރިަކންކުރާ ރަށަކީ މާލެ 14ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

މާލެއިން ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނީކީ ނުވަތަ މާލޭގައި ، ވީހިނދު ކަމަށް އެހެންވީމާ، ދިވެހިާރއްޖޭ ވެިރކަންކުރާ ރަށަކީ މާލެ

ސާތަކުން ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭނީކީ ހަމައެކަނި މާލޭ ރައްޔިތުންނަކަށެއް ނޫން. އެ ޚިދުމަތް އެބަ ލިބެންޖެހޭ ހުރި މުއައްސަ

ވެސް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް  ރަްއޔިތުންނަށް ދި ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އައިްސ ތިބިއަ ،ރާއްޖެތެރޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް

ނޑުމެންނަށް ލާއިުރގައި ސިޓީ ަކުއންސިލެއްގެ ަމއިގަ ބަލައި ނޑު ަމސައްކަތްަތއް ސިާޔސީ ނަަޒރަކުން އަުޅގަ

ނުވަތަ ޖެއްސުްނކުާރ  ،ޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި ަސރުކާރަށް އުނދަޫގކުރާ ުއސޫލުންންނެވިހެން ވަކި މަޤްމިދެ

މިއަދު  މަށްވެނީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކައުސޫލުން އެކަން ކުރުމަކުްނ އަދި އެ ޚިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ދެ 

ކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނުޑ ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މީ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބަދަލުެގނައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަެށްއގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލާމަރުކަީޒ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ 

ނުޑ ދެކެން. އެހެން މިދެންނެވިހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާ ކަމަީކ މި ފުރަމާލެއަީކ  ެޙއް ކަމުގަިއ ހަމަގައިމު ވެްސ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެިރކަންުކރާ ރަށް ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވީމަ. ައޅުަގނޑަކަށް ހަމަ މާދަމާ މީތި  އީމި

ނުޑމެން ކުޑަހުވަދޫގެ ބަެއއް ަކންތައްތަކެއް ހަމަަގއިމު ވެްސ ނަމަ އަުޅގަހުވަދޫއޭ. އެހެންވެއްޖެބަދަލުކޮށްދެއްވާ ުކޑަ

އުންސިލުގެ މިދެންނެިވ އިްޚތިޞާޞްގެ ތެޭރގަިއ ނުކުާރނަން. ދެން ހަމައެއާެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަހުވަޫދ ކަ 

ދާނެ. ހައުންސިންގ އެުކ ސިޓީ ކައުންސިލަްށ ކުރެވި ވެސް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން ިމކަން މިހާރު

ވާލުކުރެިވގެން ސިޓީ ެގ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުްނސިލާ ހަމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ދިނުމު

 ން، ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާގޮތުގެ މަތި ެއްއގޮތްވާ އުސިންގ ިމނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތާކައުންސިލުން ހަ

ނަމަ އެކަްނ  ކުރުމަށް ޝައުޤުވެިރވާެއ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތް، މަށް ވާނަމަކަ ގޮުތގެ މަތިން އެަކން ކުރަނީ އެްއގޮތްވާ 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާ ކުރުމަކަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް ނެތް ރީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޮގވައިލާހިތް ންދާއިރުަގއި އަމިއަދު ތަފާތު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެ ދާއިރާތައް ހިންގުުމގެ ގާނޫނަށް އޮތީ ިމ ުޅގަ

 ވެސް މި ބިލު ެއބަސިލް އިންތިޚާބުކުުރމުގެ ކުރިންބިލު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ިއޞްލާޙުކުރެިވގެން ކުރިއަށް ޮއތް ކައުން

ނޑުމެންނަށް މި ީނ ވާން. އެކަން ކުރެވޭ އްލު ހޯދޭވަރުގެ ބިލަކަށްމަތިވެފައިވާ ތަކުލީފުތަކުން ޙަކުރި ޖެހޭ މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދއަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް  231ގޮުތަގއި ޤާނޫނުައސާސީގެ  ބޫލުކުރާހަމަގައިމު ވެސް އަޅުަގނޑު ގަ

 އިޞްލާޙު ފާސްެވގެން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



31 

 

ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީެގ  ަކލްއޮތީ، އެއީ ލޯ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން މި

ގުޭޅގޮތުން މިހާރު  ެއ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެްނ، ލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މެންބަރާއްމުންގެ ތެރޭން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިބޯޑަށް އާ 

 މަށް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި  އޮތީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން މި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާޡި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އްވަނީ؟ ކޮންމަސައްކަެތއް ުއޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮންކަމެއް ކުަރއްވަންތޯ ތި

ނީޑގެ އުޅުްއވަނީ ހަމައެކަނި ތި އުޅެނީ؟ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ތި ފައިދާެއއް، ކޮންކަެމއް ނުވެގެންތޯ ތިކޮން ިތ  ،ގޮ

ނޑަެއޅިގެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެންމެ  ކުރައްވަނީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ބިރުަގއިތޯ މަސަްއަކތް ތި ވަޒީާފގެ ކަ

ނޑު މާލޭ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެމުން ތި  ިސޓީ ކައުންސިުލގެ މަސަްއކަތާ ވިދާޅުވީ ފަހަރެްއަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް އެނޭގ  ކަްނނޭނގެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިުރގައިގުޭޅގޮތުން ވާހަކަެއއް ދައްކަާފނެތީވެ އެކަމުގެ  އަޅުގަ

ނީޑގައި އިންނަވާއިރު ތަފާތު ޖެްއސުންކުރުން އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި ހުރިކަން.  ހުރިކަން. ބިރުގެންނެވުން އެބަ ގޮ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން މި އެ  ތިބެ ފުރުޞަތަށް އެދުނީމާތަނަށް އައިސް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ނުކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޫލެއްކަމަަކށް އަޅުަގނޑު ގަ ފުރުޞަތު ނުދީ ނިންމާލައިގެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ވާނެ

 ކުރިން ކޮމިޓީ ރިޕޯެޓއް ހުށަހަޅައި ނިންމާލިއިުރަގއި ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަްށ އެދުނިން. އެހެންނަމަވެސް  މީގެ

ގައި އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ޮގވަޮގވާ އިންދާ، އަޅުަގނޑު ފިއްތަިއގެން އިންދާ ެއ އީސް ހަމަ ގަސްތުއިްއޒަތްތެރި ރަ

ކައުންސިލުގެ  ލާފައި ދެންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކިއިުރަގއި މާލޭ ސިޓީއެޖެންޑާ ނިންމައިފުރުޞަތު ނުދީ 

އަޅުަގނޑަްށ  ،ްއވިިއރުގައި ހަނުއިންަނވަިއގެން ިއންނެވުމަށްފަހުނިންމާލެ ނުވަތަ އެ ރިޕޯޓާ ުގޅޭގޮތުްނ ވާހަކަދަްއކައި

ދަންަނވަންތޯ  ގެންނެވީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ވެްސ ހަމަ އެ ކަންަތއްތަްއ ތި ސަމާލުކަމަށްއަނެއްކާ  ދެމުންޞަތުފުރު

ގޮތުން ކަންތައްަތއް  ޔާސީވާލުކުރުމަކީ ހަމަ ސީދާ ސިްއޓުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީާއ ހަމާލޭ ސިޓީގެ މަގުަތއް ބެލެހެ

ނޑުމެން ގެްނދަވާ މަސައްކަެތއް. ކުަރްއވަމުން ކުރެްއވުމުގެ ިވސްނުމުގައި ެއ ނިޔަތުގައި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިީޓ ކައުންސިލުތަކަށް ދީފަިއާވ ބާރުތައް ސަރުކާރުން ގަ

ގެ މެޖޯރިޓީ ސީދާ ނުވަތަ އެ ަކުއންސިލެއް ،ެއ ސިޓީއެްއގެ އެ ަކއުންސިލެްއގެ އިތުބާރު  ދަނީ ނަގަިއގަންނަމުން އެ

 ބާރުތައް ަނގަމުން މިަކއުންިސލުތަކުގެ ، އިދިކޮޅަށް އޮތް ަތންތަނުގައި އޮތް ކައުންސިލުަތކުަގއި އޮތް ިސޓީ ޕީ.ޕީ.އެމާ

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައެއް  ،މުގެ ވިސްނުުމގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނު ދަނީ. ފަހަރެއްގައި ވެސް މީ 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭެގ  ތެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ުކރަމުންދާ މަސައްކަ

އެ  ވެސް ދެން ޖެހިގެްނ އަންނަ އިންތިޚާބެއްަގއިއަނެއްކާ ، ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުރާ

ތަނުން ބޭރުކުރާނެ. ފަހަރެއްގައި ވެްސ  ސިޓީއެްއަގއި ދިރިއުޭޅ ރަްއޔިތުން އެ ސިޓީ ކައުްނސިލުން މި
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ައޅުަގނޑުމެން  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ބޭުނންވެގެންނެއް 

ަކންތައްތައް ބޭނުންވެގެންެނއް  ްށ ހެދުމުގެ ވިސްނުމުގައި އެބައެއް ގޮތްގޮތަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ މެންބަރުން

ނޑުމެން ގަކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވޭނެ ިއއް ން ކުރަންޖެހޭ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ސިޓީ ކައުންސިލުޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ރަކަށް އިންތިޚާބެްއ ަގާވއިދުން ނުކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ަރްއޔިތުން އެ ކައުންސިެލއް އިތުރު ދައުމަސައްކަތްތަްއ 

ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ވިސްނުމުގައި ިސޓީ ކައުންސިލުތަކުން މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު 

ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެމުންދަނިކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމުގެ ވިސްނުމުަގއި، ެއ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް 

ސަރުކާރުން ިމ އަޅަމުންދާ ހުރަސްތަކަށް  ،ކުރަމުންދާ ޖެއްސުންތަކަށް ން މިފޯރުކޮށްނުދިނުމަށް ޓަކައި ަސރުކާރު

ނޑު ގަ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ގޮތުގައި މި އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ބޫލުކުރާބޮޑަށް ދެކޮޅުހަދަން. އަޅުގަ

ދާ މަސައްކަތްތައް ހުްއޓުވުމަށް، ކުރަމުންގެން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިޓީ ކަުއންސިލުން މި

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްުޓވުމަށް އިުތރު  ،ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން 

ނޑު ވަރަށް މަސައްކަތްތައް ނުކުރާނެ ނޑު ވާހަަކ  ބޮޑަްށ އުއްމީދުކުރަން. އަިދވެސް ެއއް ކަުމގައި އަުޅގަ ފަހަރު އަޅުގަ

ެއއްވެސް އުސޫލެއް އެްއވެްސ  ،އެއްވެސް ގޮތެއްއިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ތި ޚުދުމުޚްތާރުކަން މަތީ ގެ ކުރިން ނިންމާލުމު

ނޑު ހަމަ ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ހަމައެއް  ނެތް ގޮތަށް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ުނެގންދެވުމަށް އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ 

ނީޑަގއި އިނދެގެން ބަހުސްގައި ަބިއވެރިެއްއ ނުވެވޭނެ. އަދި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެހެން ވިދާޅުވާ  އަޅުަގނޑު ިމގޮ

ގޮތަށް  ކަފުޅުތަކަށް ކޮންމެހެން ރައްދުދޭ ގޮތަކަށް ވެސް ޫނން އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު އޮޅޭވާހަ

ނޑު ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުއިއް  ދައްަކވައިފިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެކަން އަޅުގަ

ނޑަށް ަވުގތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ،ހަދަނީ ބަންދުކޮށް މި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވިއ އަދި ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ްއަގއި ހަމައެނަނީ. އިދާރީ މޭޒަށާއި ހަމަ އެއްހުން އިމުކުެރވިފައި މިތަނުގައި ޤާ އެދިަވޑަިއގެންފިއްޔާ ފެންނަ ނިޒާމެއް މި

ނޑު އެ ސިސްޓަމު އިމުވެފައި މިއަޅުަގނޑަށް އެ ނިޒާމެއް ޤާ   ން ބަލާފައި އަޅުަގނޑު މިހާރުހުންނަނީ. އަޅުގަ

ދަނިކޮްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަުޅަގނޑު ވާހަކަަދއްކަމުން ،ނެތީމަކުރުމާ ހަމައަށް ެއދިވަަޑއިގެންފައިއިޢުލާނު

އޮންނަނީ. އެހެންީވމާ، ދުރާލައި ިއއްޒަތްތެިރ  ދެން ެއވަގުތު ާފއިތުވެފައި މި ޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތަކަްސ އޭރުފުރު

ނޑު ެއދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންަނވަމުން ގެންެދވުމަށް. އާދެ، މެންބަރު ންނަށް އަޅުގަ
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ނޑު  ކަމަށް މަހުގެ ދުވަސްތައް  ރަމަޟާން ނޑު ދެން އިތުރު ވާހަކަެއއް ނުދައްކާނަން. އަުޅގަ ވާތީއާ ެއއްކޮށް ައުޅގަ

 އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާއަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން. އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

ނަޑއެިޅ   ނޑު ވެސް އެލް.ޖީ.އޭެގ ބޯޑަށް މި ކަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ހޯދީ.  ެވގެން ފުރުޞަތެއް މި ޮގތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބެހޭ ނޫނާއަދި މި ލާމަރުކަޒީ ގާ ތުންނާބެހޭ ގޮ މެންބަރާ

ނޑުމެްނ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ލާމަރުކަޒީ ގާ ނޫނަކީ މީ ދުވާަލުކ އެއްފަހަރު އަުޅގަ

ެއއްަޗކީ.  ގޭ ހިސާުބގައި އުޅޭ ެއއްެޗއް މިހިސާބެްއ ވެސް ނޭނ ބަދަލުކުރަމުން ގޮސް މިހާރު މީގެ އަސްލު ވީ

ނޑުމެްނ  އިރާލާފައި އާ، ލާފައި ހާވެސް ައވަހަށް މި ނަގައި އެއްަލއިއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޮގވާަލން ވީ އެްއޗަކަށް އަުޅގަ

ޖޭެގ މި ރާއް ގޮތާއި މި ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިރިުއޅެމުން އައި . މި ރާއްޖޭގެ މުޅި ރާއްޖޭގެ މާޙައުާލއިދިއުމަށް

ނޑެއް މި ގާގޮތަށް އުަފއްދާފައި އޮ ފަތާއި ނުުގޅޭސަގާ ނޑު ޮގވާލަްނ ނޫނަކީ. އެހެންވީތް ބޮޑު ހަމަ ރޮބިސްގަ މާ، އަުޅގަ

ުގޅޭ ެއއްެޗއް ައޅުަގނޑުމެްނ  ފައި އަޅުަގނުޑމެން ހިނގާށޭ އާ ެއްއޗެްއ މި ރާއްޖޭގެ މާަޙއުލާލާމި އެއްަލއި

ނޑުމެންނަ ނޑުމެންނަކީ  ،ކީ ނިއުޒީލެންެޑއް ނޫންތައްޔާރުކުރަމާ ހިނގާށޭ. ައޅުގަ އޮސްޓްރޭލިއާެއްއ ނޫން. އަޅުގަ

ގައި އޮތް ޖަޒީރާ ތެރޭ ގެ އްދުައޅުަގނޑުމެންނަކީ އިންޑިއާ ސަރަހަނޫނިއްޔާ ޔޫރަުޕގެ ޤައުމުތަުކގެ ޤައުމެއް ނޫން. 

