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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 26ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/4އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ ގަިއ  9:30ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

މިޓީ، މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮަގއި  10:00. 1ރި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގާވއިދު ކޮަގއި  11:15 .1މިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި އިޖްތިމާޢީ ކޮގައި  11:15.  .2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .3މިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ާއއްމު ކޮަގއި  11:15 .2
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ދަލުތައް. އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރެގ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަެއއް ބަ -4.2

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަދާޒުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮިމޓީއަށް މަޑަވެލީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ  މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ންގާފަ. ގައި އަ 2015ޮއަގސްޓު  26ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ިވލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިްނ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްެގ ބަ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެްނޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން 

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2015ޮއގަްސޓު  26ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

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

ާއއްމު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ  ރަން.އިޢުލާންކު

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޮޔދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން 

 107ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  އެދިަވޑަިއގެން ޖޭ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން 2015ޮއގަސްޓު  26އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަްނ. ސަރުކާރު މަްސއޫލިްއޔަތު  107ގަާވއިދުެގ 

އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީެގ 

އި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޮޔދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން ބަދަލުގަ

އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕެގ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން 107

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ  2015ޮއަގސްޓު  26ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ރަން. އިޖްތިމާޢީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކު 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި ެއ 

ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެްނ 

ވަނަ ާމއްދާެގ  107މެންޓްރީ ގުރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލި
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)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ 

 107ފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ގަިއ އަްނގާ 2015އޮްކޓޫބަރު  7އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް ިއޢުލާންކުރަން. އާއްމު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ފެލިދޫ

އަޙްމަދު މަރުޒޫުގ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއގެން އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުްނ ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2015އޮްކޓޫބަރު  7ޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާ

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

ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިޢުލާންކުރަން. އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީގައި 

ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ 

 107. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާިލމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް 

ލީހުގެ ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖި 2015އޮްކޓޫބަރު  7އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.  107ގަާވއިދުގެ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ުސވާލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

އެންްޑ  މަންޓްއެންަވޔަރަންމިނިސްޓަރ އޮފް  ރޮަޒިއނާ އާދަމް،ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަްއޑޫ މީދު -5.1

މިނިސްަޓރ އޮފް އެްނވަޔަރަންމަންޓް ކުރަްއވާ ުސވާލު. މި ފުރުޞަތުގައި  އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިްޤ އިބްރާހީމާ

ނޑު މިހާރު މި މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިްލ ޠާރިޤް އިބްރާހީމަށް . އަުޅގަ

 ށް ުސވާލުުކރެއްވުމަށް. ރޮޒައިނާ އާދަމައިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާ އަްއޑޫ މީދޫ ،އަރުވަނީފުރުޞަތު

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ތަުކގެ ށް. މީދޫ އާއި މަރަދޫފޭދޫ އަދި އައްޑޫސިޓީގެ އެހެން ައވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ގެ ޖުލައި މަސް ނިމުނުއިރު 2015 ،ަގއި ފާސްކުރި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ވާހިނދު 2015ދަމާއަކީ ފެނާއި ނަރު

 މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ މި މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާެބއް ސާފުކޮށްދެްއުވން އެދެން. ޝުކުރިއްާޔ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

 ރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބާމީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ގެޓީ ސި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައްޑޫ

އަވަށްތަކަށް ސާފު ބޯެފން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް  ސިީޓގެ ހުރިހާ ގުިޅގެން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދަންނަވާލަނީ އަްއޑޫ

ފޭދޫއަށް ޮގސްފަިއވާ ހިސާބު. މަރަދޫފޭދޫ؛ މަރަދޫ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުިރއަްށގެންދަވާ މަޝްރޫޢު މިހާރު ކުރިއަށް

ތަށް . މި މަސައްކަަގއި ވަީނ ފެށިފަ 2015 ބަރުންެސޕްޓެ 29ށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ނޑު މެޓިރިައލާއި އިކު  ެގ 2015ބަރު ންޕްމަންޓް ވަނީ ައްއޑޫސިޓީއަށް ފޮނުވާފަ. މި މަސައްކަތް ިޑސެއިބޭނުންވާ މައިގަ

 އްދުަގއި ފެނުގެ ހަދު؛ ައއްޫޑސިޓީ ހިތަދޫ މެދު ސަރައްހަލަށް ނިންމަން ވަނީ ަކނޑަައޅާފަ. ހިތަދޫ މެދު ަސރަނިޔަ

މިހާރު ވަނީ  ،ނުގުޅި ހުރި ގޭގެއަށް ފެންމީޓަރު ގުޅުވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިމީޓަރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެން 

ގައި ފެށޭނެ. މި  2015 މީޓަރު ގުޅައިދިނުމުގެ މަސަްއކަތް އޮކްޫޓބަރުފެން އިމާލެ ގެނެވިފަ. މި ތަކެތި އަްއޑޫއަށް ފޮނުވަ 

ނޑަކަްށ  ދުގެ ހުރިހާ ގޭގެ ހިމެނޭއްހަފަިއވާ ގޮތުން ހިތަދޫ މެދު ސަރަމަސައްކަތް މިހާރު ތާވަލުކުރެވި ގޮތަށް ގާތްގަ

ގެ ނިޔަަލށް ނިމޭނެ. ހުޅުދޫ ފެނުގެ 2015ބަރު ންރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެގެއަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯ 1500

ހާރު މީޓަރު ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިގޭެގއަށް ފެން، ނިމި އިޅުދޫަގިއ ފެނުގެ މައި ހޮޅި ވަޅުލަނިޒާމު؛ އަްއޑޫސިޓީ ހު

. މިހާރު ވަނީ މިހާރު ނިމިފަ 51ކަތުގެ %ލަ މަސައްކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ ޖުމުއިމުޤާ. ހުޅުދޫ ފެނުގެ ިނޒާމު ވަނީ ފެށިފަ

ލަށް ގެ ނިޔ2015ަބަރު ންިއމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެ ޤާުހޅުދޫގައި ފެުނގެ ނިޒާމު  ،ތާވަލުކުެރވިފަިއވާ ގޮތުން

ނޑަައޅާފަ ފޭދޫެގ ފެނުގެ ިނޒާމުގެ ަމއި ހޮޅި ވަޅުލުުމެގ  ގެސިޓީ  ގެ ނިޒާުމ؛ އަްއޑޫ. ފޭދޫ ފެނުނިންމަން ވަނީ ކަ

ނެ. ފޭދޫގެ ަގއި ފެށޭ 2015 މީޓަރު ގުުޅމުގެ މަސައްކަތް އޮްކޓޫބަރުކުރެވެމުން. އަދި ގޭެގއަށް ފެން މަސައްކަތް ދަނީ

ގޭގެއަށް ފެނުގެ ނިޒާމު  . ފޭދޫމިފަވަނީ މިހާރު ނި 61ކަތުެގ %ލަ މަސައްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޖުމުފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު

ނޑަައޅާފަގެ ނިޔ2015ަބަރު ންކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ިޑސެޤާއިމު  . މަރަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު؛ ައއްޑޫ ލަށް ނިންމަން ވަނީ ކަ

. ނޑު މެޓީރިއަލް ވަީނ އައްޑޫ ސިީޓއަށް ފޮނުވިފައިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަޤާސިޓީ މަރަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު 

ަގއި ފެށޭނެ. މީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު؛  2015ބަރު ންދިނުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނޮވެސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށް އަށްމަރަދޫ
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. ސިީޓއަށް ފޮނުވިފަ ނޑު މެޓީރިއަލް ވަީނ އައްޑޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަ ގެ މީދޫަގއި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުސިޓީ އަްއޑޫ

ލަ ަގއި ފެުށމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. ޖުމު  2015ބަރު ންނޮވެ މަސައްކަތްސިޓީ މީދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ  އަްއޑޫ

 2015އްދުގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ހަފޭދޫ، ހުޅުދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ހިތަދޫ މެދު ސަރަ ،ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ

ނޑަެއޅިފަވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަ ވަަނ  2016ުމގެ މަސަްއކަތް . އަދި މީދޫ، މަރަދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާލަށް ނިންމަން ވަނީ ކަ

ނޑަެއޅިފަތެރޭ  ގެއަހަރު ސިީޓގެ ހުރިހާ އަވަށްތަކަށް ނަރުދަމާ  . ދެން މި ދަންނަވާލަނީ އަްއޑޫގައި ނިންމަން ވަނީ ކަ

ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުާކރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢު މިހާރު ކުރިއަށް ގޮސްފައިާވ 

ކުރުމުގެ އްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުހަދަމާގެ ނިޒާމު؛ ހިތަދޫ މެދު ސަރައްދުގެ ނަރުހަ މެދު ސަރަ ހިތަދޫ  ހިސާބު.

މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ގޭެގއަށް ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސަްއކަތް. މިގޮުތން މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

ކުރުމަށް އިމުޤާއްދުަގއި ހަ. ހިތަދޫ މެދު ސަރައްސަންގޮ އަށް ގެސިޓީ ހުރިހާ މެޓީރިއަލްސް މިހާރު ވަނީ އަްއޑޫ

ަމސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ.  ގެމް ސްޓޭޝަންއުެއްއ ވެކި  ،މް ސްޓޭޝަންގެ ތެރެއިން އުހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ވެކި

ނަށް ބޭނުންވާ މް ސްޓޭޝައުވެކި ، ގައި ފެށޭނެ. މިގޮތުން 2015ބަރު ންމް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނޮވެއުދެވަނަ ވެކި 

މާ އައުޓް ފޯލް މަސައްކަތް އްދުގެ ނަރުދަހަސިޓީއަށް ގެންދެވިފަ. ހިތަދޫ މެދު ސަރަ ވަނީ އައްޑޫހުރިހާ މެޓީރިއަލް 

ފޭދޫ، ދޭން ފެށޭނެ. ފޭދޫ، މަރަދޫ އްދަށް ޚިދުމަތްހަގަިއ ހިތަދޫ މެދު ސަރަ 2016ނެ. ަގއި ފެށޭ  2015 ބަރުންނޮވެ

 ޑާއި އިނގިރޭިސވިލާތުެގ ބަިއވޯޓާ ވަނަ އަހަރު ސަދަން ޔުޓިލިޓީ ލިމިޓެ  2010ނިޒާމު؛ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫެގ ނަރުދަމާެގ 

 ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ޚިދުމަތް ދެމެދު ވެފައިވާ ެއއްބަސްވުުމގެ ދަށުން އައްޑޫ ކުންފުންޏާ

އަދި މީދޫެގ  ފޭދޫ، މަރަދޫ، ހުޅުދޫރަދޫފޭދޫ، މަ މި މަަސއްކަުތެގ ދަށުން، ޓަކައި ހަވާުލކުރެވުުނ ނަމަވެސް ދިނުމަށް

ެއއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ުނވޭ. އަދި  ކުރުުމގެ ެއއްެވސް މަސަްއކަތެއް ުކރިއަށް ގެންެދވިފައެއްއިމުޤާނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

ގެ ފޭދޫ، ސިޓީ . އަްއޑޫއެ މަޝްރޫޢު ވަނީ ހުއްޓާލެވިފަ ނުވާތީއިން މަޝްރޫޢަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދާފައިބައިވޯޓާ 

 ޕެކް ފަްނޑް ފޯ ޓަަކއި ބޭނުންވާ ފައިސާ އޮ ކުރުމަށްދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމ ޤާއިމުފޭދޫ، މަރަދޫ، ހުޅުދޫ އަދި މީމަރަދޫ

ޖުލައި  2ގައި ލޯނުގެ ދަށުްނ ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. މި ލޯނުގެ އެގްރީމަންޓު  ފިޑް(ގެންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް )އޮއި

ފޭދޫ، ހުޅުދޫ އަިދ މީދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ްއޑޫސިީޓގެ ފޭދޫ، މަަރދޫ، މަރަދޫ. އަިވފަރެ ަގއި ވަނީ ޮސއިކު 2015

ސިީޓެގ  . އަްއޑޫިއ ވަީނ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފަގަ 2015އެޕްރީލް  27ެއއްބަސްވުުމގަިއ  ގެޑިަޒއިން ކޮންސަލްޓެންސީ 

ޓަކަިއ  ކުރުމަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްނަރުދަމާގެ ނިާޒމު ޑިަޒއިން ގެ ފޭދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، ހުޅުދޫ، މީދޫ

 .އްޫޑ ސިޓީގައި މަަސއްކަތްކޮށްފައަށް ޑިަޒއިން ޓީމު ވަނީ އަ 28އިން  23ކުރުމަށް މި އަހަރު ޖޫން ސަރވޭ

 ބޭނުންވާ ބިން ހަމަޖެއްސުމާ  ށްވަރޭޖް ސްޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓަސްޓޭޝަންތަކާއި ސް  ޕަމްޕު ސަރވޭކޮށް ނިމި،

ބެހޭ ލިޔުންތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިީޓއަށް  މުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކަމާގުޭޅގޮތުން ބި

 ގަސްޓުއޮ 2ޓް ޑިަޒއިން ނިންމުމަށްފަހު ކޮންސެޕް ގެަގއި. ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު 2015ޖުލަިއ  23ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 
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ކޮންސެޕްޓް  ށް ވަީނ ހުށަހެޅިފަ.ލަގެ އެޕްރޫވަމަންޓް އެންޑް އެނަޖީންރަޔަގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންވަ 2015

 ގަސްޓުއޮ 3ރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ކޮންސެޕްޓް ޑިަޒއިން މުރާޖަޢާކު ،ޑިަޒއިނަށް މިނިސްޓްރީން ކޮެމންޓްކުރުމަށްފަހު

ަގއި ކޮންސެޕްޓް ިޑޒައިްނ  2015 ަގސްޓުއޮ 27 ،. މިގޮތުންވަނީ ކޮންސަްލޓެންޓަށް އެންގިފަަގއި  2015

. މި އެޕްރޫވަލަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ ޖީންރމަންްޓ އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ ،ޖަޢާކުރުމަށްފަހުމުރާ

 ،. ވުމާއެކު ަގއި ވަނީ ލިބިފަ 2015 އޮކްޓޫބަރު 8 ،މަޝްރޫޢުގެ ޑިަޒއިން މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ ުހްއދަ

. މިހާރު މަސަްއކަްތ ކޮންސަލްޓެންޓަށް ވަނީ އެންގިފަށް މިހާރު ޑީޓެއިލް ޑިަޒއިންގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަްށގެންދިއުމަ

ވަަނ  2015ކުރުމަށް ށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ިޑޒައިންސިީޓގެ ަރށްރަ އަްއޑޫ ،ގޮސްފަިއވާ މިންވަރަްށ ބަލާއިރު ކުރިއަށް

ސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުުރމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަ ،ތެރޭަގއި މުޅިން ނިމި ގެއަހަރު

ކުރީކޮޅު މި މަޝްރޫޢުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓުން.  ގެވަނަ އަހަރު 2016މިގޮތުން ސަރުކާުރގެ އަާމަޒކީ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އިތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު( 

 އަރުވަން. ބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެން

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދުގެ ސަރުކާުރަގއި ފެން ރަީއސް ަނޝީ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ފެން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި ވެސް  ،ހުޅުމީދޫގައި ބެހެއްޓިފައި ވަނީ. އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްލާންޓު

ނިމޭނެ  ބަރުގެ ނިޔަލަށް ފެން ދީ ންވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެ 2015އްގައި މަނިކުފާނު އެހެން ހުރިހާ ރަށެ ،ގެންދެވިފަިއާވއިރު

ކީްއވެގެންޯތއޭ މީދޫގެ ފެން  ،ކަމަށް ވިދާުޅވާއިުރަގއި ވާޅި ވަޅުެލވިަފއިހުޅުދޫަގިއ ވެސް މިހާރު ހޮ ،ކަމަށް ވިދާުޅވާއިރު 

 ...ކަގެ ކޮންެމވެސް އިެރްއަގއި ދެވޭނެ ވާހަ  2016

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 
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ައކީ ަވކިން ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ،ޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީޝުކުރިއްާޔ ިއއް

. ނިމިފަ 51މަސައްކަތް މިހާރު % މަސަްއކަތް ފެއްޓުނީ. ހުޅުދޫގެ އިނުންހުުޅދޫގައި ފުރަތަމަ ،އޮންނަ ރަށަކަށް ވެފައި

އޮތް މަސް ތެރޭގައި މީދޫަގއި މަސައްކަްތ  ހެން ކުރިއަށް މިމިދެންނެވި ،ދެން އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ރާވާފައި އޮތީ 

. ާކރުގައި އެ ރަުށގަިއ ކުެރވިފަބަެއއް މަަސއްކަތް ހުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރު  ،ފައްޓަން. ދެން މެންބަރު އެ ވިދާޅުިވ ގޮތަށް 

އްކަތްަތއް އިވަރު މަސަވެސް ނުނިމޭ. އިތުރަށް ވަރަށް ބަަކތްތަކެއް ނުނިމޭ. އެއްގޮަތކަށް އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައް 

ިމ  ެއއްޗިހި ވަނީ ެއއް. ހޮޅިއާއްސައެްއ. ހޮޅިއެއް ނެތް ައއި އްސަ އިޕްމަންޓެއް ެވސް ނެތް އައި ޖެހޭ. ހުރިހާ އިކުކުރަން

ނޑުމެން   މަސަްއކަތް ހުރީ ދެ ، މަސަްއަކތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ ފައިސާ ހޯދައިގެންސަރުކާރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ، ެވސް ކުަޑކޮށް ނިމިފަ. އެހެްނީވމާ ޔަްށ ވުރެ ބަ ބައިކުޅަ ެއއް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި ަސރުކާރުން އަުޅގަ

، ށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާބަލަނީ އަްއޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފެނާިއ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ެއ ރަްއޔިތުންނަ

ނޑުމެންަނށް ެވވުނު އެންމެ އަަވސް  އޮތް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމުން ައޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ަތނުގައި ހަމަ އަުޅގަ

ެއ  ،ކޮށް  ފުރުޞަތެއްަގއި އަްއޑޫެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 

ދޫަގއި ވެްސ ފޯރުކޮށްދޭނަން. އަދި ަހމަ އެގޮތަށް މީ އިކަުތެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމަބޭފުޅުންނަށް އެ މަސައް

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގަިއ  2016ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް  އި،މަސައްކަތް ފަްއޓަގައި ންނަވާހެން މިހާރު މިއަންނަ މަހުމިދަ

 މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްާޔ. ވިލިމާލޭ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ

ެދއްވަމުން އި މި ކުެރްއިވ ސުވާުލގެ ޖަވާބުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ައއްޫޑ ސިީޓގެ ފެނާިއ ނަރުދަމާގަ

ސިޓީގެ ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތަުކަގއި. މިީއ  ަކ އަްއޑޫގެ މައްސަަލިއގެ ވާހަަގއި ަބއިވޯޓާ  2010 ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވޭ ވާހަަކެއއް. ވަޒީރު އި  ބަޔަކުތުރު ތަފްސީލު ދެއްވަފާނަންތޯ ކޮންވަރަށް ގިނަގިަނއިން އަުޅގަ

ކުން ހެއްދިފައިވޭތޯ؟ އަދި މިކަމާ ބެހޭ އެްއެވސް ކަހަލަ އޮޑިޓެއް އެްއވެްސ ދިމާލަ އިކޮންހެނެއް ކޮށްފައި ކަމަށްތޯއާ 

ގުޭޅގޮތުން މި  ފެނާ ގައިައއްޫޑގެ ެފނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރު .ނުންއަޅުަގނުޑ ހަމަ ަވޒީރަށް ދަްނނަވާލަން ބޭ

 އެހެންެވެގން ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ސުވާލު އަންނާީތވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



8 

 

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަނަ  2010 ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި އަުޅގަ

ވާލުކުެރވުނު ހަ  އާވިލާތުެގ ބައިޯވޓާސަދަން ޔުޓިލިޓީން އިނގިރޭސި  ؛ހަވާލުކުެރވުނު އަހަރު ސަދަން ޔުޓިލިީޓއާ 

ލޯެނއް ރުފިޔާ. ޭއގެތެެރއިން ަސރުކާރުން އެ ވަގުތު މިލިއަން ތިން ސަޭތކަ  231ލަ އަދަދަީކ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމު

ނު މަސަްއކަތެްއ އަށް ކުރެވުން ރުފިޔާ އަމިލި 77ން ރުފިޔާ. އެ އަމިލި 77އަށް ހަވާލުކުެރވުނީ ނަންގަަވއިގެން ބަިއވޯޓާ 

އިން ރެއިޒްކުރަންޖެހޭ އެްއެވސް ލާރިއެއް ރެއިެޒއް ނުކުެރވޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ސްކޯުޕގަިއ ޓާ ތުރަށް ބަިއވޯއިކުރެވުނީ. ޭއގެ

ވައްމުލަުކގެ ނަރުދަމާެގ އަިދ ފު ،ސިީޓގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ިޑޒައިންކޮްށ އެ މަސަްއކަތްކުރުމާއި  އަްއޑޫ ،އޮތީ

ކުރިޔަށްދިޔައީ ހަމައެކަނި އަްއޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ މެދު ެވސް އެހެންނަމަ .ކޮށް ޤާއިމުކުުރމުގެ މަސައްކަތްޑިޒައިން ނިޒާމު

އަދި  ،ެފން ޓޭންކު ބެހެއްޓުމާ އިޕްލާންޓާ  .އޯއްދަށް ބޭނުންވާ ހޮޅި އެޅުމުގެ ަބެއއް މަސަްއކަތާިއ އަދި އާރުހަސަރަ

ޓޭންކު  ހެޑްރޯއވަ ހުޅުމީދޫެގ ފެން ްޕލާންޓާއި ،ހެްޑ ޓޭންކު ބެެހްއޓުމާއިރމަރަދޫފޭދޫގައި ފެން ޕްލާންޓުގެ އޯވަ

މި  ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުެރިވފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ޭއރު ސަރުކާރުން ނިންމެވީ ބެހެއްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މާ

މިނޭޓުވެފައި އޮތީ. ދެން ތި ވިދާުޅިވ ގޮތަށް މިހާތަނަށް ދިޔައިރު ރޓަ މީހުން އެ  ،މަސައްކަތް އެ މީހުންނަށް ނުވާތީވެ 

މި މައްސަލައަީކ  ،ށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންހަހެދިފައެއް ުނވޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ިމ މަޖިލީ އޭގެ ރަނގަޅު އޮޑިެޓއް

ނޑު ދަންަނވާލަން. .ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެކޭ  މި މައްސަލަ ބެއްެލވުމަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އުނގޫފާރު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަްއޑޫ މީދޫ؛ އަްއޑޫ ސިޓީގެ ރަށްަތކުަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ާރއްޖޭގެ އެހެން ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެްއވަްނ ކުރާ މަ ސައްކަތްތަކެކޭ ެއްއވަރަށް އަުޅގަ

އަތޮޅުތަުކގައި ެވސް، ރަށްތަުކގައި ެވސް ހަމަ އެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވާ. މަނިކުފާނަކީ އެ 

ނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭ ނުޑގެ ދާއިާރ؛ އުނގޫފާރު މަސައްކަތާ ހަވާލުކުަރްއވާފަިއާވ އިސް ަވޒީރު. އަުޅގަ ނުންވޭ، އަުޅގަ
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ދާއިރާގެ ހުޅުުދއްފާރާއި އުނޫގފާރުގެ ފެނުގެ ިނޒާމު އަދި ހުޅުދުއްފާރާއި މާކުރަުތގަިއ ނަރުދަމާ ނިޒާމު މި އަހަުރ 

 ބަޖެޓުގައި އެަބއޮތް ަކނަޑއަާޅފަ. އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ެއކަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަސްޓަރ އޮފް އެންވަ މިނި

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ރައީސް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން އޮތީ، 

 ވެން ނެތް ވާހަކަ.މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުުގޅޭ ުސވާލަކަށް ވާީތ، އެ ުސވާލަށް ަޖވާބުއެރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އި  ދާއިާރގެ އިނގުަރއިދޫ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ

ނޑު ެވސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަްތ  ގެައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ ރަސްމާދޫވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި  2015

އަިދ އެ މަސަްއކަތް ފެށޭނީ ކޮން  ؟ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ ހިމެނިފައިވޭ. އެ މަަސއްކަްތ ނުފެށި މިހާ ލަސްވެގެން މި

 ޚެއްަގއިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.ތާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

 ޟޫޢާއުމިއަދުގެ މަ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލަގއި ދަންނަަވން އޮތީއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ެއރުވެން ނެތް ވާހަކަ. ޝުކުިރްއޔާ.ުސވާލަކަށް ައޅުަގނޑަށް ޖަވާބު  ވާތީ އެ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އި ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން މަކުނުދޫ

ނޑުގެ ުސވާލަީކ، އަްއޑު .ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ އި ޖެހިގެން ދެން އެންމެ  އަތޮޅާ އަޅުގަ

ނަރުދަާމެގ އޮންނަނީ ހދ. އަތޮޅު އެހެންވީމާ، މަކުނުދޫ ދާއިާރގެ ވެސް އެްއވެސް ރަެށއްަގއި  އާބާދީ ބޮޑު އަތޮަޅކަށް މި

 ؟ކޮށްދިނުމަށްތަކީ ކޮބައިތޯ ނަރުދަމާ މި ރަްށރަށުގައި ާޤއިމުކާުރގެ ސިާޔސަސަރު ،ުނވާތީނިޒާމު އަދި ފެށިފައި

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އެްއވެސް ރަށެްއގައި ލިބިފައެއް ނުވޭ ނަރު ފަދަ ދަމާގެ ނިޒާމެއް. އެހެންވީމާ، އެޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި... 2016 ރަށަށްރަށް

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ވަޒީރު 

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ުނގުޅޭ  މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާަބކީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި

ނޑު ެއ ސުވާލަށް ޖަވާބުސުވާލަކަށް ވާ  ުޒރުވެރިވާ ވާހަކަ. ޢު ވަންއަރު ތީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެިރ މެންބައި  ދާއިާރގެ ވަިއކަރަދޫ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ވަިއކަރަދޫ

ނޑު ެވސް ކޮ ރަދޫ ނަރުދަމާގެ ވަިއކަ ،ށްލަން ބޭނުންވާ ސުާވލަކީޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. މަރުޙަާބ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

މި އަހަުރ ސޮއިކުެރވިފަިއާވކަން ފާހަގަޮކށްލަން. ދެން މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެ ޕްރޮޖެކްުޓ  ނިޒާމު ޑިަޒއިންކޮށް

ބަޖެޓުގަިއ ވަނީ  ދޫގެ ފެނުމުގެ ނިާޒމު ވެސްއްލައިއަިދ ނެ ؟އެްއކޮށް ނިންމާލެވޭވަރަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެތޯ

 ،ދެން ކުރިނބީ އް އަދި ުނވޭ. ެއކަން އޮތީ ކިހާހިސާބަކަށް ޮގސްފައިތޯ؟. އޭެގ ެއްއެވސް ޚަބަރެމިއަހަރު ޖެހިފަ

  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭތޯ؟ މި ދެ ރަށުގެ ނަުރދަމާ މިއަންނަ؛ ނެއްލައިދޫ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔައެންވަ މިނިސްޓަރ އޮފް 

ުނގުޅޭ  މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާަބކީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި

ނޑު ުޢޒުރުވެިރވާ ވާަހކަ.އެުރވުލަކަށް ވާތީ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުސުވާ  މަށް އަުޅގަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއްޒައި  ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ

 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ރި މެންބަރަކީ މި ތްތެއްޒަކުރަްއވާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އި ސުވާލު މިއަދު ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި

ކުރުން މިީއ ިއ ވަޒީރާ ުސވާލުނުދީފަހަގަކޮްށލަން. އެހެންވީމާ، ވޯޓުދިން މެންބަރެއް ނޫންކަން އަޅުަގނޑު ފާބަޖެޓަށް ވޯޓު

ުކ، ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ބައިވޯާޓއިން އެ ދެން ރައްޔިތުންނަށް މި ކަމުގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެއާއެ

ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ކުރެއްވީ އެ ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދަން މިހާތަނަށް އަށް ގެންގޮސްަފއިނުވާީތވެ، މަޝްރޫޢު ކުރި

 ކޮންމަސައްކަެތއްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު 

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ބަިއވޯާޓއިްނ ، އްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވާނީއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި ކުރިއްާޔ އި ޝު

އަްއޫޑ ސިޓީގެ މައްސަަލއަކަށް ވާީތ އިނގޭތޯ. ައއްޑޫ ސިޓީގެ އެއީ  އިެއ މައްސަލަިއގަ އި،މައްސަަލއިގަ ބައިވޯާޓގެ 

 ގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ނޑުެމން އިތުރަށް ބަލަމުންއަުޅގައެހެްނީވމާ، އެ ކަންތައް  .ވާތީ މައްސަލައަކަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި ެމންބައި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރަދޫ

ށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިނގާ މަޝްރޫޢަކަ 2010 ،ލަން ބޭނުންވަނީްއޒަތްތެރި ވަޒީރު އަރިހުން ދަންނަވާއި

ހާރު އެކަީށގެންާވ ން މި މަޝްރޫޢުގެ އެކި ތާީރޚުތައް މަނިކުފާނު ދެއްވާފަިއާވއިރުަގއި މިވާއިުރގައި ތަފާތު ފަހަރު މަތީ

ދަނީ  ދި މި މައްސަލަ ލަސްވެގެން މިއަ ން ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ؟މި މަޝްރޫޢު ހިންގު ވަރަށް ވުރެ

އަދި މިކަން އެްއކޮށް ؟ ދެއްވަފާަނންތޯެމއް ނުކުެރވިގެންތޯ ސާުފކޮށްލަނޫނިއްޔާ ކޮންކަ ؟ފައިސާގެ ދަތިކަެމއް ހުރެގެންތޯ 

ން ފެށޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިޯތ ދޭ ނަށްމަސަްއކަތުން ޚިދުމަތްތައް ރަްއޔިތުން ޖުމުލަ ނިމިގެން މަޝްރޫޢުގެ

 ކުރި ުސވާަލކަށް ވިދާުޅވި... ކުރިން އަޅުަގނޑު މިތާ ެދްއވަފާނަންތޯ؟ވިދާޅުވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު 

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

، ުސވާލުަގއި ުފރަތަމަ ސުވާލުގެ ޖަވާަބކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ކުރެްއވިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި

މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ  ވަަނ އަހަރުގައި 2010މަކަށް. އެއީ ބޫލެއް ނުކުރަްނ އެ މަޝްރޫޢު ލަސްވެގެންދާ ކައަޅުަގނޑު ގަ

ނޑުމެން ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރާ  މަސައްކަތް ފައްޓާފައި ަމސައްކަތް ނިމިފައި މި ދައުރުަގއި އަުޅގަ

ބަލުން ފައްޓަިއގެްނ ހެންވީމާ، މި މަސައްކަްތ އަލުންއަލުން މި ފެްއޓީ. އެމި މަސައްކަތް ެނވި ފަހުން ހަވާލުެވވަަޑއިގެން

ނުވޭ. އަދި އަްއޑޫ ދާއިރާގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  ވެސް ލަހެއްކަންތައް ކުރާއިރު އެްއގޮަތކަށް މި

ތެޭރަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި  ގެއިނޭންްސ ވެސް މި އަހަރުއެ ފަ  ،ފައިނޭންސް ވެސް ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތްކޮށް 

ވަަނ  2017އެ މަސައްކަތަކަށް އެްއވެސް ގޮަތަކށް ލަހެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަނީ. އެހެންވީމާ،  މި

ނުޑ ނިން  އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އަްއޑޫގެ ުހރިހާ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަަސއްކަތް މާލެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ބޫލުކުރަން. ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން.ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެއި  އުތުރު ާދއިރާގެ ކުޅުދުއްފުށީ
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 އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ާރއްޖޭގެ އެހެން  ،ެގންދާއިރުއްފުށީ ގޭެގއިން ފަިއސާ ނަގަމުން ޒަތްތެިރ ރަީއސް ނަރުދަމާގެ ުކޅުދުއްޝުކުރިއްާޔ އި 

ންދޭ ގެން ުކޅުދުއްފުށީ ަނރުދަމާ ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ގެއަކުން ފައިސާ ނަގަމު ނުނަގަީނ ކީްއވެގެންތޯ؟ގޭެގއިން މި ފައިސާ 

ނޑަްށ  ފައިސާ ނަގާ ރަަށކީ ކުޅުުދއްފުށި . މިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޭޖގެއިނގޭތޯ ނަރުދަމާ ލީއްސުރެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މިނިސްޓަރު ތެއްެގ ސިޔާސައަރިހުން ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން މިއީ ކޮން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

  ދަށުން ކުރެވޭ ކަމެއްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު 

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރންޓް އެންޑް އެނަމަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ނުގުޅޭ ސުވާަލކަށް  ކުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އި

ނޑަށް ޖަވާ  އެރުޭވކަށް ނެތް. ޝުކުރިއްާޔ.ބު ވާތީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެިރ މެންއި ދާއިރާގެ ފުށީގެމަނަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެމަނަފުށީ

އުޭޅ ހަތްދިހަ މިލިއަން  ވީނުީނ ގޮެތއް ނޭނިގގެްނ މި ،އުޅޭ  ވަޒީުރ ތި ވިދާޅުވަީނ ައއްޫޑ ސިޓީން ގެއްިލގެން މި

ނޫނީ އިތުރު ؟ ްނ ރުފިޔާގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ އަދަދެއްތޯސަތޭކަ މިލިއަ .ޑީ.ޕީ ސަުރާކރުގެ އަށްއެމްރުފިޔާއަކީ 

ީދގެން އިސްކަމެއް  އި ޭވްސޓު މެނޭޖުމަންޓު ސިސްޓަމުތަކަށް މާދެން ސަރުކާރުން ފެނާއާއި ނަރުދަމާއާ އަދަދެއްތޯ؟

ނިމިއްޖެތޯ؟ އަދި ކިހާ ފައިާސއެްއ ؟  ކިހާ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ފެށިއްޖެތޯ؟ ށް މި ގެންދަނީ ީކްއވެގެންތޯކުރިއަ

 ސަްއކަްތ ފެއްޓޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަމަނަފުށީގަޔާއި ދެްއވަދޫަގއި އަދި ގެ  ޚަރަދުކުރެވިއްޖެތޯ؟

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ވަޒީރު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ނޑާ އި ައއްޑޫ ސިޓީަގއި ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލެގ ޖަވާބަކީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ލޯނު ަފއިސާ ނެިގގެްނ. އެހެންވީމާ، އެ ަފއިާސ  ން ރުފިޔާގެވާުލކުރެވުނީ ހަތްދިހަ ހަތް މިލިއަހަބައިވޯާޓއަށް 

ދެން އޮތް ބާކީ ބައި އޮތީ އެ  ؛ހަވާލުކޮށް އެހެން ފައިސާއެއް އެ ބޭފުޅުންނާިއތުރަކަށް . ޭއގެނީހަވާލުކުރެވިަފއި ވަ

ިމއަދު ، އެ ފައިސާ ނުހޯްއދެވި އޮތީ. ދެން ކުރެްއވި ސުވާލުގެ ަޖވާބަކީ، ޅުން ހޯއްދަވާ ގޮތަށް. ެއހެންވީމާބޭފު

 ތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.އެުރެވން ނެލަކަށް ވާތީ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުނުގުޅޭ ުސވާ މައުޟޫޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި މެންއި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ

ނޑު ވެސް ސާފުކޮށްލަން  އްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ އި އާދެ! އަޅުގަ

 .ރަށުގެ ގޮުތގައި  އްއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ނަރުދަމާ ތްދޫ ދާއިރާގެ ފީއައްޔަކީބިލެ، ބޭނުންވަނީ

އްކަތް ނެއްަގއި އެ ރަުށގެ ަނރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައަިދ ކިހާތަ ؟ކުތޯނަރުދަމާ ނުފެށި ލަސްވަނީ ކިހާތާދެން އެ ރަށުެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް  ފެށޭނެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

މިއަުދގެ ، ުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވާނީއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްވި ސުވާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި 

ނޑަްށ ޖަވާބު ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް ވާތީމައުޟޫޢާ   އެރުވެން ނެތް ވާހަކަ ޝުކުރިއްާޔ. އެ ުސވާލަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްެތރި އި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު
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 ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއި މެދުހެންވޭރު

 ،އްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަޒީރު އެބަ ވިދާުޅވޭ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާ އެއްކޮށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި 

މަްށ އްެޤއް ކައަސާސީ ޙަ އީ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. މި ންޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ފަސް ަރށެއްަގއި ނަރުދަމާ ނޫނިއްޔާމު

ނޑުމެން އޮންނާނީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފަކުރަނީއަޅުަގނޑު ގަބޫލު އީ އަސާސީ ަޙއްޤެއް ނޫންތޯ؟ ރަށްރަށުގަިއ . މި. އަުޅގަ

  އްވާ!ދެ މިކަން ކުރާކަށްނުޖެހޭތޯ؟  ވަީޒރު ވިދާޅުވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޖީ ޠާރިޤްރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ނޑު ހަމަ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޝުކުރިއްޔާ އި އަސާސީ  .އަުރވަން ބޭނުންާވތީ މި ދަންނަވާލީުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ މިވީހާތަުނގައި މިަކމެއް ނެތް ވެފައެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ސަރުކާރުން  ޚިދުމަތެއް ކަމަކު

ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ުކރަމުން. އަދި ދިހަ ރަށެއްގެ  ގެދަނީ ދިހަ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ލުމަށްފަހު މިހާރުވެސް މި ހަވާ

ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ުކރަމުން. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ުކރެވުނީ ތިން ރަށެއްގެ ފެނުގެ 

 ން.އިާލނަވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަ  މު. އެހެންވީމާ، އެނިޒާމާއި ހަތް ރަށެއްގެ ނަރުަދމާގެ ނިޒާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި ިހތަދޫގައި % ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަަސއްކަްތ  40އަުޅގަ

އަދި ފާހަގަކޮށްލަން، މަނިކުފާނު  ؟ވަނީ. މަނިކުފާނަށް އެނގިލަްއވާތޯ އެ މަސައްަކތް ވީރާނެ ނެތިދާކަން ނިންމާފައި

އަހަރު މި ރާއްޖޭގަިއ  30އިުތވެދިަޔ ފާ އިރުންގެ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރައްަވއޭ ވިދާުޅވިފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ޔާމީ

  ؟ކޮންރަށެއްަގއިތޯ ނަރުދަމާ އެިޅފައި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އެ  ،އެ ސުވާލުަގއި ދަންނަވާނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ

އެ މަސައްކަތް ނުނިމި ހުރެގެން އެ ސަރުކާުރގެ ދައުުރގެ ތެޭރގައި ހަމަ ވީރާނާެވގެންދިޔަ  ،ކުރެްއވި މަސަްއކަތަކީ

ކޮްށގެން އެ އިތުރު ޚަރަދު ،ދަނީ އެަކންތައްތައް ވެސް ރަނަގޅުކޮށް  ކަންތައްތަެކއް. ޭއެގއިތުރަށް މި ސަރުކާރުން މި

 މަސައްކަތް ރަނގަުޅކޮށް، ަރްއޔިތުންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ހަމަ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަަތކާއި މިތާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަުޅގަ

 77ކިާޔ ކުންފުންޏަކަށް  ނގޭ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރގަިއ ބަިއޯވޓާދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަ އެ

ދީގެން، އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭކަން. އެްއވެސް ކަމެއް ނެތި ހަމަ  ަކމަކާނުލާ މިލިއަން ރުފިޔާ އެއްވެސް

ގިނަ ރަށްރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފަށައިގެންކަން. މި ސަރުކާރުން އެއްވެްސ  ިއ،ބައިވަރު ވާހަކަަތކެއް ދަްއކަ

 ޕްރޮޖެކްޓެއް ފައިސާ ނެތި ފަށާފައިވާނެތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވަޒީރު.