ފަތަށް ބަލަިއގެން މީހުންގެ ަސގާ ގޮތަށް އެ  ގެ ަރއްޔިތުންަނށް ދިރިއުެޅވޭޤައުމެއް. މިާތގަިއ ޤާނޫނުތައް ހަދަންވާނީ މިތާ

ނޫނުތަްއ ހެދީމާ ދިމާވާ މައްސަަލއަކީ މިަފދައިން ގާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި 

މީހުންނަށް ނޭނގޭ ބަެއއް. ަދއުލަތުން  މީހުންގެ އަމިއްަލ ޒިންމާ ވެްސ އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަކއުންސިލަުރންނަކީ އެ

ބިންތަކަްށ  ގެން އެަތްއ ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިާޔއެްއ ޚަރަދުކޮށްގެން ބިންތައް ިހްއކައި ހެދީމާ އެބޮޑެތި ައގުތައް ދީ 

ނޑު ނުބުނަން އެއްވެސް ހާލެްއގައި ޮބޑެތި ޕްލޭންތަކެއް؛ގޮތެއް، ވާުނވާެއްއ ނޭނގޭ ހަދަންވީ އެކަމަކު  . އަޅުގަ

ނުހަދާނެ ތިބި. ހަދާނެ ގެ ަކއުންސިލަރުން ރާއްޭޖަގއި އެބަ އަޅާލަން ވެްސ ނޭނޭގަވރުމެވެސް ވަރަކަށް ހަމަެއކަިނ މިންކޮން

ގޮތަކީ ބަޖެޓުން ފައިސާ ނަަގއިގެން ކުިޅވަރަްށ  އަތަށް ލިބުނީމާ ހަދާ  ،ގޮތެއް ނޭނގޭ. ަރއްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ދާދި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަްށ؛ލާރި ޚަރަދުކުރަނީ. އެނޫން ެއއްވެްސ ކަމެއް ކުރަން ނޭނގޭ.  ފަހުން އަުޅގަ

ނޑު ރަށަށް  ދައުލަުތގެ އިމާރާުތގެ ޓަށް ފެން ލާންެވގެން ތިމަރަފުއް، ހަނދާން އެބަހުރި އަޅުަގނުޑެގ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

 މިއީެއވަރު ެވސް ކޮށްލަން ނޭނގުނު.  ާޖގަާއިއ ފުރާޅުތަކުގެ ަސއިޒާ އަްނގައިލާށޭ ބުނީމާ ގެއަދަދުތަކާއި އެތާ

ނޑުމެްނ ބަލަންވީ ކޮަބއިތޯ ހާކިޔަނީ ތިމަރަފުީށގެ ވާހަކަ. ދެން އަ ތްތެރި ރައީސް. މިހިތާމަހުރި ކަމެއް ިއއްޒަ ، ލަކީ ުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ދައުލަތުން ކުާރ ބޭކާރު ޚަރަދެއް. ދެންހުރި ކުދި ރަށްތަކުގެ ހާލަތަކީ. އެހެންވީމާ، މިއީ  ، 1000ހަމަ ކަ

އި ުދވާލު މި ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރެޔާ ބޭނުމެއް ނޫރާއްޖޭގަިއ ބައިިތއްބާކަށް  ހާސް ކައުންސިލަރުން މި ދޮޅު
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 މި ޤާނޫުނައސާސީގެ މިހިރަ މިހަރަ ކަްނތައްތަކަށް ވާސިލުވުމަށް މި ،ޤައުމަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދަިއގެން

ން. ާވ މިލިއަ 100 ،މިލިއަން 50މީހުން ޚަރަދުކުރަނީ. ބޯޑެއް ޖަހައިިފްއޔާ ކޮންމެ ބޯޑަކަށް  ހުރިހާ ފައިސާ އެ

މި ޫނނިއްޔާ ކުެރވޭ ކަެމއް.  ،އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް. ވިދާުޅވެބައްަލވާ ދައުލަތަށް މިއިން ތަނަކުން ލިބޭ މަންފާއެއް

އެއްޗެހި  ހުރެއްޖެްއޔާ ަތންތަނުން ސެމިނާ ތަންތާ ތިބޭ މީހުން ކުރާހާ ވެސް ކަމަކީ ބަޖެޓުގައި ލާރިކޮުޅ އިތުރުވެފައި

މީ ދިގު ރި ރައީސް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރޭ އިްއޒަތްތެ ހޯދައިގެން ދަތުރުކުރުން ނޫން

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވަރަށް ވަގުުތ  ،ވާހަކަެއއް ޮބޑު ވާހަަކއެއް. އެހެންވީމާ، މިއަށް ވާހަކަދަްއކަންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ތިބި ރާއްޖޭގައި ރަނގަުޅ  ބަ. ރަނގަޅު އަުޅަގނޑު ނުބުނަން މުޅި ރާއްޖޭ ކައުންސިލަރުންނޭ. އެހެންނަގާނެ

ބިލިީޓ ށް ޕްރޮޖެްކޓުތައް ހަދައިގެން ފީޒިކައުންސިލަރުން ވެްސ. އަުޅަގނޑު މިސާލަކަށް ނަގާނަން ުއކުޅަސް. އަިމއްލައަ

ތަންތަނަށް ގޮްސގެން ރަށްރަށަށް ކަންތައްަތއް  ،ސްޓަޑީތައް ހަދަިއގެން ބޮޑެތި ވިޔަފާީރގެ ޕްލޭނުތައް ހަދަިއެގން އައިސް 

ނުޑ  ކުރޭ. އެކަހަލަ ކައުންސިަލރުން ވެސް އެބަ އިގެން ކަންތައް ރަުށގެ ެއބަހޯދަ ތިބި ރާއްޭޖގައި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އުޅޭ ރަނގަޅު ަބޔަކު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  ނަމަވެސް އެބަ ނުކިޔަން ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ، މަދުން

ނޑުމެންނަކަށް ފެތޭ ެއްއޗެއްލާމަރުކަީޒ ގާ ހާރު މިއޮތްއުޭޅ ވާަހކަައީކ މިދައްަކއި މި ނޫނޭ.  ނޫނަީކ އަުޅގަ

ނުޑމެން ދިރިއުޅެމާވާ އެްއޗެްއ ހިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަޭކގާ  ރާއްޖެ މުޅިން ހަލާކުެވގެން  ހިނގާށޭ. މިއިގެން އަުޅގަ

ކޭ ކިޔަިއގެން މުޖުތަމަޢެ އޮތް ތަުހޒީބީ އޮތް ޤާނޫނުއަސާީސއެްއގައި މި ދަނީ މި އަޅުަގނޑުމެން ލިބޭހާ ފައިާސއެއް މި

ވެސް ހަމަ އެއްވެްސ  އަުޅަގނޑު އްޖެއަށް ލިބޭހާ ލާރިއެއް އެތައް؛ކުރާ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޫނު ވެްސ އިޞްލާޙުކުރަްނވީ. ލާމަރުކަޒީ ގާ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީ ވެސް މި ނުޖެހި ދަމުންތާކުންތާކު

 ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ލާުޙކުރަްނވީ. ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެން އިޞް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަޑިއިުރގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން.  1ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:01ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދުމަޖިލީ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ގެ ދަށުން 6.3ެދވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިައށްގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންާޑ އައިޓަމު  .عليكم المالس  

ރާތައް ލާމަރުަކީޒ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއި 2010/7ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ. އާދެ! ެއއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 



35 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑަށް  62އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު(ގެ 

ނޑައެޅުމަށް ަޓކަިއ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުިރ  ނަޑއަޅާ ެމންބަރެއް ކަ އާއްމުންެގ ތެރޭން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ

ދެއްވައި ުކރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ އިޢުލާނަށް އިޖާބަ

ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ. އާދެ، ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން 

 ން މުޙައްމަދަށް.ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް މަތިވެރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި

 

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މަނިކުފާނާއި މި 

ނޑު އަރިސްކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގެ ހުރި ހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދުޢާކުރަން މި ބަރަކާތްތެރި މަހުގެ ދަރުމައާއި ރުއްސެވުމާއި ފުއްެސވުން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް 

ބަރެއް މިންވަރުކުރެްއވުމަށް. އާދެ! ެއލް.ޖީ.އޭ ބޯޑުގެ ބޯުޑަގއި ހިމެނޭ އާއްމުންގެ ތެރެއިން ހިެމނުމަށް މަޖިލީހުން މެން

ނޑުމެްނ  ނަޑއެޅުމަށް އެ މައްސަލަ ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އެ މައްސަލަ ފޮނުްއާވފައި މި އޮތީ އަުޅގަ ކަ

ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުމަށް. ދެން މިއަދުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި އެކި ބޭފުޅުން އެލް.ޖީ.ޭއއަށް އަދި ަކއުންސިލުތަކަށް، 

ނޑު ވަރަްށ ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތަުކގެ އަިދ އި ދާރީ ދާއިރާތައް ަކއުްނސިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަަކދައްކަާވ. އަުޅގަ

ޤަދަރުކުރާ ބޭފުޅެއް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަކީ. އާދެ! މިާތގަިއ 

މެންބަރު މުޞްޠަާފ ވިދާުޅވި، ކައުންސިލުަތކުގެ  ތިއްބެވި އެންމެ ޤާބިލު ބޭފުުޅން ތެރެއިން ެއއް ބޭފުެޅއް. ިއއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގެއޭ ކައުންސިލުަތކުގެ ޒިންމާެއއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ިމ މަޖިލިސް، 

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް، ގިނަ މީހުން ކިާޔ ގޮތުން ވިްއޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގޭތޯ މިތާގެ ޒިންމާ؟ އެނގޭތޯ ޒިންމާ؟ މި ބަޓަނަށް އޮބުންތޯ ޒިންމާއަކީ؟ އަންނަ 

ގޮތަށް ހީލާފައި ބަޓަނަށް އޮުބންތޯއޭ ޒިންމާައކީ؟ ކިތަްއ މެންބަރުންނަށްތޯ ޒިންމާ އެނެގނީ؟ ޒިންމާއަކީ ސަުރކާރުން 

އޮބުންތޯ؟ ނޫނިްއާޔ ރިޔާސީ ނިޒާެމއްަގއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާައކީ  އަންނަ ެއއްެޗއް، އާދެ! އާދެ! ކިޔާފައި

ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިންތޯ؟ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވޭ. މަނިކުފާަނކީ ގިނަ ދުވަްސވީ ބޭފުޅެްއ. މަނިކުފާނު ތިއީ މި ތަން 

ހޭ ގޮތުން އަިދ ފުަވއްމުލަކުެގ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނާގ ގޮތް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ޭބފުޅެއް. ފުަވއްމުލަކާ ބެ

ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ ގޮތުން، ފުވައްމުލަުކގެ ޤަދަުރވެިރ ބޭފުޅަކާ މެދު ހިނގާ ަކންކަން ވެސް އެންމެ ގާުތން 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅާ ަމނިކުފާނަކީ. މަނިކުފާނު ރުހުމާއެކު ހިނގަމުންދާ ކަންތައް ަރނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގެން ިތ 

ހެންވީމާ، ވިދާުޅޭވ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކިހާވަރަކަށްޯތއޭ އެނިގވަަޑއިަގންނަވަނީ؟ އެ ވާހަކަ އެހެން އިންނެވީ. އެ

ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި އިްއޒަްތތެރި ރައީސް؛ ރަމަޟާން މަހަކީ އެއްވެސް ހާލެްއގައި މީހުންނާ ޖައްސާލުމާއި އެ 
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އް؛ އެހެްނވީމާ، ރަމަޟާން މަހަކީ އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަފޮތް ިކޔަިއ، މީހުންނަށް ވާހަކަދެއްކުން ކަްނކަން އޮންނަ ެއއްޗެ 

ސިޔަރަތު ައޑުއަަހއި، މިހެްނ އުޅޭ މަެހއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއެރީ މިއަުދ ތަންކޮޅެްއ ކުީރގެ ނޫހެްއ 

އަޙްމަދު ނިހާްނ  ހޯދައިލާނަމޭ. އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ "ދިެވސް ނޫސް" ިމއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު

ސް ޕާޓީ. އެހެންނޫންތޯ. ފަރާތުން، ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ އި ޙުސައިންމަނިކު ިއސްކޮށް ުހންނަވަިއގެން ޑީ.އާރު.ޕީގެ 

ރީ ފެބުރުވަ 1ނެރުނު ނޫްސ. އެ ނޫހުގެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަަޑިއެގންނެވި ޑީ.އާުރ.ޕީ، ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ކުރީގެ ޕާޓީން 

ކްޓޭޓަުރގެ ބަލިމަޑުކަްނ ޑި ،ައކީ. ފުރަތަމަ ސުރުޚ25ީދު ނަންބަރު ދު އިނގޭތޯ. އަދަވަނަ ުދވަހުގެ އަދަ 2009

ނޫނީ  ވިޔަފާރިެވރިން ކުރިއަރުވަނީތަ އޮންނަނީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު އަށް ޖެހެނީ. އިނގޭތޯ. ދެން މި އަންނި

މި ގެންނަންޖެހުނީ  ނޫސް އޮތީ. މިހެންވެގެން މި އިނދަޖައްސަނީތަ؟ އިނގޭތޯ. ދެން އެ ދުވަހުގެ އެޑިޓޯިރައލް މި

" އަލްފާޟިލް ދިވެސް ނޫސް"އޮންނަނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! މި  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ގުޭޅގޮތުން އެޑިޓޯިރއަލް މިއިނގޭތޯ. 

ނޑުމެންގެ ީޑ.އާރު.ޕީގެ ފަރާތުން ނެރުނު  ނިހާނުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ނޫހެއް. ތި ބޭފުޅުންގެ، އަުޅގަ

ގޮތަްށ  އޮންނަނީ ޚިދުމަތުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް މި ވަނީ ަވކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ލްަގއި މިނޫސް. އެޑިޓޯިރއަ

ކައިީރ  ަގނުޑގެ ވާަހކަެއއް ނޫން. ނިހާނުިއއްޒަތްތެރި މަނިކުފާުނ. މިއީ ައޅު !ކުރެވިަފެއވެ. ިވސްނާލައްވާހައިޖެކު

 ގާނޫނުއަާސސީގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ނަމުަގއި އައްަސވާ. އަޮތޅުތަުކގެ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރެއްވުމުގެ

. ަގތީ ހަމަ އެންމެ ބޭނުމެއްގައޭ ޚިލާފަށް އަތޮޅުތައް ލާމަރުަކީޒ އުސޫލުން ހިންގުމަށް އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ައވަްސވެ

ނުޑ ނުދަންނަވަން. ކަމަަކށް އަ . މިހާރު އެކަން ކުރާންޓްރޯލް ސަރުކާރަށް ފިކުރާުލމޭއިނގޭތޯ. އެީއ އަތޮޅުަތކުެގ ކޮ  ުޅގަ

ޖެއްސެވީ؟ ހާދަ އަވަހަކަށް ބެލް، އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ަރށު ކައުންސިލަރުން ނަމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އެކްިޓވިސްޓުން 

ޖަހަންޏާ ނޫސް ދެ! އެހެން ާވހަކައެއް. ބެލްއާ ؛އޮތީ އޮީތ، ދެން މި އާދެ! އާދެ! ދެން އެ ވާހަކަ އެ ދިޔައީ. ދެން މި

ނުޑ ދަންނަވައިވި ެދއްތޯ މިައދަކުކިޭޔވަރެއް ނު ޚިލާފަށް  . ޑިމޮކްަރސީގެ އަާސސްތަކާލާނަން. އާދެ! ދެން އަުޅގަ

ނޑެއް. އިނގޭތޯ. މި ވާ ވާހަަކއެއް. އާދެ! ހާރު މިދެންނެވި ދިވެސް ނޫހުގައިއަންނިގެ ސަރުކާރުން މި ކުޅެނީ ކުޅިގަ

 ނުލަިއ އަިދ ޑިމޮކްރަީސގެ އަސާސްތަކާ  ތުންެގ ބަހަކާވެސް ަރއްޔި ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ކަންަތއް އެނގިފަިއާވއިރު

ކަމުގައިވާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް އެބައިމީހުންގެ  އުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ބާރުލާފަށް މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ ޤަޚި

ތޯ. ދެން ރަްއޔިތުން . އިނގޭދަށަށް ގެންނާށެވެ. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެބައިމީހުްނގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންނާެށވެބާރުގެ 

މަނިކުފާނު  . ދެންންނޭޓަަކިއ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ސަރުކާރުން ދަނީ ުކރަމު ހާލުގައި ެޖއްސުމަށްބިކަ

ނަޑށް ހީވަތިހާ އަވަހަށް ބެލް ލެްއގައި މިއީ ނީ ނިންމާލަންވީހެން. އެއްވެސް ހާޖައްސަާވ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ކުިރ  ޫނން. އަދި މިއަުދގެ ވާަހކަތަެކއް ެވސް ނޫން. މާ ކުީރގައި  އްއަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަތަކެ 

 ަގނޑު މި ދަންނަވާލީ. އެެހންވީމާ، ެއއްެވސް މީހަކަށް ުކޑައިމީސް ބަހެއް...ގޯސް ކަންަތއްތަކެްއގެ ވާހަކަ އަޅު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަކު މަޖިލީހުން މި ނިމުނީ އެލް.ޖީ.އޭެގ ޯބޑަށް މެންބަ ! ވާހަކަފުޅުދަްއަކަވއިދެިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާ ޝުކުރިއްޔާ 

ިރ ބެހޭ މައުޟޫޢުގައި. އާދެ! މި މައުޟޫޢުގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ ޢައްޔަންކުރުމާ

ކުރައްވާ! އަދި ެއއް ގަންޖެހޭ ވޯޓު؛ އާެދ! މާފުކަމާ ގުޭޅގޮތުން ނަމި ނިމުނީ. މި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި

 މެންބަރެއް އެބަ އިންނެވި. މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ހީވަނީ މިހާރު ފްލޯޅު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަ ޝުކުރިއްޔާ ގައި ތަންކޮޅެއް ހޫނުވެފަިއވާހެން. ގަ

ނޑުމެން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެއަސްުލަގއި އަޅު  ވޭއެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުރެ  ރުންގެ މެންބަ ގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ަކއުންސިލަރުން، ހުރިހާ ަކއުހައިސިއްޔަތުްނ ެއއްެވސް ހާ ރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ްނސިލަެލއްަގއި އަުޅގަ

އެބަ  ަތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނެިވގެންދާފަދަ ދެރަ ބަސްތަކެއް ވެސް  ނުވާނެއެްއވެސް ހާލެްއގަިއ ބުނެިވެގން

އަޅުަގނުޑ އަސްލު ފާަހގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ކައުންިސލަރުން އަސްލުަގއި ވަރަްށ ، އަުޑއިވެމުންދޭ. އެހެންވީމާ

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. ެއއީފުރިހަމައަށް އެ ބޭފު އެ  ،ޅުންގެ ިޒންމާ އަދާކުރައްވާ ކައުންސިަލރުންނޭ ގިނައީ އަުޅގަ

ކިހިނެތްތޯ އެ ބޭފުޅުން ކުރަން ، ބަޖެޓެއް ވެސް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ެއ ބޭފުޅުންނަކަށް ،ބޭފުޅުންނަށް

ހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުްނނަށް ލިބިފައިވާ ކެޕޭސިީޓއަާކ ބޭނުންވިޔަސް އެންމެ ރަނަގަޅށް ކުރާނީ ވެސް ކަންަތއްތައް. އެ

މަަސއްކަތްކުަރްއވަމުންދާތަން އެބަ ފެނޭ. ދެން އަޅުަގނުޑ ވެްސ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ަބއެްއ އެްއވަރަށް އެ ބޭފުޅުން 

ނޑު ހަމަ މި ، ނެތި ބަސްތައް އިވޭތީ. އެެހންވީމާމެންބަރުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އިހާ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި  ސްގެހިސާބުން މި އެޖެންޑާ އައިޓަުމގެ ބަހު ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މި

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން.  ވޯޓު ަވުގތުގައި ގ1:30ެން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ގެ ދަށުއައިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި  115ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާ ،6.4އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.4

ނޑައެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ ަޓކައި މެލޭޝިާޔގައި ހުންނަވާ  މަތީން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިްނ ސަފީރުން ކަ

މެދު ރައްޔިތުްނގެ  އަލްފާޟިލް ުމޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ޢައްޔަންކުރުމާޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ގ. ޮކއްކިިރ، އްދިވެހިރާ

ލާމަތުެގ އުމީ ސަޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަ، ޤަމަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  2015ޖުލައި  1. މި ރިޕޯޓް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި
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ދާއިާރެގ  ގެމަނަފުށީ، ުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤަފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:މަނަފުށީ ގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ  115ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑައެޅުމަށްމަތީްނ ބޭރު ޤަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މެލޭޝިޔާަގއި ހުންނަވާ  ޓަކައި އުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

މެދު ރައްޔިތުްނގެ  މަދު ފަހުމީ ޙަސަން ޢައްޔަންކުރުމާުމޙައްއަލްފާޟިލް ޮކއްކިިރ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ގ.

އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ އްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލއިަގއި ޤަމަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެިދވަަޑއިގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ކޮްއކިރި،  ން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޯޕޓް ހުށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓުގަިއ މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ވަނީ ގ.ކޮމިޓީ

، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަނަކީ މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފަިއ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ވާތީ

ނޑަައޅާ ސަފީރުކަމަށް ން މެލޭޝިޔާޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނާއި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތު އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަ

ލުމުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަމުގަިއ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު އެކުލަަވއި  ޢައްޔަންކުރުމަށް އެކަީށގެްނާވ ބޭފުޅެއް

ދަންނަވަން.  ޝުކުރުއެކު  ޓަކައި އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  މުވަްއޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށް

އަދި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުަރއްވާ އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުވެިރވަން. އަދި 

އިްއޒަތްތެރި  މަށް އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަ މިއަދުގެ ވޯުޓގެ މަރުޙަލާަގއި މިކަމާ ބެހޭ

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަޑއެިޅފައި ވަނީ ޖުމުލަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި  ޝުކުރިއްޔާ  ސްެގ ަވގުތު. އެީއ މިނެުޓގެ ބަހު 30ރިޕޯޓަށް ކަ

 5. އަދި ވަިކ ޕާޓީައަކށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިނެޓު 5ކޮންމެ ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަްށ 

ނޑު ފުރުޞަތު  ފުރުޞަތަށް  ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުޮކޅަަކށްފަހު( އެއްވެސް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކުމިނެޓު. އަޅުގަ

ން ގުޅޭގޮތު މި މައްސަލައާ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަްނ.  މަރުޙަާލ ނިމުނީ ގެސްިހސާބުން މި ބަހު ނުވާީތ މިއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ދަންަނވަން.  ވޯުޓގެ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ގ1:30ެނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސ5ް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަށް. ކޮ 5.3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމުވަނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ރުޖޫޢަ 

މަރުޙަލާ  ސްގެއޭގެ ބަހު އާދެ،ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ައސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ ައގު ޮކންޓްރޯލުކުރުމުގެ ބިލު. 

ޓަަކއި. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ކާށިދޫ ދާއިާރެގ  މަށްކުރިއަްށގެންދިއު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އީސް. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ؛އަސާސީ ކާބޯތަކެީތގެ ައގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލު ދަންނަވަން. މި ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫ ްނގެ ތެރޭަގއި ުހރިހާ ފަންތިތަކެއްަގއި ެވސް ލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

ކޮށް ރާއްޭޖގެ އެކި އަތޮޅުތަުކގައި އުުޅއްވާ ަރއްިޔތުންނަށް މިހާރުވެސް ތަކެތި ދިރިއުޅޭކަން. އަދި ވަިކން ޚާއްޞަ މީހުން

ނޑުމެން ގަ ައުގގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރެގެްނކަން؛ ލިބެނީ ވަރަށް ބޮޑު ، އެހެންވީމާ ބޫުލުކރަން އެބަ ޖެހޭ.އަުޅގަ

ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކޮންމެވެސް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މި ބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާހުން އެ

ނޑު މި މައުޟޫޢަ ށް ވާހަކަދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން ވަރެްއގެ ޙައްލެއް ލިބިގެންާދނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ފެންނަނީ މިމިކަން ކުރެވޭެނ ގޮެތއް ހޯ  ތުގެ ކަމެްއގަިއ ބާ ދަން އެބަ ޖެހޭ. އަބަުދވެްސ އަުޅގަ

ންގެ ވާހަކަަތއް ވާހަކަދަްއކާއިރު މާ ޮބޑަށް ާވހަކަދެކެިވގެންގޮްސ ެއކަން ުނކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތްަތކަށް ިގނަ މެންބަރު

މެ އަާސސީ ސާސީ ކަެމއް. ާކބޯތަކެއްަޗކީ އެންން. އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހެނީ މިއީ ވަރަށް އަ ތަ ދާބައްޓަންެވގެން

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ތުންނަށް ހަމައެ ާބވަތްތައް ހުރިހާ ރަްއޔި، ބާވަތްތައް. އެހެންވީމާ އަގެްއަގއި ލިބޭނެ ގޮތް ެހދުމަކީ އަުޅގަ

މެން ައގުތަްއ އަޅުަގނޑު ވާނެ ގޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ގޮތުަގއި ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބޭނުން 

 ކުރިއަށް ،ކޮންޓްރޯލްކުރަން ވާހަކަަދއްާކިއރު ހަމައެކަނި އަސާީސ ކާބޯަތކެްއޗެއް ނޫން ހުރީ. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން

ތާަގއި ވިސްނާލަން ގިަނ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. ޭއގެތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި  އޮތް

ަކންތައްތައް ހުންނަ ވާހަކައާިއ އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ  ގެކުން ތަފާތު އަގުަތކުަގއި ބޭސްފަރުވާތައެކި ކްލިނިކު

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ ައތޮޅުތަކުން ގިނަ ރަްށޔިތުން މާލެ އަންނަން މި ކަންތައްތައް ހުރި ޖެހެނީ  ގޮތުން ައޅުގަ

ޓަކައި.  ކަންތައްތަކުަގއި ނޫނީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ރޫީރ ބޭނުންތަކެއްގައި. ތަޢުލީމީއަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ޒަ