 

 ޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރމަންޓް އެންޑް އެނަންރަޔަމިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަ 

ޟޫޢާ މުޅިން އުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ ސުވާުލގެ ޖަވާބު އަޅުަގނޑަށް މި މަ

އަްއޑޫ  ،ދެވޭކަށް ނެތް. އެކަމަކު ހިތާމައަކީ، އަުޅަގނޑުގެ މައްސަަލއަކީ ނުގުޅޭ ސުވާލަކަށް ވާތީ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު

ކަންަތއްތައް ނުފެންނާތީ.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަްއޑޫއަށް ވަަޑިއގެން ެއ މަސައްކަތް މިހާރު ކުާރއިރު އެ

މިހާރު މަސައްަކތް  ޔާފޭދޫގަ !އްވާ މާފުކުރަ  ޔާ؛ިއ މަރަދޫގަޔާިއ މަރަދޫފޭދޫގަޔާހުޅުދޫގަހަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑުގެ މައްސަަލއަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ކުރަމުންދަނީ. އެ މަސައްކަތްތައް އެ ކަންތައްަތއް  ބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނާތީ އަޅުގަ
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 މެންބަރުން ވަަޑއިގަްނނަވާއިރު އެ މަސަްއކަތްތައް  ،ޭބފުޅުން އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކުރިއަށް އޮތް ތާަގއި އެ

ނުޑ ދައިބައްލަވަ   ވަތު ވެސް އަުރވަން. ޢުލެްއވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަގުތު ިނމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ިމ  ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން މިއަދު ަވޒީރުންނާ ސުވާުލކުރުމަށް ކަ

ޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް ރންމަންޓް އެންޑް ެއނަރަފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަ ފުރުޞަތުގައި އަދިވެްސ ެއއް 

 ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އިބްރާހީމަށް ޝުކުރު

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިާރގެ މެދުހެންވޭރުސަލަެއއްަގއި ނިޒާމީ މައް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޟޫޢާ ނުގުޅޭ އުމަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރާ ަގީޑަގއި އެ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިއއްަޒތްތެރި ރިޔާސަތުން. އެހެން  ސުވާލެްއކަން ނޫނީ ގުޅޭ ުސވާލެްއކަން ނިންމާނީ އަޅުގަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަްށ  ،ވަގުތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުސވާލުުކރަން ަވގުތު ނަގާުލމުގެ ގޮތުން، އެ ،މިދަންނަވަނީ

ަގއި ކުަރއްވާ ކަމަކަްށ ގަސްތުންނަ ވަގުުތ ނަގާލުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ލިބިފައި އޮ ށްރަކަސުވާލުކުރަން ހަމައެކަނި ަވޒީ 

ޟޫޢާ ުގޅޭ ުސވާލެއްޯތ އުރިޔާސަތުން ނިންމާނީ ެއީއ މަ ،ވާތީވެ. މީގެ ކުރިންވެްސ މިތާ ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދިޔަ ގޮތަކީ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަގުތުަތއް މަދު އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ހަމަ ވާހަަކ  ވެގެންދާތީ އެނޫންތޯ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ

 ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢލީ ޢާޡިމް ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަން.  ދާިއރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. މެދުހެންވޭރު

މަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް. އަދި ޢަނަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ވެްސ ވަ 17ދަނީ  މަލުކުރަމުން މިޢަމިހާތަނަށް ވެސް 

ދެންމެ ނެންެގިވ  ،ގޮތުގެ މަތީން. އެެހންކަމާއެކު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ވަޒީރުްނނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ގާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ

ގޮތުަގއި  ގެޒާީމ މައްސަލަެއއް މަތީން ނި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ފާހަަގކުރެްއވި ކަްނކަމަކީ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ނިޒާީމ މައްސަލަެއއްަގއި ބަލައިގަެނވޭނެ ކަންކަމެްއ ނޫން ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާީމ މައްސަލަ ެނީގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު މައްސަލަ ބަލަިއގަތުމުަގއި 

 ؛ވާ މައްސަލައެ  ގައި 7.1އެްއވެސް ހަމައެއް ނޯންނާތީެވ އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން. އެއީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި 

އެގޮތަށް ަވކާލާތުކުރުމަކީ ކުެށއް ކަމަށް ބަޔާްނކޮށް، ބިލެްއ  ،ަވޅު އެޅުން އެީއ ކުށެްއ ކަމަށްދަތިކުރުުމގެ ފިޔަ  ރާއްޖެއަށް

ވަނަ  68ވަަނ މާއްދާއާއި އަދި  16ވަނަ މާއްދާާއއި  27ނޫނުއަސާީސގެ ޤާވާ މައްސަލަ. ެއީއ ރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅާފައި

ވެަފއިާވ މަދަނީ އަދި ސިޔާީސ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާަގއި ާރއްޖެ ބަިއވެރިެއއީ މާއްދާއާ ޚިލާފު. އަިދ 

އުމެްއަގއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިުނކުރެވޭ ވަރަށް ހަނިކޮށްފަިއާވ ޤަގޮތަށް، މިނިވަން ޑިމޮްކރެޓިކް  އެވާ

ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ިނޒާމީ ގަބޫލު ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންމަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަެނވޭމި ބިލެއް. މި ބިލު 

 .ގޮތުަގއި ނެގީ ގެމައްސަލަެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒާމީ މައްސަލަިއަގއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ނެންގެވި ނިޝުކުރިއްާޔ. 

ލަިއގަނެޭވކަށް ނެތޭ. މަތީން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއ ކަުމގަިއ ބަ ތުގެ ޖެހެނީ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮދަންނަވަން

ކަންތައްަތްއ  ގެމަތީން މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ އެާއއެްއކޮށް ދަންނަަވން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެއަދި ހަމަ

 ހަޅާ ކަންކަްނ. މަޖިލީހުގެ ަރީއސްގެ މޭޒުން ހުށަ 6ގެންދަނީ. އެޖެންާޑ އައިޓަމު  ކުރިއަށް މި

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  3ެގ (ގާނޫނުްގރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ނެޝަނަލް އިންޓެ ) 2015/27ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ވަނަ  11އެ ގާނޫނުގެ  ،ކުެރއްވުމަށް ަޓކައި އްޔަންޢަކޮމިޝަނަށް މެންބަުރން ގްރިޓީ އިްނޓެއުފައްދާފަިއވާ ނޭޝަނަލް 

ގޮތެއް  އިިއވާ ނަންފުޅުަތއް ދިރާސާކުރަްއވަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަން ރަމަތީ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 
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ާވ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައި  މައްސަަލއާ  ނިންމެވުމަށް އެ

 އްމަށް ދަންނަވަން. ޢާސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެއްވުމަށް އަމީން

 

 ން އިްއެވވުން:މޭޒު އިދާރީ

 2015ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  .މަސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ) 2015/27ަގއި ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ގާނޫނު ނަންބަރު  6 އޮކްޓޫބަރު

ނޭޝަނަލް އިންެޓގްިރޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން  ފައިވާމާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ  ަވނަ 3ގެ (ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު

ން އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް މަތީ ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 11މަށް ޓަަކއި ެއ ގާނޫނުގެ އްޔަންކުރުޢަ

ނޑަްށ ފެންނަ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އަލު އަލްފާޟިލް  -1ން ހުަށހެޅީމެވެ. އިޖާބަދެއްިވ ބޭފުޅުންގެ ތެެރިއން އަުޅގަ

 -3ދު ސ. މީދޫ / ހަސަންކާރިގެ ހާމަދު ފަރުމުޙައްއަލްފާޟިްލ  -2ގ. އަތަ.  ،ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު

ހދ. ނެއްލައިދޫ /  ،هللاދީޖާ ަޢބްދުޚައަލްއުސްތާޛާ  -4ގުލިސްތާނުެގ  މީދު ބ. އޭދަފުށީޙަސަން ޙައަލްއުސްާތޛު 

މަޖިލީހަށް  އިދެްއވަ އިނަންފުޅުތައް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވަ  ބޭފުޅުންގެ ދިލްސާދު. ވީމާ މި

ލްޙިއްާޖ ޛު 23ތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުްނ އެދެމެވެ. ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިޙްއިން ނިންމަވަމަތީެތްއގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮ

 . ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު ،. ޚާދިމުކުމ2015ް އޮކްޓޫބަރު 7. 1436

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިންމަން.  ންމައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަ މި

ރައިޓްްސ  ހިއުމަން) 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2014/36ގާނޫނު ނަންބަރު  ،6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު{6.2}

ން މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 8ގެ (ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު 1 ށް( އަކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު

އްޔަްނކުރެްއވުމަށް ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަަރއީސް  ރައިޓްސް ކޮމިަޝނުގެ ރައީާސއި ނައިބު ހިއުމަން

ާއ ުގޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުއްވުުމެގ ަމއްސަލަ ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް އެ އި ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ ދިރާސާކުރަްއވަ

 އްމަށް ދަންނަވަން. ޢާދެްއވުމަށް އަީމންއިމައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ގާނޫނު  ވެދުން .މަސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަނަ އިޞްލާުޙ  1ށް ( އަރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު ހިއުމަން) 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2014/36ނަންބަރު 

އި ަނއިބު ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރަީއސާ ން ހިއުމަންމަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  8ގެ (ގެނައުުމގެ ގާނޫނު
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ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ ކަަމށް ހ. ޚަބަރުގޭ އަލްފާޟިލާ  މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން އެ ކުރުމަށް ޓަަކއި އެއްޔަންޢަ ރައީސް

އަލްފާޟިލް ޝިފާޤު މުފީދުގެ ނަންފުޅު  ،ފާތު އް/ރައީސް ކަމަށް ޏ.ފުވަްއމުލަ މިނަތު އީނާސް އަދި ނަިއބުއާ

ދެއްވުްނ އިން ނިންމަވަމަތީ ޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަޖިލީހަށް ފެނިވަ އިދެްއވައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

هللا ޢަބްދު .. ޚާދިމުކުމ2015ް އޮކްޓޫބަރު 8. 1436ލްޙިްއޖާ ޛު 24ތިރާމް ޤަބޫލުކުެރއްވުން އެދެެމވެ. އެދެމެވެ. އިޙް

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވަން ނިންމަން. ނިޒާމީ މުއަ މައްސަލަ ދިރާސާކުެރއްވުަމށް މިނިވަން މި

 މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން  ނު ދެން އިޢުލާންކުރައްވަން ތި އުޅުްއވާ ބިލަކީ މިމަނިކުފާ ބޫލެްއ ގަމަޖިލީހަށް ވެއްދޭނެ ބިލެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

 އާ ޚިލާފުާވ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތީ ކައުންސެލް  19ނުކުރަން. އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާުރގެ އާޓިކަލް 

ނޑުމެން ވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. އަދި އެއާމަ ތަކުރާރުކޮށް ސުޖެނެރަލް ކޮންގޮތަކުންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ހަ ެއކީަގއި އަުޅގަ

ށްދާ އަޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ކުރި އެއީ ޕްރޮސެކިއު ލީމާ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ކުރިން ދުވަހު މި 

 މް ޕްރީސު ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މައްސަލަ ބަލައިނުގެންަފއިާވއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ،މައްސަލަެއއް ކަމަށް ވިދާުޅވެ

ނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން އެ ،އްސަލަ އަދިވެްސ ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށްމަ  ކޯޓުން އެ މައްސަލަިއގެ ޖަވާބުެދއްވާެނ  ައުޅގަ

ފުްނ ފާނު ތަުކރާރުކޮށް މިތަނުގެ ސްޓާމަނިކު، ވާބެްއ ވެސް ނުެދއްވާ. އެހެންވީމާޖަ އަށްކަމަށް ވިދާުޅވެ އަިދވެސް އެ 

ނޑުމެްނގެ ޙައްޤުަތއް މިތާ ނިގުޅަިއގަންނަ މައްސަަލ  ަވއިގެން މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދާން ކުރައްބޭނު ޚިލާފަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަނެއްކާ މިއަދު ނުޑމެން ސޮއިކޮށްފައިހަމަ ވެސް  ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ ހުރި  އަޅުގަ

ތަނަށް ވައްދައިގެން ރަްއޔިތުންގެ އަާސސީ ޙައްޤުތަްއ  މި ޚިލާފު ގާނޫނުތައް ހަމަ ހަދާތަކާޢާވާމީ މުބައިނަލްއަޤް

ނޑު ހަމަ އަޅު ، ްއވަމުން ގެންދަވަނީ. ެއހެންވީމާނިގުޅަިއގަތުމުގެ މަަސއްކަތް މަޖިލީހުން މަނިކުފާނު ތި ކުރަ ގަ

ނޑުމެން ށް މަޖިލީހަ އުޅޭ ބިލަކީ މި ކުރަްއވަން ތިމިހާރު މަނިކުފާނު އިޢުލާން  .ލާނަންއިތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަ  އަޅުގަ

 ކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން.ސޮިއޮކށްގެން ތިބޭހާ ހިނދަކު ވެއްޭދނެ ބިލެއް ނޫން އިއައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާުރގަ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންޝުކުރިއްާޔ. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ނެންގެވި ނިޒާީމ މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަ

ެގންދަވަނީ. އަދި ިއއްޒަތްތެރި  މުން މިމަޖިލީހުގައި ަކންކަން އެޖެންޑާކުރަ ންމަތީ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ ގަާވއިދާ މަޖިލީހުގެ

ަތއްތަްއ ޚިޔާލުތަފާތުވާ ކަން ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިޔާސަތާއި  .ވެސް ދަންވާލަން މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި

ނޑު ަމއްސަ އެއީ، އޮންނަ އުސޫލު. އެހެންވީމާ ީސގަިއ ވެސް ހުންނާނެ. އެއީ ޑިމޮކްރަ ްއ ބޫލެގަލަެއއް ަކމަކަށް އަުޅގަ

 ނުކުރަން. 

 

 .. މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު ކުރަންޖެހޭ ބިލު. ،7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ -7.1

ކުރުމަށް ގޮވާލުާމއި، ިދވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޮގވާލުން މަނާކުރާ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ބޮއިކޮޓު

މާއި، ިދވެހިރާއްޖެއަށް ަދތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުމަްށ ކުރުމަށް ޮގވާލުއިްއވުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓު

 ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލު. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.  ،8 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ނުޑަގއި ދުއް) 78/69ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން -8.1  ވާ އުޅަނދުތަްއ ދުްއވުމާކަ

ަގއި 2015 އޮކްޓޫބަރު 6ވަީނ  ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި( އަބެހޭ ގާނޫނު

އިދެްއވާީނ އްވަބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު އި. މިގަވަަނ ޖަލްސާ 2ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ،ބޭއްވުނު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މާލޭވިލި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ
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ދާޅުވިިއރު ވިލިމާފަންނޭ ވިދާޅުވީތީ އާދެ! `. ޝުކުރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މަނިކުފާނު ދެންމެ ދާއިރާ ވި

ނޯޓަށް ޓަކަިއ ހަމަ  ވެސް . އަޅުަގނޑު ކަން އިނގޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ަޔއުމިއްާޔިއން ފަހުން އެކަން އުނިކުެރވޭނެ

ަކނުޑގައި ދުްއާވ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާ ބެހޭ ) 78/69ދަންނަވާލީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭއްއިޞްލާޙުަތއް ގެނައުުމގެ މި މުހިށް ( އަގާނޫނު  އީމި ،މު ބިލު މިއަދު ހުށަހެޅުމުގައި އަުޅގަ

 ރޫޕު ގު ރީސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޕާލިމެންޓް ،ކަމުގައި ެއކުލެިވގެން އަޅުަގނޑުމެންމިމެއް ހޫ މު ދެތިން މަފްއްވަރަށް މުހި

ނޑު ސަބަބުތަުކގެ މެދުވެރިެވގެން ހުށަހެޅިގެންދާ ގާނޫނެއް. އެނގި ަވޑަިއގަްނނަވާނެ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްުވމުގެ މައިގަ

ނޑުދަތުރުފަތުރުުކރާ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ،ތެރޭގައި  ކުރުމާއި، ބޭުރގެ އިމުޤާގުޅޭ އާ އުސޫލުަތއް  ކަ

އުޅަނދުފަހަރު  ވާ ަކނުޑގައި ދުްއވާކޮށްފައިއުޅަނދުތަާކއި، ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ގެފަރާތްތަކު

ވާމީ ކުުރމަށާއި، ދިވެހިާރއްޖެއިން ަބިއވެރިވެަފއިާވ ބައިނަލްއަޤް އިމުޤާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީުކރެވޭނެ އުސޫލުަތއް 

ހަދާތަކާއި އެއްބަްސވުންތަުކގައި ަބޔާންކުރާ ކަްނކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކަިއ އެކަްނކަމާ ގުޅޭ ގަާވއިދުތައް ހެދުުމެގ ޢާމު

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މި ނިާޒމަކީ ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުެރ  !މެއްބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދިނުން. ތެދެ ކަމާ ،ބާރު

ދިޔަ ވެ ؛ޒަމާނުއްސުރެ ،ޓެރި ަކނޑުތަުކަގއި ދަތުރުކޮށްއްވަނީ ދިވެހިންގެ ހަމަ އަވަ ދެނެގަނެފައިވާ ނިޒާމެއް. ދިެވހިން

އަހަުރގެ  2000 ،ވާނަމަ ވިފަިއވާ ތާރީުޚގެ އަލީަގއި ދަންނަވާ ކަމުަގއިކުރެ ގާތްަގނޑަކަްށ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ރެކޯޑު

ނޑުދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ، އެހެންވީމާ .ވަނީ ދަތުރުފަތުރުކޮށްފަ ދިގު ތާރީޚުގެ ތެޭރގައި ިދެވހިން މެރިޓައިމް ުނވަތަ ކަ

ރިއަރަމުންދާ މިންވަރަކުން އަދި ޒަމާން ކު ،ހުރި ގާނޫނުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި ިއޞްލާޙުތައް ގުޭޅގޮތުން

ވަނަ ގާނޫނު.  69ވަނަ އަަހރުގެ  70ައޅުަގނޑުމެްނ މި އިޞްލާޙު ކުރަީނ ވެސް  .ންޖެހޭވެގެނެ

ނޑުދަތުރުފަތުރުކުރުމު  ؛ގެ ެތރޭގައި ބުނެވިިދޔަ މާއްދާގެ އުަޅނދާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު. މި އިޞްލާޙު ގެކަ

އާދޭ. ެއއީ ަކނުޑދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު  ކުރުްނ އެބަޞްލާޙުަވނަ މާއްދާ އި 1ގާނޫުނގެ ބުނެވިދިޔަ 

ނޑުދަތުރުފަތު ،،)ށ( ،އޮްނނަ ނުކުތާ. )ހ( ކުރުމަށް މިރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ރު)ނ(. އެީއ ރާއްޭޖގައި އުަފއްދާ ކަ

ހަުރ ފައުޅަނދު ތުރުކުރާވާ ަކނޑުދަކޮށްފައިނުއެހެން ޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދުފަހަރާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ

އްުދގަިއ ހައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަކުރުން ފިޔަވަ ދައެްއގެ ދަށުން އިންޖީނު ޓެސްޓު ން ދޭ ހުއްމިނިސްޓްރީ

، ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ ންމަތީ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާގާނޫ މި ނޫނާއިގާ ބޭނުންކުރަންވާނީ މި

ނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނުން އެބަ. އަދި ޭއގެއަށް 1މާއްދާ  އެއީ ވަަނ  1ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  ،ފެނޭ އިތުރުން އަުޅގަ

ަބއޮތް. ެއީއ )ނ( އެ ،)ށ( ހަމަ ވަނަ މާއްދާެގ ގޮުތގައި 2އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. އެއީ  ށްމާއްދާގެ ފަހަތަ

ނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ފީ  ؛ދަތުރުތައް  މިދެންނެވީ ،އިތުުރންނުކުތާ. އަިދ ޭއގެން ބަޔާންުކރާ ނެގުކަ

ކުރާ އުޅަނދުތަްއ ަކނޑުަދތުރުފަތުރު، ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 3އާދޭ.  ެއއީ  އުޅަނދު ދުްއވުން ހިމެނޭ ނުުކތާއެއް އެބަ

އުޅަނދުތަަކްށ  ންއެކު އެހެން ފަރުވާތެރިަކމާމަތީ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ  ތަކާ ގާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ަގވާއިދު ދުއްވަްނވާނީ މި
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 .ލާނަންއިއާދޭ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަ އެުކަގއި އިސްތިސްާނ މާއްދާއެއް އެބަބަލައިގެންނޭ. އަދި މިއާ ށްދަތިނުވާ ގޮތަ

ނޑުމެންޞަޚާއް ،ަފހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ކަހަަލ  ުގޅިގެން އަދި ބަެއއް އެސް.އީ.ޒެޑާ ނަށްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެހެްނ  ،ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ައދި ބައެއް ޔިތުންނާ ހަމައަށް ގޮއްަސވޭޓެކްސްތަކާ ގުިޅގެން ރައް  އަުޅގަ

ގެަނއުމުެގ  އަށްގާނޫނުތަކުން އެ ނުކުތާތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ބޭރުގަިއ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ރާއްޖެ

ނޑުތަކާއިކަ ގުޅިގެން. ެއ  ތަކާބޮޑެތި އިންވެްސޓްމެންޓުއެއީ . ކަންތައްތައް އެބަ ހިމެނޭ މި ންތައް ހުންނާނެ މިންގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަވަަނ މާއްދާެގ ައންނަނިވި  4މިެދންނެވި  ،ތަފްސީލުތަކުގެ ތެޭރގައި  ލާނަން. އިއިޞްލާޙު އަުޅގަ

ރުކުާރ ވާ ަކނޑުދަތުރުފަތު ތިރީަގއި މި ،ނުވާ ހިނދަކުއެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައި ގާނޫނުަގއި މި -4 ؛އިސްތިސްނާ

ދިވެހި  -1)ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(.  ؛. މީަގއި މި ހިމެނެނީއޭމި ގާނޫނުން ިއސްތިސްނާެވގެންވެ  އުޅަނދުތައް

ނޑަައޅާ އުޅަނުދތައް. )ށ( ދައުލަތުގެ އިްސވެރިން ރަސްމީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަ

ނދުތައް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ޮއޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ސިފައިންގެ ައސްކަރީ ބޭނުންތަކަށް ދުއްވާ އުޅަ

ހިސާބަށް  އުޅަނދުތައް. އަދި ިދވެހިރާްއޖެއަށް އަންނަ ބޭރު ަޤއުމުަތކުގެ އަްސކަރީ ުއޅަނދުތައް. މި ނުކުތާ މި

ވާ މިންވަރު މި ނުކުތާގެ ަގވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައި ،މީގައި ގަާވއިދު ހެދޭނެ ގޮތާއި ،ގެނެވިަފއި

އާިއ 5މާއްދާ  ،ާމއްދާެއއް އިތުރުކޮށްފައި  2ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް އަެންއކާވެްސ އިތުރު  4ގޮތުަގއި އެބަ ހިމެނޭ. ެއއީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮުތގަިއ  5އަދި  .ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުަގއި 6މާނަކުރުމުގެ މާއްދާ  ،6އިތުރުން މާއްދާ އަދި އޭގެ 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. )ހ( ގައި ަގާވއިދު ހެދުންއިތުރުކުރަްއވާ މި  ،ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާަފއި ފަިއވާ މާއްދާ ައޅުގަ

ިމ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ  ،ހިނދަކު ނުވާއެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ގާނޫނުަގއި

ނޑަށް  ގޮތް މާނަކުރުމުގައި އަންނާނެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅާ މިނިސްޓްރީންނޭ. މިނިސްޓްރީ ބޫލުކުެރވޭ. މި ގަކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަެއޅިގެން ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގާނޫނުަގއި ގަާވއިދު ހަދަންޖެހޭނެ  ކަމާ ކަން އަންނަނިވި  ،ކަްނކަމުގެ އިުތރަށް ކަމަށް ކަ

އަިދ  ،ޓްީރއަށާއި މިނިސްޓަރަށްމިނިސް، ޓަރަށް ލިބިގެންވެއޭ. އެހެންވީމާގުޭޅގޮތުން ަގވާއިދު ހެދުމުެގ ބާރު މިނިސް

ނޑު ދަތުރުފަތުުރކުރާ -1 .އް މި ގާނޫނުަގއި މި ަކނަޑައޅަނީގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރުން ބައެ  އުޅަނދުފަހަރު ދުްއވައި  ކަ

ނޑުދަތުރުފަތުރާ -2ތުން. ުގޅޭގޮ ކުރުމާއޮޕަރޭޓު ނޑު  -3ހަރު ބަނުމާއި، މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން. ުގޅޭ ުއޅަނދުފަ ކަ  ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ  -4ގުޅޭގޮތުން.  ރވޭކުރުމާއި ސެޓްިފކެޓް ދިނުމާތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ސަދަ ކަ

. ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމާ ޕައިލެޓޭޖު -5އްދަިދނުމާ ގުޅޭގޮތުން. ހުނަ ޔާޑުތަްއ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އުޅަނދުފަހަރު ބަން

ނޑު ދަތުރުފަތުރު -6 ނޑު  -7ގުޅޭގޮތުން.  ންޏާއި ބޭރުވާ ތެޔޮ ނައްތާުލމާއުފެދޭ ކު ކުާރ އުޅަނދުފަހަރުންކަ ކަ

 ،އްދަ ދިނުމާއިހު ކަށް ނުދޭ މަރުކަޒުތައެފަދަ ތަމްރީ ،ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނާ ގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަުޅވެރިން

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު -8ގުޅޭގޮތުން.  ން ދޫކުރާ ސަނަދުތަކާނުއެ ތަންތަ  ފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ވަޒީާފއާ ކަ

މަްށ ދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ތަންފީޛުކުރުހަވެފަިއވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ މުޢާދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރި -9ގުޭޅގޮތުން. 
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ިއ ޞްލާޙުތަކެއް ކަުމގަމުހިްއމު އި ހެންވީމާ،ގުޭޅގޮތުން. އެ މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ ކަންކަމާ ށްޓަކައި މުހިއްމު ކަންކަމަ

ންނަށް އަދި ދިވެހީ ،ކުިރހެން ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަށް ފަރިތަކުރިްނ އަޅުަގނޑު މި އިޝާރާތް  ލަންޖެހޭ. އެއީދަންނަވާ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާކަމެއް ޮއިޑފަހަރު ބަނު ގޮތްފޮތް އެނގޭ އަދި މި މަސައްކަުތގައި ދިރިއުޅުްނ  ،މާއި ކަ

އަދި ާޚއްަޞކޮށް މީަގިއ  ،އެުކގައި  އަިއ ބަދަލުތަކާ މި، ނީ. އެހެންވީމާވަ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ވޭުތޮކށްފައި މި

އަދި މިނިސްޓްރީގެ  ،ބެްއލެވުމާ އްދަތައް ދިނުމުގައި ހަމަ ވަޒީރުގެހުކުރެވޭ ޚާއްޞަ މުހިއްމު  އިތުރަށް ބަޔާން މި

ނޑަައޅައި ނިން ނުޑ ގޮތެްއަގއި މި ސިާޔސަތުތައް އަލުން ކަ ކަމުަގިއ  މުމުަގއި މުހިއްމު ބިލެއްބެއްލެވުމުެގ ދަށުން މަިއގަ

ދެއްވީީތވެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް ހަމަ ޝުކުުރ ދަންނަވަމުން ވަިކވެލަން. ބިލު ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ،ދަންނަވަމުން

 . والس الم عليكم ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައިީޓގެ ލަފާެގ މަތީލަށް ާއއްމު ކޮމިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބި ަގޑިއިުރެގ  1ލަ ވަނީ ޖުމު ން ކަ

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  29މިެނޓު  14ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59މިނެޓު  28ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

. ވަިކ މިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 

ނ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ލީ. ޑު ބަހުސަށް ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާމިނެޓު. އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ދެއްެކވުން:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  .ވަރަށް މުހިއްމު ާގނޫނެއް، 78/69ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނޑުމަގުން ކަމަށް މި އޮންނަނީ އެހެން ޤައުމުތަކާ ދަތުރުފަތުރުގެ  ނިޒާމު އާއްުމކޮށް ތަނަށް މިހާ ،ވާއިުރގައި  ޚިލާފަށް ކަ

މިއަދު ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ށުން ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް ކުެރވިފައިގެ ދ78/69ަވެސް މި މަސައްކަތްަތއް 

ެއކީަގއި މިފަދަ ގާނޫނެއް ައއުން ވަރަްށ  ޔާދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުތަކަްށ އަންނަ ބުރަ ،ބޮުޑވެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކާރޫބާރޫ

ނޑުެމންނަށް ހަމަ މިހާރު މި ޚިލާފު ވަރަށް ގިނަ  ވާއިދާގާނޫނުެގ ދަށުން ވެްސ ގަ  އޮތް މުހިއްމު. މިއަދު އަުޅގަ

ނުކުރާ ވާހަކަ ބުނުމަކީ އެްއވެްސ ކާރުން އެންމެ ރަނގަޅަށް މެނޭޖުކަންތައްތަެކއް ހިނގަމުންދޭ. އަދި އެ ކަންކަން ސަރު

ނޑު ބޭނުން އެ ކަން ނޑުމަީތގެ ހާދިސާތަްއ ކަން ަރނގަޅުކުރަން. މިހާރަކަށްމައްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅގަ ައިއސް ކަ

ލަތެްއ ހާެޗއް ައޑިައށް ދިޔައިމަ ނުވަތަ ަފހަރަކު ނުވަތަ މޫސުން ގޯްސވުމުން ނުވަތަ ެއއް ވާ ކޮންމެގިނަެވގެން ދިމާ

މެދުވެރިވީމަ ދެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަރައި އެްއެޗހިތައް ޗެކުކުރަމުންދަނީ. ޭއެގ ކުރީގައި އެކަން ކުެރވޭނެ 

ލަްނ އެބަ ޮއވޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ވެސް މިހާރު ަގވާއިުދގައި  ،ނިޒާމެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ާގނޫނުގައި ވެސް
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ްނ އެންމެ ކުަޑެވގެ ،ރާްއޖެއަށް ލޭބަރުންގެ ގޮުތަގއި ެގނެވޭ ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ ބިދޭސީން ،އުޅެނީ  ބޭނުންވެގެން މި

މީހުން ގެން ތިބޭ. ެއީއ ބޮޑު މުސާރަ ދީފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އެބަ  ފަތަން ވެސް ނޭނގޭ މީހުން

ލަތެއް ދިމާވެގެން މީހަކަށް ހާބަެއއް މީހުން އެބަ ޝަކުވާކުރޭ. ގެންގުޅުުމގެ ބަދަލުގައި ކުާރ ކަމެއްކަން ވެސް 

ނޑު ދަތުރު  ،ލަތުގައި މީހުން ިތބޭއިރުަގއިހާިއގެން މޫދަށް ފުންމާލަން ނޭނގޭ ލައިފްޖެކެޓެއް އެއްލާފަިއ މީހާ ގޮވަ   ؛ކަ

 ެބހޭ ގަާވއިދުތަކުގެ ތެޭރގައި ަކނޑަެއޅިގެން މުޅިން ހަމަ މަނާކޮށްފައިވާ ކަްނކަން މި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެރިޓައިމާ

ނޑު ހަމަ އެދޭ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އަދި މި ގާނޫނުެގ  ކަމަކީ. މި ކަންކަން މިހާރުން މިހާރަށް ޙައްލުކުރުން ވެސް ައޅުގަ

ސަރުާކރުގެ އިްސވެރިން ދަތުރުކުާރ  ،މި ހުންނަނީ ސައްލަތު ައއިހާށް ބަލައިލާިއރުގައި އިސްތިސްނާ ބައެއް މާއްދާަތކަ

އުޅަނދުފަހަރާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން. ޭއަގއި ވެސް ިމ ތިބެނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން. ކޮންމެހެން އިސްތިސްނާެއއް 

ނޑުމަތީަގއި ރާޅު ޮބޑުެވގެން ުއޅޭއިުރގައި ގަދަަޔކަށް ެއއީ ޫތފާނެއް އަިއސްގެން ުނވަތަ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ  .ނުވާނެ ކަ

ނޑަށް ުނކުންނައިރުަގއި ސްތިސްނާެއއް ނޯޭވ. އެެހންވެއްޖެއި ްއޔާ ަކނޑު ދަތުރުަފތުރުކުރާ އުޅަނދެްއ ރާއްޭޖެގ ކަ

ސަރުކާރުން ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޫނން ގޮތަކަށް އިސްތިސްނާެއްއ 

އެކަހަލަ ަކންތައްތައް. އެހެންނަމަވެްސ،  ،ލާ ހަތިޔާރު ބަލައި ޗެކުކުރުމާ މީހުން އުފު އެ ނުދެވޭނެ. އިސްތިސްނާ ދެވިާދނެ

ހަމަ ވެރިްނގެ ުއަޅނދުފަހަރަކީ ވެސް އަދި ބޭރު  ،ވެިރން އުފުލަން ތިބޭ މީހުންނަކީ ވެސް ގައިއެފަދަ އުޅަނދުފަހަރު

ލަެތއްަގއި ހުރި އިންޖީނު ހުރި ދުއްވާ ހާޔަނުވާ ޗެއްަސކީ ވެސް ޭއގައި ދި ޤައުމުތަކުެގ މީހުން އަރުަވިއެގންދާ އެއް 

އިންޖީނު ވެސް  އިރުގަލަތޭ ކިޔާފައި ބޭރުގެ މީހުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަހާށް ވާންޖެހޭނެ. ދެން އިސްތިސްނާ އެްއޗެއްސަ

 އެކަހަލަ ، ރަނގަޅު ގޮތެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ދުއްވުަމކީ އެންމެ ،ރިޔާ ނަގައިގެން ެއ ފާޑަށް ،ނެތި

ނުޑ ނުދެެކން. ސިފައިން ދުްއިވޔަސް  ،އިސްތިސްނާެއއް ީމގަިއ އޮުތމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެްއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމަްއޗަށް ފުރައެ ދު ،އަދި ދައުލަތުގެ ވެރިން ދުއްިވަޔސް ،ފުލުހުން ދުއްވިޔަސް ލަފާ  އި،އްވާ ެއއްެޗއް ކަ

ނޑުމަީތގެ ާގނޫނުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮއުޅެން  ަގާވއިދުތައް ށްމި ދެްނނެވި މާއްާދއަ، ން. އެހެންވީމާތުެގ މަތީޖެހޭނީ ކަ

ނޑުމަްއޗަކަށް ޮއވެގެންހާހެދޭއިރުގަިއ އިސްިތސްނާކުރެޭވ  ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާުނވާނެ. ެއއީ އަޅު ލަތެއް ކަ ލަން ބޭނުންވި ގަ

ކުރުމަށް އެދޭ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްވާހަކަައކީ. ކޮންމެއަަކސް މި ގާނޫނު ވަރަށް ފުރިހަމަ. އިތުރަށް ކޮމިޓީން މި ދެންނެވި 

ނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ ދަންނަވާ  ލަމުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާ  ގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.
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 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑގަ ) 78/69ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ( އި ދުްއވާ އުޅަނުދތައް ދުްއވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުކަ

ނޑު ފާހަގަުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް  ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލަކީ މިއީއަ  .ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު އޮްތ ޤައުމަކަށް ،ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ  ަކނުޑ  ،ވާތީ  ދިވެހިރާއްޖެައކީ ވަަށިއގެން މާސިންގާ ކަ

ނިފަހަރު ކުރީ ޒަމާނުގައި ބަނެދވެމުން މު ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޮއޑިދޯއްރުމަކީ ދިވެހިންނަށް ވަރަށް މުހިދަތުރުފަތުރުކު

ރާއްޭޖގަިއ  .ށް ތަފާތު. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްމިހާރު އެކަަމށް އައިސްަފއި ހުރި ބަދަލުތައް ވަރަ ،އައި ގޮތާއި 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ވަރަށް މި ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުަގިއ  ،ޒަމާނީ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެވެމުންދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމަތީަގއި ހިނގަމުންދާ ބައެއް ހާދިސާތަކަކީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ސަމިހާރު.  ރުކާރުަގިއ އެހެންނަމަވެސް، ކަ

ުނވާ ބަެއއް ކުންފުނިތަކުން ކުރެވޭ ބައެއް ނޭދެވޭ މަސައްކަުތެގ ސަބަބުން ހިނގާ ނޭދެވޭ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި

ނޑު ފާ ހާދިސާތައް މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުްނ  .ރައީސްހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެިރ ކަމުގައި އަުޅގަ

ގެ ދައުލަތުން ިވސްނަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެްއ ހުރިކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ޮއޑިފަހަރު ،ވިސްނަންޖެހޭ

ތަާކއި ަކއުންސިލުބަނދެވުމުގައި ަބއެްއ ރަށްރަށުގެ ދި ޮއޑިދޯނިފަހަރު ބަނދެވެމުންދާއި އަޔާސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމުގަ 

ނުޑ އްމުއައްަސސާތަކުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަކީ މުހި ބެހޭ  އަދި ސަރުކާރުން އެކަމާ ުމ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

މު ކަންތައްތަކެްއ ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނުޑ އްފާހަގަކުރަން. މި ބިލުގައި ަވރަށް މުހި

 ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކޮށް ގޮުތގައި ބޫލުކުރާގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ބިލަކީ ވަރަށް  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަްނތައްތައް ހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައިވާ ވަގުަތކީ ވަރަށް ކުރު  ދިގުކޮށް ވާަހކަދެއްކިދާނެ ބިެލއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ކަ

ވަގުުތކޮެޅއް. އަދި ކޮންމެ މެްނބަރަކަށް ވެސް ލިބިފަިއވާ ވަުގތުކޮޅަކީ ވެސް ވަރަށް ކުރު ަވގުތުކޮަޅކަށް ވާީތ، މި ބިލަކީ  

ްސ މި ބިުލ މު އިޞްލާޙުތައް ގެނެއްމު ބިލެއް ކަމުަގއި ބަލަިއގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މިައށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމުހި

ނޑު އު ނޑު ވެސް ނިންމައްފާސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ައުޅގަ ލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް އިމީދުކުރަމުން އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ނީ، ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު
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ނުޑގައި ދުްއވާ އުޅަނދުތައް ުދއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 78/69އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.   ( އަށްކަ

ނޑުަގއި ދުްއވާ ުއޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ފެީރ  ،ލަންޖެހޭއިަގނޑުމެން ބަލަބަލައިލާއިރު ައޅު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަ

ނިޒާމަށް ބަލައިލާއިރުަގއި، ަބއެއް ފެރީތަކަކީ ަކނުޑގައި ދުއްވާ ުއޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިްނ އޭގެ ސަލާމަތީ ނިޒާމުތައް 

ނޑު ފާހަގަ ނޑުމެން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަެށއް ވެްސ ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރަށް ނުހުންނަކަން އަުޅގަ ކޮްށލަން. އަުޅގަ

ވަނީ ފެރީ ނިޒާމުތަކަކުން ގުޅާލުމުގެ ތަަޞއްވުެރްއގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ޚާއްޞަކޮްށ  މި

ރީކުއެންސީއަށް ވަންޏާ ފް ކަމަށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ،ވަރަށް ގިނަގިނައިން .އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން

ވަިކވެފަިއވާ ތިން ރަށް ކަމުގައި  ؛ވަނީ އެއީ ވަކިން މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާ، މާލެއާއި ވިލިނގިްއޔާ މިހާރު މި ،ބަލާއިރު

ވަނީ އެ ތިން  އިން މިޛަރީޢާުދއްވާ އުޅަނދުެގ ަކނޑުަގއި އަދި ބުރިޖެްއ އެޅިަފއި ނެތްކަމުަގއި ވިޔަްސ،  ،ވިޔަސް 

ލަފާ އެބަވޭ.  އި،ރަށަށް މީހުން ދަތުރުކުރާއިރުގަިއ ވަރަށް އަވަްސއަވަހަށް ދޯނިފަހަރު ފުރަ ރަށް ގުޅާލެވިފަ. މި ތިން

ކަމަށް.  ުނވާ ތައްމި ދޯނިފަހަރުގައި ސަލާމަތާ ބެހޭ އެންމެ އެކަށީގެްނާވ ކަންތައް ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑުންޖަހާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންމާދަމާ ވެސް ދޯންޏެއް ބަ އެިއން ދޯންޏެއްގެ ތެރެއިން އެތައް  ،ގަ

ކަމަކީ  ނުވަތަ ފުރާނައަށް ެގްއލުންވެގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ،ބައިވަރު މީހުންނަށް ގެއްލުްނވެ

ނޑުމެން ިމ ދީގެަކންއްމިޔަތުހައަ ،މުއްއަޅުަގނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ބަާލއިރު ެއންމެ މުހި ން އަުޅގަ

ނުޑަގއި ދުއްވާ އުޅަނދުތަުކގަިއ ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ ސަލާމަތީ  ،ގާނޫނު ފުރިހަމައަށް ބަލަިއ ދިރާސާކޮށް ކަ

ނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާކުރަންޖެހޭ ދުވަސް.  ކަންތައްތައް ހުރުމަކީ ކޮންމެެހން ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ދެިކގެން އަުޅގަ

އަިދ ކޮންމެ  ،މާލެއަށް ގޮސް  ،ަގނޑަކީ ވެސް ހުޅުމާލެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ައއިސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅު

ނޑު އެ ދޯންޏަށް އަރާ ޮކންމެ ނޑަްށ  ދުވަހަކު ެއއް ދަތުރު ނުވަތަ ދެ ދަތުރު ކުރާ މީހެއް. އަުޅގަ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ހާދިސާތައް. އަޅުަގނަޑށް އެންމެ ހިނދުކޮޅެއް ވެސް ހުރި  ތުވެިދަޔތާނގައި ރާއްޭޖގައި ދިމާވެފައި އިހުސާސްެވގެންދަނީ ވޭ

ނޑު ެއ  ހުރެ އެ ދޯނިން ފައިބަިއގެން ދެޭވނެ ޔަޤީނެއް ނުކުެރވޭ ައޅުަގނަޑށް ފުރާނަ ސަލާމަތުން ކަމަކަށް. އަުޅގަ

ވެްސ  ގެ. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް މަރުވުމުއިދޯންޏަށް އަރަނީ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާންސެއްގަ 

ނުޑގެ އޮންނަނީ ޕްރޮބި ބިލިޓީ ނުވަތަ ފިފްޓީ ފިފްޓީ ޗާންސެއް. ހަމަ އެފަދައިން އެ ދޯންޏަށް އެރުމާ އެީކގައި އަުޅގަ

ޗާންސް ބަދަލުެވގެންޖެހޭ ފަސްދޮޅަހަށް ނުވަތަ ހަތްދިހަައށް. މަރުވުމުގެ ޔަޤީންކަން ތަންކޮޅެއް ޮބޑުެވގެންދޭ. އެީއ 

ތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފަިއނުވާތީވެ. ެއއިން ދޯންޏެއް ބަނޑުންޖަހައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަ ؟ކީްއވެގެންތޯ

ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެތައް ުފރާނައަކަށް ގެއްލުްނވެގެންދާނެ. ނުވަތަ ެއއިން ދޯންޏެއް އެްކސިޑެންޓު

ނުވަތަ ގުނަމުންދާ  ،ން ރުފިޔާ އެްއގެ ފަިއސާ ހޯދާއަިމއަދު އެއިން ކޮންމެ ދޯންޏަކީ އެަތްއ މިލި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ  ދޯންޏެއް. އެ ދޯނިފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ރަނަގޅަށް ނޭޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަ

ނޑުންޖަހާލައިގެ ގެމާދަމާ ވެސް ހުޅުމާލެއިން ނުވަތަ ވިލިނގިލީ  ން ނުވަތަ ފެރީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ދޯންޏެއް ބަ
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ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮްސގެން އެަތއް ބަެއްއގެ ފުރާނައަށް ެގއްލުންެވގެންދާ ކޮންމެވެސް ދޯންޏެއް އަިޑއަށް 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ރެޯކޑަށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. މި ބިލު ފަރުމާކުރާއިރުަގއި މި ފެރީގެ  ނިޒާމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނުކޮށް މި ބިލު އިޞްާލޙުކުރެވި މުރާޖަޢާ މި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިކަމުގެ ޒިންމާ  ،އްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހޭނެކަން އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށްއަުރވަްނ. ޝުކުރިއްޔާފުރިހަމައަށް ނަގަންޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީފުރުޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިނަށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

( އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުަކނުޑގަިއ ދުްއވާ ) 78/69ބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

ެދއްވީތީ ތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިދާއިރާގެ އިްއޒަވިިލމާލޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު ށް އިޞްއަ

ނޑުދަތުރުދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއް އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ކުުރމުގެ ދާއިރާއަށް މި ގެނެޭވ ޖޭގެ ކަ

މި  ،އަޅާބަލާއިރު ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާ ސިނާޢަތު މި ަވގުތަށް ދިމާވެފައި  ބަދަލަކީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މި

ވަނީ.  ގެ ގާނޫނުގެ ފޮންޓު ބަދަލުވުން ކަހަލަ ކަމަކަށް މި 78/69ފެންނަނީ ކުރީގެ ގާނޫނަށް، ގާނޫނު އަޅުަގނޑަށް މި 

 ކުރުމަކީ މިހާރު ހަމަ ތުުރފަތުރުދަ ރާގެ ތެރެއިން ަކނޑުހަމަޔަޤީނުންވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއި 

ނޑުގެ ސަރަމު އަދާކުރަމުންދާ އެއް ދާއިއްޅި އިޤްތިޞާދު މީގެ އެންމެ މުހިޔަޤީނުންވެސް މު އްުދ ހަރާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މުޅި ޤައުމު  ،ދަތުރުފަތުރާއި ،ބޮޑުކަމާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި

ނޑުދަތުރުފަތުރު ކުުރމުގެ މައްޗަށް. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ލޯކަލް ޝިޕިންގ އަދި  އެްއކޮށް ބިނާވެފައި މި ޮއތީ ކަ

ވެހިރާްއެޖ ހަދާތަކުގައި ދިޢާމް.ޯއގެ މުވާމީ ގޮތުން އައި.އެއަޤް ޝިޕިންގެ ދާއިރާގައި ަބއިނަލްއިންޓަރނޭޝަނަލް 

ވަަރކަށް މި ދަނީ  ންޖެހޭ  ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ މެދު ޮކންމެވެސްހަދާތަކުެގ ތެރެއިން ޢަމަލުކުރަޢާބައިވެިރވެފަިއވާ މު

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. މި ގާނޫނުގައި އަިދވެސް މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހުމާލުވަމުން އޮީތ  ކަން އަޅުގަ

ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ފެންނަން މި  މު ބަދަލުތައްއްނޫނަށް އަންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިހަމަ ކުރީގެ ގާނޫނެކޭ ެއްއގޮަތށް މި ގާ

. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިއއްޒަތްތެިރ އިކަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން މި ބިލުގަނެތް

ދާތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެިހރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވެފަިއވާ ހަޢާވާމީ މުޤް އަަބއިނަލް ،މެންބަރުން މި ބިލު ފަރުމާކުރައްާވއިރު

ބަދަލުތައް މި ގާނޫނު ތެރެއިން ހިމަނާނެކަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ  ހަދާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަންޖެހޭޢާމު

ދާއިރު ިމ ގާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތެގ ިބލު ގާނޫނަކަށް ެވގެން އަިދވެސް މި ގާނޫނު މި ،ހަގަކޮށްލަން. ހަމައެާއއެީކގައި ފާ
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މިހާރުވެްސ ، ކުަރއްވަން އެބަެޖހޭ. އެހެންވީމާެއ ަގާވއިދުތައް ތަންފީޛު ،އް ހަދައި މަތީން ވަރަށް ގިނަ ަގވާއިުދތަކެ

ނޑު ދަނޑުމަީތގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ  ކުރުމުެގ ތުރުފަތުރުކަމާ ބެހޭ ގަވާއިދުަތކާިއ، އަދި ކަ

 މު ބަދަލުތައް ނާންނާތީ އްށް އަންނަންޖެހޭ މުހިާވއިދުތަކަހުރި ގަވާއިދުަތކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ގަ ދާއިރާަގއި

ވަީނ  ދިވެިހ ރައްޔިތުން މިހާރު މި ،ތަކާއި މި ދާއިާރގެ ތަފާުތ ހާދިސާތައް ހިނގައި މި ދާއިރާގެ ތަފާތު ެއކްސިެޑންޓު

ނުޑ އު ، . އެހެންވީމާއިކަންބޮުޑވުމެްއެގ ތެރޭގަ  ޑު ވަރަށް ބޮ ުލ މީދުކުރަން ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިއްއަުޅގަ

ޑުވުންތަކަްށ ޙައްލު ހޯއްދަވައިެދއްވުން. ފަދަ ކަންބޮޤްޞަދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިހުށަހަޅައިދެއްވި އެންމެ ބޮޑު މަ

ނޑު މަޖިލީހުން މި ބިލު ނިމިގެން، އެހެންވީމާ ދާއިރު މި ފަދަ ޮގތަކަށް ކުރިއެރުންތަެކއް ލިިބެގންދާނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

 މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.، އެހެންވީމާ ސް ަޝއްެކއް ނުކުރަން.އެްއވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަ 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ

ށް ަޓކަިއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ކަމަ

ދަންަނވަން.  ަކމާއެކު ޝުކުރުއަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ރިއްާޔ، ރައީސް ޔާމީނަށްހޫރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމް

ނ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދާއިރު ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެްއ ޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުަޙލާ ނިމިގެންމި ބިުލ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ދިމާވާ ކަންތައްތަުކގައި ަޙއްލު  ހުރި ނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. ެއއީ މި ބިލުގައި ައޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ .އީސްދޭންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބި އެތައް މަްސވެރިންގެ އެތަްއ  ،އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިވެމުން އެބަ ދޭ. ޭއގެ  އޮޑިދޯނިފަހަރެއް ަކނުޑގައި ބިންދައިގެންދާ މަންޒަރުތަާކިއ އަޑު އަުޅގަ

ދޭ. އޮިޑވެރިާޔެގ  ެވގެންދަނީ އެތަްއ ބައެްއގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުްނހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް އެބަ ނަތީޖާއަކަށް

ންނަ އުޅަނުދ އޮހަދާފައި އެްއގެ ލޯނު ަނގަިއގެން ން ުރފިޔާއަކުރި މަަސއްކަުތގެ އެަތއް މިލި އުމުރުން ؛އެތައް

ލަތްތަކުަގއި ެއ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަްށ ހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްލި  ،ބިންދައިގެންދިއުުމގެ ސަބަބުން

ދިއުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކއް ލިބިގެްނ ހީތެރިކަން ލަސްެވެގންންޖެހޭ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 

އަށް ވެސް ލިެބމުންދާ ގެއްލުންތަކަކީ ވެސް ވެރިޔާ  ގެޮއިޑދޯނީ ،އެބަ ދޭ. ފުރާނައަށް ލިބިދާ ގެއްލުންތަުކގެ އިތުރަށް

ަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެއާެއކު، އަޅުަގނޑު ފާހަ

ކުރާ އަުޅަގނޑުމެން މި ދަތުރުފަތުރު އަދި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުަގއި މަސްވެރިން ވެސް 
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 ،ވެރިއުޅަނދުތަކުން ވެސް ޢަމަލުުކރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކެއް ޤާިއމުކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނޭ ވަރަށް ބިރު

ެއކު ހުިރ  ހަތިޔާރާ .ހިތާމަހުރި ހާދިސާތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ އެތަްއ މޭލެއް ދުރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ

ނޑުމެންނަ ލަތްތަކުގަިއ ހާމިފަދަ ، ށް ފެނިފައި އެބަހުރި. އެެހންވީމާއުޅަނދުތަކުން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މާޒީގަިއ އަުޅގަ

 ގައި ލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް މީކުރާ ބޭފުޅުން ޢަމަން، ޚާއްޞަކޮށް ދަތުރުފަތުރުރާތު ވެސް އުޅަނުދގެ ވެރިފަ

 ،. ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި ކަންތަްއތަކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެފަދަ ބޯޓަކާ ދިމާލަށް ގޮސް ނެޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭ

ެގއްލުންާވ ވަރަްށ ިގނަ ކަންތައްތަްއ ދިމާވުްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާާވ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުަގއި ފުާރނައަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން ފެރީ ނިޒާމުގެ  އެކަީށގެންވޭ. ހަމައެާއއެުކ، ައޅުގަ

ްސޫކލު ކުދިން އަޅުަގނޑުމެން  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްަޞކޮށް ނުުކޅެދޭ މީހުންނާއި ،ތެރެއިން

ހޭ. އަދި ންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅެން އެބަ ޖެއެ ކުދީ ،ންދާއިުރގައި ގެ

 ،ފެރީތަކަށް އަރާއިުރގައި ނިފަހަރުން ބަދަލުވާއިރުަގިއ، އެކިެއިކ ދޯއެހީއަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ޚާއްޞަ ހަމައެއާެއކު، 

ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް މި ކަންތަްއ ކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ވެްސ  ތަްނކޮޅެއް ަރނގަޅު ،ފައިބާއިރުަގއި

ނުޑމެންނަށް ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް  ގެގާނޫނު ައޅުަގނޑު  ގޮުތގައި ފާހަަގކުރަން. ގެތެެރއިން އަުޅގަ

 . އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުވެސް ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުަރމުން އެބަ ދޭ ބޫލުކުރަން މިއަދުގަ

 ޞައްެވސް ފެރީތަކުން ދަތުރުކުރާ ޚާ އިވެްސ އަދި ހުޅުމާލޭގަ އިވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ވިލިނގިީލގަ

މުން މިހެން ހަދާތަން ފެންނަ ،ފައިބާ  ިއ،ދަގޫ ގޮތަކަްށ ފެރީއަށް އަރަނއުނުންާވ ފަރާތްތަކުްނ ވަރަށް ދަތި އެހީއަށް ބޭ

ން އެބަ ޖެހޭ. ހޯދަ އްލުޙަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި ާގނޫނުގެ ތެރެއިން މިކަހަލަ ކަ ، ބަ ދޭ. އެހެންވީމާއެ

ނޑަށް ދެންެނވޭނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމާ ކަމަށް ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާ  އި ވަންޏާ އަުޅގަ

ކަންތައްތަކަށް  . އެހެންނަމަވެސް، މިހެން ހުރިގުފަހުެވެގންދާނޭއްަތކަށް މައެއްބާރުލުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަ

ނޑުމެން މަސައް އްލުޙަދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް  ؛އްލުޙައަޅުަގނޑުމެން  ކަްތކުރުާމ ހޯދުމާ ދިމާއަށް އަޅުގަ

ނޑު ،ލާގަިއ މި ބިލަށްޙަހިނގާށޭ. ކޮމިޓީ މަރު  ،މެން މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި މި ކަންަތއް ކުރެވޭތޯ ބަަލމާހިނގާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދީއަށް ދީޙައްމަދުމެންބަރު އިބްރާހީމް މު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ގޮތުން މިފަދަ ގާނޫނެއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނޑުދަތުރުކުރާ ުއޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ

ކުރަްއާވ ހިސާބުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގުދީސްބިލު ތަ ،ގައި މިފަދަ ބިލެއް ނިމިއަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތު  ،ހެދިގެންދާއިރު

ނުޑމެން ބާރުތަކެއް ދޭން އެަބ ޖެހޭ. އަދި ކޯސްުޓގާުޑެގ  ކޯސްޓުާގޑަށް، އެމް.އެން.ޑީ.ެއފްގެ ކޯސްުޓގާޑަްށ އަުޅގަ

ނޑު ނޑު ކޭޕަބިލިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ވެްސ އަުޅގަ ގޮުތގަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ރާބޫލުކުގަމެން ވިސްނަންޖެޭހ. އަުޅގަ

ވަރަށް ޮބުޑ  ،ިލއްޔަުތ މަސްހުނިވެއޫކޯސްުޓގާޑު ދެބައި މީހުންގެ މަސްމިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މެރިން ޕޮލިސް ނުވަތަ 

ނުޑ ޅުންތަކެ އޮ ކަްށ ލަެތއްަގިއ އަބަދު އުޅެންޖެހޭ ޤައުމަހާގޮުތަގއި ހަނގުރާމަވެރި  ކުރާލުބޫގައް އަރަމުން އެަބ ދޭ. އަުޅގަ

ނޑު ލިއްޔަެތއް އޫވެހިރާއްޖޭގެ ކޯސްޓުާގޑުގެ މަސް ހިނދު، ދި ނުވާ އޮތް ތަނަކަށް އްދު ހަސަރަ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކަ

ނޑުަގއި ދިާމވާ އެިކެއކި ކަންަތއްތަުކގައި ހަަރކާތްތެރިވެހާވާހިނދު، ަކނުޑގެ  ދިާމވާ ކަންަތއްތަުކގަިއ  ،ލަތްތަުކގަިއ ކަ

ގާނޫނީ ގޮތުްނ އެ ބާރު ލިބިފައި އޮތް މުައއްސަާސއަކަށް ކޯްސޓުާގޑު  އި،ަސލަތައް ބަލައަދި މައް  ،ދީއިހޯދަ އްލުޙަ

 ،ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެެކން. މިހެން މި ދަންނަވަނީ ލިއްަޔތެއްއޫމި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މަސްހަދައިދިނުން އެއީ 

ކޮންބަެއއްޯތ  ތުަވގު ލަތެްއ ދިމާވާހާބަ އުޅޭ. ބޮޑު އޮުޅންތަކެއް އެ މިހާރު ކަންތައްތައް މި އޮްނނަ ގޮތުން ވަރަށް

ދާދި  ،ރަށް ބޮޑެިތ ސުވާލުތަެކއް އުފެދިވަ ަގއިމީ ،މެރިން ޕޮލިސްތޯ  ނުވަތަ ކޯސްުޓގާޑުތޯ .ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހެނީ

 ވެސް  ނދުއޮތް ހުޅުޭލ ނެރުމައްޗަށް ބޮޑު ަމއްސަލަަގނޑެއް ދިާމވި ހި މިދާކަށްދުވަހު ދިމާވި ލޯންެޗްއގައި ޯރެވގެން ތި

ވުެރ  މެރިންގ ޕޮލިސް އަދި ކޯްސޓުގާޑު ހަރަކާތްތެިރވިލެއް ަލސްކަން. ކޯސްުޓގާޑަށް ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ

ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މެރިން ޕޮލިސް ހަރަކާތްތެރިވި. އެހެންަނމަވެސް، ޯކސްޓުާގޑު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ވަރަށް 

ރަކަށް އަަދއި ކިރިޔާ އަިޑއަށް ނުގޮްސ ޮއްއވާ ޯކސްޓުގާޑަްށ ހަރަކާތްތެރިެވވުނީ. ލޯންުޗ ައދާނެވަ ،ހިތާމަޔާ އެްއކޮށް

ނުވެވުނު މަންޒަުރ ސް ކޯސްޓުގާަޑކަށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަރަކަށް، ިވއްސަކަށް މިނެޓު ފަހުންފަނަރައާދެ! ގާތްަގނަޑކަށް 

ނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އްުލކޮށްދެވޭޙަމިފަދަ ކަންތައްތައް ، ނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން

އެ ބޭފުޅުްނގެ  ،އަދި އެ ބޭނުްނވާ އާލަްތތަކާއި މެޝިނަރީތައް ޯހއްަދވައިެދއްަވއި ،ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހޯދަދެއްަވއި

 ބޫލުކުރާ ގަގާނޫެނއް ހެދުމަކުން އަޅުަގނޑު  ވުރެ ހަރުދަނާކޮށްދީގެން. ހަމައެކަނި ގަާވއިދެއް ނޫނީ ވަސީލަތްތައް މިހާރަށް

ބޮޑު ތަެނއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އްދު އެހާހަދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކނުޑ ސަރަ އްލެއް ނުވާނެ.ޙަ ގޮތުން މި ކަންކަން 

އަޅާލަން. މިއީ  އަޅުަގނޑުމެން ލަދުގަޭނ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ލަދުގަނޭ ލަިއފުޖެކެޓެއް

އްދުގައި ދަތުރުކުާރ ހަމި ސަރަ ނޫނީ ،ނޫނީ ހުޅުލެ ،ލައެއް. މިހާރުެވސް ހުޅުމާލެއްސައްުލކުރަންޖެހޭ މަޙައަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ގިނަ ފަހަރު ލައިފްޖެކެޓު ހޯދާ އިއްމު ފެރީތަުކގައާ ތަން. ކަމެއް  ވެސް ނުފެންނަ ވެސް ައުޅގަ

 ްށ ދެރައޭ. މިީއކީ ނޫން ކަންނޭނގެވަރަ އާދެ! ވަރަްށ ދެރައޭ. މި ވީގޮތް  ؛ވެްސ މި ބުނަނީ ދިމާވީމަ ކޮންމެ މީހަކު

 ،މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާކޮށް ނިމި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް ގެއަޅުަގނޑުމެން 



32 

 

ްށ ވިސްނުމަ އިކުރާ ހިސާބަށް ާދއިރު މި ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭަގއި ކޮިމޓީ ލެވެލްގަ ގުދީސް މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ތަ

 އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއި ތުްނބަރު. އަުޅގަ

 ލް ނަސީމަށް. ޞަފައި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

ނުޑ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ސަބުނާއޮތީ ވަރަްށ މު ދަންނަވާނީ ހުށަހެޅިފައި މި ަވގުެތއްަގއޭ. އާދެ! ވޭތުވެދިަޔ ދުަވސްތަކަކީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވަ ނޑު  ،ރަށް ގިނަ ހާދިސާތައް، ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާިދސާތައް ދިމާވެފައި އޮތް ދުަވސްވަރެއް. ެއގޮތުންކަ އަުޅގަ

ކަށް ވިސްނާލަން އެަބ ކަތަވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ،މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާުޙކުރަމުންދާއިރު ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ާރއްޖޭަގއިއޭޖެހެ  ުނވަަތ ފެރީތަކުގެ ބޭނުންކޮށް މި ،އުޅެނީ ަކނޑުދަތުުރފަތުރުކޮށް މި . އަުޅގަ

ހަމަ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުާރ ގޮތަށޭ. އެހާވެސް ގިނައިްނ  ގައިވާނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުއުޅެނީ ައޅުަގނޑު ދަންނަ 

ކުރަން މި ޖެހެނީ ހަމަ ންވެްސ ބޭނު އިުހރިހާ ކަމެއްގަ  ،އަޅުަގނޑުމެން އެއްރަށުްނ އަނެއް ރަށަްށ ދިއުމާއި 

އްކާތެިރކަމަށް އުޅަނުދތައް. ެއގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާމަތާއި ރަ ގެަކނޑު  ؛ނޑަކަށް ފެރީ ުނވަތަ ަކނޑުދަތުރުގާތްގަ 

ނުޑމެންނަށް ގިނަ  ފަހަރު ކަންތައްތައް ދިމާވެަފއިގައަޅުަގނޑު   ކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭ ހިތާމަވެިރ  ،ބޫުލކުރަން. އަުޅގަ

އް ދިމާވެފައި މި ހުންނަނީ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާނީ މިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެިރކަމުގެ ފިަޔވަޅުތައް ނޭޅުުމގެ ހާދިސާތަ

ނޑުަތކުަގއި ފެރީތައް ެއއް  .ސަބަބުންނޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މިހާރުވެްސ ވަރަށް ިދގު ދަތުރުތައް ވަރަށް ގަދަ ކަ

ން ފުރަިއގެން ެއ ދާންޖެހޭ ރަށަކަށް ދިއުމަށް ބޭނުން އެބަ ކުރޭ. ނުވަތަ މާެލއި ،ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ިދއުަމށް

ވަރަށް ދިގު ދަތުރެއް ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް. ެވސް އެއީ  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ ،މިގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ނަޑކަށް ފަސްަގޑިއިރު ުނަވތަ ހަގަޑިއިރު ކާށިދޫއަށް ދިއުމަށް ނޑެއް. ރު ވަރަށް ގައެބަ ނަގާ. ަނާގއި ޓަަކއި ގާްތގަ ދަ ކަ

ނޑަކީ  ،އަޅުަގނޑު ނުދެންނެވިޔަްސ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ގޮތެްއގަިއ. މިގޮތަށް މި  އްމުއާ ކާށިދޫ ކަ

ނޑު  ނުޑމެންނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ އިޞްލާޙުެވގެންދާއިރު މިފަަދ ކަންތައްތަކަްށ އަުޅގަ

ބޫލުކުރަން އެއްފަހަރާ ގަެވސް  . އަޅުަގނޑުމެންކަންތައްަތއް ރަނގަުޅެވގެންދާނޭ ާތނގައި ކުރިއަށް އޮތް ،ދަންނަވާނީ

ކަމަކަށް  ނުވަތަ ފެރީތައް އެއް ފެންވަރަކަށް ގެަނއުމަކީ އެީއކީ އަދި ފަސޭހަ ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް

ނޑު  ވެސް އަޅަންޖެހޭ  ދަންނަވާނީ ޮކންމެހެން ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިަޔވަޅުތަަކީކ އަުޅގަ
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ނުވަތަ  ހުޅުމާލޭ ،ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްަވއިފިއި ުކރީގަ ،ފިޔަވަޅުތަެކކޭ. މިހާރުވެސް

ރުތައް ކުރަްނ ވަރަށް ގިަނއިން ރާއްޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންމެ ދަތު ،ހުޅުލޭ، ވިލިނގިލި ވަރަށް ަކިއރި ހިސާބުތަކަށް

ނޑުމެންނަށް ބަސްތަކު ޞަފެރީތަުކގައި ާޚއް ،ޖެހޭ. ކުރާއިރު އެބަ  ންނާއި ނުވަަތ ގޮތެްއަގއި އެހެްނ ޤައުމުތަކުތައި އަުޅގަ

ނުޑ އަްނހެނުންނަށްއިސް ރަްށވެހީ ،ވެްސ ފާހަގަުކރެވޭ ރޭލުތަކުން ކުޑަކުދިންނަްށ  ،ންނަށް ނުވަތަ މާބަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އެބަ ފެނޭ ހުޅުލެއަށް ދަތުރުކުރާއިރުކުެރވިފައި ހުރޭ. އެހެންނަމަޞަޚާއް  ،ވެސް، އަުޅގަ

ނޑު އަންހެނުންނަށް އިނށީންނާނެ ތަންކޮޅެއް  އިފެރީގަނުވަތަ އެހެނިހެން ކައިރި ަތންތަނަށް  ދަތުރުކުާރއިރު މާބަ

މިފަދަ ބިލެއް ، އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ވެސް އިލެއްގަހާެވސް އެބަ ޖެހޭ. އެކަަހލަ  ވެސް ދެކޮޅަށް ދުވަސް ނުފެނިގެން

ނުޑ ދަންނަވާނީ ަތކާ އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީއަށް ބޭނުްނވާ ފަރާތް ޞަ ާޚއް ،އިޞްލާޙުކުެރވިގެންާދއިރު ައުޅގަ

ނޑިތަެކްއ ކުޞަޚާއް އިުމކުރަންޖެހޭނެ ޤާހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ނުވަތަ އިްސކަންދެވޭނެ ނިޒާެމްއ ވެސް ެރވިގެން ގޮ

ނޑު  ކަމަށް. ނޑުމެން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ  އި ގެ އެހީތެރިކަމާގަބޫލުކުރަން، ކޯސްޓްާގޑުހަމަ އަދި މި ބިލު އަޅުގަ

ގެ ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކޮބަިއތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ހުނުވަތަ މެރިން ޕޮލި

 ގޮތުގައި މި ބިލު ނިންމުން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް.ކަންތައްތަކަކީ ބަލާަފއި އެންމެ ފުރިހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނައިފަރު ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ަކނުޑގަިއ ދުްއާވ އުޅަނދުތައް ުދއްވުމާ ބެހޭ ) 78/69`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވާ އިޞްލާަޙކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު  ށް ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި( އަގާނޫނު

ނޑުމެންކުރިން ހެދިފައިވާ ގާއިޞްލާޙެކޭ. މި ގާނޫނަކީ ަވރަށް  ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތަށް ެގ ޫނނެއް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ މާ ގާނޫނަށް މި ނޑު ގޮތެްއގައި މި  ގެނެވޭ އިޞްލާޙު އައުން އަުޅގަ ބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެޭއ. މައިގަ

ނުޑގައި ުދއްވާ ުއޅަނދު ކުރުމަށް ޖިސްޓްރީންސް ނުވަތަ ރައިސަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދެވޭ ލަފަހަރު ރައިޞްލާޙަކީ މީ ކަ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ގެނެވޭ ިއޞްލާޙެއް. އާދެ! ކުރީަގއި އޮތް އުޫސލު ރިވައިސް  ނުވަތަ .ޓަކައި ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް

ނޑުމެން  ނުޑަގއި ުދއްާވ އުޅަނދުަތއް ދުްއވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ވާހަކަަދއްކާިއރުގަިއ އަުޅގަ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުަގއި ދުްއވާ  ،ންޖެހޭ މިތާނގައި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށްފާހަގަކޮށްލަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ކަ

ތަންފީޛީ ަމރުޙަލާތަކުން، ތަންފީޛީ ބާުރތަކުން ކުރާ ކަންަތއްތަކަށް  ފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްއުޅަނދު
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 ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކިއރުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު މިއަޅުަގނޑުމެން އަިލއަުޅވާލަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ރައްކާތެރި 

ަރއްކާތެިރކަމަށް  ؛ދިސާއެއްހާންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ ފެ ވަނީ ކާރިާސއެއް ހިނގީމަ ފިަޔވަޅުތަެކއް ެއޅޭތަން މި

މަކުރުން ކަމަށް. ދިސާއެއް ހިނގުުމގެ ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްޮކށް، ފުރިހަހާވާނީ 

ނޑުަގިއ އެންމެ ގިނައިން އުޅަނުދފަހަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްވެރިްނނަކީ މި ދިވެހި ކަ

ްށ ކުރާ ުވޒާރާއަޖިސްޓްރީހަމަެއކަނި އެ ތަކެތި ރަކުެރވޭއިރު ޖިސްޓްރީއެަތކެތި ރަ ،މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރު ބަނދެވި

ނު ކަމަށް މިނާއި ފުންމިނާއި އެޅިފައި ހުރި އިންޖީއެ އުޅަނދުފަހަރުގެ މިނާއި ދިގު މުވަނީ އެ ތަކެތީގެ،އްމުހި

ސަލާމަތީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ  ،ކުެރެވނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުަގނޑަށް މި ގަބޫލު

ވަކިން ޚާއްޞަކޮްށ  މަްސވެރި ުއޅަނދުފަހަރު އެކުބެލުންތައް މިއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ހަމައެއާ

ކުާރ ރު ެއބަ ބޭނުންކުރެވޭ ަޑިއވިންފެންނަނީ މަހަށް ދަތުރުކުރާއިރުަގިއ ވަރަށް ގިނައިން މިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ބަ ބަލަންޖެހޭ އެ އިުކއިޕްމަންޓް މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގައި. އަޅުަގނޑުމެން ތަންފީޛީ ބާރުތަކުން އެ

ކެއްތޯ. ނުވަތަ މި ތަކްިއޕްމަންޓުދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުެރވިދާނެ އިތަކަކީ މިދެންނެވި މަސްވެރި އުޅަނމަންޓުއިުކއިޕް

. މިދެންނެވި ކަންތައް ކުރެވިަފިއތޯކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އިންސްޕެކްޓު ތައް މި ހުރީ އިންސްޕެކްޓުއިުކއިޕްމަންޓު

ދިސާތައް މަދެއް ނޫން. އަދި މިކަމުގެ ހާމިުއނިޓީގައި ހިނގާ މަސްވެރި ކޮ ނުކުރެިވގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ މިއިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަށް މި އިލާއިްނ އާމްދަނީ ޢާއިލާތަކެްއ ހަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ނުވަތަ ޢާފެންނަނީ ގިނަ  ސަބަބުން އަުޅގަ

ތަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އިލާ ބިކަވާޢާށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެ ކަހޯދަމުންދާ ބައްޕަ ނުވަތަ ބޭބެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަ

 ،ރަްއކާތެރިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅިއްޖެ ނަމަ ،ކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ

 ކަމުަގއި. ޝުކުިރއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް. ަތއްތިބެވޭނެ ކަންަތއްކަންތަކުން ރައްކާތެިރވެ އަޅުަގނޑުމެން މި

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަލިފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ފައްޓަވަމުްނ  މަނިކުފާނު، އިއްަޒތްތެރި ރައީސްއާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީޔާ މު ކޮމިޓީގެ ލަފަ އްއާ  ،ވިދާޅުވި   ކޮިމޓީއަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މުއްއާ އެުކގައޭ. އަުޅގަ

ޓީ އޮންނަ ކޮމިޓީއަކުން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ގަޑި ަކނަޑއަޅުްއވަން ސިީޓއަކުން ދެންނެވީމާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޖޯރި

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންގެންދާނޭއެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް ނިމި  އެންމެ އިންާސފުވެރި ގޮތް ނޫންކަން ެއއީ.  ،. އަުޅގަ
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ވަރަްށ މު އިޞްލާޙެކޭ މީ. އް ވަރަށް މުހި ،ހަކަދަްއކަަވމުން ވިދާޅުވި އެހެން މިދެންނެވީ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާ

ކުރަްއވާ މި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތު  ،ދިގުކޮށް ވާަހކަދައްކަންޖެހޭ ިބލެކޭ މީ. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 5މިނެޓު އެބަ ލިބޭ ބަެއއް ާޕޓީތަކަށް. އަނެްއ ޕާޓީތަކަށް  3 ،ބައެއް ޕާޓީތަަކކީ މެންބަރުން މަދު ޕާޓީތަކެއް ކަމަށް ވާތީ 

ނޑަެއޅުމުގައި ހަވެްސ އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ،  ށް އެންމެ މިނެޓެއްމިނެޓު. މެންބަރަކަ މަޖެހޭ އުސޫލުަތެކްއ ގަިޑ ކަ

ނަޑއަުޅއް އެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވެފައި ހުންނަ ދާއިރާއަކަށް ބޭނުންވާ ޙައްޤު ބަސް ބުނެލާނެ ، ަވއިކަ

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަްއ ހަމަހަމަވެގެންދާނެ ކަމެްއ  ވަގުުތ ލިބޭނެ ގޮތަްށ ެއކަްނ ބައްޓަންކޮށްެދއްވުމަީކ ެއއީ

ނޑު ާފހަގަކުރަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭ ޖިސްޓްރީކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންެންއ ހަމައެކަނި ރަ ،ކަމެްއ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

މި ރާއްޖެއަީކ  .އިރުަކނޑު ދަތުރުފަތުރުުކރުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ އަންނަ ން ގަވާއިދުަތއް އިޞްލާުޙވާންވީނޫ

ނުޑ ެއކުލެވިފަިއ އޮްތ ަތނަކަށް ިއއްޒަތްތެރި  އި ތައް ހިނގަމުންދާ ާވހަކަ މިތާނގަދިސާހާވަރަށް ގިަނ  ،ާވއިރު ކަ

މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި. އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް މިއަދު. އެކަން ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ ހަރުދަާނ 

ިއމާރާތްތައް މާލޭގައި ކުރެވެުމން  ،ދުތަކެްއ ހެދެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަންއުސޫލުތަކަާކއި ަގާވއި

ކުރުވަމުން ގެންދަނީ ވި، އެ ތަންފީޛުއަންނައިރު ވަރަށް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އުސޫލެްއގެ ދަށުން އެ ކުރެހި، ފާސްކުރެ 

ނޑު ދަތުރުފަތުވެސް ލިބިގެން. ހަ އަދި އެ ހުއްދަ ނޑަކީ ޚާއްޞަކޮށް ެއއްގަމަށް ،ކުރާއިރުރުމަ އެގޮތަށް ކަ ުވެރ  ކަ

ދިސާތަްއ ހިނގުން ގާްތ ތަނަކަށް ވީހިނދު، އެ އުޅަނދުފަހަރަށް އެބަ ޖެހޭ އެކަށީގެްނވާ ހަރުދަނާ ހާނުރައްކާތެރި 

 ރަމުން އެ ކުންނަ ކުދިން ފަިއބަރު މަސައްކަތް އިުމކުރެވިަފއި ހުންނަން. މިހާރު އަލަށް ކިަޔވަިއގެން ނިކުޤާއް އުސޫލުތަކެ 

ންނަށް އެނގިަފއި ހުންނަ ހުނަރެއް ހަމައެކަނި ބޭނުންކޮށްލައިގެން. ސަުރކާުރން އެކަމަށް ހެދިފައި އޮންނަ ކުދީ އެ ،ދަނީ

ނޑު ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާިއ ަގާވިއދުތަކެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮެށްއ ނޫން. އު ޅަނެދއް ބަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މި ހުރިހާ އެއްޗަކާ ، އެ ެއއްެޗއް އުފުލާނެ ުބރަދަނާއެ ެއްއޗެްއގެ ދިގުމިާނއި  ،ނަސްކުރަނީ ފައިބަރުން ބަގަބޫލު

ވަރުެގ ފަށަނެއް ގުޭޅވަރަށް ޭއގަިއ ސްޓްރަްކަޗރަލް ގޮތުން ޭއގައި ބާރު ުހންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ އުަޅނދަކާ ގުޅޭ 

އެ  ަބއިތައް އެުކލެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނީ އަތުރާލެވިަފއި ހުރުން. މިނޫންވެސް އެެހން އުޅަނދުގެ ތައްށްހުރުން. ވަ

ނޑަށް ިނކުމެ  ނޑުތަެކއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. އެކަހަަލ އުޅަނދެއް ކަ ކުރާ މަސައްކަތްަތކާ ުގޅޭ ެއކަށީގެްނވާ މިންގަ

ނޑުތަކެއް ަކނޑަެއޅެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫން ކަމަށް ވަން ތައް ދިސާހާޏާމުން މި ބާވަތުގެ ހިތާމަވެރި ހަރުދަނާ މިންގަ

ނޑުމަތީ ނުކޮށް އޮތުމުގެ ޖިސްޓްރީހަދާފައި އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ރަ ގިނަވާނެ. ހަމައެކަނި  .ނުވާނެ ން ހިނގާލެއް މަދެއް ކަ

ަވގުތު  ސެޓްފިކެޓް ދޭ ވާދިަނސް ސީ ،މައްސަލަެއއް ނޫން. މިކަހަލަ ހަރުދަނާ ގަވާއިެދއް އޮންަނ ކަމަށް ވަންޏާ

 ގޮތަށްތޯ އެ  އެ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ ،ޅަނދުފަހަރު އޮތީ އެ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް އުބެލެންވާނެ  އިޓްރާންސްޕޯޓުން އަރަ

ެއްއެވސް ފެންވަރެއް ނުހުންނާނެ.  އިހެދިފައި ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އުޅަނދުތަކުގަ . އެ ފެންވަރަށްބައިތައް ހެދިފަ

ަފއިަބރު މަސައްކަްތ ކުެރވެމުންދާ  ާޚއްޞަކޮށް ،ކޮލިޓީެއއް ނުހުންނާނެ. ިވަޔފާރި އުސޫލުން ކަްނކުރެވެުމންދާއިރު
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ނޑިަވޅެްއގައި ޭއގަ ނުޑަގއި ނެތަސްމިްކސް އިދަ ނޑުަތއް ހުންނަންވާ މިންގަ ިމ  ،ކުރަންޖެހޭ ރޭޝިއޯ މިންގަ

މިފަދަ އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިގެން އަންނައިުރ  ،މައްސަލަތައް ދިމާވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

ާއ  ،ދިސާތައް ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުެރވިގެން ހާއިތުރަށް މީގެތެރޭަގއި މިފަދަ  ޙަލާގައިކޮމިޓީގެ މަރު

މެނުވީ  ެވގެން ޚިޔާލުތައް ޭއގެތެރެއަށް ވަެދ، މިހާރުން މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ އެުކގައި ކަްނުކރެވޭނެ ގޮތް

. ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްތައް ާރއްޖޭަގއި ހިނަގމަކުންނުދާނޭކަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަންފަދަ ގޮތަ އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދު މުބީނަށް.އަޙްމަ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ގާނޫނު ނަންބަރު  ަތއް ަކނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދު) 78/69ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ވާހަަކ  އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ފައި މިވާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ލޭށް ވިިލމާ( އަދުއްވުުމގެ ގާނޫނު

ނޑު މި އިޞްދަންނަވާލަން. އަދި މީގެ ނޑު އްލާޙުތަކާ ގުޭޅގޮތުން އެންމެ މުހިއިތުުރން އަޅުގަ މު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ދުމާ ވަނަ މާއްދާގައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް މިނިސްޓްރީން ހެ 4ބުނެވެދިޔަ ގާނޫނުގެ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީކަމެއްގެ މު އްކޮށްފަިއވާ ބައިަގއި އެންމެ މުހިގުޭޅގޮތުން ބަޔާން ނޑު  ،ގޮތެްއގައި އަުޅގަ ކަ

ނބަޔާ ގުޅޭ ތައް ރެޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަދިނުމާ. މި ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ޔާޑު ޑުމެން ގޮތުން އަުޅގަ

ލާޙުތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަމުން އަންނައިުރގަިއ ަވރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެން މު އިޞްއްޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ މުހި

ނޑުމެން މީގެކުީރަގއި ވާހަކަދެއްެކވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުތަކަޅުަގނޑުމެން މި ޔާޑުއަ ނޑުމެންގެ މި ކަ ހަރަކީ އޭގެ ވަިކ ށް ެނރޭ އޮޑިފަތަުކން ބަނދެގެން އަޅުގަ

ނޑުކޮލިޓީ މެިއންޓެއިން އިެޑއްގަ ސްޓޭންޑަ ޙަޤީޤަތުގަިއ  މެން އެބަ ޖެހޭ ކަށަވަރުކުރަން.ކުރެވިަފއި ހުރި އެއްެޗހިތޯ އަޅުގަ

އޮންނަނީ މަސްވެރިކަމަށް. މަސްވެިރކަމުން  އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ގިނަ ރައްޔިތުން ބަރޯާސވެފައި މި

އަންނަނީ. އަންނައިރުަގއި ެއ ބޭފުޅުން އެތައް ުދވަހަުކ  މެްނގެ ދިރިއުޅުްނ ހަމަޖައްސަމުން މިއަޅުަގނޑު

ވަރަށް ކުަޑުކަޑ  ،މަސައްކަތްކޮްށގެން ޢާއިލާތަުކން ހޯދާފައި ހުންނަ ފައިސާއިން ބަނދެފައި ހުންނަ އުަޅނދުފަހަރު

ނޑުމެންނަށް ކޮލިޓީ މެ ންނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެބަހުރި ވަރަށް ހިތާމަވެރި އިންޓެއި ވަގުުތކޮެޅއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ސާހާދި ޖެހެޔޭ މި ަގާވއިދުތައް ހެދިގެްނ  ބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަތައް ހިނގާފަ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެ އޮޑިފަހަރުތަްއ އެޕްޫރވްުކރަން ތަެކްއ ސްޓޭްނޑަޑް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ ުކރީގަިއ ަވކި ،އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަުރގެ ޑްރޯވިންަތކެއް ހުންނަން  ،ކުެރވޭތޯ ބަލަން. ސްޕެސިފިކު ޑްރޯވިންތަެކއްންއިންޓެއިމެ

ނޑުަތކަށް ބޭލޭއިުރގައި ހުޅަނގު މޫސުމުަގއި މި  އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮްށ ފައިަބރު އޮޑިފަހަރުތައް ބަނެދގެން ރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު ހާދި އި،ިވއްސާރަިއގަ  ދިމާވާ އެިކއެކި ތަކުން ަވރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަްއ ސާއަުޅގަ

ނޑު  ނުޑމެންނަށް އެނގިގެން ގޮ ،ބޫލުކުރަނީ ގައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުން އަންނަނީ. މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަ  ްއސަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނީ ،އެބަހުރި ަވކި ގޮތްތަކަކަށް ކުރެހުންތަްއ  ،ވަކި ސްޓޭންޑަޑަކަށް  ކޮންކްރިޓު މަސައްަކތް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޯވޭ. ހުއްދައެއް ދޭކަށް  ހަަމ  ،އޮިޑއެއް ބަންނާކަށް ،އެޕްރޫްވކުރެިވގެން. އެކަހަލަ ެއއްވެސް ކަމެއް އަުޅގަ

 އީ މި ؛ބާލަނީ. ބާލައިގެންލާފައި އޮޑިފަހަރު ބަނދެގެްނ އިކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ގޮސް އަމިއްލައަށް ކުރެހުމެއް ކުރަހަ 

ބޭންކު ލޯނާއި އެތައް ަބއިވަުރ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިގެން ައންނަ ކަންތައްތައް މިއީ. މުިޅ ޢާއިލާއިން އެތައް ަބއެްއގެ 

ކަންކަން ނިމިގެން މި އަންނަނީ ކުޑަކުޑަ ަވގުުތކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި އޮޑިފަހަރު ހުރި ދިރިއުޅުން އެ ކަމަކަށް ބިނާވެފައި 

ދަނީ. ގިނަފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންަކން މިހެން ވެގެންދާއިރުަގިއ  މުޅި ކަންތައްަތއް ފަނާވެގެން މި ،ރިވެދެބު

 ؛ރެންސްކުރެވިފަިއ ެވސް ހުންނަނީކީ ނޫން. އެ ކަންކަން ެބލޭނެ ނިޒާމު ވެްސ އޮންނަންއަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޝު 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ  މި ކަންކަން ނިިމގެން  އި ގައަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ  .އެދެންއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އެދެން  ަގއި،އަންނައިރު ސީ ވާދިނަސްެގ މި ަގވާއިދަްށ އިޞްލާޙުކުރެިވގެން އަންނަިއރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ގެ މައްޗަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. ެއކަންކަމު ވާހަކަ

ނޑުމެްނނަށް މީގެތެރޭަގއި އެޓެ ،ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް  އި،ްނޑުުކރެވޭނީ ކޮްނގޮތެއްތޯ ބަލަ އެއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯދެން އޮތީ ކޮން  ނުޑ އްއްެލއްތޯ ބަލައިލުމަކީ ވަރަށް މުހިޙަމިއަށް އަުޅގަ މު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީގައިދެކެން.  ނޑުމެްނެގ މުޅި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވެސް ފާހަގަކުިރ ފަދައިން އާދެ! އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުގެ މަްއޗަށް. ަކނުޑގަިއ  ނޑު ދަތުރުފަތުރު ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ އަދިވެސް ހަމަ ކަ ރައްޔިތުންގެ މަިއގަ

އަންނައިރުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ ވަރަްށ މި ދަތުރު ކުރަމުން  .އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުކުރަމުން މި

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން މިފަދަ ކަމެއް ނިމިގެން އްމުހި ނޑުމެން ދެކެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ މު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަ

ނޑުމަ ،އަންނައިރުަގއި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ތީަގއި ލިބޭނެ އެންމެ ރައްިޔތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަ

ޖެހޭ. މީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ައޅުަގނޑު  ފަދަ ގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުތަާކއި ގާނޫނުތައް ހެދިގެން އަްނނައިރު ބަލަން އެބަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްކުރަމުން އަންނައިރުަގއި ސަލާމަތީ ،ބޫލުކުރާހިތް އެބައޮތް ގަ  ؛ައޅުގަ

މާވާ ކަންކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ދި

މިކަާމ ގުޭޅ އެިކއެިކ ުވޒާރާތަުކެގ  ؛ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް އަދި މެރިން ޕޮލިސް ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ 

ނޑުމެން މި ކަންކަން ފައިނަލްކުރުމަީކ އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔާ ެވސް މަޝްވަާރ ހޯދައިގެން އަ ،ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން ުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުކުރަން ހުރީ އްވަރަށް މުހި ނޑު ދެކެން. އެހެނީ މި ކަންކަމުގައި އަުޅގަ މު ކަމެއް ކަުމަގއި އަުޅގަ

. މު އޭރިޔާސްތަަކކަކީ ކޮބައިޯތ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާނެއް މުހި ،ކޮންކޮން ދިމާތަކެއްތޯ

އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ަމޝްވަރާ ެވސް މީަގއި ހިމެނިގެންދާ ގޮތަށް މެނުވީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންކަން ކުރުމަކީ 

ނޑު ދެކެން.  އާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހަމައަްށ ވާސިލުވުމަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެން ބޭނުންއެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މި އި  ،ޞްލާޙުކުރެިވގެން ައންނައިރުގައި އަުޅގަ

ަފއިބަރު މަސަްއކަތްކުާރއިރުަގިއ  ،ްނކުރަންއިންޓއިަވރަށް ބޮޑަށް ޮއޑިފަހަރުތަކުގެ ކޮލިޓީ މެ ؛މީގައި ރަނގަޅު ިނޒާމެއް

އަދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ހުއްދަދީފަިއ  ؛ޓޭވެްސ އެބަޖެހޭ އޮންނަން. އެ ސްޓޭންޑަޑް ހިފެހެއް އެ މިކްސް ރޭޝިއޯެއއް

ޖެހޭ އޮންނަން. ސީދާ ކުރެހުންތައް ކުރަހައިގެން  ެވސް އެބަ ތިބި ފަރާތްތަކަށް މެނުވީ މި ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތެއް

ެގ ވަިކ ފެންވަރެއް  ިއ،ސަރުކާރުން ުހއްދަދެވިފައި އޮންނަ ވަކި ކޮލިީޓއެްއގަ ،އެ ކަްނކަން ކުިރޔަށް ގެންދާއިރުަގއި

ތަޢުލީމެއް މި ކަމުގައި ލިބިފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ނޫނިއްޔާ މި ކަންކަން ކުރުުމގެ ހުއްދަދީގެން އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެން ސާވަރަށް ހިތާމަވެރި ބަިއވަރު ހާދި ،ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުެވގެން. ވަރަށް ގިނަ  ދިރިއުޅުން މި  ގެތައް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭ ވަރަށް ޮބޑެތި ެގއްލުންތައް ޙަޤީޤަުތގަިއ ލިބިފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ. ައނބުރާ ބެކުއެ ކަންކަމަކީ ގޮްސ، ހިނގާ

ނޑު މި ކަންކަަމީކ ކުރީަގއި ،އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން އްޒަތްތެރި މެންބަރުން އި  ެމންގެެވސް އަުޅގަ

ކެއް ހަމަޖެހިގެން އަންނައިރުގަިއ ބަލިމީހުންނަށް ވެސް އަދި ފެރީތަކާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަ ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ނޑު މީހު ިމހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ  އިދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވެސް އެކަީށގެންވާ ސީޓުަތކަކާ  ،ނަށް ވެސްންމާބަ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަ ،ގޮތަށް ށް އުއްމީދުކުރަން. ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް މި ގަވާއިދުތައް ހެދިގެން ައންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ގިނަ މެންބަރުން މި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ،އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ  ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ރަްއޔިުތންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް  ،މި ކަންކަން އިއެްއވެސް ކަހަލަ ސިާޔސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނުބާްއވަ 

ލާބަޔަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ިވސްނަަވއިގެން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްތަްއ  އިވާރައްޔިތުންގެ ހެ ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ށް ގެްނގޮސް ނިންމާލަދޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.އަކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި އަރުވަނީ ދިްއގަރު ދާއިރާގެ  ތު މިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞައިޝުކުރިއްޔާ 

 މައުމޫނަށް.  ސްއަޙްމަދު ފާރި

 

 މައުމޫނު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރި
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ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު ހުށަހެޅިފަިއ މިއި ޝުކުރިއްާޔ  ށުން ވާ އިޞްލާުޙގެ ދަ އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ކުީރގައި ުނކުރެޭވ އިތުރު އިޤްތިޞާދީ މަަސއްކަތްތަެކއް ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވިގެންދާނެ. ާޚއްަޞ 

ސްޓްރީކުރެްއވުމުގެ ސަބަބުްނ އެ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖި ،ގޮތެްއގައި ބޭުރގެ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީކުެރވި

ކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ދިވެހި އިމުޤާ ޕަންޝިޕް ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެގުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އޯފީ

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އި ންކަމުން، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޝިޕްއޯނަރުންަނށް ރާއްޖޭގެ ދިދައިގަ ސަރުކާރަށް. އެހެ

ނޫނިއްޔާ ެއ  ،ކަންޓްރީޒް  ގްތަނަކީ ފްލެ ދަ ތަންސިންގަޕޫރު، ލައިބީިރޔާ، ޕެނަމާ ފަ ؛ހުޅުވިގެންދާނެ. ައއްުޑއަްއސަާވނެ

ތަކަށް މި ރު ދުއްވާ ަޤުއމުތައް. އެ ަޤއުމުކޮްށގެން ދުނިޔޭެގ ވަރަށް ގިަނ އުޅަނދުފަހަރަޖިސްޓްރީ އިޤައުމުތަކުގަ 

 ގެ ދަށުން ކޮށްގެްނ ލިބިދޭ ފުރުޞަތުއުމުތަުކގެ ގާނޫނުތައް ބަްއޓަންޤައެ  ،މަސައްކަތް ކޮްށގެން މިގޮތަށް އެ މީހުންގެ

ިއތުރުން އެ ޤައުމުތަުކގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް އާމްދަީނ އާމްދަނީ ލިބިގެންދޭ. އަދި ޭއގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ށްދައުލަތަ

ައދި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ  ،އިތުރު އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ،ހޯދުމުގެ

ނޑު ވަ ރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ގަދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާެވގެން

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ އްޒަތްތެއި  އުތުރު ދާއިާރގެ މައްޗަްނޮގޅީއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް.މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނުޑަގއި ދުއްޗާ ކަދައްކަނީ ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ އްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އި

 ،ވާއިރު  ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަެކްއގެ ވާހަކަތަެކއް ކަމަށްަރޖިސްޓްރީ .އްާސ ބެހޭ ގޮތުންއެްއޗެ

ނޑުމެން އައެީކގަިއ ކުރި  އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަްށ ިވސްނުންތެރިަކމާ ށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ އުޅަނދުފަހަރު ައޅުގަ އިގެން ބޭރުގެ ފަާރތްތަކެްއގެއަށް ބަލަދަނީ. އާމްދަންނަވާލަންޖެހޭ

ނޑު ،ކުރާ ވާހަކަ ަދއްާކފައިރަޖިސްޓްރީ  ގާނޫނުގެ ތެެރއިްނ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހުރިހާމި މެން މިއަދު އަދި  އަުޅގަ

ނުޑަގއި ދުއްާވ  ،ބަ ސުވާލުއުފެދޭއަޅުަގނޑުމެންަނށް އެ، ކަމެއް ަގވާއިދަށް މިއަދު ދޫކޮްށލަމުންދާއިރު ދެ ދަރަޖައެްއގެ ކަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ސުާވލުއުފެދޭތޯއުޅަނދުފަހަރު އަޅުަގނޑުމެނގެ ރާއްޭޖގައި އުޅޭނީ ނޑުމެންެގ  ،. ައޅުގަ އަުޅގަ

އި ުދްއާވ ނުަވތަ ރާއްޖޭގެ އެތެޭރގަ ހި،ރާއްޖޭަގއި މި އުަފއްދާ ުއޅަނދުފަހަރު ހުންނަންޖެހޭނީ ބޭރުން އެ ގެންނަ ެއއްޗެ
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ނޑުމެންގެ  ،ތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ުސވާލުއުފެދޭއިއެްއޗެހީގެ ސްޓޭންޑަްޑ ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް ހެދިފަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ިޑެވލޮޕްމެންޓް ބޭންކެއް ؛ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  ،ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ނެތި އަުޅގަ

ގަިއގެްނ ރާއްޖޭެގ މަސްވެރިން ެއއަދަށް ލޯނުނަގަިއގެން ަކނުޑގަިއ ށް އިންޓްެރސްޓް ނަ އަ 12، %11ބޭންކުތަކުން %

 މީހުން އެވަރު އިންޓްެރސްޓް ބޭންުކތަކަށް ދައްކަމުންދާއިރު އެ އެ ،އުޅަނދުފަހަރު ހަދައިގެން ،ދުއްވާ ެއއްޗެހި 

ތާނގައި އިންޓްރެސްްޓ މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ުއޅަނދުފަހަރު އެައށްވުރެ ފަސޭހަ ގޮތުަގއި ބޭުރ ތަން

ނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ ކޮމްޕީޓު އެއާ، ރޭޓްސް އެއްޗެހި ހުންނައިރު ބޭފުޅުންނަށް  ކުރެވޭނީ. ތިއަުޅގަ

އަތޮޅު ތަންތާނގައި  ރާއްޭޖގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ބޯޓް ބިލްޑިންގ އިންޑަސްޓްީރެއއް ޮއވޭ. ރ. ،ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނއެ

މީހުންގެ  ވަޑިން ޭއެގތެރެއިން ހޯދާ އާމްދަނީގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ، އެ ،ޓު ބަނދެގެންމީހުން ބޯ މީހުން ދިރިއުޅެނީ އެ

ނުޑމެން ހަމަ ޚިޔާލުކޮށް އިގޮަތކާ ދޭތެރޭގަ އެ އިންަޑސްޓްރީއަށް ވާނެ ނޑުމެން  ،ވެސް އަުޅގަ ފިކުރުުކރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ރާއްޭޖގަިއ އަޅުގަ  ،މިއަދު މިނިސްޓްރީއަކަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލާއިރު  ނޑުމެންނަށް މިއަދު ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި ތިބެގެން ބަލަންޖެހޭ އަދި ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން  ،އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަަމ ދޫކޮށްލާނީތޯ ޓްރާންސް ،ވަކާލާތުކުރަްނ ތިބޭ ބަަޔކަށް ާވއިރު ޕޯްޓ ިމކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސުވާލުއުފެދޭ މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ އޭގެތެެރިއން އެ ކަމެއް. އަދި  ބޭފުޅުން ހައްދަވާ ަގާވއިދަކަށް. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ނޑުަގއި ުދއްާވ  ،ގޮތުްނ ވެސް ދަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ މިހާރުވެސް އަުޅގަ ކަ

ސިޔާީސ ޕާޓީައކުން  ؛އްަތއް މި ބެެލނީ ހަމައެކަނި ސިޔާީސ ެއްއވުމެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ުއޅަނދުފަހަރުގެ ކަންތަ

ނުޑަގއި އުޅޭ ސިފައިންާނއި ކޯސްްޓގާޑާ ނިކުމެގެން އުޅެންޖެހެ ނީ މާލޭގައި ެއއްވުެމއް ބާްއވާ ވާަހކަ އިިވއްޖެްއޔާ މުޅި ކަ

ނޑުމެންގެ  މި މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ހަމައެކަނި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެންދިޔައީ އަުޅގަ

 ޑެންެޓއް ހިނގީނުވަތަ އެްކސި ،ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުްއަވާވ އުޅަނދުކޮޅު ގޮވީ ،ރާއްޖޭަގއި

ެވސް ބަލަންޖެހޭވަރަށް ނުބެލި  މީހުންނަށް އޭގެ ސަލާމަީތ ކަންތައްތައް ހަމަަގއިމު ެވސް އެ ެވގެންދިަޔއިރު ކަމެއް

 ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ އެްއވުމަށް ނުކުެމގެން ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން އެ  އްޓާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އެނގޭ ހު

މީހުން މާލެއަށް އަންނަން  ޓަކައި އެ މީހުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް އެ، ނޫނުއަސާސީން އެ ލިބިދޭ ޙައްޤުޤާ މީހުންނަށް 

 އެ ،ނުވަތަ އެކި ގޮތްގޮތަށް ހުްއޓަން އުޅުމުގެ ބަދަލުަގއި ،ކަދައްަކިއގެންމާލެއަށް ނާދެވޭނޭ ކިޔަިއގެން ވާހަ  ،އުޅުނީމާ

ކަންކަން ކުރެވޭތޯ ބަލަންވީ.  މީހުން ރުޖޫޢަވެގެން މި މީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އެ ވެސް އެ މީހުންގެ ކަންކަމަށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ުސވާލުއުފެދޭ މިހާރު އުެފދިފައި ސަްށ އްޖިސްޓްރީކުެރވިގެން ުދްއވާ ެއއްޗެ މިހާރު ރަ ،އަނެއްާކ އަުޅގަ

ނުޑގައި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރު.  ހުރިވެސް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މިހާރު އެބަ ވާނީ ހިނެއްތޯ؟ ގައިމު ބާލައިގެން ކަ

ައނެއްކާެވސް އެ އެްއޗެހި ެގންގޮސް ސަުރކާރުން ހަާދ  ،އެހެންވީމާ، މި އުޅަނދުފަހަރު އަނެްއކާ ހުއްޓާަފއި

ވެްސ މިކަން  ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ޮއޅުންފިލުވަންޖެހޭނެ. ހަމަގައިމު ނޫންތޯ ،ޑަޑަށް ގެންދަން ބުާނނީތޯސްޓޭން
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ދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން  ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޭނާުރގެ ވާހަކަ. މި މި ،ކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ

މެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަުތގެ ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ އެންމެން ބަރޯސާވެ ހިންގާ އެން

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 ނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކު

ނޑުަގއި ދުްއވާ ުއޅަނދު ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 78/69ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު  ( ކަ

ނޑުއީހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ތާ ،ގެނެވިފައިވާ  ށް މިއަ  ،ން. އެހެންނަމަވެސްވެސް ދަންނަވަ ދުުކރާ ވާހަކަ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ވީާހެވސް ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނެިވގެންދިއުން  ،އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީން ބައްަލވާއިރު 

ގޮތުްނ  ވެސް ަކނުޑގަިއ ދުއްާވ އުޅަނދުތަާކ ބެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އެންމެ ފުރަތަމަ މުހިއްއެއީ ވަރަށް މު

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަްށ ކަންބޮޑުވި ހާދިސާެއއް ހިަގއިގެން އެވާހަކަދެްއކު ދިޔައީ. ާރއްޖޭެގ  މުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ވާަހަކ  ވެސް ވަރަްށ ބޮޑެތި އަނިޔާތަެކްއވި ބިކަނބަލުންނަށްނމަނިކުފާނުގެ އަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި އެ

ނޑުމެން  ޅު ޮގވަިއެގންދިޔަ ގޮވުުމގެ ހާދިސާއިން. އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއިވގެންދިަޔއީ ރަސްމީ ލޯންޗުކޮ ކަންތަކާ އަުޅގަ

ހަމަ އެފަދަ އުޅަނދުތަުކެގ  ،ކަ ދަންނަވަން. އަދި މި ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނެޭވއިރުހަވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާ ވާ 

ގެނެިވގެންދިއުން މިީއ ވަރަްށ އެންމެ ބޮޑަކަށް ކަށަވަުރކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް އިޞްލާޙުަތއް  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން ވީ 

ނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްއި ކަމުގަ  މު ކަމެއްހިއްމު ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން އަުޅގަ ެވސް  ެވސް އަުޅގަ

މަސްެވރިކަމަށް ބައެއް ރަށްރަށުން  ،ކަމަށް ވާއިރު ރާއްޭޖގައި މަްސވެރިކަމަކީ މިއީ އިޤްތިޞާދީ އެއް ލޭނާރު ،އެނގޭނެ

މަކުނުދޫއަކީ ެވސް ވަރަށް ގިނަ މަްސވެރި  ހދ. ،ށް ގިނަ އުޅަނދުަތއް ބޭނުންކުރަމުންދޭ. އެގޮުތންއެބަ ވަރަ

ވެަފއިާވ  ރަށުގެ ރަްއިޔތުންގެ މައިަގނުޑގެ މަސައްަކތަކަށް މަސްވެރިކަން އަދި އެ ،ުހންނައެރަށެްއގައި އުޅަނދުތަކެއް 

ލާޙުތައް ގެެނވޭއިުރ އެފަދަ މަސްވެރި ރަށްރަށަށް ވެސް މިފަދަ އިޞް  ،ރަށް. ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އްއެ

ނޑަެއޅުން މިއީ ވަރަްށ މު ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މީގެއިތުރުްނ  މުހިއްއިތުރަށް ފަސޭހަވާނެ ފަދަ ގޮްތތައް ކަ ކަމެއް އަުޅގަ

ބޭރު ދުނިޭޔަގިއ  ،ތުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ގެނެޭވ އިްޞލާޙުތަކުގެ ތެޭރގަިއ އެބަ އާ ކަންތައްތަެކއް ތަޢާރަފުެވގެންދޭ. އެގޮ

 ވެސް އައިސްަފއި އެބަ  ކުރުމުގެ ާވހަކަރު ރާއްޖޭގެ ަކނޑުތަުކގައި ދަތު އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު

ގަާވއިދުތައް ރަނގަޅަްށ  ،ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި މިއީ ރަނގަޅު ަގވާއިދުތަެކްއގެ ދަށުން އޮވޭ. މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ
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ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ،ވިއްޖެ ނަމަލެ އިއެކުަލވަ ކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙިލްމީއަށް. هللا ދުސަޢު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑަގއި ދުްއވާ އުޅަނުދތައް ދުްއވުމާ) 78/69ގާނޫނު ނަންބަރު ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި  ( ބެހޭ ގާނޫނު ކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުއަ  އަހަރު 37މު އިޞްާލޙެކޭ. ގާނޫނަކީ ހިއްށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެްއ މިހާރު ޒަމާނާ ެއްއގޮތަށް އަންނަންެޖހޭނެ ،ވެފަިއވާ ގާނޫނަކަށް ވީހިނދު ކަމަށް އަުޅގަ

ފަިއވާ ޅިހެވަނަ މާއްދާގައި ހުށަ 5ޞްލާޙުގެ މި އި ،ނެ. އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީވޭމެންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެން

ނޑުމެަނށް މިހާތަނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގުން ކަމަށް ވެއްޖެ  ގަާވއިދުތައް ހެދިއްޖެ އްޔާމުން އަުޅގަ

ްއޔާމުން މާޒީަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކަމަށް ވެއްޖެ ދުރުވެގެންދާނޭ. މި ގަާވއިދުަތކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މުސްތަޤުބަުލގަިއ  އެއަށް، ެވސް ސްޔަތަަޞއްލީ ނުލިބުނު ކަމުގަިއ ވި  ާހދިސާތަކުން އަދިހިނގާފައި ހުރި ހިތާމަވެރި 

އެނަމާ ބޯޓުގެ ކާރިސާައކީ މިފަދަ ، ދެ! އެގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ބަލާއިރުއޭގެ ބޭނުންތެރިކަން އިހުާސސްެވގެންދާނެ. އާ

ުރ ކަމަށް އޭ ނުވާ ހާދިސާއެއްން ގުން އެކަށީގެހިނ ،ނަމަ ގާނޫނުތަކެއް ހެދިފައި ުނވަތަ ގަާވއިދުތަެކއް ހެދިފައި އޮތް 

ނުޑގައި ބިންދަިއގެްނދިއުމާއެާއއެީކގައި ބޮޑެތި މަސްދޯނިފަހަވާހަކަދެެކވިފަިއވޭ. ހަމަ ތައް އެހާ އަދި ދޯނި ،ރުތައް މާކަ

ނޑުމެންނަށް އަރައި ދޯނިތަްއ ހަލާކުވެގެން  ޮގްސ ފަރަށްރަނގަޅަށް ނުބެލިގެން ގޮސްފަިއވާކަްނ އެއީ އަުޅގަ

ކަމަށް  ވަަނ މާއްދާގައި ދަންަނވާފަިއވާ ގަާވއިދުތައް ހެދިއްޖެ 5ގާނޫނުގެ  މިހާރު މި ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.ގަ

 .ެވގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކަށް  އްޔާމުން މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން އެއީ ދުރުވެއްޖެ 

 ،ފަދައިން ތެރި މެންބަރު މުީބން އެ ވިދާުޅވިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތްބިލެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުެރވުނުހެން

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ؛ދޯނިތައް ފައިބަރު ދޯނިތަްއ ޚާއްޞަކޮށް ބަނުމުަގއި ިމހާރު އޮންނަ އުސޫލުން އަުޅގަ

ކިަތއް  ،ނީކީ ކިާހވަރަކަށްތޯބެލުންތަކެއް ބަލަންޖެހޭކަން ެވސް. ކޯޓުަތއް ނޫނިްއޔާމުން ޭލޔަރުތައް އަޅަމުންދާއިރު އެ ައޅަ

ެވސް  ކުރަމުންދަނީ. އެކަންއެގޮތަށްތޯ މަަސއްކަތް  ،އްާޔ މިކްސް ރޭޝިޯއއަކީ ކޮަބއިތޯނޫނި ،ނީލޭޔަރުތޯ އަޅަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ަވރަށް ދެރަކޮށް ވެސް އެބަހުރި އެގޮތަށް ބަނދެފައި ހުރުުމގެ ސަބަބުން ހަމަ ވަރަށް 

އަްށ ޔާދޯނިވެރި އޮިޑވެރިާޔއަށް، ނުވަތް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ބިންދައިެގންދޯނި ރު ކަންަތއްތައް ދާއި ވެސް އާދަިއގެ ގޮތަކަށް



43 

 

ނޑުވަރަށް ބޮޑެތި ގެއް އިނިއްޔާ ފަޅުވެރިންނަށް ވެްސ އޭގަ ނޫ މި  ،ފާަހގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުން ލުްނތަކެއް ވާކަން އަުޅގަ

ސް ބެލެހެްއޓޭނެ ޔަވި އިދި ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ބަންަކމުގައަ  ،ވެސް  ދާއިރު ެބލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގަާވއިދުތައް ހެދެމުން

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިެވސް އެބަ ހަމަޖެހިގެން ގޮތެއް  ކަމެއް. މުހިއްޔާ ވަރަށް މުއްއްޖެވެ  ދާންޖެހުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. ޖުމްހޫރީ ވަނީ ހަމަވެފަ ގެ ަވގުތުގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ވަގުތުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ . އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މިވަނީ ހަމަެވފަ ޕާޓީގެ ަވގުތު

 މްދީދީއަށް. އިބްރާހީ

 

 ންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޑު) 78/69ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ގެނެވޭ  ށް މި( އަދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ކަ

ނޑު ނޑުއީވެސް ތާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ ނޑު ދަތުރުކުރާ  ދުކުރަން. އަުޅގަ  ވެްސ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކަ

ނޑަށް ފެތޭ ކަހަލަމި އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ  ،އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ ގޮތުން ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެޭވއިރު   ،ކަ

ނޑުދަތުރު ނޑުތަުކގަިއ  ޖެހޭ. ވަރުގެ ުއޅަނދުފަހަރަށް ވާން އެބަެއންމެ ރަނގަޅު ފެން ،ކުރަން ކަމުދާކަ ރާއްޖޭގެ ކަ

ށް ފާހަގަުކރެވޭ. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް މި މެންނަށް ގިނަވަމުންދާކަން އަޅުަގނޑުހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދުވަހުން ދުވަހަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ދިެވހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބާުރބޮޑުެވގެންދާ ފެނޭ.  ތަން ވެސް ައޅުގަ

ނުޑގެ ސަރަމެރިން ފުލުހު ،ުގޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްޞަކޮށް ދިފާޢީ ބާރުގެ؛ ސަރުކާރުގެ ކަމާ އްުދ ހަންނާ އަދި ކަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ.  ،ރަދުތައް ޮބޑުވެ ޚަބަލަހައްޓާ ސިފައިންގެ ަފއުޖުަތކަށް ޭއގެ  ގެއްލުންތަްއ ވަމުންދާކަން އަުޅގަ

ނޑުދަތުރުކުަރއްާވ  ،ކަްނކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެެނވޭއިރު  އެހެންވީމާ، މި ކަ

ނޑުމެން ބައްޓަންކޮށް ނިންމާއިރުގާބެހޭ  ހަރާއުޅަނދުފަ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ،ނޫނު އަޅުގަ

ނޑުދަތުރާ  ގޮތުން އެޅިފައިވާ ފިަޔަވޅުތަކާއި މި ބެހޭ ކުރާ އުޅަނުދފަހަރު ދަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމު ކަންކަމަށް ބަލަިއގެން ކަ

ގަާވއިދާ ޚިލާފުާވ ފަރާތްތަާކ  ،އެހެންނަމަވެސް  .މިހާރުވެސް ަގވާއިުދތަކެއް އޮވޭ ޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސަން އެބަ

ޖެހޭ. އެހެްނވީމާ،  ދޭތެރޭގައި ިފޔަވަުޅއެޅޭނެ ިނާޒމެއް ނޯވޭ މިހާރަކު. ެއ ނިޒާުމގެ ދަށުން ފިަޔވަޅު ވެސް އެެޅން އެބަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ މިގާމި  ޒިންާމވާ  އިމިކަމުގަ  ،އްތަކަށް ެވސް ރިޢާަޔތްކޮށްކަންތަ ނޫނުތައް ބައްޓަްނވެގެންާދއިރު އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުަރން. އަދި ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ހަމަ އެާއއެްއކޮށް  ގޮތުން ވެްސ ކަންކަން މީގެތެރޭ ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ދަުތރުކުރުމާ  ގައިޅަނދުފަހަރުގޮތުން އެ އު ސަލާމަތީ  ،ހުންނަންޖެހޭ އިބެހޭ އުޅަނދުފަހަރުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަ
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ނޑުތަްއ ވެސް ފާހަގަކުރަން. ގިނަ މެންބަރު ވެސް ހަމަ އެކަމަށް  ރައްކާތެރިކަުމގެ ގޮތުން އެޅިަފއިވާ ހަރުދަނާ މިންގަ

ނުޑ ވެސް ފާހަަގކޮށްލާ ބަެއއް ކަްނތައްތައް މި ދަންނަވާލަނީ.  އަލިއަުޅވާފައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކަވއިފި. ޭއގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

މުންދާއިރު، އެ ނަ ޚާއްޞަކޮށް ފައިބަރު ދޯނިފަހަރާއި އުޅަނދުފަހަރު ބަން ،ރާއްޖޭގައި  ؛ރު މި ބަންނަރާއްޖޭގެ މިހާ

ނުޑތައް ބަލާނެ ނިޒާމެއް، ނޫނިްއޔާ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަކުން ބައްލަވާފައި އެ ބޭފުޅުން ދޭ  އެްއޗެހީަގއި ހުންނަ މިންގަ

ކަހަަލ  އެ އުޅަނދުފަހަރު ބާލައިގެްނ ދުްއވުމުގެ ުހއްދަ ނުލިބޭ ނޫނީ ސެޓްިފކެޓެްއގެ ދަށުން ނޫނިްއޔާ ،ލައިސަންސެއް 

 އެ ހަމަ ހިތަށްއެރި ގޮތަކަްށ، ހިނާގ ހާދިސާތައް މަދުެވގެންދާނެހެން.  ގޮތަކަށް އޮތުމުން ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު މި

ނޑަށް ބާލައިގެން ދުއްވީމާ މީހަކަށް ފެންނަ  ތަން  ހާދިސާތައް މެދުވެރިވާ ގިނަ ގޮތަކަށް އުޅނަދުފަހަރު ބަނދެފައި ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރަްއާކތެރިކަމަށް ބަލައިގެން މި 

ނޑަށް ބާލައި ،އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކުން ބަނދެ ދުްއވުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ  ،ކަ

ނޑު މި، ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ ނޑަށް މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ މި ބިލުެގ ،ގޮވާލަނީ ެއގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުތަުކގެ މިހިރަ ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތަކަށް ންިދވެހި ރައްޔިތު، މަސައްކަތް ފަރުމާކޮށް ނިންމާއިރު ނަާށިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު  އީއެ .ކަމަށް ފުރުޞަތު ދެވިގެންދާނެ ނޫނުތައް ހެދުމުގެގާވެސް ވިސްަނއި އުޅަނދުފަހަރަށް ގަވާއިދުަތކާއި  އަޅުގަ

ކަންކަމަށް ވިސްނުމަީކ  ެއގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގަިއ މި، ވެސް އުއްމީދުކުާރ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ށްކަމެއް ކަމަ އަޅުަގނޑު އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  .އިނަށްދު ޙުސަޢުމެންބަރު ސަ

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދު ޙުސަޢުވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަ

ނޑު ދެވަނަ ފުުރޞަތަކަށް  އެދުނީ ބިލުގެ މުހިއްމުކަމާއި، ރަްއޔިތުންނަށް  މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މިކަމުގެ ސަބަބުން ހުރި މުހިއްމުކަމުގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަްތޮކށް އަދިވެސް އިތުރަށް ދަްއަކންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ހުރުމުގެ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .ސަބަބުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ން ިއއްޒަތްތެރި މި ިބލުގެ ސަބަބު ،އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ފަދައިން މެންބަރު، ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި

އޭެގ ސަބަބުން ނަފާ ލިބިގެންދާނެ  އިހަމަެއއާެއކީގަ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ދާއިރާ ކުިރއަރަިއގެންދާނެ. އަދި

ނ ލޯކަލް ޝިޕިންގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަކނޑުމަީތގެ  ،ޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޤައުމަށް. ހަމައެއާެއކީަގއި ައޅުގަ

 ،ންނަ ގޮތުންއޮ މަތީ ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުމުަގއި މިހާުރވެސް މިބެހޭ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ސަލާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމާ
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ނޑުެތރޭގައި އަިދވެސް މި  30ފޫޓުން ުނވަތަ  100ންނަީނ އޮ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓު ދޫކުަރްއވާއިރު ބަލަންޖެހޭ މިންގަ

ހޯދަނީ.  ަލއިގެން ސަާލމަތީ ސެޓްފިކެޓު މި ގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހަމަ ދިޔަިހއްކާ ފަަޔކާއި ޓޯޗު ބައްިތއަކާމީޓަރުން ދަށު

ނޑުމެން ވިސްނަންއެހެންވީ ލެއިން އަޮތޅުތެރޭަގއި، މާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ލޯކަލް ޝިޕިްނަގއިޖެހޭ ކަމެއް. މާ، މީ އަުޅގަ

ދަތުރުކުާރ  ،ާދ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ ުނވަތަ ނުރައްކާެތރި މުދާތަކާއިވަތަ ާކގޯ ހިފައިގެން ނު

ކުރެިވގެން. ސްދަނީ މިކުގެން މުދާ އެއްކޮށް ޖެނެރަލްކޮށް މި  ،އަދި ހަމައެއާއެީކގައި އެހެނިހެން ކާގޯތައް  ރައްޔިތުންނާ

ާކއި އަދި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ލަތްތަސީލާމަތީ ކަންކަމަށް ޒަމާނީ ވަސަ ހަމައެއާެއކީަގއި މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ

ނޑުމަތީގެ ތަކެއް، ިއޞްލާޙުތަކެއް އަިއްއސަ. މަށް އެބަހުރި އެމެންޑްމެންޓްސްހަދާތަކުގެ މިފަދަ ކަންކަޢާމު އެހެންވީމާ، ކަ

ބާުރވެރިކަން މިފަދަ ކަންކަމަށް  ނޫނީގާޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ،ެގނެވިގެން އަންނައިރުކަށް އިޞްލާޙު ނޫނަގާމިފަދަ 

އޮތީ ހަމަ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އެކަްނކަން  ގޮތުން ައދިވެސް މި އޮތްމި ބިލުަގއި ފަުރމާކުރެވިފައި  އަންނަން.

ެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކުރެިވގެން ކުރެވޭނެ ގޮެތއްޛުންަކން ތަންފީދޫކުރެވިފަ. މިނިސްޓްރީން ހަާދ ަގވާއިެދއްެގ ތެރޭން ެއކަ

ެވސް އޮީތ  އިނޫނުގަ ގާކުރެވެން ފަށާފަިއވާ ކުރީގެ ޛުވަނަ އަހަރުެގ ތަންފީ 78 އި،މީގަދި އަ  .އޮތީ ވެސް މި އިލުގަމި ބި

މިނިސްޓަރުގެ ެބއްލެވުުމގެ ދަށުން ގަާވއިދު ހަދައި އެ ަގވާއިަތުކގެ ތެރޭން. މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކުރެވިފަ.  ހަމަ މިގޮތަށް

ނޑުމަީތގެ  ،ނޫނުގެ ބާރުވެރިކަން މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަށް ގެނެވިގާމި  ،ކޮށްލަންއެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކަ

 ،މި ހުރިހާ ކަމެްއގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުެރވި ، ުއޅަނދުފަހަރުގެ ރަްއކާތެރިކަމާސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމާއި، އަދި 

ނޑުމަތީގަ  ގޮތުން  ބެހޭ ޒާމަާކއި، މި އެކްިސޑެންޓުތަކާހިނގާ އެކްސިޑެންޓު ިރޕޯޓުކުރެވޭނެ ނި މި އި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަ

އޭރުން ކުރަން. ހަލަ ކަންކަން އެބަެޖހޭ ހަރުދަނާމިކަ ،އްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ނިޒާމަކާހެދިފައި ހުރި ދިރާސާތައް ރަ

ރާއްޖެައކީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އޮްތ  ،އިމުކުރެވި ޤާގެ އިތުބާުރ ވެސް ާރއްޖޭ އިއިންޓަރނޭޝަނަލް ޝިޕިންގަ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންއުމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަޤަ ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ، ުތގައި އަުޅގަ

މި ބިލު ވީހާވެސް ބޮޑަށް މި ދާއިރާގެ މައްޗަށް މުހިއްމު ކަމެއް  ،މެންބަރުން މިފަދަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި 

އަދި ސަުރކާރުން މި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުަގއި ިމ  ؛ެއއްޮގތަށް ގެ ިވސްނުންފުޅާތެރި މެްނބަރުންދެއްަވއިގެން ިއއްޒަތް

ބިލަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ ސަރުކާރުން މި ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ...ނެންެގވުމުގެ މަތިން ކޮްށފައިވާ ކަެމއް ކަމަށް މި ޔާމީންެގ އިސްهللا ދުއަލްފާޟިލް ޢަބް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެ 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ދަނީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ިމ  ެގ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ކުރިއަްށ މ8.1ި އެޖެންާޑ ައިއޓަމު .الس الم عليكم

 ޠަފާއަށް. ޞްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މު އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ޠަފާ ވާޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މު ތިމަރަފުށީ

ަކނުޑގައި ުދއްާވ ) 78/69އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމުން މިހާތަނަށް  .ގޮތުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ބެހޭ (އާއުޅަނދުތައް ުދއްވުމާ ބެހޭ ާގނޫނު އަުޅގަ

ވަނަ އަަހރުގެ ތެޭރގަިއ ބޭނުންކުރަމުން އަިއ ގާނޫެނއްެގ ދަށުން  70 ނޫނިއްޔާމ ވަނަ އަހަރު 60މިއައީ 

މަލުކުރަމުން މި ގެންދިޔައީ. ޭއެގ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ޢައަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދުތައް ހަދައިގެން މިހާތަނަށް 

ދާތަކުގައި ބައިވެިރވެފަ. ހައިންޓަރނޭަޝނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޭޒޝަންގެ ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު މުޢާ ؛އައި.އެމް.ޯއގެ

ނޑުމެންގެ ަކނޑުަގއި ދުްއވާ ުއޅަނދުފަހަރު ހައެހެންކަމުން، އެ މުޢާ ދާތަާކ އެްއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނުޑގެ ސަރަ ނޑުމެންނަކީ ދުނިޔޭަގއި ކަ އްދަށް ބަާލއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ހަރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެންދާން. ައޅުގަ

ކަމަށް އެބަހުރި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ފާހަގަކޮށްފަ. އެހެން  ވަނައަށް ެއންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމު 60 ދުނިޔޭގައި

ނުޑ ދުްއާވ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީުކރާއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ،ހުރިއިރުގައި  ކަ

ނޑުމެން ިވސްނަންވީ މާލޭެގ މަގުތައްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ނުކުތާތައް އެބަހުރި. އަ މަތީ ދުއްވާ ކާުރ  ުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެްއޗެހި  ،ޗެކުކުާރ ފަދައިން ނުޑަގިއ ދުއްާވ އުޅަނދުފަހަރު ެޗުކކުރެވެންޖެހޭނެ. އަުޅގަ ކަ

 ސް އޮންނަން އެބަ ލާސް ވެކްރަޖިސްޓްރީކުރާއިުރގަިއ ޭއގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިޭކޝަނަީކ ކޮބައިތޯ. ޭއގެ ޝިޕްމަންޓް 

ޖެހޭ. މި ހުރިހާ އެއްޗެހި ހަމަވެގެން ނޫނިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީޮކށްދީގެންނުވާނެ. ޭއގެ ދިގުމިނާއި، ފުޅާމިނާއި، ފުންމިނާއި، 

މި ހުރިހާ އެއްެޗއް އެކުެލިވގެން އަންނަން  ،މިނިމަމް ސޭފް މޭނަކީ ކޮބައިތޯ، ސޭފްޓީ އިކުއިޕްމަންުޓގެ ައދަދަކީ ކޮބައިތޯ

ގިނަެވގެން އެުރވޭނެ މިންަވރާއި، އުޅަނދު ފަޅުތެރޭަގއި އޮންނައިރުަގއި އުޅަނދުަގިއ  ،. ކާގޯ މަުދވެގެންޖެހޭ އެބަ

ނޑަެއޅެން އެބަ ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭެގ  މިނިމަމް ސޭފް މޭނުން ތިބެންޖެހޭނެ އަދަދު ވެސް ކަ

ނޑުމެން ތަބާވެގެން ނޫނިްއޔަކާ އަޅުަގނ ނޑުތަކަށް އަުޅގަ ޑުމެންނަށް ަކނޑާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ތަންފީެޛްއ މިންގަ

ނޑު އެބަހުރި ވަރަށް ދިުގކޮށް ވާހަކަަދއްކަން. އެކަމަުކ،  މި ބިލާ ބެހޭ .ނުކުރެވޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލަށް ކޮމިޓީ މަރު ޙަލާގައި ކަމާ ދެރަ މައްސަލައަކީ ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭަގއި ނުދެއްކޭނެ. އަުޅގަ

ކަމަށް.  ދާއިރާއެްއގަިއ މިކަމަށް ވިސްނައިގެން މި ބިލު ފަރުމާކުރާނެ ވަރަށް ފުޅާ ،ބެހޭ މާހިރުން ގެނެސްގެން
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ލާ ަކހަލަ ބިލެއް ނޫނޭ މިއީ. މި އިއެާހ އަަވސްައވަހަށް ނިންމަ ،ލަން މި ބިލު ދާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާ

ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ހުރި މީހުން ގެނެްސގެން  ،ްނ ގެނެްސގެން މިކަމަށް ރިޢާަޔތްކޮށްގެންކަމާ ބެހޭ ޓެކްނިކަލް މީހު

ނޑު ގޮވާ އަޅުަގނޑަށް ަވގުތުކޮެޅއް  .ލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިކަމަށް ވިސްނައިގެން މި ބިލު ފަރުމާކުރުމަށް އަޅުގަ

ނާޑ ނޫނިއްޔާ މި ބިލުގެ ފަހުބަ ؟އެބައޮތްތޯ އަުޅަގނޑު ވާހަަކދައްކަން ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ ސް ބުނުމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަްށ އެ ފުރުޞަތު އޮތްތޯ ައޅުަގނޑު ފުރަތަަމ ، ވާލުކުރަން ލީޑަރު ވަނީ ނިންމާފައިހެން. އެހެންވީމާހަ

ނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ، އެހެންވީމާ .. އާދެ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވޭސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އަުޅގަ

ނޑު އިްސވެ މި ދެންނެިވހެން އަށްވުރެ ފުޅާމި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛ދާއިާރއެްއަގިއ ބަލައި ވިސްނުމަށް. ެއއީ ައޅުގަ

 .މިހާރު ވެސް މިރާއްޖޭަގއި.. ،ރާއްޖޭގައި  މިހާރުވެސް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ނަންބަރު  އާދެ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިއަދު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިދާ ގާނޫނު

ނުޑަގއި) 78/69 ވަނަ  1978ން ކީ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައި( އަޅަނދުތައް ދުްއވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުދުއްވާ އު ކަ

މަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޢަވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  78ނަށް މަލުކުރެވެމުންދާ ގާނޫނެއް. މި ގާނޫ ޢައަހަރުން ފެށިގެން 

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ އަދި  ،ސްަފއިވޭ. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށްއެކި މަރުޙަލާތަކުަގއި ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލުތައް އައި ،ނަމަވެސް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިއަދު ގުޭޅޮގތުން ހުރި ކަންތައްތައް އަޅު މިނޫންވެސް އުޅަނދާ އޮތް  ހުށަހެޅިފައި މިގަ

 ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ބޭުރގެ ެއކިެއކި ،ގޮތުން ބެހޭ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީުކރުމާމައްސަލައަީކ މި ގާނޫނުަގިއ 

ރަޖިސްޓްީރގެ  ؛ނުކޮށް ބޭރުްނ ގެންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި މި ކަންކަންރަޖިސްޓްރީ ،ފަރާތްތަކުގެ އުޅަނދުތަކާއި 

ނޑު ގޮތެްއގައި މި  އޮތީ. އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ  މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެްއގެ ވާހަކަ މަިއގަ

ނުޑގެ ސަރަ ،ޖެހޭ އެްއކޮށް ރާއްޭޖގަިއ ވަރަްށ ިގަނ  ޤައުމެއް. އެހެންކަމަށްވުމާ ވަރަްށ ބޮޑު އްދުހަ ދިވެހިރާއްޖެައކީ ކަ

ނޑު  އުޅަނދުފަހަރަކީ. މި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގަިއ  ގެރަށްރަށެއްަގއި ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ އެްއޗެއް ކަ

ހޯދައިދިނުމުަގއި  ތައްގޮތް . މިޖެހޭ ހޯދައިދޭން އެބަ ވެސް  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ގޮްތތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް  ރަްއޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުގެ ހަމަ ތަޖުރިބާއިން މި  ؛އަހަރެއްާހ ދުވަސް ތެރޭގައި 5ބޭނުންވީ މި ވާހަކަކޮޅުަގއި. މި ވޭތުވެދިޔަ 
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 ަކނޑުަގއި ދުްއވާ ވަކި އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރަށް ލާޒިމު ރޭަގއިައހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެ 5ނީ. ވޭތުވެިދޔަ ދަންނަވަ

ވަނަ އަހަރުން  78ނެވީ މި ދެން ،ވޯކީޯޓކީ ސެޓެްއ އެ އުޅަނދެއްަގއި ބެހެއްޓުން. ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުގައި ،ކަމެއް އެއީ 

އޮތީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ޒަމާނުގައި މި މި ،ވިޔަސް  ކަމަށް ކުރަންފެށި ކަމެއް މަލުކުރަންފެށި ގާނޫނެއްގެ ދަށުންޢަފެށިގެން 

ޯވކީޓޯކީ ސެޓް  ،ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެަބ ފާހަގަވޭއެހެންނަމަވެސް، މިހާރު. ރަށް ޮބޑަށް ކުިރއަަރއި ޮގސްފަގޮތުން ވަ

ޖެހޭ ވޯކީޓޯީކ  ލަން އެބަމެން ިވސްނާނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުހުރުން މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލާޒިމް ކަމެްއގެ ގޮުތގައި. އެހެން

ގަިޑއިރު އޭތި ހުޅުވާަފިއ  24ސެޓު ހުޅުވަިއގެން އެ ައޑުައހަނީ ކާކުތޯ މިހާރު. ކުރީގަިއ އަތޮޅު އޮފީސްތަުކގައި ހަމަ 

ނޑު ކުރިން މި  މި ،ވާނުވާ ބަލަން ތިއްބަސް ވަްއޒަފުން ބައިތިއްަބއިގެްނ މު ޒަމާނަކުއެއް ނެތް ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ވޯކީޯޓކީ ސެޓުެގ  5ވޭތުވެިދޔަ  ،ތްކުރިއިޝާރާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގަިއ ގާތްގަ

އަތްނުަލއި ހަމަ  ެއއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި ކަށިމަތީ ފި. ހަމަ ކުރީަގއި ިއން އެތި އާބްރޭންޑް ބަދަލުކުރަން ވެސް އަންަގއި

އެހެން ބްރޭންޑަކަށް ބަދަލުކުރަން ިމ އަންގަނީ. މިއީ ިނކަމެތި  ުދވަސްކޮެޅްއ ފަހުން އަނެއްކާ  ރީއްޗަށް އިންދާ

ާޚއްޞަކޮށް  ؛ިމީއ ވަރަށް ބޮޑަށް ، އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންނަށް އެހާ ފަސޭަހ ކަމެއް ނޫން

ނުޑަގއި މަސްވެރިންނާއި ނަށް ވެސް ވަރަށް ބޭނުންކުރާ މީހުން ދުއްވާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރާއި ކުދި އުޅަނދުފަހަރު ކަ

ރާ ެއއްެޗއްެގ ބޭނުންނުވާ އެއްެޗއް ޭއގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ލާޒިމުކު ،ވެފައި އޮްނނަ ކަމެއް މިއީ ބޮޑު ތުރާލަކަށް

އެއްޗެއް ގޮތަށް މި އެއީ އަނެއްކާ އަހަރުން އަހަރަށް ބަދަލު ވެސް ކުރަންޖެހޭ  ،އެއްކޮށް ެވސް ގޮތުަގއި ހުރުމާ

ށް ބެހޭ ކޮމިޓީއަ ަގނޑު ދަންނަވާނީ ީމތި މި ކަމާމިކަން ޙައްލުކުރުމަީކ އަޅު، ވީމާދިމާވަމުން އަންނަނީ. އެހެން

ންނަ އޭރިޔާ ނޫނަސް މުޅި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލައަްށ އޮމި ހުށަހެޅިފައި ، ގެންގޮސް މަްޝވަރާކުރުމުަގއި

އެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ވާތީ ޙައްލެއް ގެަނއުމަކީ ެއއީ ިމއީ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުން އެދޭ ކަމަކަށް

 ބޭނުންވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެންމެ ފަހުބަސް  ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

މިއަދުގެ ޯވޓު  ،ގުޅޭގޮތުން ނަަގންޖެހޭ ވޯޓު ންކަމުްނ، މި ބިލާއެހެ .ފުރުޞަތު ވަީނ ދޫކޮށްލައްވާފަ އިްއވެވުުމގެ

 ކަ ދަްނނަވަން. ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަ

ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު  ،8.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު {8.2}

( ްނ ޓެކްސް ެނގުމުގެ ގާނޫނުޚިދުމަތުެގ ައގު މުދަލާއި) 2011/10ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ބޭްއވުުނ  2015 ބަރުއޮްކޓޫ 07ވަނީ  ކިޔުން އިއްވާަފއި ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ އަ

މިލަންދޫ  ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ 3ަވނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015
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ފުރުޞަތު  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ޠަފާއަށް. ޞްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުދާއިރާގެ ިއއް މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞްމަދު މުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް ތިމަރަފުށީ

ނާޑ މި  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ނޑަްށ ަގޑިއަށް ނާެދވުމުގެ ހަބިލު ހުށަހެޅުން މިއީ އަުޅގަ ވާލުވެފައި އޮތް ބިލެްއ. ައުޅގަ

ނުޑމެންގެ  މި ބިލުގެ ފަހުބަސް ދޫކޮށްލާފައޭ ވިދާޅުވުުމގެ، ލީޑަރު ހުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީމާ ސަބަބުން މި ބިލު އަޅުގަ

ނުޑ ބޭނުން ފުދޭވަރަކަށް މިއަށް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އެއީ އަޅުަގނޑު އެބަ  ،އިނިން މިާތނގައި. މި ބިލަށް އަުޅގަ

ނގިފައި ހުިރ އަޅުަގނޑަށް އެ .ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި މިއަްށ ވާހަކަދައްކަން ަރއްޔިތުންަނށް ހޭލުންތެރިވުމަށް ޓަކައި

ނޑު ވާހަމަޢުލޫމާތުތަކަށް  ދަްއކަން ބޭނުން. އެކަމަކު، ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ ފަހުބަސް ދޫކޮށްލުމަށް ހަކަވާލާދީ އަޅުގަ

ނަޑކަށް ެއކަން ެއނގިފަ ނިންމާފައިވާ ނޑުމެން .އެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކަމަށް. އެކަމަުކ، އަުޅގަ  އަުޅގަ

ވަރަްށ  ،ރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްޖެހޭ ވަ ކަމަކުނުދާނެ މިކަހަލަ ބިލުތައް އެހާ ފަސޭހައިން ދޫކޮށްލައިގެން. މި އެބަ 

ނޑުމެންެގ ޓެކްސީތަކަށް ،ރާއްޖޭގެ ޖެހޭ. މި ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަ ނުޑގައި ދުްއާވ  ،އަުޅގަ ކާރަށް މި ބޭނުންކުރަނީ ކަ

ނޑުަތކުަގއި އެހެރީ އެތަެކއް އުޅަނދުފަހަރު  އުޅަނދުފަހަރު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރުވެސް މި  ރާއްެޖއިންާރއްޖޭެގ ކަ

ރު ކޯޓުތަކުން އެ ހުރީ އެއޮށް ދަނީ ފުރައިގެން. މިހާ .ދޫކޮށްލާފަ ،އެއްޗެހި އެބަންޑަންކޮށްފައި  ބޭރު ބޯޓުފަހަރުތަކާ

ދިހަބާރަ ހާސް  އިއެތަެކއް ބޯޓުތަެކއް ތާށިވެފަ  ނުކުރެވިފައި ހުރި ަބިއވަރު މައްސަލަަތއް. ބަނދަރުަތކުަގއި އެހެރީތަންފީޛު

ނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތައް ހަދާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ، ްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާިއއްޒަ އެްއކޮށް ޓަނު ކާގޯއާ ައޅުގަ

ނުޑ ދެންނެވިހެން މިއީ  އެއްެޗއްސަށް ވިސްަނިއ ބަލަން އެބަ ފަދަމި ވަނަ އަހަރުެގ  70 ،ވަަނ އަހަރު 60ޖެހޭ. އަުޅގަ

 ...މިއީ ގާނޫނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކު

މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޠަފާ ޞްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުދާއިރާގެ އިއް ތިމަރަފުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ އި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ަގއި  8.1 ައޅުަގނުޑމެން މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުްނ ެއޖެންޑާ އައިޓަމު .ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލިއގަިއ ދަންނަވަން

ޕާޓީއަކުން ހުށަހަޅާ  ،ންގޮތަށް. ސަުރކާރުެގ ފަރާތު ވަނީ މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް މަލުކޮށްފައި މިޢަ
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އެ ހުށަހެޅުއްވި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ދުވަހު ވަަޑިއގެްނ  ،ާވނަމަ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް

ވަނަ  17 ެއހެން މެންބަރަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ގެ ފަރާތުން ސިޓީއެއް ފޮނުއްވީމާއެ ޕާޓީ ،ނަމަ ނެތް

ހިމެނިގެްނގޮސްފަިއވުާމ ަކމުގައި  ން އެީއ ގަާވއިދުެގ ބަެއއްިއވާީތއާ ެއއްކޮްށ ެއގޮުތގެ މަތީދީފަެވސް  މަޖިލީހުގައި

މިއަދު  .ދަނީ. އެހެންކަމުން މަލުކުރަމުން މި ޢަމަޖިލީހުގައި ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން މިއެްއކޮށް އެގޮތަށް 

 ،ބިލު މިހާރު ދެން ހުށަހަޅުއްވާނީ އެ ،ވަނީ އަންަގވާފައި  ެގ ލީޑަރު ރޫޕުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގު

ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ، ގެ ލީޑަރުޫރޕުޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގު

ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  މި ،ހިސާބުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގަިއ ދަފްތަރުގައި ލިެޔިވގެންދާނީ މި  ،ކަމަށް. އެހެންކަމުން

އެކަްނ ، ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ކަމަށް. އެހެންވީމާ ،ހުށަހެޅުއްވީ

ފާ ނެންގެވި ނިޒާީމ ޠަޞްާލފައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުއިއެވާހަކަ ެއގޮތަށް ދަންނަވަ

ން ބަލައިގަެނެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. މަތީ މިދެންނެވި ނުކުތާތަކުގެ އަީލގައި ަގވާއިުދގަިއާވ ގޮތުގެ ،ސަލަމައް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ެދންމެ ދަންނަވާލިހެން، 8.2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ) 2011/10އިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުށަހަޅުއްވާފަޙަ

 ށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ( އަނެގުމުގެ ގާނޫނު

 

 ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެްކސް ) 2011/10ސް. ގާނޫނު ަނންބަރު `. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

ނޑު މި( އަނެގުމުގެ ގާނޫނު ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ށް ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. އާދެ! ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ވަން. އިއްޒަތްތެރި ދަންނަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ދެްއވީތީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިންާނއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި  ،ރައީސް. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅީ

ނޑު މަސްއޫިލްއޔަތު ާއއްމު ގޮތެްއގަިއ އަާދކުރަނީ އަންހެނުން ކަުމގަިއ  އިބަލިމީހުން ބަލަ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަިއގަ

 ،ވާއިރު  ސަުރކާރުގެ ިސޔާސަުތގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ކަމަކަށް ން ބާރުވެރިކުުރވުމަކީ ދިވެހިއަންހެނު ،ވީނަމަވެސް 