ކަމުގައި ވެްސ  ރޯލެއް ނެުތމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިންޓްއެހެންނަމަވެސް، އޭަގއި އަުގެގ އެްއވެސް ކޮ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ތިބި ާރއްޖޭގެ އަތޮުޅތަކުން ވަ މި ވެަފއިދަތިތައް ކުރިމަތި ަޑިއގެން ތިއްެބވި އޮންނަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ޙަކަންތައްތަކަކީ އަޅު  މިހެން ހުރި  ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވެ އަުޅަގނޑު ބަގޫުލކުރަނީ އްލު ގަ
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ނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ، ކަންތައްތައް ަކމަށް. އެހެންވީމާ ހޯދައިދެވޭނެ ނުޑ ގޮތަކަށް އަުޅގަ މައިގަ

 . ޝުކުިރއްޔާ. ނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލަންން އަޅުގަ ދަންނަވަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 އަށް. هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާ

ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ 

ކުރުމުގެ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސީ ކާބޯތަކެީތގެ ައގު ޮކންޓްރޯލްއަސާ

މު ކަމެއް ކަުމގަިއ ކީ ަވރަށް މުހިއްކުރުމުގެ ބިލެއް އޮތުމަސީ ކާބޯތަކެީތގެ ައގު ކޮންޓްޯރލްހިރާއްޭޖގަިއ އަސާ އާދެ! ދިވެ

ސޭޓު ކަމުގައި ވިަޔްސ  ރު ސޭޓު ކަމުގައި ވިަޔސް، ބަޚީލުއަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ! އެއީ އަދި ފެންސި

 ،އް ތަކެތީގެ އަގު ބާޒާުރގައި ތިބޭ ބަެއއް ސޭޓުންފެންނަނީ ބައެއް ފަހަރު ބާޒާރުގަިއ ބައެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ގައި ކަމަށް ވަންޏާ ޚާއްސަކޮށް ތެޮޔ، މުުގ، ކުކުޅުބިްސ، އަުލވި، ފިޔާ ފަދަ ތަކެތި އެ ވަގުތެއް  މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

ެޗއް ގަނެގެްނ އްވަންޏާ އެތަކެތި ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރި ހުރިހާ އެބާޒާރުަގއި އަގު ކޮންޓްރޯްލކުރެވެން އޮތް ކަމަށް 

ދަންަނާވ  ގުދަނަށް އަަޅއި ރަްއކާކޮްށ، ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން ޭބނުން އަެގއްަގއި މިގެންގޮްސ ގުދަން 

ގޮތެްއގައި ކުރަނީ ާއއްުމ  މުރަށް ވިއްަކނީ. މި މަސައްކަތް އާއްނެރެ ބާޒާ ައއިޓަމު 5ގޮެތއްަގއި މި  މުއާއް

 ންނާއި ބަޚީލުން. މިކަހަލަ ނުބައި ނުލަފާ ކަންތައް ކުރަނީ ހަމަ ގިނައިން ފެންސިރު ސޭޓުއުޅޭ މީހުނެއް ނޫވިޔަފާރިކޮށް 

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއްަގއި ކާބޯތަކެީތގެ އަުގ  ސޭޓުން. އާދެ! މި ބިލު ތަޢާރަފްކުރުމުން އަޅުގަ

ތަޢާރަފްކުރުމަކުްނ  ހަމަެއކަނި ބިލެއްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ ަޙއްލެއް އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

އަގުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ިލބޭނެ އިންތިޒާމެްއ ނުވަަތ ބަލައި މޮނިޓަރކޮްށ، ހަމަ އްލެއް ނާންނާނެ. މިކަންއެައކުން ޙަ

ްއ ތަަބއެްއ ބޭފުޅުން އެހެން ައއިޓަމު އައިޓަމަށް 12މި  ދާންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.ނިޒާމެއް ވެސް ހަމަޖެހިގެން

ަކމަށް ވަންޏާ ކިރު އަދި އެހެން  އިތުރުކުރަން ފަށައިފި ހެންނަމަވެސް، އެގޮތަށް ައިއޓަމުވެސް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި. އެ

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި ބިލުަގއިތްތައް ވެްސ އިތުުރުކރުމަކީ މުހިއްފަދަ ބާވަ ަމއިަގނޑު  މު ކަމެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަ

ތަކަށް. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑު ކުރިންވެސް ފާހަގަކުިރ ވިފަިއ ވަނީ އެންމެ މުހިއްމު އައިޓަމުގޮތެްއގައި އަިލއަުޅވައިލެ 

 ތެޔޮ، މުުގ، ކުުކުޅބިސް، ފިޔާ ފަދަ ތަކެއްަޗީކ ބާޒާރުަގއި އެކި ަވގުތުަގއި މިދެންނެވި ސޭޓުން ބޭނުން  ،ފަދައިން
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ލަްށ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބި ،ތަެކއް ކަމަށް ވާީތވެންޓްރޯލްކުރަމުންެގންދާ އައިޓަމުގޮތަކަށް ކޮ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމެްއ. ޝުކުިރއްޔާ ކޮށްދެްއވުމަކީ ައޅުަގނުޑ ވަރަށް އެދޭސަޕޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އަރުވަނީ އޭދަފުށީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: 

ގޮތުން  `. އާދެ! ުޝކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާެދ! އަސާސީ ކާބޯތަކެތީެގ ައުގ ހެޔޮކުރުމާ ބެހޭ

ނުޑ ެއއްބަްސވާ ކަެމއް. ެވސް ހެޔޮކުރުަމކީ  އޮީތ ހުރިހާ އެްއޗެްއގެ އަގުަތއްއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ައުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަ ތު ގިނަ މީހުންނަށް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާ ނީ މީަގއި ައޅުަގނުޑމެންގެ ތެރެއިންއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވަނީހެން އިނގޭތޯ. މީަގއި ނޑު ގޮެތއްަގއިއަުޅގަ ނޫޑ،  ތެރޭގައި މަިއގަ ބަލާއިރުަގއި ހަ

ކުރެވިަފއި އޮްތ ރޯލްކުެރވިފަިއ އޮތް ެއއްެޗއް. މިހާރުވެސް އަގު ކޮންޓްމިއީ ކޮންޓްޯރލް، ައގު ކޮންޓްރޯލްހަކުރު، ފުށަކީ 

ސް ަބޔަކަށް ުނގެނެވޭނެ. ގެނެއްިސ ކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާުރގެ ބަލަންވާ ަބދަލެއް ެއއްވެ އަަގކަށް އެްއޗެއް. ިމއަކަށް

ނޑޫ ިމއީ ޒަމާނުއްސުރެ. އެޅޭނެފަރާތަކުން ބަލާފައި ޖޫރިމަނާކޮށް ފިޔަވަޅު  ހަކުރު ފުށަކީ އަުގ ، ފެށިގެން ހަ

އިުރގަިއ ގެނައި  ކިންޮއއިްލގެ ވާހަކަ. ކުޮއއިލްދެން ބަލައިލާއިރުަގއި ކުކިންކުރެވިަފއި އޮންނަ އެްއޗެއް. ކޮންޓްރޯލް

އޮއިްލގެ ރާ މީހެއް. ކުކިން ޓުކު އޮއިލް އިމްޕޯއަުޅަގނޑަކީ ކުކިން  .ބަލައިލަމާތޯޮއއިލް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ މާކެޓުގަިއ ުކކިން

 ބައެއް  ރުފިޔާ. 150 ިވއްކަން ހުންނަ އަގު. ރުފިޔާ 245 ؛މިހާރު ޖެހޭ އަގު ،ލީޓަުރގެ ހަމެއް 28އަގަށް ބަލާއިުރގައި 

 20% މިއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. މިއަށްޮއއިލް ވިްއކަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، ވެސް ކުކިން ަގއި އަގު ނު އަށް 150ފަހަރު 

އަށް މަތިވެގެންދާނެ. އަދި އެކަން ނުވެސް ކުެރޭވނެ. ނުވެސް ވިްއކޭނެ. ެއއީ ޮއއިލްގެ އަުގ އިންތިހާޔާ ުކކިންލައިފިއް

ލާފައި މި  20%ވަރަށް ވާދަވެރި ާމކެޓެްއގައި އެއްަބޔަކު އަެނއް ބަޔަކަށް ޖެއްސުމަށް ިވއްކަމުންާދއިރުަގއި  ؛މާކެޓުގައި 

އުޅުނަސް ުނވެްސ ކުރެވޭނެ. ކުރަން ، މިކަން ކުރެވޭނެ ވެސް ނޯންނާނެ. ނުވެސް ިވއްކޭނެ. ިވއްކޭެނ ގޮތެއް

ކުިރޔަސް ނުލެވޭނެ. ނެ. ކިތަންމެ ވަރަށް މަސައްކަތްނުލެވޭ 20% އިޮއއިލްގަ ލާންުއޅުަނސް ކުކިން 20%ނުކުރެވޭނެ. 

 47ފައި އަށް ގަނެފިއްޔާ ދެން ދެ ރުފިޔާ ލާރުފިޔާ  45މިސާލަކަށް ރީޓޭލްކޮށް ގަންނަ މީހުން ވެސް ދެ ލީޓަރު ފުޅިއެއް 

މިހާރު މި ވިޔަފާރިއަކީ އެ ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ މާކެުޓގަިއ؛  ބޮޑުކޮށް އެ ކަމެއް މި ވިްއކަނީ. ެއައށްވުރެއަށް ރުފިޔާ

ދެން ވެސް މިއީ. އެްއގޮތަކަށް އޭގެ ައގުތައް ތިިރވެގެންދާ ެއއްެޗއް  ވާ ވަރަށް ޭއެގ ސަޕްލައި ލިބުނީމާމާކެޓަށް ބޭނުން

އުޅެނީ. ދެން ބިސް،ފިޔާ، މި ޖެހިގެން ސަލަމައްމިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ  ލާއިރުަގއިބައަށް އަލުްއވަ ބިސް، ފިޔާ، 
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ފަހަރު ފިޔާ އެ އެްއޗެހި  ކުރެވިަފއި ބެހެއްޓޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން. ަބެއއްޗަކީ ވެސް މާ ގިނަ ދުވަހު ަރއްކާ ެއއް  އަލުިވ، މި

ވެފަ. ެއ ފަހަރު އެ އަެނއް ަބއި ަރނގަޅު. ހަލާކުވެފަ 50%މުޅިން  ،އަންނައިރުަގއި އެބަ އާދޭ ަހމަ ހަލާކު

ބަލާއިުރގަިއ  ށްއްސައިދާނެ. މިސާލަކަށް ކެބެޖު އެއްޗެ ވެސް ލިބިގެން ިހނގަ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްވިޔަފާިރވެރިޔާ

ވެސް އޭތިޮކުޅ  ވެސް އަތުވެދާނެ. ދެން އޭނަ އެ ވިއްކާ ފަހަރުގައި ފަހަރުއުކާަލންޖެހޭ  100%އެއްކޮށް  ހަމަ

ކުަޑ ކުޑަ  ވުރެ ށްޮއންނަނީ ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ހަމަ އަނބަކަ ލާއިުރގަިއ މިކުރަމުންސާފުކުރަމުން ޮގސް ިވއްަކއިސާފު

ކިުރގެ  ކެީތގެ އަގުަތަކށް ބަލާއިރު ކިރު؛ާލ ހިސާބަށް ދާއިރުަގއި. އެެހންވީމާ، ކާބޯތައެތިކޮަޅކަށް ވެަފއި ިވއްަކއި

ގެ ބާވަތްަތކަށް ބަލާއިުރ ކިރު އާއްމު ގޮތެްއގަިއ ހެންނަމަވެސް، ކިރުބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކިެރއް ނެތް މިއަކު. އެ

ނުޑ މި ކިރު ގެންނަ މީހެއް ވީމާ ؛ ކުރަނީ ހޯލްސޭލް މި، ކުރާ މީހުންއެވްރެޖުކޮށް ހޯލްސޭލް  . ބުނަނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން މިހާރު އަލްމުދިޝް ކިރު އެބަ ގެ ،އިން އަލްމުދިޝް ކިރު ގެނައިުރގައި އެސް.ޓީ.އޯ ނަން. އޭތި މި ންއަުޅގަ

 5ތެރެއަށް ނީ. ވިއްކާ މީހުން މި ލަނީ އޭގެކުރަސޭލްދެމެދުގެ އަެގްއަގއި ހޯލް އ9ާ% އާއި 8%ވިްއކަނީ ގާތްަގނޑަކަށް 

. ެއ ދެނީ އިނގޭތޯ ދެނީ. ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ައގެްއގައި ަވރަށް ކުޑަުކޑަ އަެގްއގައި ިމ  ރުފިޔާ. ލާފަ ބަހައްޓާފައި

ތަކަްށ ޑު ައުގަގއި. ދެންހުރި އައިޓަމުބޮ  ކިއިުރގައި ވިްއކީ. ެއއަށްވުރެއިން ވިއް .ޓީ.އޯއެސް ރުބޮޑު އަުގަގއި އޭ އަްށވުރެއެ

ނޑު މިދަންނަވާ ބިސް، ފިޔާ، އަލުވި ފަދަ މިފަދަ  ؛އްމުޮކށް މާކެޓުން ކާބޯތަކެތީގެއާބަލައިލައިުރގައި ހަމަ  ައޅުގަ

ވެއްދުމަށް ޓަަކއި. ަގއި ިވއްކާީނ ެއއީ ކަްސޓަމަރުން އްމުކޮށް ގިނަ ފިހާރަތަކުއާ ދެން ތަރުކާީރ، ތަުރކާރީ  ،ތަކެތި

ަޓކަެއއް ނޫން. ކަސްޓަމަރުން އެ ތަނަށް ގެަނއުމަށް ޓަކައި  ވެސް އެއީ ތަުރާކރީން ފައިދާތަކެއް ެނގުމަށްއެްއގޮތަކަށް 

 50ގެ %ތަރުކާރީައކީ ގެންނަ ެއއްެޗއް  ނެއް ނޫން.ބޮޑު ފައިދަތަެކއް ލިިބެގން އެކަން ކުރަނީ. ތަރުކާރީން މާ

ހުންނަ ރީތި އެތިކޮޅު  އިކަސްޓަމަރުން  ގަންނާނީ ވެސް  އޭގަ އުކާލަންޖެހޭނީ. 50ޭއގ %އުކާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް ެއއީ. 