ނޑި ހާސިލުކުރުމަްށ ޞާތިޤްއަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އި އަންހެނުން ވަޒީފާ ނޑުދަ ދީ މަސައްކަތްތަކަށް ނުކުތުމަކީ އެ ލަ

 އެ  ،ޒީާފއަކަށް ުނވަތަ މަަސއްކަތަށް ނުކުންަނއިރުވާތީ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ވަ ެލވޭ ފުރުޞަތެްއ ކަމުަގއިއިހުޅުވަ

 މުރގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމީހުން ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ބުނެވިދިޔަ ގިންީތގެ ކުދިންނާއި މީހުން ޑޭކެއަ

އި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ންނާދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަުކދީ ،އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަަޔކަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމާއި

އިާލގެ ަމއްޗަްށ ޢާފަރާތްތަްއ ނިސްބަތްވާ  ބެލެެހއްޓުމަކީ އެ އި،ބަލިމީހުން ބަލަ ،ންނާއި މީހުންނާއިހުންނަ ކުދީ

ދީ ފުދުްނތެރިކަމެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ޞާތިމި ޒިންމާއަކީ އިޤް ،ިލއްޔަެތއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް އޫމަތިކުރެވިފަިއވާ މަސް
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އެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވެސް ކުރާ މަސައްކަަތކަށް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއި، ދިވެހިރާއްޭޖެގ އާމުދަނީ ،މީހަކު

އަންހެނުންނަށް ވެސް  ގާނޫނު ބައްޓަންކުެރވިފައި ހުންނަންވާނީ އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެނުންނާއި

ންނާިއ އިލާގެ ހަވާލުަގއިވާ ުކޑަކުދީޢާވުމާިއ،  މުގައިހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެ ަމގުފަހިވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަ

ހުރެ ވަިކ  ބެލެހެއްޓުމަށް އެކި ސަބަބުތަކާ ިއ،ންނާއި މީހުންނާއި ބަލިމީހުން ގޭަގއި ބަލަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީ

ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ރގެ ޚިދުަމތްދޭ ތަނެއްގައި ކުަޑކުދިންނާިއ ނުމީހަކު ހަމަޖެއްސެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ޑޭެކއަ

ކުދިންނާއި، މީހުންނާއި، ބަލިމީހުން ބެލުމަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގުމުގެ އިތުރުން ޓެކްްސ 

ގޮތް ކަމުގައި  ދީ ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ޢަދުލުވެރިޞާތިރާއްޖޭގެ ާއއްމު އިޖުތިމާޢީ އިޤް ،ދައްކަންޖެހުމަކީ

ނޑު އަދި ީމގައި ިއއްޒަތް .ނުވާތީވެ ބުެނވިދިޔަ ގާނޫނުެގ  ؛މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އިޞްލާޙުުކރެވޭ ،ތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަ

ރ ކަމަށް ބުނެވިަފއި ވަނަ މާއްާދއަށް އަންނަނިވި މާނަކުރުން އިތުުރކުރެވިަފިއވާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން. ޑޭެކއަ 68

ނުވަތަ ބަލިމީހުން ދުވާލުގެ ގަޑިތަުކަގއި  ،ންނާއި މީހުންކުދީ ން ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަުކޑަކުދީ ،ވަނީ އެ

ކުން ޞަޚްމީހުންނަށް އަޅާލުުމގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ގާނޫނީ ޝަ ންނަށް ނުވަތަ އެކުދީ އެ އި،ބަލަހައްޓަ

 ހަށް ހުށަހަޅަން. މަޖިލީ ަރއީސް. އަޅުަގނޑު މި ބިލު މި . އިއްޒަތްތެރިށްގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިުދމަތަ އަގުަނގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑެއޅިފައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާއްުމ ކޮމިޓީެގ ލަފާެގ މަތީ ަގޑިއިުރެގ  1ވަނީ  ން މި ބިލަށް ކަ

ރީ ިސކުންތު. ޖުމްހޫ  29މިެނޓު  14ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59މިނެޓު  28ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ  3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މިނެޓު. އަުޅގަ

 ޘްމާނަށް. ޢުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަ

( ގެ އަުގން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތު) 2011/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އް އުނިެވގެން މިނޑުމެންނަށް ނަގަމުންދިޔަ ޓެކްސެލާޙަީކ އަނެއްާކވެސް ަރއްޔިތުން ައޅުގަށް މި ގެނެވުނު ިއޞްއަ

ދޭތެރޭ ފުންކޮށް  . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަމާމީ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ުއފާވެރިކަމެއް، ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަ އިއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަ  ކޮށް ޞަ ޚާއް ؛މިއަުދ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ،ންޖެހޭ ކަމަކީލާއިުރ އަުޅގަ

ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުްނ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގަިއ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން މިިތބީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ  އިމާލޭގަ

ކުގައި މިފަދަ ހާލަތްތަ ،ނިކަމެތި ހާލުގައި  ވުރެ ތަންތަނުގެ ކުލި އިތުރަށް ދައްަކިއގެން ވަރަށް އާމުދަނީއަށް
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އަދި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޅަދަރިން ބެލުމަށް ޓަަކއި  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބެލުމަށް ޓަކައި 

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،. އެހެންނަމަވެސްވަނީ ވެފަ ވަކި މީހަކު ގެނެްސގެން ގޭަގިއ ގެންގުޅުަމކީ ވެސް އުނދަގޫ ކަމަކަށް މި

ފިރިމީހާ ވެސް އަދި  ،ޖެހޭ. އަނބިމީހާ ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުަރން އެބަ ،މިއޮންނަ ގޮތުންކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައި 

ލިދައްކަިއގެން، ތަުނގެ ޖެހޭ. ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ތަނުެގ ކު އިލާގެ އެހެން މީހުން ވެްސ ވަޒީފާ އަދާކުރަން އެބަޢާ

ވަނީ  ަރއްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް މި ބިލާއި ފޯނުބިލު ދަްއކަިއގެން މާލޭަގއި ދިރިުއޅުމަީކ މީ ވަރަށް ކަރަންޓު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ،. އެހެންނަމަވެސްވެފަ ރ ހުރި ޑޭކެއަ މާލޭގަިއ ހެދިފައި ދިޔައީ މިައދު އަޅުގަ

ދާއިރު އަނެއްކާ އިތުރަށް އަގުަދއްަކއިގެން ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ،ދެމުންދާއިރު އްދޭ ޚިދުމަތްތަ މި އިތަކުގަ ސެންޓަރު

ވާީތ  އުނދަގުލެއް ޖެހޭނެ ކަމަކަށް، ްއޔިތުންނަށް އިތުރު ތަކުލީފެއްަކންތައް ކުރުމަކީ ރައެ އް ަދއްަކއިގެން ޓެކްސެ

 ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ކަމަށް، އޮތީ. އެހެންވީމާ އޮތީ އެޓެކްސް ނުދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި މި ސަރުކާރުން މިއަދު މި

ނޑު  ޔެްއ ލިބިގެން މިށް އިތުރު ލުރައްޔިތުންނަށް އަެންއކާވެސް ޖީބަ ވަންޏާ ބޫލުކުާރ ގަދިޔައީ. ދެން މިކަން އަުޅގަ

ލާފައި ދިޔުުމގެ ގޮތުަގއި މީެގ ސަބަބުން އަެންއކާ އިތުރު ހިްތވަރެއް ލިިބގެްނދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުދިން ގެއަށް ޫދކޮށް

ރއެްއގެ ތެރެއިން ކިޔަވާދިނުމާިއ އަޭޑކެ ،އްގެ ތެރެއިންގަޅު ޝެޑިުއލެންނަށް ރަނކުދީ ކޮށް އެޞަބަދަލުގައި ޚާއް

ނަށް ންތެރެއިން ކަންތައް ކުރަން ކުދީ ްއގެގަނަިއޒްކުެރވިެގން ޝެޑިއުލެވަުހގެ ހަރަކާތްތައް އޮ ންގެ މުޅި ދުއެކުދީ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ. އަދި ޭއގެ ދަސްވެގެން މި  ،ނަމަވާލަކަްށ ދަންނަވާ ކަމުަގއި މިސާ ،ދަނީ އިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގިނަ ކުދިންނަށް ޭގގައި ތިކުޑަ ވެސް މި ގެންނަނީ ބޭރުގެ އެކިއެިކ އިލާތަކުން މިހާރުޢާބޭިއރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ އާދަކާދަ ،ނުގުޅޭ ކުދިންނަށް ދީނާ ގެންނަނީ. ގެންނައިރުގައި އެ ފަރާތްތަކުން މި  ާއއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ބަހާގާސަ ދަނީ.  ނަށް ދަސްވެގެން މިން ކުދީ ގިަނ ކަންތައްތަެކއް އެ ރަށްނުގުޅޭ ވަ ފަތާއި އަުޅގަ

ނުމުގެ ން މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހީތަކުރ ސެންޓަރުމި ޭޑކެއަ ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންގެ އާަދކާާއއި ދީނާިއ އަޅުގަ  ނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްންއެ ކުދީ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ

ނޑުމެން ، ފަތާއި ގާސަ ނުޑ ، ެވގެންދިއުން. އެހެންވީމާ ލޯބިވާ ކުދިބަޔަކަށް ދެކެ މިފަދަ ހުރިހާ ކަންތައް  ގެއަުޅގަ އަުޅގަ

ގޮުތަގއި މިއީ ވަަރށް ހެޔޮ ބަދަލެއް. މީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުުރ އަނެއްކާ އިތުރު ލުއިކަެމްއ  ބޫލުކުރާގަ

 މި ދިޔައީ. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ލިބިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

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

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 
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 ކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނ ގާނޫނުތައް ހަދަމުންދާއިުރ ވެސް އަދި ގާނޫނުތައް 

ނޑު ދެކެން.  ކަމެއް އިޞްލާޙުެވގެންދާއިރު ވެސް ދުރަށް ވިސްނައިގެން ކަންކަްނ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމުގައި އަުޅގަ

ައވަސްައވަހަށް ގާނޫނުތަކަްށ  ،ނުލާ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރަމުންދާތީއިނައަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ ފުންކޮށް ވިސް

ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްަނން. ސަރުކާރުގެ ަވގުާތއި  ން މި ޖެހެނީ. މިހެން ނުވާބަދަލުގެންނާ

މަށް ޓަކައި ބަެއއް ކަހަަލ ވެސް ޤައުުމގެ ތަރައްީޤއަށް ވިސްނާނެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު 

ނޑު ދެކެން.  ދުރަށް ިވސްނަިއގެްނ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ،ރާަވިއގެން އިކަންތައްތައް ދުރާލަ  ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ާގނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްާލޙަކީ އަުޅގަ

މި ގާނޫނުަގއި އެބަ އޮތް  ،ބަ ޖެޭހ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނން. މިހެން މި ދަންނަވަނީމިއަށްވުރެ ދުރަށް އެ

ްނގެ އިުތރަށް. އެހެންކަމަށްވަނީިވއްާޔ ހަމައެކަނި ކުޑަކުދީ ތަންތަނަށޭ ބަލިމީހުންނާ އަދި މިނޫންވެސް މީހުން ބަލަހައްޓާ 

ނޑު ވަ ؛ކީއްކުރަންތޯ ހަމަެއކަނި ދުވާުލގެ ަވގުތުތަުކަގއި  ބަލަހައްޓާ މީުހންނަށް ވެސް ހަމަ ރަނގަެޅއް އިގުތުަތކުގަ ޭރގަ

ނޑު ދެންނެވީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން  ؟ކޮށްދޭން. ކޮބައިތޯ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނޫންތޯ ޑިއުޓީ މާފު މިހެން އަޅުގަ

ނ ،ވިދާޅުވެދާނެ  ޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ މިހާރު އެކަހަލަ ސެންޓަރެއް ނެތޭ ރާއްޖޭގަިއ. ތެދުފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ފަހު ހަރުފަތެއް ގިރާކުރަމުން  ެވސް ތަރައްޤީެގ ހަރުފަތަކަށް ާރއްޖެ ،ވާނަމަ ކަމަށް ކަންތައްތައް މިދާ ގޮތަށް ދާ 

އިމުވާނެ ކަމަށް ޤާތަނުގައި  އޮތް  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ ސެންޓަރުތައް ވެސް ކުރިއަށް ،ކުރިއަށްދާއިރު 

ނާލަންެޖހޭނެ. އެފަދަ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެފަދަ ތަންތަން އަޅުަގނޑުމެން ވިސް

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ދަރީ އިމުކުރުމަށް ހިތްވަރުޤާ ންނަށް މައިންބަފައިން ބެލުމަށް ވަީނ ވެސް ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮުޑ ޚަރަދުކޮށްގެްނ މި ކަންތައްތަްއ ކުރާކަްނ ދަތިކަމަކަށް ވެފަ. ާރއްޖެއިްނ ބޭރުން މީހުން ގެނެސްގެްނ 

 ،ދައްކަން މާ އެކަށޭނަ ާވހަކައަކަށް ނުވި ނަަމވެސް ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިަފއި އޮތީ. މިއީ ގަބޫުލކުރަން ދަތި

ދަތިވެގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މައިްނބަފައިން ބަލަން  ،ޙަޤީޤަތް ވާނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް. ދަރިންނަށް މައިބަފައިން

ދީގެން ބަލަމުންދާކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. އެކަީށގެްނާވ  ބޮޑު މުސާރަ ،ބަނގްލަދޭޝްއިން ފަދަ ޤައުމުތަކުން މީހުން ގެނެސްގެން

ރަނގަޅުގޮަތކަށް ނުބެލޭ. ެއަކށީގެންވާ ރަނގަޅު ފަރުާވެއްއ ނުދެވޭ. ެއކަންކަމުގެ ސަބަުބން ހަމަ އުމުރުން ދުވަސްވީ 

ނުޑ  ލުގައި ުއޅެންޖެހިފައިވާކަންހާިގނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަރަްށ ނިކަމެތި  މީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ވެސް އަުޅގަ

 ،އްެލއް ޯހދުމަށް ހޯދެންޖެހިފައި އޮތް ަކމެއް. އެކަީށގެްނވާ ރަނގަޅު ޙަކަމަކީ ައވަސް  މި މިކަން؛ ފާހަގަކުރަން. މިހެން

އެކަށީގެްނވާ ފަރުާވއާއި ެއ  ،އި ސެންޓަރުތައް ާޤއިމުކުރެވި މިފަދަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ މަރުކަޒުތަކާ

ނޑުމެންގެ ދައުލަުތގެ ފަރާތުްނ ވިަޔސް ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ  އަދި އެކަމަްށ  ،ގޮްތ އަޅގަ

ކަމުަގިއ  ެވގެންދިއުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ފަހި ެދވޭނެ މަގު  ،ޝަޢުޤުވެރިާވ އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ވިޔަސް 
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ތަނުގަިއ އެތައް ގުނަައކަށް މިކަން  އޮތް މިހާރު އަދި ކުރިއަށް އްޖެ ނަމަ،އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެފަދަ ޮގތަކަށް ދެކި

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު  ވިސްނަިއގެން މިހާރުން  އިއްލެއް ހޯދިފައި އޮންނާނެ. މިކަމަކީ ދުރާލަޙަފުޅާވެގެންާދއިރު އަުޅގަ

ނޑު މިހާރަށްވެސް ފިޔަވަޅުތަކެ  ބޫލުކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނަށް ގައް ައޅަންވެއްޖެ ކަެމއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ހަމަ އަކުރެއް އިތުރުކޮްށގެން މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި އިޞްލާޙު  20 ،މި ބަދަލު ގެނެވޭއިރު 

މާއްދާގެ ފަހަތަށް މި  ވަނަ 20 ގ2011/10ެރު ނަންބަނޫނިއްޔާ ގާނޫނު . ގެނައުމަކީ ެވސް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ކަމެއް

ވެސް  މިދެންނެވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ،ޑޭެކއަރ ސެންޓަރުގެ އިތުރަށް މއިތުރުކުެރވޭ އަކުރު

ބޫުލކުރާ ގަ ،ކުރާހިމެނޭ ގޮތަކަށް މާނަކުރެވޭ ޮގތަށް މިކަން ބަދަލުވެގެންދިއުމަކީ ވެސް އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު

ނޑު މިހެން ދެންނެވިޔަސް މިއީ ޚިޔާލެއް  ނޑަށް ގޮތުަގއި އަޅު  ގެކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ގަ

ކަންކަމަށް  ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި  ،ގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ ފަރާްތތަކުންހުދެންނެވޭނީ. މި މަޖިލީ

 20 ،އިން ެއއްެވސް ކަމެއް ފާސްވާނީ. އެހެންވިޔަސް މިދެންނެވި ކަްނކަން ނުހިމެނުނު ނަމަވެސްތާއީދުކުރެްއވީމަ މި

ނުޑ ވަނަ މާއްދާ އަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ ވެސް ރައްޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި އިޞްލާޙަކަށް ވާތީ މިއަށް އަޅުގަ

 ިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ދަންަނވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުކު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް ތާއީދުކުާރ  ވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިޝުކުރި

ގޮތަްށ  ވާޓެކްސް މާފު .އޮތީ ގޮތަށް މި ފުވާކެއަރ ސެންޓަރުަތކުން ޑިއުޓީ މާއިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަންނަަވން. އެއީ ޑޭ 

ނޑުމެން  މި މުޖްތަމަޢެއް މުޖްތަމަޢަކަށް ވަނީ އެކަކު އަނެަކކަށް އޮތް އިޞްލާޙު. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަުޅގަ

އަންެހން ބޭފުޅުން، ވަޒީފާ އަދާކުަރްއވާ އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި އެ  ،ކޮށްޞައެހީތެރިކަން އޮެވގެން. ޚާއް  ،އެއްބާރުލުންދީ

މެވެނީ. ެއއީ ޠަބީޢީ ގޮތުން ވަޒީފާއަާދކުރަން މި ނިކުއި ވާުލޮކށްފަހަމަ ކޮންމެވެސް އަމާނާތްތެރިއަކާ ބޭފުޅުންގެ ދަރިން ހަ

ވުރެ އަންހެނުން ޒިންމާވުމުގެ ޠަބީޢަތު  ފިރިހެނުންނަށް ށް ންގެ ކަންތައްަތކަެވސް ދަރީއި އަންހެނުން ޙަޤީޤަތުގަ

ވެސް މުޖްތަމަޢުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަްށ އި ލައްވާފައި ވާތީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑުމެންނަްށ ކުރީގެ ޒަމާންތަުކގައި އެބަ ހުރޭ ފެނިފައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުންދި ނުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި. އަުޅގަ

އެކަކު އަނެަކކަށް ހަމަ  ،ގާތްތިމާގެ މީހުންނާ އިޓެރިންނާއި ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނާއްތަން. އަވަ  އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާ
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މިހާރު ޒަމާނަށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެްއކޮށް އެ ސިފަތަްއ  ،. އެގޮތުން ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ އެހީތެރިވަމުންދާކަން

ނޑުމެން ކުރީގަ  ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަ ކޮށް ޞަހަމަ ޚާއް ؛ހަމަ އެކަކަށް އިމަދުމަދުން ނެތެމުންދާކަން އަޅުގަ

 ،ވެސް ޓެރިންއްއުޭޅއިުރ ގާތް އަވަ ން އަންހެން ބޭފުޅުން ތެރޭގައި އެއް ބޭފުޅަކަށް ހަމަ ކުދިންގެ ކަންތައްތައް ނުެވގެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެގޮތުން މި ވެސް ވަރަްށ އެހީތެރިވާ ގާތްތިމާގެ މީހުން ޑޭެކއަރ  ހަމަ އިޒަމާނުގަ ތަން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ ވެދާނެ ހަމަ ތިމާގެ މީއާ ސެންޓަރުތަކަށް ލާފައި  ހުން އްމުޮކށް ވަޒީފާއަށް ާދކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ،ނުތިބޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ެވސް އެހާ ގާތް. ެއގޮތުން  ،ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމުަގިއ އަުޅގަ

ވެސް ވީާހވެސް ހެޔޮ އަެގްއގައި އެ ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް  ައދި އެ ފަރާތްތަކުން ،ފުކުެރވިމިގޮތަށް ޑިއުޓީ މާ

 އަދި މުސްކުޅިން ނުވަތަ ުދވަްސވީ މީހުން ބެލުން އެއީ ފަސޭހަ އި،ބަލަ ވެސް ކުދިން އިންތިޒާމުކުރުން. ޙަޤީޤަުތގައި 

ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  އެކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމާއި މުޖްތަމަޢަށް އެ ކުރާ ފައިދާ 

 ންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ދުކުާރ ވާހަކަ ދައީމި އިޞްލާޙަށް ތާ، މާވަރަށް ބޮުޑވެގެންދާނެ. އެހެްނވީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ދަށް. އޫމެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ

 

 ކަދެއްެކުވން:ދު ވާހައޫދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ އުނގުފާރު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ސަރުކާރުން މި ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރައްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި 

ން މަަސއްކަތްކުަރްއވަމުން. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އްވަރަްއކާތެރިކަމާެއކު ފޯރުކޮށްދެ އަެގއްަގއި ޚިދުމަތްތައް ވީހާ ހެޔޮ

ފަހަރެްއގެ މަިތން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އެންމެ އަާސސީ މުދަލުގެ  ތެޭރގަިއ ވެސް ދެތިން އަގުން ިމއަހަރުގެ

ންޓަރުތަކުން ނަގާ ޓެކްްސ އޮތީ ޑޭެކއަރ ސެ  ޓެކްސްތަކާ އެްއޗެހި ކުޑަކޮށްިފ. އަނެއްކާ މިހާރު މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

ވެްސ ކުަޑކޮށްދެްއވުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން މި  އެ ޓެްކސް ،ވާީތވެ ަވގުތު ދަތިކަމަކަށް އްމުންނަށް މިއާ އެއީ 

އެއީ ޓެްކސް  ނެގުމުގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން އެއަށް  ؛ޔިތުންނަށް މި ދޭ ލުއިފަސޭހަކަންއްމު ރައްއާސަރުކާރުން  ،ޖެހެނީ

ތް އިއްޒަތްތެރި ޚިދުމަ ކަމަށް ވިޔަސް ވެްސ، އެހެްނ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އެކަމަކަްށ ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް މީތި ޙަޤީޤީ

ނޑުމެން ޑޭެކއަރ . ިމސާލަކަށް މިއަދު ހިނގާމު ަރއްޔިުތ މީހާއާ ހަމައަށް ފޯރާތޯއްއާރައީސް  ބަލަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުްނ  ސެންޓަރުތަކުަގއި މިހާރު ޚިދުމަތްދޭ އަގުތައް. އަުޅގަ

އޮތް ގޮތަށް މީގެ  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވފައި މި ،މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު އައިސްއިރާދަކުެރއްވީތީ  ،އެނިގއްޖެ

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މީގެ ހެޔޮ ބަދަލު ލިބެންޖެހޭކަން. މީތި ފާސްވާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ 
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ގެްނ ރަްއޔިތު ސްވުމަށްަފހު އޭތި ހެޮޔވެމި ފާ ،ފާސްވުމަށްފަހު ޑޭެކއަރ ސެްނޓަރުތަކުން މިހާރު އެ ަނގާ ެޓކްސްެގ ައގު

ރީ އެހެންނޫންތޯ. މިއަދު ހަމައަށް ފޯރާތޯ. ޓެކްސް ނުނަގާ އެަތއް ބަިއަވރު މުދަލެއް ބާޒާރުަގއި ެއހެ މީހާއާ

އެްއ. މިއީ ކާރިާސެއްއ ރުފިާޔއަށް ކެރެޓު ކިލޯ 60 ؛އެހެރީ ތަރުކާރީާއއި މޭާވގެ އިލަްއވާ! ބާޒާުރގައިބައްލަވަ 

މިހެން މި ދަންނަވަންއުޅޭ އެްއޗަީކ ، ލިައކަށް މި އެއްޗެހި. އެހެންވީމާއުޅެނީ، މިހާ އަގުބޮުޑވެގެން ުކއް މި އައިްސގެންތޯ

މި ލުއިކަން ަރއްޔިުތ  ،އަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހެޔޮ ަބދަލުގާނޫނުގެ ތެެރއިން ަރއްޔިުތ މީހާނިޔަުތަގއި މި  ސަރުކާރުން ހެޔޮ

 ޖީަބށް މި ލަނީ. ރަްއޔިތު މީހާއާ އެ ހުރި ގޮަތށް ހަމަ ވިޔަފާިރވެރިާޔގެ ،ދަލުހަމައަށް ނުފޯރައޭ. ޭއެގ ޙަޤީޤީ ބަ މީހާއާ

ހަމައަށް މި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކޮންެމވެސް އިދާާރއަުކން އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަްނ. މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަްއ 

 ރައްޔިތު މީހާއާއަށް މި ލިބެނީ. ވެރިޔާ އިން ލިބޭ މަންފާ ވިޔަފާރިމިއަށް މި އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ތެރެ ،ގެނެސް

ކުރާ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން މި ޛުމުގެ ތެރޭގައި މި ގާނޫނު ތަންފީމި ގާނޫނު ދިރާސާކުރު، ހަމައަކަށް ނުދޭ. އެހެންވީމާ

ކަން ކުރަން. މިގޮތުގެ މަތީން މިޛުގޮތަކަށް މީތި އެބަ ޖެހޭ ތަންފީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހެޔޮ ބަދަލު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާނެ

ނޑުެމން ކޮންމެ ނޑަަކނޑާފައި ަރއްޔިތުްނނަށް ވީހާ ދުވަހަކު  ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ލުއިފަސޭހަ ގޮތް ޓެކްސްތަްއ ކަ

ރީ ސް. ހުިރހާ ޚިދުމަތެއް ވެސް މިހި މެ ވަކާލާތެއް ކުރިޔަސް މިކަމެއް ނުވާެނ އިއްޒަތްތެރި ރައީންހޯދައިދޭން ކިތަ

ށް މި ޚިުދމަތްތައް ލުއިކުރަްނ ސަުރކާރުން ހެޔޮ ނިޔަުތގަިއ ގޮތަ އެހެންނެއް ނޫންތޯ. މި ދެންނެވި

މެ ންރައްޔިތުންނަށް ކިތަ ،ގޮތަށް މިކަންކަން ކުރަމުން އަްނގާ ސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުންމަސައްކަތްކުެރއްިވޔަ

 މި ގާނޫނުން ކުރާނެ މާރައްޔިތުންަނކަށް  ،ހެޔޮ ނިޔަތެްއގައި މިކަން ކުިރޔަސް ވެސް ީމގެ ހެޔޮ ފައިދާ ނުކުރާ ހިނދަކު

 ނެ. އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ދައްކާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަްށ ބޮޑަށް.ންނާބޮޑު ފައިދާެއއް ނޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ންބަރު މޫސާމަނިކަށް.މެ

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަނަގއިން ނުބުނަން އިންދާ ދެންމެގައި އިއްޒަތްތެިރ  އަށް 2011/10ތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް  ތެރި މެންބަރު އެދެން ބޭނުންވީ. އިްއޒަތްމެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާަހކަައކާ ގުިޅގެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ެއކަމަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، ޢުޖަ ފަރު ދާއޫދު އެ ދެއްީކ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޑިމޮ ،އޮތީ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ނުޑ އަސާއަުޅގަ އް މި ރާއްެޖއަށް ސެ ްކރަސީއޭ މި ިކޔާ މަިއގަ

ނުޑ  2004މުގައި ތަޢާރުފުކުރު ަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެބަދޭބާއޭ. އަުޅގަ
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ނޑުެގ ވާަހކަިއގެ ުކރީގަިއ މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ބޫލުކުރާގަ ގޮުތގަިއ އަދި ިމ އަުޅގަ

ޮކޅުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނަކީ ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ެވސް އަޅުަގނޑު މުޅިން އެއް 

ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ތަްމސީލުކުރުމުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ބޭފުޅެއް.  ގެމި މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު ޕާީޓެއއް

ައޅުަގނޑުމެްނ  ؟ޕާޓީެއއްެގ ޒިންމާ ބާއޭ އިދިޮކޅު ދަްނނަވަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ކުރެވޭ  އެކަމަށް ޓަަކއި ުޝކުރު

އިުރަގއި އިދިޮކޅު ލީހުގައި މަސަްއކަްތ ފަށައިގަތްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖި 2005މި ތަނުގައި 

އަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ކަންކަން އަްނގައިދިނުމުަގިއ އޮންނާކަށްނުޖެހޭ. އިދިޮކޅު ޕާޓީޕާޓީއަކަށް ކޮންމެހެން މެޖޯރިޓީއެއް 

ްނކަން އެކަ ،ންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ުކރަން ތިބޭ ބައެއް. ދެންމެަގއި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށްކުރަ

ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްފަިއ ސަރުކާރަށް ކުެރވޭ ބަެއްއ ކަހަލަ ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި ، ންމޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަ

ދޭން ވެނުމަސް ވެނަށް ކާން ،ކޮޅު ކަންަތްއތައް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާދެން ސަރުކާރުން އިދި ،ސަރުކާރު ހިންގާފައި

ގެންދަނީ. އިދިކޮޅު ޕާޓީެއްއ ޑިމޮކްރަސީަގއި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުން ހަދާ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަމުން

ކަން ރަނގަޅަށް ދޭތޯ އަދި ތިން މީހުން ތިބި ނަމަވެސް އެ ،ނަމަވެސް ގާނޫނުތަކަށް ވާހަކަަދއްަކއި، ެއންމެ މީހަކު ހުރި 

ނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކަނީ އަ ނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި ތިިބ ބެލުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަން ތިބޭ ފަރާތްތައް. އަުޅގަ ުޅގަ

ަގއި ތިބި ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވާ ފަރާތް. ލުހާ އަދި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ އި،ިއޔާރެއް ެނތް މީހުންނާ ލާނެ ވާެލއްއިއަޅަ

ނޑުމެންނަށް ެއކަމާ ގުިޅގެން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަދަކޮބައިތޯ އަޅު  ރުކާރުން ސަ؟ އްކަން މި ތަނުަގއި ތިބި ބަޔަކީގަ

ެއކަމެއް ަޙއްލެްއ  ހަކު ތެދުވެ އެ ވާހަަކ ދެއްކީމާމީ ންމެދައްކާަފއި އިިދކޮޅު ޕާޓީން އެ އެ ވާހަކަ ންބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތު

ނޑުމެން ެއކަން ކުރި އުސޫ އެންމެ ކުިރއްސުރެ ފަށައިގެން މި ރާއްޖެައށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމުަގިއ  ،ލަކީނުވާނެ. އަުޅގަ

މީހުން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައި ވެސް ހުންނާނެ ކޮޅުތަކެއް ހޯދާފައި ސަރުކާާރ ވާހަކަދެކެިވގެން. އެ ޒިންާމ  4

ނޑުމެްނ ދެްއކު ދެން މިތާ ތިގެން ކޮންމެހެން އެ ވާހަކަ ،ބަރާބަރަށް އަދާނުކުރެވި މުގެ މާނަެއްއ ނެތް. އެއީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ހޮވާފައި މި ތަނަށް ލީ ބޭނުމަކީ. ކޮންމެހެން ހުރިހާ މީހުން ނުޖެހޭ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ މީހުންނަށް 

 ަބސް ބުނެގެން ރަްއޔިތުންނަށް ށް ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، ަޙއްޤުވާކަށް ވެސް. އަދި އިދިޮކޅު ޕާޓީގެ މީހުންނަށް ވާކަ

 ން ހުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެތަޓަކައި އިދިޮކޅު ޕާޓީއެްއގެ ިޒންމާ އަދާކުރުމަކީ އެއީ އިިދކޮޅު ޕާޓީން މި މަޖިލީ

ތަނެއް ގޮތުގަިއ  ނުފެންނަނީ. އެ މީހުން ބޭނުންވާ ަވގުތެްއގައި އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮށްފައި މި ތަނުން ދާ

ކުޑަކޮްށގެން އެ ކުރެޭވ  ޓެްކސް ެވސް ކުޑަކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޓެްކސްމިތަން މި އޮންނަނީ. އަޅުަގނޑު އެދެން 

ގޮތަށް. އެކަމަށް  ސަރުކާރުން މިއަދު އެކަން ވެސް ބަލައި މޮނިޓަރކުރަންވީ ސަރުކާރަށް އެކަްނަކން ކުރެވޭ ؛ކަމެއް

ކާރު ޒިންމާދާރުކުރުން. ނޫުނއަސާީސގައި ބުނެފައި އޮތް ސަރުޤާކު ތިބިްއޔާ ދާންވީ. ޑިމޮކްރަީސއަކީ ފާޑުކިޔޭ ބަޔަ 

ކަމަށް އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި ފާރަެވރިވުން. އެންމެ ކަމެްއަގިއ ރުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންސަރުކާރު ޒިންމާދާ

 އަޅަިއގަެނގެން ނެއްޓިފައި ތިެބން ނޭނގުން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުޑ  ކަިއ. އާެދ، މިތާ ާވހަކަދެކެވޭކަމަށް ޓަ ދެވަނަ ފުރުޞަތު ެދއްވި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ގޮތުން އަުޅގަ

އަނެއްާކވެސް ތެުދވަން މި ޖެހުނީ. ސަރުކާރު ތަމްސީލުުކރައްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު ވިދާުޅެވއްޖެ މި ޓެކްސް 

ެމއް ނެތް. ވެއްެޖއްޔާ މިކަން ކުރުމުގެ ބޭނުނުދާނޭ. އެހެން ެނއް އަރ ސެންޓަރުގެ އަުގ ުކޑަެވގެންކުޑަކުރުމަކުންެނއް ޭޑކެ

ނުޑ މި އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުރީ ރަްއޔިތުންެގ ޖީބަށް ލުއިފަސޭހަވާނެ ކަމަްށ ތާއީދު މަށްކަ ބޭނުމެއް ެނތް. އަުޅގަ

ނަން ސަުރކާރުން ކަމެއް. ގާނޫނަށް ބަަދލެއް ގެން ކުރެްއވެންޏާ ެއއީ ވަރަށް ދެރަފުޅުވިސްނަިއގެން. އެގޮތަށް ގަބޫލު 

ނޫނިއްާޔ  ،މިހާރު ޖީ.އެސް.ޓީ ނަންގަވާތީ  .ފަހުގައިދިރާސާތަެކއް ކުރެްއވުމަށް ވާނީވަންހުށަހަޅުއް  ،ވާނީ ހުށަހަޅުއްވަން

ަރއްޔިތުންނަށް  ؛ާރއްޖޭގެ ބަޖެްޓ ޑެފިސިޓު .ވަޑަިއގެން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްކަަމށް ފެނި ޚިދުމަތުގެ ައގު ބޮުޑވާ

ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ބޫލުކުރަންގަ. މިީއ ެވސް އް ނުލިބޭބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރަކަށް ދައުލަތަކަްށ އާްމދަނީއެ

ވަނީިވއްޔާ ސަުރާކރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް، ބެއްލެވުމަށް ފަހުގަިއ މެނުވީ އެއްވެސް ކަހަަލ އެހެންކަމަށް

ާޔ ިވއް ހެއް ަކނަޑން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގެެނއް ނުވާނެ. ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވަނީޓެކު ،ޑިއުީޓއެއް 

ހެްއގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ނެޭގ ޖީ.އެސް.ީޓެއއްެގ ސަބަބުން އެ ޚިދުމަތުގެ ައގު ތުންނަށް ޭއގެ ދަިތވެގެްނ އެ ެޓކުރައްޔި

ެހއް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުްނ ހަމަ އެއާ ވިދިގެން އެ ޓެކު ،ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ޭއގެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާފައި

އެ ފުުރޞަތު އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ރުމުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ުލއިވާނެގޭ ިޑއުޓީެއއް ވިޔަސް ކުަޑކު 

ވާނީ. އެހެންނެއް ނޫން. ދައުލަތަށް އި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަންފަހުގަޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ބެއްެލވުމަށްފުރުޞަތުގެ މައް 

ލަތުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ އަތުން ެޓކްްސ ހާހުންނަ  ބޭނުންވާވަރަށް ފައިސާ  ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުެވ، ދަުއލަތަށް

މު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ އްޑަކުުރމެއް ގެނައުމަކީ ެއއީ މުހިއެކްޮރސް ދަ ބޯޑު ޓެކްސް ކު  ،ކުޑަކުރުމާ ދޭތެރޭަގއި

ނުެޖހޭ ނީން ދެކޮޅުދެކެން. އެހެނީ އެީއ އިޤްިތޞާދަށް ފައިދާކުރާނެ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތަްށ ލިބޭ އާމްދަ

ނޑުމެންގެ  ،ލަތެއްގަިއ ޤައުމު އޮވެ ހާ ަސރުކާރަށް އިތުރު އާމްދަނީ ގޮްތގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަހަަލ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުވާނެ  ،ލަތު ޮއވެ، ަދއުލަތުގެ ަފއިނޭންސް އޮެވ، މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަްނ އޮންަނއިރުހާއިޤްތިޞާދީ  އަުޅގަ

މީހާގެ ޖީބަށް ސީާދ  އެންމެ އާަދއިގެ  ެގ؛ެހއް ެކނޑުމުްނ ރައްޔިތުމީހާެއ ޓެކުހަަޅއިެގނެއް ޓެކްސް ަކނޑަން ހުށަ

ފިޔަވަޅުތައް ވެްސ  އެކަމަށް ައޅުްއވަންޖެހޭ ،. އެކަން ބަލައި ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުމަފައިދާކުރާ ކަމަށް ނުވާނަ
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ނަޑށް ނޑުމެންގެ ގަ އެޅުްއވުމަށްފަހުގަިއ ެއގޮތަށް ުކރައްވަްނވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ ބޫލުކުެރވެނީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ކޭްސއެއް  މީގެ ކްލެސިކު ،ެލއް ުއފެދެން. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ޙައުމާ ގެޖެހޭ ވާދަެވރި ވިޔަފާރީ ރާއްޖޭަގއި އެބަ

އް ދުވަހުން އަނެއް ތަން އެ ކުރިން އޮތް އަގު ވަރަށް ބޮޑު ން،ދެ ބޮޑު ޕާޓީ ވާދަކުރަން ފެށުމުވަތަނިްއޔާ. މި  ދިރާގާއި

އް ވިޔަްސ ލެޙައުވިޔަސް، އެހެން ިވޔަފާރީގެ މާޑޭެކއަރ ސެންޓަުރ ކަމަށް ، ހަށް ކުޑަެވގެންދިޔަ. އެހެންވީމާދުވަ

ށުަގިއ އަތްފޯރާފަ ،ކުެރވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ފަހިވެފައި އޮތީމާ ތަކެތި ެއކަށީގެްނވާލެްއަގއި ކޮމްޕީޓުޙައުވާދަވެރި ިސޔާސީ މާ

ވަިކ  ،ުނވެއްލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ޙައްލުއެިކެއކި ދަތިތަކާއި ޙަ  ،ދާނެ. އެނޫން ގޮތަކަށް ޮއވެލިބިގެން ރައްޔިތުންނަށް

 އިމި ރާއްޭޖގަ ިވްއޔާ އެްއވެސް. ޕޮލީއެއް ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ެވސް އޮންނަ ގޮަތށް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީބައެްއގެ މޮނޮ

ނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި ގަތުމުގެ އާދަކާދަަތއް ހުންނަމިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނާ ޚިލާފަށް   އަޅުގަ

ލަކަށް ވަކި ްބރޭންޑެއްގެ ކިރު ގަންނަން ދިމާކޮށްފާނެ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ގޮތުން ވެސް ދިމާވާ މައްސަަލއެއް މީ. މިސާ

ފައި އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން. އޮންނަނީ ސޯލް އެޖެންސީ ހޯދާ ކުރުމަށް ޓަކައި މިއަގު ޮކންޓްރޯލް ގެއެްއކަލަ ބްރޭންޑު

ގިނަ ާބވަތުެގ މުދާތަކުން މި ސޯލް އެޖެންސީ ޮއންނަ. މި ސޯލް އެޖެންސީެގ  އެހެންގޮސް ާރއްޖޭެގ އެބަހުިރ ވަރަށް

އޮންނަނީ.  ގޮުތގައި މި ގެހިނދަކު ތަކެތީގެ އަގު ަވކި ބައެްއގެ އަތްދަށުަގއި މޮނޮޕޮލީއެއް  މައްސަލަ ވެސް ޙައްލުނުވާހާ

ނޫނު އަދިެވސް ގާނޫެނއް. މި ގާއެންޓި މޮނޮޕޮލިސްޓިކް ޕްރެކްޓިސަސް  ،ނޫނެއްގާޖޭގެ ވަރަށް މުހިއްމު ދިވެހިރާއް

ނޑު ަކމާ ނޑުމެން ތަެކތީގެ ައގު ބޮުޑވާ ވާހަަކއާިއ  .ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދަންނަވަން ރާއްޖެއަކު ނެތް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޫނެއް މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ގާދަ ފަ ހަކަ ދައްކާއިރު މިދެންނެވިއަދި މި ނޫންވެސް ވާ

ނޫެނއް ނެތިއެްއ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެްއވެްސ އިދާރާއަކަށް ތަކެީތގެ ައުގ ގާފާސްކުރެިވގެން ގޮސްަފއެއް ުނވޭ. އެފަދަ 

 . އަދި މިދެންނެވިޮކށް ނޯންނާނެކޮށް ހެދުމުގެ ފުުރޞަތެއް ނޯންނާނެ. އަދި ޚިުދމަތުގެ ައގު ވެސް ކޮންޓްރޯލްކޮންޓްރޯލް

ނޑުެމން ހޯދަން މިޤާއުލެްއ ޙަާވދަވެރި ިވޔަފާރީެގ މާ ،ވެގޮތަށް މޮނޮޕޮލީ ބްރޭކު  އުޅޭ ަޙއްލު  އިމުކުރެވުނީމާ އަުޅގަ

ކަމަށް  ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއްއީ ހޯދިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ިމފަދަ ބިލަކަށް ވާހަކަދެއްޭކއިުރ މި

 ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  މި އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފަހު ބަސް އިްއވުމަށް.  އެންމެ ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް،

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ނޑުމެންއާދެ! ޝުކު ނޑުމެން  ގެިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެިޅގެން މިއަދު އަުޅގަ

ފަހު  މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ އެންމެ 2011/10ނޫނު ނަންބަރު ގާދާ  މުން މި ބަހުސްކުރަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުުކރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ސަރުކާރުްނ  .ބަސް ބުނަން އަޅުގަ

އި އޮްތ ޑޭެކއަރެގ އަބަދުވެސް ަބއްަލވާނީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ުލއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް. ކުީރ ޒަމާނުގަ 

 .ޓެރިންގެ ކިަބއިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްޑޭކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިން ލިބިގަންނަނީ އަވަ  ،ނަމުން ނަން ނުދިނަސް

ގެ ފަރާތުން ޖެހިގެން ެޓރި މީހާއްމީހުންގެ ދިިރއުޅުން ބިޒީވުުމގެ ސަބަބުން އަވަ  ،ނަމަވެސް މިހާރު ޒަމާން ތަަރއްޤީވެ 

ޒުރުވެިރވެފަ. މީގެ ކުރީަގއި ޢުމަތްތެރިޔާއަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހުވެިރޔާ، ެއކުވެރި ރަހުންނަ އަނެއް އެކު

ނޑުމެންގެ ރީތި އާަދކާދައިގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް. ނަމަވެސް ދުނިެޔއަާށއި ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުެގ  މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަކު އަނެކަ  ވެަފ.  ވަނީ ދަތި ކަމަކަށް  ކަށް މި ަވގުތު ހޭދަކޮށްދިނުމަކީ މިސަބަބުން މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ  އަދި އެންެމ  ،ގޮތަްށ ފަހިވެފައި ގޮުތގަިއ މިފަދަ ޑޭކެައރގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ބޫުލކުރާގައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން  ލުއިފަސޭހަ ގޮތެްއގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން ބައްޓަންވެގެންދިއުމަކީ 

ނޑު ެދކެން. އަދި މި ބިލަށް ޓަކައި ބަހުސްކުރެއްވި އެންމެހަިއ  ،އެންމެ އެދޭނެ އެއް ކަންތަްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާފުޅަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީ 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް އަނެއްކާ އަންނައިުރގައި  މިކަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިެގން ،މަށް ބަހުސްުކރެވިއި މިކަގަމަރުޙަލާ

ގޮތުގައި ަބއްޓަންެވގެން  ބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ ވިްސނުންފުޅާއި، މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެގައަޅުަގނޑު 

 ދުކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. ކަމަށް އުއްމީ މިކަން ޙައްުލވެގެންާދނެ ،އައިސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަޅަން. މި ހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ބިލާ  ކަމުގައި ކަ

 ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވޯޓު ަވގުތު  ގެިމއަދު ،ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު

އިން ދު ޙުސަޢުސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަ، 8.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  {8.3}

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ( އަނޫނުގާބެހޭ  މަސްތުވާަތެކއްޗާ) 2011/17ނޫނު ނަންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ވަަނ ދައުުރގެ  3ވަަނ އަހަރުެގ  2015 ،ގަިއ ބޭްއވުނު 2015 ބަރުޮއކްޓޫ 7ވަީނ  ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއާވފައިބިލުގެ 

ދު ޢު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ، ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސައިވަނަ ޖަލްާސގަ 3

 ވަން. އިން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުޙުސަ

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދު ޙުސަޢުވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަ
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ވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުުމގެ  1ށް ( އަނޫނުގާބެހޭ  މަސްތުވާަތެކއްޗާ) 2011/17ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  23ގެ (ނުނޫގާބެހޭ  މަސްތުވާތަކެްއޗާ) 2011/17ނޫނު ގާބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މި ބިލަކީ، 

، ގެ ހިމެނޭ ވަޒީރުްނގެ ބަދަުލގަިއ ބަެއއް ވުޒާރާަތކު އި ަކއުންސިލުގަ  ބަޔާންކުރާ ނޭޝަނަލް ޑްަރުގ ކޮންޓްރޯލް

ކުެރވޭ ގޮތަށް ފެންވަރުގެ މަޤާމުަގއި ހުރި ަފރާތެއް ޢަްއޔަން ގެމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭްޓ ުނވަތަ ޑެިޕއުޓީ މިނިސްޓަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  23 ،ގޮތަްށ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ބިލެއް. ެއގޮތުން އިލާކައުންސިލު ެއކުލަވަ 

 12ކައުންސިލު އެކުެލވިގެްނވާނީ އަންނަނިވި  ދަނީ. ނޭޝަނަލް ޑްރަގު ކޮންޓްރޯލް ގޮތަށް އިޞްލާޙުެވގެން މި

މިނިސްޓްރީ އޮފް  -3ޒް. ސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާމިނި -2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބ.  -1މެންބަރުންގެ މައްޗަށޭ. 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްެގ  -5މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަންދޫބު.  -4އެޑިުޔކޭޝަނުެގ މަންދޫބު. 

 -8އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަންދޫބު.  -7މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެާއޒްގެ ަމންދޫބު.  -6މަންދޫބު. 

ޗީފް އޮފް  -10ޝަން. ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެްނޑް ެއމިގްރޭ -9މިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް. ކޮ

، 3މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. )ށ( ަގއި -12ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް.  -11ސް. ޑިފެންސް ފޯ

އެ ުވޒާރާެއްއގެ މިނިސްޓަރ ޮއފް ސްޓޭޓް ނުވަތަ ޑެިޕއުޓީ  ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަންދޫބުންނަކީ 7ުނވަތަ ، 6، 5، 4

. މި ކޭކުރާ ފަރާތެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ފުރުއްވަމުންދާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭ މިނިސްޓަރު

ގޮތަށް ިމ މި .ރައީސްވުމާ ގުިޅގެން. އިްއޒަތްެތރި އްކުރެިވ ެގޒެޓުުކރެގު ދީސްނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ތަޤާނޫ

ގޮތަށް ބަލާއިރު ަވޒީރުްނ  ނޭޝަނަލް ޑްަރގު ަކއުންސިލުެގ ެއކުލެވިަފއިވާ  ،ޖެހޭ ސަބަބަކީ ގެންނަން މިޤާނޫނަށް ބަދަލު

ރުކާރު ހިންގުުމގަިއ މި ކައުންސިލުގެ ހިމެނިަވޑަިއގަތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީރުްނެގ މަސައްކަތްތަާކއި، ވަޒީރުްނގެ ސަ

ބޭފުޅުންނަށް  މުގެ ސަބަބުްނ ނޭޝަނަލް ޑްރަގު ކައުންސިލަށް ދެއްވަންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ވަގުތު އެުއޅުްއވުއަވަދިނެތި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަޒީރުންެގ ފަރާތުން އެ ވުޒާރާތަކުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނުވަތަ  ،ނުދެވޭތީ

އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ކައުންސިލު ހިންގުުމގަިއ  އި،ރައްވަ ކައުންސިލަށް އެޕޮއިންޓުކު  ނައިބު ފެންވަުރގެ ބޭފުޅުން މި

 ،މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާެވގެން ވެސް ނޭޝަނަލް ޑްރަގު ަކއުންސިލް  ޔަޤީނުން ފުރިހަމައަށް ވަގުތު ެދވިގެންާދނެކަމީ ހަމަ

ންސިލުން ކުރަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްތުވާަތކެތީެގ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގު ކައު

އެާއއެީކގައި ައޅުަގނޑު މި  މަސައްކަތަށް އިތުރު ހަލުވިަކމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ. އަދި ހަމަ

 ސިލުގެ ިހންގުން ހަރުދަނާވެގެންދާއިުރ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގު ަކއުން ،ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން މި ބިލު ހުށަހަޅާއިރު

އެތެރެވަމުންދާ ދޮރުތަްއ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްތުވާަތކެތި ،ސްާނލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގއިޑްރަގު ަކއުންސިލުން ވި

 ވަނީ ކުެރވިފަ. ޭއގެތެޭރގައި ިމއަދު މި ކުރުމަށް ޓަކައި ިމއަދުެގ ސަރުކާރުން ތަފާތު އެަތކެްއ މަސައްކަތްތަެކއް މިބަންދު

އެާއއެީކގައި މި މަރުޙަލާގަިއ  ކުުރމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަ. ހަމަސްކޭނުމަސްތުވާތަކެތީގެ  ފަހުެއއަށް ،ވަނީ ކުއްތާ ގެެނވި

 ،ކުރަްއވަމުން ކުއްތާ ގެނެްސގެން. ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންދަނީ ތަޖުރިބާ މިއަދު ރާއްޖެ މި



62 

 

ކަންތައްތަކެްއ ވެްސ އެބަހުރި. ނޭޝަނަލް ޑްރަގު ކައުންިސލުން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްމު 

ނަޑއެޅުމަކީ ވެސް  މިހާރު މިއީ އޭގެތެޭރގައި ިދވެހިރާއްެޖއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެެރކުރާ ފަާރތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ކަ

 ،މި ދާއިާރއިން ިވސްނަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެްއ ަކމުގައި ވެސް މިފުރުޞަުތގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންކަމުން އިރާއްޖޭގަ 

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މި ބިުލ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އެދެން .މި ބިލު މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ކުެރވޭނެ ވީހާެވސް ައވަހަކަށް ީމގެ ބޭނުންމި ބިުލގެ ސަބަބުން ނޭޝަނަލް ޑްަރގު ަކއުންސިލަށް  ،ނޫނަކަށް ބަދަލުކޮށްގާ

ތެރޭން ވެްސ ކުިރއަށް  ގެނޫނަކަށް ބަދަލުކުުރމުގެ މަސައްކަްތ ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގާ ،ށްގޮތަށް މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮ

 ގެންދެވުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑެއޅިފައިއްުމ ކޮމިޓީެގ ލަފާެގ މަތީއާރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކު ުރެގ ަގޑިއި 1ވަނީ  ން މި ބިލަށް ކަ

ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ސި  29ޓު މިނެ  14ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59ޓު މިނެ 28ގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބަހުސްގެ ވަ 

ޓު. ވަިކ މިނެ 3ކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް ސި 18ޓު ނެމި 3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15ޓު މިނެ 7ޕާޓީއަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު މިނެ 3ންނަށް އްަޒތްތެރި މެންބަރުޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ އި  ޓު. އަުޅގަ

 އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.  ފުރުޞަތު މި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ށް މި އިޞްލާޙު ގެެނސްގެން ދައުލަތް ހިންގަްނ އަ 2011/17 ނޫނު ނަންބަރުގާރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ބެްއ ިވއްޔާ މި ިއޞްލާޙު ނުގެންނާންވީ ސަބަ ކަމަށް ވަނީ ޙައްެލއް ގެނެވޭ ށްރާތްތަކަށް ޑްަރުގގެ މައްސަލައަތިއްބެވި ފަ

ކާރަކަށް، ެއއީ އެމް.ޑީ.ީޕ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، ރާއްޖޭގައި އޮތް ެއއްެވސް ސަރުޔާ ހިތާމަ .ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމަށް ިވޔަސް، އަދި  ކަމަްށ ވިަޔސް، ަމއުމޫނުގެ ސަުރާކރު ވަޙީުދގެ ސަރުކާރު  .ރކަމަށް ވިަޔސް، ޑ ސަރުކާރު

ކަމަށް ވިޔަސް މިއިން އެއްވެސް ސަރުކާަރކަށް ެވސް އެކަށީގެްނވާ ރަނގަުޅ  މިހާރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު

ދާ  ހަލުވި ސްޕީޑުަގއި ފެތުރެމުން މި ،ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފުޅާ ސްީޕޑުަގއި، ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއިކަމަކީ އޮތް  ނުހޯދިޙައްލެއް 

ޖުތިމާޢީ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މީ މި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް ޮބޑު އި އީމި .ުގގެ ވަބާ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޑްރަ

ޮއތުމަށް އެޅިފައި އޮތް އެންމެ  ގެ ގޮތުަގއިސްތަޤިއްލު ޤައުމެއް ޤައުމެްއގެ ގޮުތގަިއ، މިނިވަން މު މައްސަލަެއއް. ރާއްޖެ

ރާއްޭޖގެ ުޒވާނުންެގ  މި ޑްރަުގެގ ވަބާ. ،ދިުއމަށް އޮތް ބިރަކީގެ، މުޅި މުޖުތަމަޢު ފަނާވެގެންބޮޑު ހުރަހަކީ މުޅި ރާއްޖޭ

 ގުވަނީ ޖެހިފަ. ޑްރަމި ބާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މިއަދު މި ވަ ،ޖެހެނީ އެކު ދަންނަވަން މިޔާ ހިތާމަތެރެއިން 

ދަނީ ފުާޅ  ންގެ ތެރޭގަިއ ޑްަރގުކުދީ . އެމުންދެ ޑްރަގުދަނީ ވިްއކާ މީހުން ެއކި ގޮތްގޮުތން ޒުވާްނ ކުދީންނަށް 
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ނޑުމެްނގެ ސްކޫލްތަުކގެ ދޮރުމަތީގަިއ ވެސް ޑްރަގު ދާއިރާެއއްަގއި ފަތުރަމުން. ހުއްޓުމެއް މީހުން  ވިްއކާ ނެތި އަުޅގަ

 ކަމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ވެސް މިކަމުގައި އެބަ ބަިއވެރިކުުރވާ. މި އަހަރު ނުފުރޭ ކުދީން 18އެަބއުޅޭ. އްކަން ޑްރަގު ވި 

އުފެދޭ ުޒވާްނ ހަރުދަނާ ޖީލުގެ މައްޗަށް. އި ވަނީ ެއ ޤައުމެްއގަ އުެމއްގެ މުސްތަޤްަބލު ބިނާވެގެން މިޤަކަމެއް. 

 ؟އާލާކުރަން ތިބީ އިމަ ދެން ކޮންބަޔަކުތޯ މި ޤައުމު ދިރުވައި ފަނާވެދިޔަ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒުވާން ދަިރންތައް ހަލާކުވެ

 އްލެއް ހޯދަންޖެހޭޙަ ކަމެއް. އަވަސް  ލުވެރިންގެ ގޮތުަގއި ތިބި މީހުން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭސްއޫމިއީ މިއަދު މަ

ބޭފުޅުްނގެ މަްއޗަށް  20ންގެ މަްއަޗށް. ބޭފުޅު 12އޮތީ  ކަމެއް. ައޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު މި ކައުްނސިލު މިހާރު މި

 ޏާ ވަން ކަމަށް އަދި ވަޒީރުންނަށް ެއަކން ނުކުރެވޭ ،ެވސް ބޭފުުޅންގެ މައްޗަށް ހަދަިއގެން 100ސް. އަދި ޔަހެދި

 ،އްލެއް ޙަ މިކަމަށް ައވަސް  ،ސްޔަސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނަށް މިކަން ދެއްަވިއގެން ވި  ށް އަދި އިބުންނަވަޒީރުްނގެ ނަ

ކަމެއް ނޫން. މައިންބަފައިންާނ  އް ހޯދަންޖެހޭ. މިއީ ވަކި ފަރާތެްއގެ ބޮުލގައި ައޅުވަިއގެން ނިމެން އޮތްފަރުވާއެ 

ކަމަށް  އުުމެގ ފެންވަރުގައި މިޤަ ،އަތޮޅު ފެންވަުރގެ ،ހިސާބުން، އަަވއްޓެރިންނާ ހިސާބުން، ރަށު ފެންވަރުގެ

ހޭ. ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރުމުަގއި ރައްޔިތުްނ އްލެއް ހޯދަންޖެޙަމަށް ކަޖެހޭ. މި ސަމާލުކަންދޭން އެބަ

ންނަށް ން ޭދންޖެހޭ. ގާތްތިމާގެ މީހުން އެބާރުލާންޖެހޭ. ކުދީއެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ. މައިންބަފައިން އެއްބާރުލު

މުޅި ވަށާޖެހޭ  އިމުވާން އެބަޖެހޭ. މިކަންޤާބެހޭ ސެންޓަރުތަކާއި ފަރުވާޭދނެ ތަންތަން  ދޭންޖެހޭ. މިކަމާއިނަސޭހަތްލަ

އްލެއް ނުހޯދޭނެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިއީ ޙަކަމަށް  ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ކަމަށް  އްލެއް ހޯދައިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޙަދެިކގެން މިކަމަށް  ،ކަމުގައި ދެެނގެން ތިމަންމެން އެންމެންގެ ކަމެއް

 ބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ. ަސރުކާރުގެ މުައއްސަސާަތކުން ވެްސ އެ ހޯދޭނީ. ސަރުކާރުން އްލެއްޙަ އެކަީށގެންވާ 

ވެސް އެ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް  މު ފަރުދުންއްވެސް ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ. އާ

ދޭން އެބަޖެހޭ. ތަޢުލީމުދޭ  ޞަ ސަމާލުކަމެއްންނަށް ޚާއްމީހުންގެ ދަރީ ވެސް އެ އަދާކުރަންޖެހޭ. މައިންބަފައިން 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ފުޅާ އޫބޭފުޅުްނ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސް ެވސް އެ  އިދާރާތަކުން ިލއްޔަާތއި ވާޖިބު އަދާކުރަންޖެހޭ. ައުޅގަ

 ންތެރިކުރުމަށްމުންެގ ތެރޭގައި ހޭލުއްޖެހޭ. މިކަމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް އާ ސްކުރަން އެބަހުދާއިރާެއއްަގއި މިކަމާ ބަ

ލިްއޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ. އޫބޭފުޅުްނގެ މަސް ވެސް އެ ޓަކައި ރޭިޑޯއއާއި ީޓީވއާއި ައދި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން

ވަނަ ތަނބޭ  4ނުވަތަ  ،ވަނަ ތަނބޭ 5ވެސް ތިމަންނަމެންނަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ  ހަމައެކަނި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން

އޮތް ވާަދވެރިކަމާއި ސިޔާީސ  ގެ ތެރޭަގއި މިމެން ނުފުދޭ. އަޅުަގނޑު ނެއްަޔިއގެން ތިބުމަކުންވަނަ ތަނބޭ ކި 3ނުވަތަ 

މު މައްސަލަތަކުަގއި އެަކކު އަނެަކކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން މަޝްވަާރކޮށްކޮްށ ހިއްވާދަވެރިން ެއއްކިާބކޮށްފައި ަޤއުމީ މު

ބާރުެގ އް ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްލުތަކެއް ހޯދުމަށް އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ. އެކަމާ ދޭތެރޭޙަ

ނުޑ  އަާދކުަރންޖެހޭ ަތކެއްލިއްޔަތުއޫރައީސްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މަސް ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ގަކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ މިށް މަނިކުފާނަ ނޑުމެްނގެ  .ވާހަކަ ދަންަނވާލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އަުޅގަ ށް ދިމާވާ އުމަޤައަުޅގަ
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ނޑުމެްނެގ ސިޔާސީ ވާދަވެިރކަމާއި އު ިވއްޔާ  ވާ ކަމަށް ވަނީޤުރަޣަެފދޭ ފިތުނައިގެ ތެެރއިން ޮގސް މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮ ގޮތުަގއި އިދިކޮޅު ޕާޓީަތކުންނާިއ  ގެއުމީ މައްސަލައެއް ޤަމިއީ މުޅި  ؟އްލެއް ހޯދޭނީޙަންކަމަކަށްތޯ އަުޅގަ

ވެސް ާޚްއޞަ ސަމާލުކަމެއް ީދގެން  ސަުރކާުރ ހިންގާ ޕާޓީން ،ވާުލވެތިިބ ފަރާތްތަކުންނާއިދައުލަތް ހިންގުމާ ހަ

ދިނުމަށް އެދި ވެސް މިކަމުެގ އެއްބާރުލުން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

 ޝުކުިރއްޔާ.  ޓަކައި ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ވާހަަކ ކުރުކޮށްލަން. ދެއްވި ފުރުަޞތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ދަށް. އޫމެންބަރު ޖައުފަރު ދާ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އޫފަރު ދާޢުދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ އުނގޫފާރު

 ؛ަމސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު ،އުޅޭ މައްސަލަައކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ކޮންޓްރޯލް  ބުނާ ެނޝަނަލް ޑްރަގު  ވަނަ މާއްާދގަިއ މި 23މި ގާނޫނުެގ  .2011/17އެއީ ގާނޫނުން ނަންބަިއ 

ހުންނަ  ޖެހޭ ހަދާފައި މި ލަން ެއބައިބަލަ ނޑުމެންކައުންސިލަށް ބަދަލެއް ގެނައުަމށް ހުށަހެޅިގެންވާ ިއޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ގެނެސްގެން ވެސް ިމ ންޏާ އެ ކައުންސިލުތަކަށް ބަދަލުނުުކރަެއކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަސަްއކަތް އެިކއެކި ަކއުންސިލުތައް

ގައި ވާ ސްޕީޑު ތްތަްއ ގެންދަން ބޭނުންގެ މަަސއްކަތަކުަކުއންސިލު އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްޕީުޑގަިއ ގާނޫނުަގއި ބުނާ 

 ން ހުށަހެިޅގެން ުއޅޭ އިޞްލާޙެއް މި ސަން. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތީޖެހޭ ހަމަޖައް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ެއބަ

މަސްތުވާތަެކްއާޗ  ،މި ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންތަކަްށ ބަލާއިރު ؟ކުރަނީ ކޮންކަމެއް އިޞްލާޙަކީ. މި ަކއުންސިލުން މި

ނޑު ބެހޭ ތި ބޭނުންކުރުން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަކެ ،ސިޔާސަތުތައް އެަކށައެޅުމާއި އިެއންމެހަ ގޮތުން މައިގަ

ލުތަާކއި އަޅަްނވީ ގޮތުން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫގުޅޭ  ހުއްޓުވުމާ

ވަރާ އެުރވުމަށް ަކނޑައަޅާަފއި އޮންނަ ކޮމިޓީއެއް މަޝް ާޔއި ަރީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފަ ގޮތުން ބެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ 

ނަޑކަށް މިނިސްޓްރީތަކުގެ  ވުޒާަތކުގެ ަވޒީރުން އެބަ ހިމެނޭ.  ،މިއީ. މި ކޮމިީޓގައި އެހެންނަމަވެސް މި ހިމެނެނީ ގާްތގަ

ކަީށގެްނވާ ވަރަްށ ބޭފުުޅންގެ މަސައްކަތްުޕޅުތައް ހުންނަ ގޮތުން އެ ވަރަކަށް ަވޒީރުން ހިމެނުމާއެކު އެ 7ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ އް މިޙެ ލާޞްވެ އިމި ކައުންސިލުތަކުގެ މަސަްއަކތް ނުކުރެވޭތީ ޖެހޭ ކުރީގެ  ގެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު  ކުާރނެ މަސައްކަތެއް ނެިތގެން އެ  ،ދައުލަތުގެ ަވީޒރުން ވަގުތު ގިނަެވގެން ،ސަރުކާރެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުއަީޑަގިއ ބާއްވާ ހިސާބަށް ދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް ގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާބޭފުޅުން ވަޒީރުން ރައީސް ޔާމީނުެގ  ،ވެސް ކަ

އް ނެތް. މަސައްކަތް ބާުރ ަވޒީރުންނަށް މަސައްކަތްތައް ުނކޮށް ތިބެވޭކަށެ  ،ގިަވޑަިއގަްނނަވާނެނސަރުކާރުަގއި އެ
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ބޭުފޅުންނަށް ވަގުެތއް ނެތް.  ކުރުމަށް އެ ތައްމަަސއްކަތް ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ަގއި ގެންދަން އެބަސްޕީޑު

އޮތީ.  ގޮެތއް ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނަުއމަށް ހުށަހަޅާފައި މި މަަސއްކަތް ކުެރވޭނެ އެހެންއެ އެހެންކަމަށްވުމާެއކު 

ަވޒީރުންގެ  ނޭ ހުރިހާ ވުޒާރާަތކެްއގެވަޒީރުން ީމގަިއ ހިމެ ،ވުޒާރާަތކުެގ މިނިސްޓަރުން މި ހުށަހަޅަނީ، ންއެގޮުތގެ މަތީ

އުންސިލުެގ ބަދަލުގައި އެ ުވޒާރާެއްއގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް މީގައި ަބއިވެިރކޮށްގެން ކަ 

ނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ  ަމށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި މިއުމަސައްކަތް ކުިރއަްށގެންދި އޮތީ. އެހެނމްވީމާ، މިީއ  އަުޅގަ

ޅު ިއޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ގޮތުަގއި ވަރަށް ރަނގަ

ގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްަކިއގެން ބަރާބަރަށް ގެންގޮސްގެްނ  ވަަޑިއގަންނަވާހެއް ނޭޅޭނެ. ވަގުތުވެ އެްއވެސް ހުރަ

ނުޑ  އި މަޝްވަރާ ބަރާބަރަށް ގެންދެވޭނެޔާލަފަހޫރިއްޔާއަށް އަރުވަންޖެހޭ ގޮތުން ަރއީސުލްުޖމް ޑްރަގާ ބެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ތާ ން. އެހެންވީމާ، ިމގޮތުެގ މަތީގަބޫލުކުރަނީ ލަން ުދކުރާ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ދަްނވާއީއަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ބޭނުންވޭ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހިމްދީދީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ެނވޭ ށް މި ގެ( އަމަސްުތވާތަެކއްޗާ ބެޭހ ގާނޫނު) 2011/17ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ނޑު ށްއިޞްލާޙަ ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށްއީވެްސ ތާ އަުޅގަ ންާވ ބޭނު ،ދުކުރަން. މި އިޞްލާުޙ ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުރެިވއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް  ަގއި މި މަސައްކަތްސްޕީޑު އަޅުގަ

މި މަސްތުވާތަކެީތގެ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ އެންމެ ، ން. އެހެންީވމާވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރަހާސިލު

އިސް ކައުންސިލަށް މި ނެންެގވޭ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތާިއ ވާޖިބުތައް މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށ 

ގިނަ  ،ނަމަވެްސ، ގިނަ ުވޒާރާތަުކގެގިނަ ކައުންސިލުަތއް އުފެދިަފއިވޭ. ވަރަށް ގިނަ ވުޒާރާަތްއ އުފެދިފައިވޭ. އެހެން

ކަމަށް ަބއެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ކައުންސިލުތަުކގެ މަްސއޫލިއްަޔތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އަާދނުކުރެވޭ

ނުޑ ވެސް ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަހަރު ައޅުަގނޑުެމން މި ކުރާ މަސައްކަތުން  ފާހަގަކުރަްއވާކަން އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މެންނަތީޖާއެއް ނުކުމެާދނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއްއމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުރަނގަޅު 

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ޙައްލުވާން. މި މައްސަަލއަްށ ޙަމަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަ  އްލެއް އަންނަތަން އަުޅގަ

ގައި ވެސް ވަރަށް ރަނގަަޅށް ވިދާޅުެވއްޖެ، ވޭުތވެދިަޔ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅު
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ނޑުމެންނަށް  އިހުރިހާ ސަރުކާރެއްގަ އްލުނުވެ ކުރިއަށްދާ މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ޝަރީފް ވެސް ޙަެވސް މިކަން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ މި މައްސަލަ ރާއްޖޭަގއި އެްނމެ ބޮޑަށް މިހާ ފާޅުކަންބޮޑު  ފާހަގަކުރެްއވީ. ޚާްއޞަ ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ވެރިކަމުެގ  އިއައި ބަދަލާއި، ސިޔާސީ ނިޒާމުގަ ގޮތެްއގައި ފެތުރިގެން މި ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ނިާޒމަށް މި 

ނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތައް ވުޖޫދަށް ައިއސްގެން މި ގެެނވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެެރއިން މި މައްސަަލ  ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަަގކުެރވޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ އެްއެވސް ސަރުކާރެްއގެ ެއްއވެސް ބޮޑަށް އިތުރަށް ފުޅާެވގެން ދިަޔކަން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ބަޔަކު މަސްުތވާތަކެްއޗަށް ިހތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ެއްއެވސް ޢަމަލެއް ހިންަގއިގެންުނާވނެ. އެކަން އަުޅގަ

ަބއެްއ ސަރުކާުރތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފުރިހަމައަށް ކުށްވެިރކުރަން. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ީމެގ ކުރީަގއި

ގޮތަށް ބައެއް ކަހަލަ ޢަމަލުތައް ފާޅުގަިއ  ގޮެތއްަގއި މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ޞަޚާއް ،ފެނިގެންދިޔަ

ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ހިންގިފަިއވާކަން. އޭގެ ސަބަުބން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މިކަމަށް ބަަޔކަްށ 

ނޑުމެން މިހިތްވަރުލިބި . ޮއތީ މި ސަރުކާރު ވުޖޫުދގައި ގެންދިޔަކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ދެްނ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރަށް ވެސް ގޮވާލަން ބޭނުްނވަނީ ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު ައޅުގަ އަުޅގަ

މަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުން ގޮަވއިގެން ކުރިއަްށދިޔައިބިލު އިްސ މީޤާކަންކަމަށް  ،ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ިތއްެބވި

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް  ނޑުމެްނ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ އަޅުގަ ކުރިއަށްދެވޭނޭ. އަުޅގަ

ޕާޓީތަކުން ވެސް. އެްއވެސް ަސރުކާރެްއގައި އެްއވެސް ަބޔަކު. ސިޔާސީ  ،ގޮތަށް ެއްއވެސް ކަމެއް ކުާރކަށް ހިތްވަރުލިބޭ

ނޑުމެން ެއންމެން ގުޅިގެން، އެހެންވީމާ ގޮތަށް ހުރިާހ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން ވެްސ  ޝަރީފް ެވސް އެ ވިދާުޅވި ،އަުޅގަ

މަސްތުވާތަެކތީގެ ވަބާއިން ރާއްޭޖެގ ޒުވާނުން ސަލާމަތްކުރަން  ،މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުންދީގެން

ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން  ގެބޮޑަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިކަން ކާމިޔާބުކުރެވިާދނެކަމު ވުރެ މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ މިހާރަށް

ލާޙުގެ ސަބަބުން ކުރެޭވ ޞްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިއަދު މި ގެނެވޭ އި ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެބަ ޮއތް. އެހެންވީމާ

ނޑު އުއް މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން މި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ،މީދުކުާރތީވެކަންކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނަޑށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ  އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  ،އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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މުެގ ަދންނަވަން. އާދެ! މިކަ ޓަަކއި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ޝުކުރު ކަމަށް އާދެ! ދެވަނަ ފުރުޞަތު ެދއްވި

ނޑު ދެންނެވި ފަދައިންއްމުހި ނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ! ކުރިންވެސް އަުޅގަ މި  ،މުކަމުން އަޅުގަ

ނޑު ފަހަރެއްގައި ވެސް ެއްއެވސް ފަރާތެއް ކުށްވެރިކުރާކަށް  ކަމަކީ އަވަސް ޙައްެލއް ހޯދަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އަޅުގަ