ބާކީ އެތިކޮޅު ޖެހޭނީ ުއކާލަން. ދެން ހޮޓާ ހިންގާ މީހަކަށް ފަހަރެއްަގއި ހޮޓަުލގަިއ  . ނެގީމާހޮވަިއގެން ެއ ނަގާނީ ވެސް

ރަން ފުރުޞަތު ލިބިގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ހުރެގެން މިކަހަލަ ކުނުބައި އެްއޗެހި ބޭނުން

ުކޑަކުދީންނަށް ވެސް ހަމަ މިސާަލކަށް ކޯސްްޓ؛  އަށް ބަާލއިރުަގއިގެ ކާނާވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭނީ. ދެން ކުޑަކުދީން 

ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ާނޝިދުގެ  ،ދުއިުރގައި ނާޝިބަލައިލާ  ،ގްރޯ، އެންފަލެކުށަހެޅުމަށް ބަލާއިރުގައި އެންފަހުައުޅގަ

ރުިފޔާއަްށ  290ނޫނީ ، އަށްރުފިޔާ  240ށް ބަލައިާލއިުރގަިއ މިސާލަކަ .ިވއްކާ ޭބފުޅަކީ ެއ ބޭފުޅާމިލްކު ، މި އެްއޗެހި

 ޔާ ލާފަ.ރުފިާޔ ނޫނީ ފަސް ރުފި 10ވިްއކާ އެްއޗެއް ވިްއކީމާ މާކެޓުގައި ރީޓޭލްކުރާ މީހުން މި ވިއްކަނީ ެއއަށް 

އަށް. ެއ އޭީތގެ ައުގ އަންނާނެ އިންތިހާ ަލއިފިްއޔާ 20ާލފައި މި ވިއްކަނީ. ޭއގެތެެރއަށް % 1.5%ނޫނީ  1.2%އެީއ 

ިމ  އެންމެ ބޮޑުކޮށް 2%ނޫނީ  1.5%ނޫނީ  1%ވެސް ނޯންނާނެ. އެއީ  ކަމެއް ނުވެސް ކުެރވޭނެ. ކުެރވޭނެ ގޮެތއް

ނޑާަލއިފިއްޔާ އެ  ެގއްލުންވަނީ؟ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ކުރީމާ ކާކަށްތޯ މި  ދަްއކަނީ ެއއްކަަލ އްކަލަ މި ގެއްލުންކާުޑން ކަ

އެްއޗެހި ިވސްނާލަން  . ނެީގމާ މ2ި%އިްނ ނަގާނެ މޯލްިޑވްސް އަށް. ާކޑަްށ އަނެްއކާ ބޭންުކ އޮފްއިގެ ވެރިމީހާފިހާރަ
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ނުޑގެ ަބލައިލާއިުރގަގާ ކަމެއްތޯ. ކިހިެނއްކިހިނެއް ހިނ އީމި ދިރާސާކޮށްލައި މި އިރުޖެހޭ މި އެއްޗެހި ލާ  އެބަ އި އަުޅގަ

އި ަމއްސަލަ އުޅެނީ ހަމައެަކނި މައްސަލަ ުއޅޭ ެއއްަޗކީ. މީގަ އި މިއީ ީމގަ ؛ބިސް، ފިޔާ، އަލުވި ބޫލުކުރަން ގަ

. ންމެ ދުަވހަކު ދައްކާ ވާހަަކެއއް މިއީއަޅުަގނޑު އަންނަ ކޮ މި ތަނުގައި؛ ރާއްޭޖގައި ނެޭތ އިންޑިާޔއިން ކީްއވެގެންތޯ؟

ނެޑއް ގެނެބޯޓު ކޭހަށް ޖަހައިފިއްޔާ އޭަނ  200ކުރަނީ. އޭނަ ހުންނަ މީހަކު މީތި ކޮންޓްރޯލްއިްނޑިާޔގައި  ވޭނެ.ގަ

ންވީމާ، ސަރުކާރުން މިތާ ކުރުމަށް ޓަކައި. ެއހެމާކެޓުަގިއ އަގު ބޮޑު، ކޭސް. މާކެޓު ުކރިއެރުވުމަށް ޓަކައި  25ފޮނުވާނީ 

ނޑެްއ. ބޭްއވީމާ ފިޔާެގ ައގު ދަށަށް ދާެނ.  ކުރާނެ. ކުރީމާއްޭޖގެ ވިޔަފާިރވެރިން އޭތި އިމްޕޯޓުރާ ބާއްވާބަލަ ބޯުޓގަ

ވެސް ރަމަޟާން  ދުބާއީ މާެކޓު ެއީއ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓު އެއީ. އެ ތަނުގައި ،ދުނިޔޭގެ ދުބާއީ މާކެޓަށް ބަާލއިރުަގއި

އަްށ އަރަިއގެންދޭ. އެހެންވީާމ، ންތިހާތީގެ އަގުަތއް މަްއޗަށް އިވެސް ބަެއއް ކާބޯަތކެއެާތގަިއ  މަސް އަންނައިރަށް

ނޑުމެން ޯއޑަރުފަސް މަމެން ހަދާ އެްއޗަީކ އޭެގ ހަތަރުއަޅުަގނޑު ީއ ދީގެން އެ އެްއޗެހި ގެންނަނީ. އެސް ކުރިްނ އަުޅގަ

ވެްސ މާކެުޓގަިއ ެއއްޗެހި މަުދވެއްެޖއްާޔ  ނގޭތީ. އެހެންވީމާ، ދުނިޭޔގެ ކޮްނމެ މާކެޓެްއގައި އަުގ ބޮުޑވާނެކަން އެ

 ެވސް...ވިޔަފާރިެއްއގައި އެްއގޮތަކަށް  ދާނެ. އެީއކީ ހިފެހެްއޓޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިނިވަންރަިއގެންއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދަށް. އިލްހާމް

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ހެޔޮއެދުންތައް ރާއްޭޖގެ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިްސކުަރން. އާދެ! ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ  ގެ`. ރަމަޟާން މަހު

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ  ކުރުމުގެ ބިލަށް ފައިވާ ކާބޯތަކެތި ކޮންޓްރޯލްރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ވިދާޅުވީ  އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަލީމް އެދެންމެ  ،ސަލީމް  ގޮުތގައި ބޫލުކުރާން. އަުޅަގނުޑ ގަވާހަކަ ދަންނަވަ

އްަތކެއް ކަންތަ . އޭގެ ލޮޖިކަްށ ބަލާއިރުގައިވެސް ކަްނތައްތަކެއްއެބަހުރި އެ ވިދާޅުވާ  އިރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަެކއް. ޭއގަ 

ހަމަ ދާކަން ވެސް އް ކަންަތއްތައް ަހއްދުފަހަނަޅާބައެ އި ދެއްެކވީ. އެހެންނަމަވެްސ، މީގަ ރެގެން އެ ވާަހކަފުޅުހު

އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާކުރުމަށް ަޓަކއި މި ން. އެހެންވީމާ، އެކަން ކޮންޓްރޯލްބޫލުކުރަންޖެހޭ ތި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގަ

ކަން ކުރުމަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް. ކުރުމުެގ ނިޒާމަކުން މިންޓްރޯލްާސކުރެިވެގން މިކަން ކޮދިރާ ގެންގޮްސގެން

ވާަހކަދައްކަީނ، ައގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދަްއކަނީ ާއއްމު ގޮތުަގއި ކާބޯތަކެީތގެ  ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ގަ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ެއ ވާހަކަ ބަށް ފަޭސހަެގ ޖީކުރުމަށް ޓަަކިއ ނުވަތަ އޭނައޭާނއަށް ަފއިދާާއއި މަންފާ، އަށްރައްޔިތުމީހާ

ެއއީ ެއ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައެއް ނޫން. މި ވާހަކަ ދައްކަނީކީ ސިާޔސީ ވެސް  ދައްކަނީ. ފަހަރެއްަގއި
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ެއ ޖެހޭ  އެބަްއޔާ، ޞަދަށް ޓަކައި. ެއހެންވެއްޖެއެ މަޤް ،ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަ ދަްއކަނީގެ ޖީބަށް ފަސޭހަމީހާ

އުފައްދަިއގެން ރާއްޖެ ގެންަނ  ތާކުންތާކުނުޖެހޭ އެއްޗެކޮލިޓީގެ ވާހަކަ ދަްއކަން. އޭގެ ، ރުކުރާ ވާހަކަ ދަްއކާއި ޓްރޯލްކޮން

އެތައް ބަެއއް ެގނެސްގެން ިވއްކާ ވާހަކަ ިމއީ މަޝްހޫރު ވާހަަކއެއް. ސަންފްލާވަރ ޮއއިލް ވެްސ  މަޝްހޫރު

ނޑިއާއި ެއކި ނަންނަމުގެ ދޮންނަ މިއީ ަމޝްހޫރު ވާހަކައެއް. ތަފާތު ިވއްކާ ވާހަކަގެެނއްސަ ސަންފްލާވަރ ޖަހައިގެން  ކު

ފާުޑެގ ނަން؛ ފާޑު، އެ އެްއޗެހި ގެެނސްގެން ،ކަްނ ހުސްކޮށް ،މިހެންގޮސް ނަން ހުސްކޮށް  ،ޑުގެ އެިކ ެއއްޗެހިފާޑުފާ

އަސާސީ ކާބޯތަކެީތގެ  ެޖހެނީރު ާވހަކައެއް. މި ބިލަށް ކިޔަންމަޝްހޫމިއީ ނަންތައް ގެނެސްގެން ވިްއާކ ވާހަކަ 

ނޑު ހަމަ އެދޭ  ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ބިލު އާެދ!ކުރުމުގެ ބިލު. ކޮންޓްރޯލް ވާހަކަ މި ބިލަށް ކިޔުން އަޅުގަ

ނޑު ގަ ނޑި ގޮުތގައި މި ކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ޫބލުކުރާދަންނަވާލަން. އަުޅގަ ނުޑމެންގެ ދޮންނަކު  ؛ޮކޅެއް ކަމެއް. އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ގެ ޖީބަްށ ފަސޭހަމީހާމަުކ އާއްމު ރައްޔިތު. އެކަޓީ ދަށް އެްއޗެހި ބޭނުންކުރޭއީ ކޮލިހަމައެކަނި މި

ހި ފަސް ރުފިޔާ ނުވަތަ އޭނަ ވި .ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ ވަރަށް ފުން މާނައެއްގައި  ަނމަ މި ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވަނީ

ތުމުެގ ޭއނަ އެބަ ހުސްކުރަންޖެހޭ އެއްކަލަ އާދަިއގެ ޕެކެޓު ގައޯމޯ ޕެކެޓު ގަނެގެން  ރުފިޔާ ނުވަތަ ތިރީސް ރުފިޔާއަށް

ދެ ޕެކެުޓ  ،ހެއްެއއް ޕެކެުޓ ހުސްކުރާ މީއްމުކޮށް އޭަނ އާ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް  ކުަރން އެބަސަބަބުން ދެ ޕެކެޓު ހުސް

އިރު ކޮލިޓީ ޖެހޭ. އޭނަ ޖީބަށް ވަނީ ގެއްލުން އޭެގ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދައްކާ  ކުރަން އެބަހުސް

ނަޑއެިޅެގން އެނ ؛ކުރަންކޮންޓްރޯލް ނަމުގައި ތާކުންތާކުނުޖެހޭ މުދާ ހަމަ ނަން ގި ތިބެ ރާއްޖޭގައި އެބަ ވިްއކާކަ

ހަދަިއގެން ވިްއަކމުންދާކަން މިއީ މަޝްހޫރު ާވހަކައެއް. މި ވާހަކަ ދަްއކާކަްށ ެއއްވެްސ ބަަޔކަށް ނުކެރޭ.  ،ގެނެސްގެން 

. އެހެންވީމާ، ިމކަން ދެންނެވީ އެކަން ކުރާ ބައެއް ތިިބ ބޮޑެތި މީހުން. ބޮޑެތި މީހުންނޭ މި މިކަން ކުރަނީ ރާއްޭޖގައި

މާއްދާތަްއ ފާުޑގެ ފާޑު، އެްއޗެހިފާޑު އި ފާޑުނުޖެހޭ ކިރާތާކުންތާކު، ކުރުމަށް ޓަކައި ެއބަޖެހޭ ދައުލަތުންކޮންޓްރޯލް

ަރއްޔިތުންނަށް ޭއެގ ސަބަބުން އެތައް ަބއްެޔއް  އްަކއިގެންނެްސގެން އެބަ ވިްއކާ. ވި ފާުޑގެ އެްއޗެިހ ގެއަޅަިއގެން ފާޑު

ޖެހޭ އެއްޗެްއގެ ގޮތުަގިއ އޮންަނންއީ ވެސް ީމގެތެރޭަގއި ކުރުން މި. އެހެންވީމާ، ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްދޭ ޖެހިގެން އެބަ

 ގެ ދާއިރު އެ މީހާއްޙީ ނިޒާމުން ތަންތަނުން ނިކުމެގެންގެ ވާހަަކ. ޞިއްޙީ ނިޒާމުދެކެން. ދެން އޮީތ ޞި އަޅުަގނޑު

އްމު ޖެހޭ. އާ  ކުރެވެން އެބަބަ ނަގާ. މި ކަންކަން ކޮންޓްރޯލް ލޭ އަންނަ ވަރަށް ލާރި އެ އި ކަރުންނާނޭފަތުންނާ

ޕެނަޑޯލް ގުޅައެްއ  ދަްއކަންޖެހޭނެ. ާވހަކަ ދައްކާއިރު މި ހުރިހާ ާވހަކައެއް ނިކަން ކެިރގެން ކުރާރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ

ިއޒް ދިސް. އެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްކަންޏާ  ވަޓް .އަށްއަްށ، އަނެްއ ތަނުން ފަސް ރުިފޔާެދ ރުފިޔާއެއް ތަނުން 

އްމު ރަްއޔިތު ނަގޅަށް. މި ކަންކަން ކޮންޓްރޯްލކުރަންޏާ، ރާއްޭޖގަިއ ހުރި ާކބޯތަކެތިން އާ ޖެހޭނީ ނިކަން ރަދައްކަން

ނޑުމެން މިހެރަންކުށް މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޏާ އޭ ޓު ޒެޑަގެ ޖީބަށް ފަސޭހަމީހާ ބިލު  ން ތިބެފައިޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނޑު ގަ ކޮންމެހެން މި ބިލު  ،ލައިގެން މު ގޮތުަގއި މުހިއް ބޫލުކުރާލީތީ އަޅުަގނޑު އެ ކަމަކަށް ާފޑުކިާޔކަށް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ގައަށް ހަމަ އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭބިލެއް. މި މާ ބޮޑު އަުގ  ށްވުރެގޮތުަގއި ކާބޯތަކެްއޗަށް ުވރެ އެއަ ބޫުލކުރާ. އަޅުގަ
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ނޑުމެން ދަންނަ އާސަންެއއްެޗއް މި ޞި ނަގާ ައއި.ޑީ.ކާޑު  ދިޔައީ.ދަށް ވެސް މިހާރު ހަްއދުފަހަނަޅާއްޙީ ިނާޒމަކީ. އަުޅގަ

ނޑު ދި. އިތުރަށް އިގެރުފިޔާ އާސަންދަ 100ހިފައިގެން ދިޔައިމަ ބައެއް ަތންތަނުން ނަގަނީ  ޔަ ތަނަކުން ކުީރ ރޭ އަޅުގަ

. މިީއ ވަޓް އިޒް ދިސް .ގައިފިސަތޭކަ ރުފިޔާ ނަ . އަދި ތިންާކޑު ޖަހާފަ.ޑީއައިއެްއކަލަ ގައިފި ރުފިޔާ ނަސަތޭކަ  ތިން

ޖެހޭނެ. އެ ކްލިނަކަށް ކުެރވެންހަމަ އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ؟ ނޫން. ެއއީ ކޮންޓްރޯލްުކރެވެންޖެހޭނެ. ކޮންޓްރޯލް

ކާުޑ ޖަހާފައި އެއިން ވެސް ލާރި އައި.ޑީތަކުން މިހާރު ިލނިކުކަމަކު ބައެއް ކް . އެއަންގަންޖެހޭނެ އެކަން ނުކުރެވޭނޭ

ނޑާފައި އަެނއްކާ ނުވާ އިންނަގާފައި އާސަންދަ  ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ. ބަެއްއ  ،ސަތޭކަ ތަނަކަްށ އެބަ ނަގާ ތިންކަ

އްލުކުރަންޖެހޭެނ ންކަން ޙަްއ. އެހެންވީާމ، މި ކަލަމައެ މައެއްހަނެތް  އި ތަންތަނުން ސަތޭކަ ރުފިޔާ. ެއހެންވީމާ، މީގަ

ވެްސ  ގެ ވާހަކަނޑު ދަންނަވާނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުދައްކަންޏާ އަޅުގަގޮތަށް ވާހަކަ ބޫލުކުރަީނ. މިއަޅުަގނޑު ގަ ކަމަށް

ނޑުވޯޓު ވެސް ކައިރި ވާތީާއ އެއްކޮށް  ނޑަށް އޮތީ މިހެންނޭ. އަޅުގަ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ވައްސަލާމް  ގެއަުޅގަ

 ޢަލައިކުމް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  އަޅުގަ

 ޢާޡިމަށް. ޢަލީ މެންބަރު

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ސީ ވާ އަސާމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މެންބަރު އަޙް ތެރި ަރއީސް. ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

ވަަރށް ރަނގަޅު ަވގުތެްއަގއި މި ، ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުނާސަބުުކރުމުގެ ބިލަކީ އަުޅގަކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް

ތުގައި ަރއްޔިތުންނަްށ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ބިލެކޭ. މި ބިލުގަިއވާ ގިނަ ކަންަތއްތަކަީކ ޙަޤީޤަ

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން.  ފައިދާކުރަނިވި، ރަްއޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން ގެނެސްދެނިވި ަކންތައްތައް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފިކުަރކީ އަބަދުވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްީޤ، ރައްޔިތުންނަށް ކުިރއެރުން 

ނުޑ ގެނެސްދިނުން.  އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ހުށަހަޅާ ބިލަކީ އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނނަށް ކުރިއެރުމާިއ ތަރައްީޤ، ފަސޭހަތައް ގެނެސްދިނުމުެގ ިވސްނުމުގައި ހުށަހަޅާ ބިެލްއ 

ހުށަހަޅާ ބިލެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ކަމުގަިއ، ނޫނީ ގާނޫނަކަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުމުަގއި 

ނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތަކަްށ  ރައީސް. މިއަދުގެ މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އަުޅގަ

ލާޙެއް ހުށަހެިޅގެން ފައިދާކުރަނިވި، ޖުމުލަ ގޮެތްއަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަިއދާކުރާ ކަހަލަ ބިލެއް، ގާނޫެންއ، އިޞް

ަލއިލި ކަުމގަިއ ވީނަމަވެްސ ފުރަތަމައިނުްނ އަުދގެ އެޖެންޑާއަށް ބަމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ވަރަްށ މަދު ފަހަރަކުއޭ. މި
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ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ ޔުނިވަރސިޓީ ބިލު، ވަކި ބަޔަކަށް، ަވކި މީހަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް. 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެްނބަރަކު މި މަޖިލީހަށް ބިލަކަށް އިޞްލާޙެއް ލީކަުމގައި ީވނަމަވެސް، ބިލެއް ހުށަހެޅި  ޚާއްޞަކޮށް

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޓާގެޓުކުރެވިފަ. ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުގައި ަވިކ 

އަދުގެ އެޖެންޑާގެ ުފރަތަމަ ނަންބަރަށް ބަލައިލީމަ ވެސް އެބަ އެނޭގ، ަޤއުމީ މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުކުރެވިފަ. މި

ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލުގައި މި ޮއންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށް، އެތާގެ ހިންގުމުގައި އެންމެ އިްސކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ވަިކކުރުން. 

ޖެހިގެން ދެން އޮތީ، ދެން އޮތީ ބިލަކީ  ވަޒީާފއިން ވަިކކޮށްފައި، ިސާޔސީ ފަރާތްތަކެއް ލުމުގެ ިވްސނުމުގައި. ެއއާ

ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފޮރިން ސަރވިސް. މިއީ ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ސިޔާސީކުރުމުގެ ިވސްނުމުގައި. މީގެން ކޮންމެ 

 ކަމަކީ ވެސް ވަކި ރަްއޔިތުންތަކަކާ ދިމާކުރުމުގެ، ަރއްޔިުތންތަކަކަށް މަންފާއެއް، ފައިާދއެއް ކުރުުމގެ ބަދަލުގައި ވަކި 

ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިުދ 

ހުށަހަޅާފައި މި ވާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޖުމުލަ ގޮެތއްަގިއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަިއދާކުރަނިވި ބިލެއް ކަމުަގއި 

ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ތަކެތީގެ އަގު މި އޮތީ އަތްނުފޯރާވަރުަގއި. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލު

އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ. މިއަދުގެ ައގުތަަކށް ބަލައިލިކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ މިރުސް ކިލޯެއއް ލިބެނީ، 

ނޑުމެން ކަ 600ގިތިޔޮ މިރުސް ކިލޯެއއް ލިބެނީ  ނޑުމެން ރުފިާޔއަށް. މީ އަުޅގަ ންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ސިޔާސީ ކަންތައްަތކުަގއި ަސރުކާރުން އަތުކުރި ޮއޅައިލާފަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ މަސަްއަކތްކުރޭ ސިޔާސީ ކަންަތއްތަްއ 

ަތކަްށ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭތޯ. ސިޔާސީ މީހުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަްށ މައިތިރިކުރެވޭތޯ. ިމކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް، ަރއްޔި

ފައިދާކުރަނިވި، ރަނަގޅުކުރަިނވި އެްއވެސް ކަމެއް ކޮންޓްރޯްލކުރާކަށް، ރަނގަުޅކުރާކަށް ަމސައްކަެތއް ނުކުރޭ. ތަރުކާރީ 

ނޑުމެްނ  45އަށް ވުރެ މަތީގައި އުޅެނީ. ކަރާ ކިޯލއެްއ  60ކިލޯއެްއ  ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަީތގަިއ އުޅެނީ. މީ އަުޅގަ

ތުގައި ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ކަންތައްތަަކކީ. އެހެންނަމަވެސް ިސޔާސީ މީހުންނަށް މިއަދު ކަންބޮުޑވެގެްނ ޙަީޤޤަ

ބިރުދެއްކުން، ސިޔާސީ މީހުން ނައްތާލުން؛ މި ކަންތައްތަްއ ސަރުކާރުގެ އެޖެންާޑގެ އެްނމެ ކުރީގައި އޮްތއޮތުމަކީ މީ 

ކާރުން ިވސްނާވަރުކަން. ިއްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެޭރގައި މިއަުދގެ ސަރު

ނޑުމެންގެ ަތކެތީގެ ައުގ ކޮންޓްރޯލްކުރަން، ޙަޤީޤަުތަގއި ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭން، ނޫނީ  ރައީސް، ބަަލއިލަމާހިނގާ ައޅުގަ

ން ހެޔޮ އަުގގައި ގެނެސްދޭންޖެހޭ އެއް ބަޔަކީ ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އެސް.ޓީ.އޯ. އެެހންނަމަވެސް އެސް.ޓީ.ޯއއި

ނިކުމެފައި މި ދައްކަނީ އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް ވާ ވާހަކަ. ފަހަރެއްަގއި ވެްސ އެސް.ޓީ.ޯއއަށް ފައިދާތަކެްއ 

ވުމުގެ ބަދަލުަގއި މި ޖެހެނީ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލްކުެރވި، އަގުަތއް ހެޔޮެވ، ރައްޔިތުންަނށް ތަންކޮޅެއް ހެޔޮ އަެގްއގަިއ 

ހަދައިޭދން. އެހެންނަމަވެސް އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގަން ތިއްެބވި ބޭފުުޅން އަބަދުވެސް ނިކުމެ މި ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް 

ވިދާޅުވަީނ ވަރަށް ޮބޑެތި ފައދާތަކެއް ވި ވާހަކަ. ހަމަ ެއގޮތަށް ސްޓެލްޯކއިން ވެސް. ސްޓެލްކޯއިން ވެސް ިނކުެމ 

ނޑު ދަންނަވާީނ ދައްކާނީ ސަުރކާރަށް މިހާ ިގނަ ފައިދާިވއޭ. މިހާ ބޮުޑ ފައިދާެއއްގަ  އޭ ހިންަގއި ނިންާމލީ. އަުޅގަ



47 

 

ކަރަންޓުގެ ައގު ހެޔޮކޮށްދިނުޭމ ސްޓެލްކޯގެ މަސްއޫިލއްޔަތަަކށް ވާންޖެހޭނީ. ސްޓެލްކޯގެ މަސްއޫލިްއޔަކަށް ެވގެންނުވާެނ 

ފުނިތަކުން، ގިނަ ފައިސާތަެކއް ހެދުމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ކުން

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ މި ކަންތައްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނީ 

ނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް ބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ  ކިހާވަރަކަށްތޯ. ބަަލއިލުމަށްފަހު މެނުވީ އަުޅގަ

އީސް. އަޅުަގނޑުމެން ތަކެތީެގ އަގު ބޮޑުވީމާ އަބަދުވެްސ؛ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ކަމަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވި، ސަރުކާރޭ މި ކަމުަގއި ބަދުނާމުވަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ެވސް މިކަހަލަ ކަންތައްަތކުަގިއ 

ފިޔަވަޅުަތއް ފުރިހަމައަށް އެޅިފައި އޮްތ ބަދުނާމުވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން. ސަރުކާރުން މި ކަންތައްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ 

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަށް ައތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި އޮންނާނެ  ނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން މިއަދުެގ ައގުަތއް އަުޅގަ ނަމަ، އަުޅގަ

ނުޑ ވާހަކަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން މި މުހިއްމު ބިލު  ނުޑ އަދި އެއްފަހަރު އަުޅގަ ކަމަކަށް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ހުށަހަޅައިދެއްިވ ކަމަށް ޓަަކއި ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ނާޝިދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

  

 . ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައށް މިހާރު ދާން މި ޖެހެނީ މި ވަގުތު އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  7އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ނޑައިލާަފ. 5.3  ގެ ބަހުސް މެދުކަ

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  -7.1

ކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުއިްއޒަތްތެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ރިފާޢު ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ هللا ދުކަމަށް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

ބިލު މަޖިލީހުން  ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ( އަިނވަރސިޓީެގ ގާނޫނުދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔު) 2011/3ނޫނު ގާ

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ފާޢު ރިهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް             :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބ14ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .57. ޖުމްލަ؛ 29. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޫުނ ގާރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ هللا ދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބް

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ( އަގެ ޤަުއމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނުދިވެހިާރއްޖޭ) 2011/3

ނަޑއަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ވެއްޖެ. މި ބިލު ތަރައްޤީ ކޮމިޓީފާސް  އަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިާރގެ އި  ،ކާުރގެ ަފރާތުންމިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންަނވާލަން ކަމަށް. ސަރު

މެދު އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ،ބިލު ރިވސްގެސަ ން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިންޔާމި

 ެއދެން. ދެްއވުންނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

  ންމިޔާهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި . 85  ؛އަދަދުލަ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 56. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 1. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ނެތް

ވެލިޫދ  ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ .56ލަ؛ . ޖުމ29ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ56ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރވިްސގެ ބިލު މަޖިލީހުން ސަ ން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިންޔާމިهللا ބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

ބަލައިގަތުމަށް ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުްނގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

ނަޑއަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު  (ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މިއަދުގެ ތިްނވަނަ ވޯޓަށް ދަްނނަވާލަން ކަމަށް. ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ްށ އިޞްލާުޙ ( އަނުގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ގާނޫދިވެހިރާްއޖޭ) 2015/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ އިބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ގެނައުުމގެ

 .ދެއްވުން އެދެންޯވޓު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ  .85 އަދަދު؛ލަ ލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖި

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 44. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 3އަދަދު  . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގ10ެމެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .54ލަ؛ . ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2015/11ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމު ( އައިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ގެންެދިވ މަސަކުރައްވަމުންވަނަ ވޯޓަށް. މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލުން 4މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

އްޓުމުގެ މަސައްކަްތ ބެލެހެ މައިދާންތައް  ގެ ޕާކުތަކާއިމާލޭ ސިޓީހިމެނޭ މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 
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 ފަހު އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާކުރުމަށްބަދަލު ށްރަަރކްޗަ ފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްއޮ މިނިސްޓްރީ

 އިދިރާސާކުރަްއވަ ާރ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީން ުރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުކާމަްއސަލަ ސަރު ފޮނުއްވާަފިއވާ ގުޭޅގޮތުން

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ސްކުރެއްވުމާވި ގޮތަށް ފާކޮމިޓީން ނިންމެ އެ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނިންމެވި

 ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ42ުވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 14މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަމގުތައް ބެލެެހއްޓުމާިއ  ގެމާލޭ ިސޓީ ،ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ގެންދެވި މަަސއްކަތްތަުކގެމުން ކުަރއްވަމާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލުން 

އެްނޑް  ަތކާިއ މައިދާންތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް މިނިސްޓްީރ އޮފް ހައުސިްނގޕާކު މާލޭ ސިޓީގެ
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 ަމސައްކަތަށް ގެންނެިވ ބަދަލު މިނިސްޓްރީގެ ހަމަޖައްސަވަިއ ެއ  ގެ ގޮުތގައި ތެއް މަަސއްކަ ގެރރަކްޗަސްޓްއިންފްރާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވެއްޖެ.ން ފާސްމަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަކީޒ ލާމަރު ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއްދިވެހިާރއް) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  .ކަމަށް ވަަނ ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަނ5ްމިއަދުގެ 

ަގވަމަންޓް  ލް އިން ލޯކަތެރެ ން އާއްމުްނގެ މާއްދާެގ )ބ(ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ  62 ގެ(އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނު

ސަން ޙަ އަޙްމަދު ،ހިތަދޫސ.  /މަށް ފަރުދާބަގީޗާގޭމެންބަރުކަ އްޔަންކުރާޢަޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ޓީގެ ޯބޑަށް ރައްއޮތޯރި

 ންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން. ފެނިވަޑައިގަ ތެރި މެންބަރުންނަށްމެދު އިްއަޒތް އްޔަންކުެރއްވުމާޢަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        :ޖުމްލަ

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 57ދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އ59ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި  .1ެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު
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 2010/7ންބަރު ގާނޫނު ނަ އެހެންކަމުން، .57ލަ؛ . ޖުމ29ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ . ާފސ57ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މާއްދާގެ )ބ(ަގއިވާ ގޮުތެގ  ވަނަ 62ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިހންގުމުގެ ގާނޫނު)

ނަޑއަޅާ ތެރެއިން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ން އާއްމުންގެމަތީ މެންބަރުކަމަށް ކަ

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ސަންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ޙަ އަޙްމަދު ،ދޫފަރުދާބަގީޗާޭގ/ ސ. ހިތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރާވޯުޓ މިއީ. ދިވެހިވަނަ ވޯޓަށް. އަދި މިއަުދެގ އެންމެ ފަހު 6މިއަދުގެ މި ދަންނަވާލަނީ 

ޙަސަން  މީހުމުޙައްމަދު ފަ ކޮްއކިރި/ އަލްފާިޟލް ން ގ.މަތީ ުތގެގޮ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއި  115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ނޑަައޅާ ސަފީރުކަމަށް މެލޭޝިއާއަށް  މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ންކުރެްއވުމާޔައްޢަ ދިވެހިރާއްެޖިއން ކަ

 ދެއްވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 41. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ަވކި ގޮތަކަށް ވޯ. 13މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .54ލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނަޑއަޅާ މީ ޙަސަން މެލޭޝިޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުޟިލް ފަގ.ޮކއްކިިރ، އަލްފާ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ސަީފރުކަ

  މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އެުރވުމަށްމަޝްވަރާ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިާހރު  ރުޖޫޢަވަނީ އެޖެންޑާ މި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަސާީސ  ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ކޮމަންޑޫއަށް. ެއއީ 5.3އައިޓަމު 

ދަނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނުޑ  ކާބޯތަކެތީގެ ައގު ކޮންޓްރޯލުުކރުމުގެ ބިލު. ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް މި

 ށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކޮމަންޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ނޑު  އަސާސީ ކާބޯަތކެތީގެ ައގު ަކނޑަެއޅުމާ ބެހޭ ބިލަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ތާއީުދކުރަން. ައޅުގަ

މު ބިލެއް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުންތެރިަކމާ އެކުަގއި އެއަށް ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި ރަނގަޅު ަޙއްލެްއ އްވަރަށް މުހި

. ޭއގެ ފައިދާކުރާނެ އިގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ މަންފާއާ ގެނެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް 

ނޑުމެން އަސާީސ ގޮތުން  ،އިުރގަިއ ހަމައެކަނި ކާބޯތަެކތީގެ ވާހަކަމިފަދަ ބިލެއްގެ ވާހަކަ ަދްއކާ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުވޭ.  ހިެޔއްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ާކބޯތަކެތީގެ ވާހަކަދަްއކާފައި ިނންމާލެވޭކަށް އޮތްހެނެއް އަުޅަގނޑަކަށް 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ވާހަ މި ބިލުގެ ތެރެއިން މި ކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ެނތް ކަމަށް ވިަޔސް ެވސް ައޅުގަ

ގިނަ ރައްޔިތުން  ކޮށްފައި ތިބޭ ވަރަށްހިޖުރަ ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަުށން މާލެއަށް ،ގިނަ ރަްއޔިތުން ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް

ްއ މު ވާހަކަަތކެއްސާސީ މުހިމިކަހަލަ އަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ތެރޭގައި ލޭގައި ދިރިުއޅޭ ނިކަމެިތ ހާލާ ދޭމާ

ިޞއްޙީ ާދއިރާަގއި ލިބޭ ޚިދުމަތްތަަކީކ  .. ކާބޯތަކެްއޗަީކ ވެްސ ހަމަ ައސާސީ ޚިދުމަތެއްދައްކާއިުރަގއި ވިސްނަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ެވސް ހަމަ އެއީ ގެދޮރުގެ ތަނަަވސްކަަމީކ  ،ވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. ައޅުގަ
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ނޑުމެްނ  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި  އީ އަސާސީ ޚިދުމަތެްއ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަވެސް އެ ކަންކަމަށް އަުޅގަ

ުކަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިުރގަިއ މިކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުންތެިރކަމާ އެ

ނޑުމެން އެބަ ސަމާލުކަން ށްކޮްށގެން މިކަމުގެ ެވސް ޙައްލެއް ހޯދުމަމަސައްކަތް ނޑު ވެްސ އަޅުގަ ދޭންޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަިތވެގެން އަްނނައިރުަގއި ވެސް ބާޒާުރަގިއ  ހަމަ ވަރަށް ހައިރާންޭވ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާގުަތއް އިންތިހާއަށް ބޮުޑެވގެންއަސާސީ ކާބޯތަކެީތގެ އަ ނޑުމެންނަްށ ދާކަން އަުޅގަ ހަގަކުެރވޭ. އަުޅގަ

ަމހަކީ ވެސް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި  ަލއްވަީނއޭ ވެސް. އެއީ ރޯދައިމަސް ކުއްލިއަކަށް ާބއްވަ  ރޯދަ ލަފަހަރު ހީވާކަހަ ބައެއް

މަސް އެއީ. ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވެސް ެއކަން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.  އެއްމަސްދުވަުހގެ ތެރެއިން  12އަންނަ މަހެއް. 

މަހާ  ލިެބން ހުންނައިރުގައި ރޯދައަތްފޯރާފަށުގައި ތަކެތީގެ އަުގ ވަރަށް  ތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނޫން މަސް އެ

ދިމާކޮށް މި ބާވަތުގެ ކަންތައް ހިނގާކަން އެބަ އެނގޭ. މިއިން އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ 

ގެންދާކަން. އެހެންވީމާ، މި މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ކުރަމުން އިގަ ތުތެރެއިން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ގަސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކަމެއް ެއީއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވޭ މުއްތެރޭަގއި އަސްުލގައި ވަރަށް މުހިބިލުގެ 

ކަން ކަން މު ކަންނޭނގެ. މިއްފާހަގަކޮށްލުން ވަރަށް މުހި ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު އެކަންވެސް ން މެންބަރު

ައސާސީ ކާބޯަތކެިތ  ؛ތެޭރަގއި އެަބ އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ކާބޯތަކެތީގެރކުރެވޭނެ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް މީގެމޮނިޓަ

ނަޑއެޅުމާ ެއކުަގއި މި  މި  .ަކންކަން އެކަންކުރުުމގެ ތެރޭަގއި ކުެރވޭނެ ރަނގަޅު މެކޭިނޒަމެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ ކަ

ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން އަދި ބިލުަގއި  ނަންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކުރެވެން އެބަ އޮންކަންކަން 

ނޑުމެން ކަންކަމުން ކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް މިލިޔުނު ލިބެންވާ ފައިދާެއއް ލިިބގެނެއް ނުދާނެ. މިހާރުެވްސ  ނަށްއަުޅގަ

ނޑޫ، ހަކުރު ށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް ފުށަކީ ކޮންްޓރޯލުކުރެވިފައި އޮތް ެއއްެޗއް. އޭގެ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންނަ ،ހަ

ރާއްޭޖގައި ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވެސް ެއ ހަމައެއާެއކުަގއި ކުރާކަން އަުޅަގނޑުމެން އެްނމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. 

ނޑުމެންނަށް ލިބެން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ހަމައެކަނި އަސާސީ  ،ކާނާ ނޫނިއްޔާ އެ ބާވަތްަތއް އަުޅގަ

މި ބާވަތުގެ  އިކެއްކުމަށް ބޭުނންކުރާ ތެލާ ؛ބާވަތްަތކާ އަދި ތެލާކިރުގެ ނެތް.  ކަެށއްކާބޯތަކެްއޗަކީ ެއއީ ކަމަށް ބެލެވޭ

ނޑުމެންނަށް އަސާސީ ބަެއއް ގޮތުަގއި ހިމެނޭ. އަދި ބައެއް އެހެން  ގެބައެއް އެހެން ސާމަނުތަކަީކ ވެސް އަުޅގަ

އަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖޭަގއި ބޯފެނުގެ މައްސަލަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ނޑުމެންނަށް ލިބުމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މާލޭގައި ޚާއްޞަ  ،ކަމެއް. ސާފު ބޯފެން އަޅުގަ

 ތްނެ ެވސްބޭނުންކުެރޭވކަށް ެއއްގޮަތކަށް ގޮތެްއގަިއ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ިގނަ މީހުންނަށް މިހާރު މާލޭގެ ނެގޭ ާއއްމު ފެން

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ެވސް  އެްއވެސް ކަމަކަެށއް. ައގު ދީގެން ފެން ބޭނުންކުރަން މި

ނޑު ހަމަ ދެކެން.  މުއްކުރުމަކީ ވަަރށް މުހި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުންތެރިަކމާ އެކު އެކަން ރާއްެޖ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ށް ޤައުމެއްގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ނިސްބަތް ދަްށ އުެފދުންތެރިކަން ދަ ،ކަހަލަ ކުޑަ ޤައުމެްއަގއި
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ކަންކަން ބައްޓަންވެފައި  ޤައުމެްއގައި މިކަހަލަ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް މި

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ  މުއްވަރަށް މުހިހަމަ އޮތުމަކީ 

ނޑުމެން ރަނަގޅު  .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ުލއިފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ އަުޅގަ

އެއީ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް  ކުރެިވއްޖެްއޔާގަޅު ގޮތުަގއި ޙައްލުކަންކަން ރަނ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްގެން މި ،މަޝްވަރާކޮްށގެން

ނޑު ދެކެން.  ކަމެއް ކުރާނެސް މީގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު މަންފާޔިތުްނނަށް ވެވެސް އަދި ާއއްމު ރައް ކަމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަސާސީ ކާބޯތަކެީތގެ ައގު މައްޗަށް ދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިީއ މި ރައްޔިތުން ވެސް ކަންބޮުޑވާ މައްސަލައަްށ ޙައްުލ ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން މަޖިލީހުން ހަމައެކަނި ބިލެއް  މުއްދާއިރާއެްއަގއި ވިސްުނމަކީ މުހި ފުޅާ

ރާތްތަކުން އެހެނިހެން ފަ އިޅުންހުރި އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކާ ފާސްކުރުމަކުން މިކަމަށް ޙައްެލއް އަންނާނެ ކަމަށް. ކަމާ ގު 

ގަާވއިދުތަކަާށިއ ބަދަލުގެނެސްގެން މި ކަމަްށ ހަލުވި ސްޕީުޑގަިއ ރަނގަުޅ  ،ވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް 

ރަނގަޅު ަޙއްލެްއ ފެނިގެންދާނެ. މިއަްށވުރެ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްިފއްޔާ އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ މި ކަމަށް 

ނޑުމެން ދަންނަ ށް މިސާލަކަ ،ހަ އަހަރަށް ޖެހިލާއިރުނޑުމެން ފަސްމީގެކުިރައށް އަޅުގަ  ،ވަންޖެހޭ ސަބަބަކީމިހެން އަޅުގަ

ރާއްޭޖގެ ބާޒާުރަގިއ ވެްސ  މި ނިޒާުމގެ ތެރެއަްށ މިގޮތަށް ެޓކްސް ނުނެޭގއިރު  އާއި ޓެްކސްކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނުޑމެންނަ  5އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ ށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. މިހާ މައްޗަށް ކާބޯތަކެތި އުުފލިގެންދާ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ތަން. މިކަމަށް ޙައްލު  ތެރޭަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ މި މައްސަލަތައް މިގޮތަށް ދިމާވާގެ އަހަރު

ވައިފި. ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން މިތާ ފާހަގަކުރައް 

ސާސްކޮށްފަިއ ތިއްބެިވ ބަެއއް ތަޖުރިާބކާރު ިވޔަފާރިވެރިން ވެްސ ހުކަމުެގ ދަތިތައް އި، ހުރިކަމާއި ގުޅުން

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި  ގައި ބަހުސްކުެރވެމުންދާއިުރ މިކަހަލަ މުހިއްމު ބިލަކަށް މިތާ އަލިއަުޅވާލަްއަވއިފި. އަުޅގަ

ން ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ވާހަކަތައް ވެސް އެބަހުިރ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަާސީސ އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަަކއިެގ ތެރެއި

ނޑުމެްނގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންަތއްތަކަށް ބަލައިާލއިރު ވެސް  ،ކާބޯތަކެތީގެ ވާހަކަ ދައްަކވާިއރު ބައެްއ އަދި ހަމަ އަުޅގަ



57 

 

ކުރެޭވއިުރ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ނޫން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ  ،ކަހަލަ ބޭސްތައް ވެސް މި ހުންނަނީ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރެވި 

ދުނިޔޭގެ ާބޒާުރގައި ، ންވީމާމަޖެހިފައި އެބަހުރޭ. އެހެއެހެން ގޮތަކަށް ާރއްޖެއަށް ބޭސް ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ެވްސ ހަ

ކެިތ ިވއްކަްނ މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ެއކިެއިކ ކުންފުނިތަކުގަިއ ކާބޯތަ ،ކާބޯތަކެތި ގެްނގުޅޭ 

ކާބޯތަކެތި ރާއްެޖއަށް  ރަނގަޅު ކޮލިޓީގެ، ކި ތަފާތު ގޮތްޮގތަށް. އެހެންވީމާއެ  ،އުފައްދަނީ ވެސް ެއކި ސްޭޓންޑަޑަށް

ނަޑށް ހީވަނީ މިފަދަ ބިލެއް އަދި ސްނަިއގެން އެގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރުމަށް ހެޔޮ ވިސްުނން ވިއިމްޕޯޓު ކޮށްިފއްޔާ އަުޅގަ

. ބިލެއް ފާްސކުރުން އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. ހެންރިޔަސް މި ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނެކޮންމެހެން މަޖިލީހުން ފާސްނުކު

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެހެންނަމަވެސް، ައގު  ގެންނަ ކާޯބތަކެތީގެ ގިނަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ،އަުޅގަ

ނައިރަށް ިމ ދިމާވާ މައްސަަލއަކީ ިމ ގެންޒާރަށް ގެ އެްއޗެހި ގެެނސް ބާލޯ ކޮމިޓީ  ،ބޮޑުވާން މިޖެހޭ ެއއް ސަބަބު 

އެްއޗެހީގެ ތެރެއިން ގިނަ އަަދދެއްގެ ެއއްޗެހި ހަލާކުެވގެން އުކާލަންޖެހޭ މައްސަލަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން އެ 

އެ ައގު ހޯދަން  ،ތެެރއަށް ލައިގެން ވިްއކަންެވސް އޭގެ ގެންނަ މުދަލުގެ އަގު ހޯދަންޖެހޭތީވެ އެ އުކާލާ ބައި

ނޑުެމން ކިލޯެއއް  ައގުތަްއ ަމއްޗަށް އެބަފަހަރު  ތްކުރުުމގެ ސަބަބުްނ ބައެއް މަސައްކަ ރުފިޔާއަށް  20ދޭ. އަުޅގަ

 ،ވަްނޏާ ފީވެގެން އުކާލަންޖެހެންޏާ ކަމަށް ގްރާމު 200ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ އަޅުގަ  ންއެ ކިޯލއި، އެތެރެކުރާ އެތި 

ނޑުމެން ެއއް ކިޯލގެ ައގު  200ދެން އެ  ޖެހެނީ  ލާންވީމަ ކިލޯއެއް މިފައިދާ އްޔާ އަދި ލާން ވެއްޖެ ގްރާމަށް ައުޅގަ

ބައި މަދުކޮށް މިގޮތަށް  ލިޓީ އެއްޗެހި ގެނެސް އޭގެ ޭވސްޓުރުފިޔާއަށް އަރަިއގެން. މީގެ ބަދަލުގައި ކޮ  ހަތްދިހަ، އަށްޑިހަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަށްވުޅޭ ކަހަލަ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިއްޖެމި ބާޒާރުގައި ެއއްޗެހި ގެްނގު  ރެ ައގުަތއް ކޮންޓްރޯލް އްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ެއއާިއއެކުކަމަށް. އަދި ހަމަ އަގުަތއް ފަސޭހަެވގެން ލުިއެވގެންދާނެ ބަެއއް ފިނިކުިރ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ؛ ސާމާނު މާލޭގެ ފިނިކުރި ެއއްޗެިހ  ،އަިއސްކުރި މަ ކާބޯތަކެތީގެލައިލާިއރު ހަބަމިސާލަކަށް، އަުޅގަ

ނަޑއިގެން ކޮންޓެއިނަރެ ކަސްޓަމުްނ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީއް ކަ ފުޑް އެންޑް  އަުޅގަ

ނޑަްށ ނުފެތޭ ގޮތަށް ބަެއއް  ؛އޮންނަ އުސޫލުތަާކއި ހަމަ އޮތޯރިޓީަގއި މި ޑްރަގު  .ޖެހޭ ން އެބަފަހަރު އުފުލަ އެ މިްނގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޯވޭ ދުނިޔޭގެ ބޭ ންނަ ގޮތުން އޮވަނީ. ރާއްޖޭެގ ނިޒާމު މި  މަޖުބޫރު މި ރު ަޤއުމުތަކުަގިއ އަުޅގަ

ހައްޓާފައި ޖައްސާ ބަ އަނެއް ކޮންޓެިއނަރާ އް ތަނުން އަެނއް ތަނަށް ގެންގޮސް އެއް ކޮންޓެއިނަރުކޮންޓެއިނަރެ

ހަމަ  ކޮށްލާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގއި މި އޮންނަނީއެްއޗެހިތައް އަންލޯޑު 

 ލައިގެން ސް އަނެއްާކ ހޫނު ގުދަނަކަށް ކަސްޓަމުން ޕިކަޕަކަށް ެއއްޗެިހ ލައިގެން ައީވގައި އެްއޗެހި ބަހައްޓަިއގެން ގޮ

ނޑުމެްނގެ މި ބިމުގެ އަ ރާއްޖޭަގއި މާޙައުލުަގއި   ބޮުޑކަމުންނާއި ގުތައް މި ހުންނަ ގޮތުްނނާއި ކުލިއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަސީލަތްތަްއ މަ ކުރިމަތިލާންޖެހުމުގެ  ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު އުނދަގޫތަކާދުކަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހުސަބަބުން އަގުަތއް މައްޗަްށ ގޮސްފައި  މި ، ހަގަ ެއބަ ކުރެވޭ. އެހެްނވީމާންނަކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ބި  ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކަމާ  ލަކުން މިމައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދަން ހަމައެކަނި މަޖިލީހުން އަޅުގަ
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 ،ހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްަނވާފައި އަުގ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި ގުޅުން

ވަރަްށ ކުރުމަީކ މިއީ  އަދި ކޮލިޓީ ކާބޯަތކެތި ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް

ްއގަިއ ގެންގުޅެންޖެހޭ އެްއޗެިހ ަވކި ޓެމްޕަރޭޗަރެ ،ން މި އެްއޗެހިފަހަރު އަޅުަގނޑުމެ މުހިއްމު ކަމެއް. ބައެއް

ހަލާުކވެފައި ަބއެއް  ،ށް ައންނައިރު ވެސް ހުންނަނީ ފާވެފައިއަހަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި މާލެއާ އަޅުަގނޑުމެން

މެންނަށް މި ފެންނަނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑު ،އިއި ުއކާލައެްއޗެހި. ޭއގެ ކެބެޖު ހަމަ ނޮޅަނޮޅާފަ

ެއ ، ވިްއކާލެެވންވާއިރަށް. އެހެންވީމާވަރަށް ކުިދކޮށްލާފައި  މާސިންާގ ކެބެޖެްއ މި އޮންނަނީ ހަމަ ލުނބޮއެއް ބޮޑު ،ގޮސް

 ސާފުތާހިރުކަމާ، ޒަމާނީ ގޮތަްށ ހަދާފައި ،އިއެްއޗެހި ވެްސ ފިނިކޮށްފަ ނެސް ބަހައްޓަންެޖހޭ ގުދަންތަކާއެްއޗެހި ގެ

ވެްސ  ވިޔަާފރިވެރިންނަށް އެކަންފަހަރު  ގޮތަކީ ބައެއް އެހެންނަމަވެސް، ވާ  ؛ތަށް ބެހެއްޓިގެން މި ކަންކަމަށްއެްއގޮ

ތިކަްނ އިމާރާތުގެ ާޖގަިއގެ ދަ ،އަދި ތަުނގެ ،މި ދަްނނަވާހެން ކަރަންޓުެގ ައގުތަްއ މަތިވެފައި ،ނުކުރެވޭ ސަބަަބކީ

 ބަބުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށްމި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް މިހެން ދިމާވުމުގެ ސަ ،ތަނުގެ ކުލި ބޮުޑވެފައި ،ކުޑަވެަފއި

މި ކަންކަމަށް ޙައްުލ ހޯދުމަށް ޓަކައި ތަންކޮެޅްއ ، ކެއް ދިމާވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާދިމާވެފައި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ޙައްެލއް ދާއިރާެއއްަގއި ައޅު ފުޅާ ަގނޑުމެން ވިސްނަިއގެން މިކަްނ ކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ، އަޅުަގނުޑގެ، ނަށް އަތުވެދާނެހެން. އެހެންވީމާރައްޔިތުން  ،ަގއިކުރިއަށް އޮތް ތާ ހަމަ އެދުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބޭސްފަުރވާެގ ނިޒާމު ގޮ ހުރި ގޮުތގަިއ ދުޅަެހޔޮ ކާނާ ލިބޭ ބަލުގައި ަރއްޔިތުންަނށް ފައިދާމުސްތަޤު ތަށް އަުޅގަ

ވެސް އަދި ހަމަ ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ވެސް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އަގު ހެޔޮކޮށް ކުެރވޭނެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިއުން. 

ސް ވެ  އަދި ހެދިފައިވާ ަގވާއިދުތަުކގެ ތެރެއިން އްތައް މަޖިލީހުގެ އެެތރެއިންނާއެކަމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

 ރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާ ހު ގުޅުން ލަން ކަމާފުރުޞަތުގައި ގޮވާ ނޑު ހަމަ މިއަޅުގަ  ،ކުރެވެން އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ

ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުންނާިއ  ،ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް 

އް ށް މަަސއްކަތްތަ ިޚދުމަތްތައް ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮްށދެވޭ ގޮތަ ،ފާެތއް ެނތް ގޮތަށް ހުރިހާ އެްއެޗއްމާލޭގެ ރައްޔިތުން ތަ

ނޑުމެންޙަޤީޤަތަކީ ކުރުމަށް.  ވުރެ މާެލއިން ގަެނގެން  މާެލއަށް، ދައްާކއިރުވާަހކަައގު ޮބޑުެވގެން  މިހާރު މާލޭގައި އަުޅގަ

ކަމަށް  އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބޭ އަގު މިއަށްވުެރ އަދި ބޮޑުެވގެންދާނެ ގޮސް އަތޮޅުަތުކގައި އެްއޗެހި ވިްއކާއިރު

ލަތްތަްއ މިއަށްވުރެ މަދު ތަންތަން. ސީއަތޮޅުަތކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަ، ފާހަގަ އެަބ ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވެްސ ކުަޑ.  ދިިރއުޅެނީ. ބިމުގަިއ ކުލި ަގއި އެމުސާރަ މަދުން ލިބޭ މީހުން އެތާ، ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަްއ މަދު

ރުފިޔާއަށް ގަންނަ އާފަލު  6އެހެންނަމަވެސް، މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުމެންަނށް މާލެއިން ފަސް ރުފިޔާ، 

 ދޭތެރޭ ްނކަމާމި ކަ، ރުފިޔާއަށް. އެެހންވީމާ 9ޔާ ނޫނީ ރުފި 8ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ވިްއކާލެވެީނ  ގައި ންތަނުއެތަ

ށް ވިސްނާަވޑަިއގެްނ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ކާބޯތަެކއްާޗއި އަާސސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެއް ވެސް ވަރަ

ނޑަކަށް  ނޑު ކަމާއްޓަންކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންދި ެއއްގޮަތކަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނުން ބަ ،މިންގަ ބެހޭ  އުމަކީ އަުޅގަ
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ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ހަމަ ޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް އިއް ، ހެންވީމާލަން މިއަދު. އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާ

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

                                    

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަ އެ ޖަހަނީ.  2ހިސާބުން އިތުރު ެމންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަުރވަްނ ބަލާއިރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް އުެފއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަެކއް އިްއޒަތް ތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ާވ އަންގާަރ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2015ޖުަލއި  7އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރިވއްޖެ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނީ 

 ގައި.  10:30
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