އުމީ ޤަމު ބޮުޑ އްުނކުރަން. ިމކަމަކީ މުހި އްތެ ސްގަދިމާލަކަށް އިނގިލިިދއްކުރާކަްށ ވެްސ ނުކުރަން. އެްއވެްސ  އް ތެސްގަ

 ޞަ އްލު ހޯދަން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޚާއްޙަމައްސަލައަކަށް ވާތީ މިކަން 

ެއ ބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅުަގއި  .ބޭފުޅުންގެ އެބަ އޮތްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް އެ ަވގުަތކު ސަރުކާރު ހިންގަވަން ިތްއބަވާ 

އުުމެގ ޤައުމު ފަނާވެދާނެ. ޤަިވއްޔާ މި  ކަމަށް ވަނީ އްލުނުެގނެވޭޙަ  އްޗަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސްތުވާތަކެ ނެއެޅޭ

އުމުގެ ޤަ ރައްޤީއެއްތޯ ދެއްކުމުގެ ނޯންނާނެ. ކޮން ތަ އުމު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވާަހކަެއއްޤަމުސްތަޤްބަލެއް ނޯންނާނެ. މި 

އުމުގެ އިޤްތިޞާދު ވެސް ޤައެކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ، އެހެންވީމާ ؟އުމެްއަގއިޤަޒުވާނުން ހަލާކުވެދާ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަބޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ހަލާކުވާނެ. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ

ނެތި ފުާޅެވގެން ިމ  ޖެހެނީ ކުށުން ސަލާމަތްވާން. ކުުށގެ ވެށި މިހާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ހިފެހެއްޓުމެއް ހޭދަކުރަން މި

ދަނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ މީގެ ަމއިަގނޑު އެއް ސަބަަބކީ މަސްތުވާތަކެތި ފުޅާ ދާއިާރެއްއގައި ޒުވާނުްނގެ ތެރޭަގއި 

ބާވަތުގެ އެތަްއއެތަްއ  ހިންގުމާ، މި ރުމާއި، މާރާމާރީބޭނުންކުރަމުންދިއުން. އެހިސާބުން ވައްކަންކުރުމާިއ، ފޭ

ނޑުމެންެގ ތެރެއަށް އުފަންެވގެންދާނެ. މިކަންކަން  ޓަަކއި ދައުލަތުން އެަތއްއެަތްއ  އްލުކުރުމަށްޙަމައްސަލަެއއް އަުޅގަ

ޑުމެްނގެ ސިޔާސަތަށް ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންަކމުން، ދެ ކަމެއް އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އަާމޒުކުރަން. އަޅުަގނ

ނުޑމެން މި އެދޭ ،ގެންނަން. މި އަުއ ަކއުންސިލު ހެދިގެންދާއިރު ބަދަލެއް ނުޑގެ އުއްމީދަކީ އަުޅގަ ވެހި ގޮތަށް ދި އަުޅގަ

ނޑައެޭޅ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރުން. ޞަވަކިން ާޚއް ްށ،ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުަތއް މަސްތުވާތަެކއްޗަ ކޮށް ގުިޅގެން ކަ

ން އެބަ ޖެހޭ ކައުންސިލު ވެސް މި އާ ފުރަތަމަ .ތުތައް ެއކަށައެިޅގެންދިއުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއެގޮތަށް އެ ިސޔާސަ

ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން  ކޮށް ުޒވާނުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޞަޓަކައި، ަވކިން ޚާއް އުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްޤަމަސްތުވާތަކެތިން 

ނޑައަޅަން.  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ބައްޔެއް. ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީގެންގުުޅްއވާނީ ކޮން ސިޔާސަުތތަކެއްތޯ ކަ

ންތިޒާމެއް ލިބޭނެ އިޔާ ެއކަމަށް ެއކަށީގެްނާވ ފަރުވާވަީނވިއް ޖިސްމާނީ ބައްެޔއް. އެހެންކަމަށް ނަފްސާނީ އަދި 

ނޑަައޅަިއގެން މިކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްއަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމު ޓަކައި އަާމޒުތަކެްއ  ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި ސިޔާސަތު ކަ

ނަޑއަަޅއިގެން ކުރިއަްށގޮސްގެން މެ ނޑިތަކެއް ކަ ނޑުދަ ނަޑއަަޅއިގެްނ، ލަ ނުީވ ހިފައިގެން، މުއްދަތުތަެކއް ކަ

ކޮށް ޞަ ކުށްކުރުމުގެ ބައި. ވަކިން ޚާއް ްއލެއް ނުހޯދޭނެ. ދެވަނަ ކަމަކީ، މީގެ ޖިނާޢީ ބައި.ޙަެއކަށީގެްނވާ  ށްއެކަންކަމަ

ތަކެތި ކުދިންނަށް ދޭ އް ދޭން އެބަ ޖެހޭ މަސްތުވާޓަކައި ހަރުކަިށ އަދަބުތަ ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް މި ޒުވާނުްނގެ މެދުގައި

ަގއި ކުދިން އިޓަކައި ިމ ވަބަ  . ެއ ިވޔަފާރިކުރުމަށްކަށް. ޭއގެ ވިޔަފާރިކުާރ ފަރާތްތަަކށް. ިވއްކާ ފަރާތްތަ ކަށްފަރާތްތަ

މި ދެ ކަމަްށ ، އެބަ ޖެހޭ ހުއްުޓވެން. އެހެންވީމާ. މިކަންކަން ކަށްރާތްތަ ގޮތުން ަމސައްކަތްކުރާ ފަޖެއްސުމަށް އެކި ގޮތް
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ެވވޭނީ. މައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާސިލުހަ ނޑުމެންނަށް މި އެދޭ ނަތީޖާއަކާއްލެއް ހޯދިގެްނ އަޅުގަޙައެއްފަހަރާ 

ލިބޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ފުޅާ ރުވާިތ ޭބނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަފުރަތަަމ ކަމަކީ މި މަސްުތވާތަކެ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެާއއެީކ މީގެ ިވޔަފާރި އެކި ގޮްތޮގތުން ކުރާ އަދި މިކަމުަގިއ ެވގެންދިއުން. ހަމައިމުޤާ އްަގއި ރާއްޭޖގައި ދާއިރާއެ 

ނޑުމެން ހޯދުން.  ،ބައިވެިރވާން ހިތްވަރުދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަީށގެންވާ އަދަބު ދީ މިކަން ހުއްޓުވޭނެ ޮގތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދެ ކަުމގަިއ ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބު އަޅު ހިސާބަށް އެކަށީގެްނާވ  މި، ަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ

އޭ ވެސް ދެންނެވިދާނެ. ހަމަ ފެއިލްވެފައޭ ވެސް ދެންނެވިދާނެ. ނާކާމިޔާބުވެފަ، ންތަެކއް ނުހޯދިފައޭ. އެހެންވީމާކުރިއެރު

ކަމަށް  މިކަމަށް ހަމަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ައޅަިއގެން މި ތަން ދޫކޮށްލާފައި މިކަންކަން މާީޒެވދިޔަ، އެހެންވީމާ

ނޑު އެްއެވސް މީހަކު ބުނި ޙައެކަށޭނަ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހޯދަން. އަޅުގަ ވާހަކައެއް އްލެއް ހޯދޭނެ ޮގތެއް އަުޅގަ

ނޑުެގ ވާހަަކއަީކ ެއކި މީހުން، ނެިތން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އްމިތާގައި ދަންނަާވކަށެ ބޮލުގައި އެިކއެިކ  ގެައޅުގަ

އްލުތަެކއް ހޯދުމަށް މަސައްކަްތކުރަމާ ޙަ  އި،މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަ  ްސކޮށް މިކަމާއަތިޒާމު އެޅުމުެގ ބަދަލުަގިއ ސީރިއިލް

އުޅޭށޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ އޮްނނަ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަުމގެ ެތރޭގައި ިމވެނި މީހަކު މިހެން ބުނި، ެއވެނި މީހަކު އެހެން 

ވާހަކަދެްއކިޔަސް  އިކިޔަ ނޭމެއް ވީ ިމހެންވެގެން، އެވެނި ކަމެއް ވީ މިވެނި މީހަކު ކުިރކަމަުކންބުނި، މިވެނި ކަ

ނޑުމެން އެކަުމގެ ޒިންމާ ޓަކައި އްލު ހޯދުމަށްޙައްލު ހޯދޭނީ ޙަ އްލެއް ނުހޯދޭނެ. ޙަމިކަމަށް  އަުޅވާ ފަރާތްތަކުން ެއ އަުޅގަ

ށް ވާނީ މިދެންނެވި . މި ކައުންސިލު ހޮވުުމގެ ޭބނުމަކަްއަވއިގެންލިްއޔަތު ީސރިޔަސްކޮށް އަދާކުރަބޭފުޅުންގެ މަސްއޫ

 ޝުކުިރއްޔާ.  ޓަކައި އްލެއް ހޯދުން. ައލިމަގެއް ހޯދުން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށްޙަކަންކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ލީއަރުވަނީ ވިިލނގި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ބަސް އިއްެވވުމަށް. މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް އެންމެ ފަހު

 

 ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  1ށް ( އަމަސްުތވާތަެކއްޗާ ެބހޭ ގާނޫނު) 2011/17 ތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ

ނެޝަނަލް ޑްަރގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިުލ  ،ލާޙަކީޞްބިލު. ެއ ބިލުގައި މި ގެނެޭވ އި  ލާޙުގެަނއުމުގެޞްއި

ދަލު ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮުޑ ބަދަލު މި ގެންނަނީ. މި ބަގެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތަށް މި 

މަސްތުވާތަކެީތގެ ، އިއެކަށީގެްނވާ ގޮުތަގިއ ހިންގަ މެނެޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލު އެން ،ޞަދަކީމަޤް

 އި،ްއކަތްަތކަކީ ކޮަބއިތޯ ެއކަށައަޅަ ަޓކައި ކުެރވިދާނެ މަސަ ވަބާއިން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް

ނޑައަޅަ އެކަންކަމާ ގު  ށް ލަފާއެުރވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ މާ ބެހޭ ގޮތުންެއކަްނކަ އިޅޭގޮތުން ސިާޔސަތުތައް ކަ
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ަމސްތުވާތަެކއްަޗކީ އެހެނިހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ،ތެރި ަރއީސްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އިއްޒަތް

 ،އުމަށްޤަގައި މުޅި މި އި ފާޅުކުރަްއވަމުން، ބިލަށް ޑިބޭޓުކުރަްއވަމުން އެ ދެއްކެވި ވާހަކަދެންމެ މި ބިލަށް ޝުއޫރު 

ވެފައި އޮްތ އެންމެ ބޮޑު އިޖުތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަން. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޒުވާން ޖީލަށް ދިމާ

ދީނާއި ދުރަށް ދިވެހިން މި  ދުވަހެއް ުދވަހަކަށް މި ދަނީ ދިެވހިން ބަލިކަށިވަމުން. އިސްލާމް ،އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުވެ

 ދީނުގައި ައސްލުތަކާއި ިއސްލާމީ އިސްލާމް އީމި، ދެވެނީ. އެހެންވީމާދުރަށް މި ގެންށް ވުރެ ދުވަހެއް ކަދަނީ ދުވަހަ

ބައްޔަކަށް ހަދަިއގެން މި ަބއެއް ބޭބޭފުޅުްނ  ،ކުަރއްވާަފއި ޮއތް ކަމެއްދީނުގައި ޙަރާމް ޚިލާފު އިސްލާމް ޝަރީޢަތާ

ބޮޑަށް އޯގާތެިރވުމުގެ ސަބަބުން  މިއަށް މާ ،ދިނުމުގެ އުސޫލުން ކަމަށްމީގެ ފަރުާވއަކީ ބަލިން ފަރުވާ ބައްޔަކަށް ވެފައި

މިީއ ބައްެޔްއ  .ފެތުރެމުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްތެރޭގައި މި ބަިލމަޑުކަން މިދަނީ ދުވަހަށް ވުެރ ދުވަހެއް  ގެމުޖުތަމަޢު

ން ދީުނަގއި ޙަރާމްކޮށްފަިއ އޮތް ޮބޑު ކުށެއް. މި ކުށަކީ އަމިއްަލއަްށ އިންސާނުން އުަފއްދަިއގެ ނޫން. މިއީ އިސްލާމް

ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ އެކަހެރިވާން. މުޖުތަމަޢު ޓަކަިއ  އެކަހެރިކުރުމަށް ންއުޅޭ ކަންތައްަތކެއް. މި ކަްނތައްތަކުން އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން،  އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

ތުވާތަކެތީެގ ވަާބ މުޅި ރާއްެޖއަށް ފެތުރިގެްނ މި ދިޔައީ ަރއީސް ނަޝީުދގެ ލަތަށް މަސްހާދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަުދގެ ިމ 

ގެ ނިޒާމު ބައްޓަްނކުރެްއިވގެންދިޔައީ މަސްުތވާތަކެީތގެ އުމަށް، މުޅި ވެިރކަމުޤަަގއި. ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް މުޅި ވެރިކަމު

އުމުގެ ޤަ ،ގޮުތަގިއ ހިތްވަރު ލިބި ކަމަކީ މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ންނަށް މިގައި ޖެހިފައި ތިބި ުކދީއި ވަބަ

އޭެގ ނަތީޖާއަކަްށީވ ، ހިތްވަާރއި މިކަންަކން ލިބި ؛ޖުތަމަޢަށް މިކަމުގެ އާރާއި ބާރުވަލިްއޔުލްއަމުރުގެ ފަރާތުން ުމޅި މު

ޒަތްތެރި އޮތީ. އިއް  ވައިރަްސއެްއގެ ގޮުތގައި މުޅި ޒުވާން ޖީލު މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ މުޅި ޖީލު ހަލާކުވެފައި މި މުޅި

ެއކަށަައޅުްއވަމުން މި ގެންދަވަނީ. އޭގެތެޭރަގއި ކެއް މިއަދުގެ ސަުރކާުރން ވަރަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަ .ރައީސް

 ށް ވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު މުޖުތަމަޢަފަރުވާގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރެްއވުމަށްފަހު މިއަދު އެތަެކއް ުޒވާނުން މި ދަނީ މި ފަރު

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުަގނޑު  .ން އެ ަދނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހަވާލުވަމު އިލާތަކާޢާ އަނބުރާ މަސައްކަތްތަަކއިގެން

ލާުޙތަކެއް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ޞްގެ ގާނޫނަށް އަދިވެސް އިތުރު އިމިކަމުގަިއ، މަސްތުވާތަކެތީ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ން ވެއްޖެްއޔާ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި ިދގު ޮގތު އޭގެތެޭރގައި މަސްުތވާތަކެީތގެ ގާނޫނުަގއި މިހާރު މި ބުނާ

ނަޑއެޅިފައި  މުއްދަތުގެ ނަޑއެޅިފައަހަރަށް. އަދި ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެ 25 ޙުކުމް އެބަ އޮތް ކަ . ްއ ެވސް އެބަ ހުރި ކަ

ހިސާބަްށ  ބިުތވާއެހެންނަމަވެސް، ޯކޓު މަރުޙަލާގައި އެ މީހެްއގެ މައްޗަްށ މަސްތުވާތަކެތި ވިްއކާ ފަރާތެއްކަން ސާ

މީހެކޭ. ތިމަންނަ ހުރީ މަސްތުެގ މަ ދެން އެ މީހަކު ެއ ބަދަލުވަނީ ތިމަންނާއަީކ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުާރ ދިޔައި

 3ާވ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ލަތުގައޭ. އެހާހިސާބުން އޭަނ ބައިވެރި އެ ވަނީ ފަުރވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެޭރގައި. ފަރު ހާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ތަމަޢަށް ން ސެންޓަރެްއގައި ހޭދަކުރުަމށްފަހު އަނބުރާ އަނެްއކާ މުޖުދުވަހު ރިހެބިލިޓޭޝަމަސް

، . އެހެންވީމާއޮތްން ލިބެން އެބަބެހޭ ގާނޫނުގެ ތެރެއި ފުރުޞަތު މި މަސްތުވާތަކެްއޗާ ވިޔަފާރިކުރި ފަރާތް އައުުމގެ
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ތަކާއި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެުކާރ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިުކރާ ފަރާތް ،މިފަދަ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް

ނޑައެޅިަފއި ޮއތް އުސޫލުން މަސްތުވާަތކެިތ ޤަގެ އަދަބު، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަކީ މަރު އުމުތަކުގައި ވެސް ކަ

ނޑައެޅިަފިއ އޮތް ފަރާތެއްރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަރާތަީކ މަރުގެ އަދަ ބަ ޖެހޭ އެ މިފަދަ ހަރުކަށި އަދަބުތަކެއް ؛ބު ކަ

ނަޑއެޅެން. އެހެްނވީމާ  ބެހޭ އުންސިުލން މިފަދަ ކަންތައްތަކާކޮންޓްރޯލް ކަ ެލވޭ ނެޝަނަލް ޑްރަގުއިކުލަވަ އަަލށް އެ ،ކަ

ޓަކައި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ  މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓުވުމަށް ކޮބައިތޯ މިހާރު ރާއްޖޭގަިއ ، އި ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރަްއވަ 

ނުޑ ކަންތައްތަކަީކ ކޮަބއި ތޯ ބަލައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތިން ދިވެހި ޒުާވނުންނާއި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު  ،ޤީނުން ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ގަބޫލުކުރަން. ހަމަ ޔަ

 ތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް މި ޓަކައި ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކުރަްއވާ މަސައްކަ ސަލާމަތްކުރުމަށް

ަގއި އި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ ؛ތެރޭގައި މި ދާއިރާ ހުގެއަހަރެއްާހ ދުވަ 2. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ދަންނަވަނީ

ކަތު މާޙައުލުަގިއ މުޖުތަމަޢުގައި މަަސއް ،ޖެހިފައި ތިބި އެތަކެއް އެތަެކްއ ޒުވާނުން މިއަދު އަނބުރާ ެއކަމުން ސަލާމަތްވެ

އެކީަގއި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންދަވާ.  ދަރުވެިރކަމާޤައެކީަގއި،  އެީކގަިއ، އަމާންކަމާ ރައްޔިތުންނާ

ން ކުރެއް ނުދެްއާވ. މިއަދުގެ ސަރުކާރަ މިއަދުގެ ސަރުކާަރކުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ުޒވާުނންނަކަށް ހިތްވަ

ންކުރަމުންދާ ޒުވާނުންނަށް އުއްމީދުތަެކއް ދެއްވަނީ އަނބުރާ އަުލން މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭނެ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ هللا މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ،އުޅެވޭެނކަމުގެ ުއއްމީދު ދެއްަވމުން

ދަރުވެރި ބަަޔކަށް ހަދައި، ުޒވާނުންނަކީ ޤަ އިމަޢުގަުޒވާނުންނަކީ ުމޖުތަ، އިޔާސަތަކީ ޒުވާނުން ބާުރެވރިކުރުވަ ސި

އެީކގައި ުޒވާނުން އަނބުރާ މި  ުއއްީމދު އާވެަފއި، އުއްމީދަކާ ،އުއްމީދު ެގއްލިފައި ތިބި ަބެއއްގެ ގޮުތގައި ނުދެކި 

ށް މަސަްއކަތްކުރާ ޓަކަިއ އެްނމެ ބުރަކޮ އުމުގެ އިސްތިޤުާލލު ދެމެހެއްޓުމަށްޤަ މި  ،އުމާއި މިިނވަްނކަމާޤަ އުމުަގއި، ޤަ

މަނިކުފާނުގެ  އެ، ބަޔަކީ ޒުވާނުން ކަމަްށ ވީހިނދު އުމުގެ ތަރައްީޤއަށް އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްަކތްކުރާޤަބަޔަކަށް، މި 

ޓަަކއި  އުުމ ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށްޤަވަބާއިން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ެއއްގޮތަްށ މަސްތުވާތަކެތީގެ  މި ސިޔާސަތުތަކާ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް މިފަދަ ސިޔާސަތުތަކަށް އެތަކަކާރުން ކުަރމުންގެންދާ މަސައްކަތްރުމިއަދުގެ މި ސަ ބަ ށް ައޅުގަ

ސްތުވާތަކެތީެގ އެާއއެީކގައި ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މަޖެހޭ އެއްބާރުލުންދޭން. ހަމަ 

 އެކީގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް އިތުރަށް މި  ބަދަލާކައުންސިލަށް މި ގެނެވޭ  ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ޑްަރގު

ނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި މިއަްށ ފާރަވެރިވެ، މި ގާނޫ ކަންކަމާ ބެހޭ ނަށް ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ލާޙުތައް ވެސް ވީހާ ައަވހަކަށް ގެނައުުމގެ މަސައްކަްތ ކުރެިވގެޞްގެންނަންޖެހޭ އެހެނިހެން އި ންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި ފުރުޞަތުގައި މި ބިލު ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް 

 ސްކުރެްއވި ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ހު ތު ލިބިގަންނަމުން، މި ބިލަށް ބަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަ

މި ބިލު  ،އަށް ައއިސްލޯމަޖިލީހުގެ ފް ،ލު ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ކޮމިޓީ މަުރޙަލާއިން ނިމިމި ބި ،އަދާކުރަމުން
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 عليكم مالس الوއެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން.  ،މު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކިއްގާނޫނަކަށް ެވގެންދިއުމަކީ ވަަރށް މުހި

 .وبركاته هللا ورحمة

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލާ ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ހުހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަ އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރި

 ވެސް ދަންނަވަން.  ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ގެގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯޓު 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،9 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 3ށް ( އަހިންގުމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު؛  -9.1

ތްަތްއ ިއ އިނާޔައާސިލުތަުކގެ މެންބަރުންެގ މުސާރަގުިޅގެން ސިޓީ ކައުން ލާުޙ ގެަނއުމުެގ ގާނޫނާޞްނަ އިވަ

 8ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  އިލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައެ މަްއސަލަ މާ ިއ،މުރާޖަޢާކުރައްވަ

ަގއި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަތު  2015 އޮކްޓޫބަރު

ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަީޝދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ވިލުފުށީ ،ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

 ވާ ގޮުތގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫުނގައި 

ނޑަށްގެ ތަުކެގ މެންބަރުންގެ މުސާރައިމަތީން ސިޓީ ކައުންސިލު . އާދެ! މި ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިފަ ިމހާރުގެ އޮިނގަ

ގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގިއ މަޝްވަރާކުރެވުމަށްފަހުގައި  ބެހޭ މިކަމާ އިއްޔަުތ ކޮމިޓީގަމި ބަދަލު ގެނެވުނީ މާލި

އަދި  ،ންނަވަްނ ކެރޭ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ދަ

ނޫންނަމަ  ،ސިޓީ ކައުންސިލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ނޑުމެންނަށްގާނޫނުން އެ ތަންތަން އުެފއްދީ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަެދއްަގއި ފާއިުތވެދިަޔ  . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ދިަޔއީ ރައްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސިާޔސީ ހަރަކާތް ހިންގާ ޖަގަހަތަކުގެ ގޮތުަގއި އެ ތަނުގައި ނެފިގެން

ހަގަކޮށްލަދޭންޖެހޭ ދިޔައީ. މިއީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ފާެއ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުން  ،ތަންތަނުގެ އިމާރާތްތައް
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މާލެ ކަހަލަ ރީތި އެކިއެކި  އެެހންމެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބަދަލުގައިކަންތައްތައް. އަދި ހަމަ

މިކަހަލަ ތަންތަން  ންނަށް ބަހާލައި، ރެސްޓޯރަންޓާހި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެްކޓިވިސްޓުތަކާއި ެއއްޗެއްދުތަކުަގއި ހުރި ޕާކުހަސަރަ

އެ ތަންތަނުގައި އެ އެެހންކަމުން ؛ ރި. އަދި ހަމަކުއެތައް ބައިވަރު ކަންަތްއތަކެއް ށް، މިކަހަލަ ހަދަން ބިންތައް ދޫކޮ

ހިންގި ބުރަ މަސައްކަތް ހިންގުމުަގއި ސިޓީ ަކއުންސިލްެގ މެންބަރުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުެރއްިވކަން ެއީއ 

ދުވަްސވަރު މިދެންނެވި  އެހެންވީމާ، އެ .ދެތިން އަހަރު ކުރިންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ެއއީ މީގެ 

މަލީ ގޮތުން ބައިވެިރވެުއޅުްއވީީތވެ އެ ބޭފުޅުން އެ ކުރެއްވީ ވަރަށް ބުަރ ޢަމަސައްކަތްތައް ކުެރްއވުމުަގއި އެ ބޭފުޅުން 

ނޑުތަކަށް އޭުރަގއި ހުރި މުސާރައާއި މިހާރު ސިޓީ ކައު ،ދުވަސް މަސައްކަތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، އެ ްނސިލްތަކުގެ އޮިނގަ

ުކޑަކުެރިވފަ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އެ  ،ހަނިކުރެވިވަނީ މިއާ ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ ބޭފުުޅންގެ ޒިންމާތައް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ހޭބޫުލކުރީ އެ ބޭފުޅުްނގެ މުސާރަައށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެގަބަލާފައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ށްބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތަ

ިމގެންނެިވ ދިރާސާގެ އަީލގަިއ މިހާރު ގެނައި ބަދަލުތަުކެގ ތެރޭަގއި ސިޓީ ަކއުންސިލުެގ މޭޔަރަްށ  ،. ެއގޮތުންކަމަށް

ރުފިާޔ ވަނީ މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން  3000ގޮތުަގއި  ގެރުފިާޔ އަދި އެަލވަންސް  15000ގޮތުަގއި  ގެމުސާރައެއް 

އަިދ  އި،ރުފިާޔ ކަމަށް ހަމަޖައްސަ 12000ޭމޔަރުެގ މުސާރައަކީ  ހަމަޖައްސާފަ. އަދި ސިޓީ ަކއުންސިލްގެ ޑިޕިޔުޓީ

ރުފިާޔ  10000ދެްއވާފަ. ައދި ސިޓީ ކައުންސިލް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އިރުފިޔާގެ އެލަވަންެސއް ވަނީ ހަމަޖައްސަ 2000

އީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދެްއވާފަ. މިއިރުފިޔާެގ އެަލވަންސެްއ ވަނީ ހަމަޖައްސަވަ  1500ޭއެގއިތުރުން  ،ހަމަޖައްސާފައި

 .ބޫލުކުރޭގަގޮތުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ގެމު ބަދަލެއްއްވަގުތަށް ގެންނަން ފެންނަ މުހި  މިކަން ބެލުމަށްފަހުގައި މި

ވަރަށް ދިގު ބަހުސެއް ކުރުމަށްފަހުގަިއ. މި ވަގުތު ދިވެހިރާއްޭޖެގ  އިއާދެ! މިކަން ނިމިގެންދިޔައީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ 

ނޑަ ހާލަތާ ބަދަލުތަކެއް ގެަނއުމުގެ މަސަްއކަތް ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ  ށްއަދި މި ވަގުތު މުސާރައިގެ އޮިނގަ

ފަހުގެ ތާރީެޚްއގައި މިހާބޮޑަށް ދިރާާސކުރި  .ދިރާސާކުރުަމށް ފަހުގައި އިށްދާ ވަގުެތއްަގއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ބަލައަކުރި

ނޑަކަށް ިހެއއްނުވޭ މާލިްއޔަތު  ނޑެއް ވާ ނެތިން މާ ކޮމިޓީން ނިންމިހެނެއްރިޕޯޓެއް އަުޅގަ ގިނަ  ވެސް. އަުޅގަ

ބައްދަލުވުންތަުކގަެއއް. އަުޅަގނޑަށް ބަިއވެިރވެވުނު ކޮމިީޓ ބައްދަލުވުމުން ައޅުަގނޑަްށ ފެނިގެންދިޔައީ މިދެންނެވި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި އި. ޝުކުރިްއޔާ ްއވީފަހުގައި މިކަން މިގޮތަށް ކުރެ ގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާތައް ކުރުމަށް

 .عليكم موالس الފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ  ގަިޑިއރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. އެީއ  1އްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކަ

 15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59މިނެޓު  28ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3 އަށްސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ 
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މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި

 ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް. ދާއިާރގެ ފޭދޫވަނީ އަރު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޭދޫ

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ސިީޓ ަކއުންސިލްތަުކގެ މުސާރައަްށ މި ބަދަލު ގެންނަންއި ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ،ޙަށްމި ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާ 2010/7 މި ބަދަލުގެނައުމުގަިއ  ،މި ގެނައި ބަދަލަށް އަޅުގަ

މި  ،މަޝްަވރާކުރެވުނުއިރު އަޅުަގނޑު ެވސް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ 

މުސާރަ ހަމަޖެހުނުއިރުގައި ގާނޫނީ  މި  ،އުޖޫރަ ބަދަލަކީ މިއީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ބޭފުޅުންނަށް މި

އަިދ  ،ުލއިވެ  ،ގޮތުން މިކަން ހަމަޖެހިގެންދިޔައިރު އޮތް މިންވަރަށް ބަލާއިުރ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުތަން މަސައްކަތް އުިނވެ

ކާ އެ ބޭފުޅުން ކުރީގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސަްއަކތް މިހާރު އެހެން ވުޒާރާތަ ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވި

ތަފާތު ގޮތަކަށް އެ  މަސައްކަތް ކުެރވިގެންދާކަްނ  ،ވިލެ އެަތއް މުަވްއޒަފުންތަކެއް އިތުރަށް ، ހަވާލުކުރެވި 

ފާހަގަކުެރވިގެން. ައއްޑޫ ސިޓީާއއި މާޭލ ސިޓީއަށް ބަަލއިލާއިރު ިދެވހިރާއްޖޭގެ މި ދެ ސިީޓަގއި  މެންނަށްއަޅުަގނޑު

ސިީޓއެްއގެ ދަރަަޖ ދެވިގެން އެ ޚިދުމަތްތަްއ  ،ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައްރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދައުލަތުން ފޯރު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސިޓީ ަކުއންސިލްތަކުގެ ަކއުންސިލަރުން ފޭލްވެފައިާވކަން މިހާތަނަށް ސަރުކާރަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އަދި 

ުމކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެމުންދާ އްއާބަލައިގަނޭ. ެއގޮތުން މާލެއާއި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި  .ބޫުލކުރޭގަރައްޔިތުން ވެސް 

ގިނަ ރައްޔިތުްނގެ  ،އެ ޚިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުން މަހުރޫމުވެ ،ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްނުދެވި

ސިޓީ ކައުންސިލުން  ވެްސ މާލޭ ަސރުކާރަށް އެ ކަުމގެ އުނަދގޫަތއް ދިމާެވގެން މާލޭގައި ،ކަންބޮޑުވުންަތއް ފާޅުކޮށް

ވެސް އެ  އަްއޑޫ ސިީޓގައި ،މުންދިޔަ ގިނަ މަސަްއކަްތތައް ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިކުރަ

އެ ތަންތަނަށް  ،މަސައްކަތްތަްއ ހަމަ ހައުސިްނގ މިނިސްޓްީރގެ އޮފީސްތަްއ ައއްޑޫ ިސޓީަގއި މުޅިން ައލަށް އުފެދި

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ. ީމގެތެރޭަގިއ މަސައްކަތްތަކާ  ށްއިތުރަ ،މުވަްއޒަފުން ލެވި ހަވާުލވެ ކުރިޔަށްދާ ތަން އަުޅގަ

އްުމކޮށް އާ އީއަދި މާލެއާއި ައއްޑޫ ސިީޓގެ ކުީނގެ މައްސަލަައކީ މި .އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްލާނަން. މަގުތަކުގެ މަްއސަލަ

ނޑުަތއް ބޮޑުވެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އި ބަެއްއ  ،އުނދަގޫ ބޮޑުވެ ކުނީގެ ، ނގޭ މައްސަލައެއް. މާލޭގެ ުކނިގޮ

ސްކޫލްތަކުގެ ިކެޔވުން ހުއްޓި ސްކޫލުތައް ބަންދުވެގެްނދިޔަ. މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުަގއި ފެންބޮޑުވެ ކާނުތަްއ 

ސިޓީ  ؛ވުޒާރާ ބަދަލު ހަލަ ބައިވަރު މައްސަލަތަާކ ހެދި. މިކަބޮޑެތި މައްސަލަތައް ދިމާވެފަ ސާފުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން

ނޑުމެންނަށް ފެނިކައުންސިލުން ކު ގެންދިޔަީއ ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރއަށް ރަމުންދިަޔ މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަ

ނޑު ޔަ ތަންބަދަލުވެގެންދި  ންނަށް މިކަމާ ގުޅިގެން ރުކުރާ ގޮުތގައި ާރއްޖޭގެ އަތޮުޅގެތަުކގެ ަކއުންިސލަބޫލުގަ.  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެ ރަށުެގ ަކއުންސިުލން އަތޮޅުތަުކގެ ަކއުންސިލަރުންާނ އަދި ރަށް ކުރަްއވާ މަަސއްކަތް ވެްސ އަުޅގަ
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ާރއްޖެ  ،ދެކޮޅަށް ސަުރކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރާ އްގެ ަކއުންސިލުން ކުރަމުންދާ ތަނެސިޓީ

ނޑުމެ ގެކުރާ ަކުއންސިލެއްއާމްދަނީ ުއނިކުރަން މަސައްކަތްލިބޭ  ،ޓުކޮށް ބޯއިކޮ ކައުންސިލް  ންނަށް ސިޓީގޮތުަގއި އަުޅގަ

ެއކަން ހުއްުޓވަން  ،އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ،ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފެނިގެންދިޔައީ. ާރއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ

މިކަން ކުރުމަކީ އެީއ މަސައްކަތްކުރާ ބަެއްއގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުެރވޭ ބަަޔކަށް މިހާބޮޑު މުސާރައެއް ދީގެން 

ދިޔަ ތަން ގެނެވިގެންފެނިގެްނ އެ ކޮމިޓީން މި މުސާރައަށް ބަދަލު އަށްއްޔަތު ކޮމިޓީކަމެއް ކަމަށް މާލިނުވާ އެކަީށގެން

ދިޔައީ އަސްލު ެވގެންމި މި ކަންަތއް  ،ިދޔައީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރާނަންއަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން

ކަިނ ީޓާއއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމައެޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ސިޓީ ކަުއންސިލުން މި ބަލަހައްޓަނީ ހަމަ އައްޑޫ ސި

ދާޅު އެބަޭވ ތަކުގައި ވިވީތަުކގަާޔިއ ނޫސްަޔސް މައްސަލައެއް ނެތް. އެ ބޭފުޅުން ވެސް ޓީލިވިހާ، މަރުވާއޭ ދަންނަވާ

 .ރުވާ ބެލެހެއްޓުމޭ. އެހެންވީމާ..ލިއްޔަަތކީ މިހާރު ހަމައެކަނި ވިހާ މައޫތިމަންނާމެންގެ މަސް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވޯޓަށް އެހުމަށް  10 އެޖެންޑާ އައިޓަމުހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއިޝުކުރިއްޔާ 

 .ަގއި 1:30ގެންދާނީ މެންދުރުފަހު ށްއަގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރި މަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމުހުރި ކަންކަ

 .عليكم موالس ال .ކުރު ދަންނަވަންްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުއި

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:06ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  ،10 އެޖެންޑާ އައިޓަމު .ގެންދަން ކަމަށްށްއަ ޖަލްސާ ކުރި .عليكم مالس ال

އެހުން. ވޯޓުނެގުމުގެ ކުިރން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. 

ޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިާވ ދުވަުހގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯ  10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

މައްސަލަައކަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން އޮންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި  4ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މިއަދު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން 

ގެ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެްކޮކށްލުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުަވން. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ސަރުކާރު

ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ ،ފަރާތުން
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ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ( އަަކނުޑގައި ުދއްާވ އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 78/69

 ންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ވިލިމާލޭ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 63        ލަ:ޖުމު

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 61ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމނ70ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 4. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންކަމުން، އެހެ .63. ޖުމްލަ؛ 32. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ( އަަކނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުތަްއ ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 78/69ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއަޅަން.މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެ  އްޖެ. މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަން މުފީދު ޙަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ،ލާަނން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއިދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ

( މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައގުްނ ޓެކްސް ެނގުމުގެ ގާނޫނު) 2011/10ފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުށަހަޅުއްވާ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް  ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ިބލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއަ

 ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ޙަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހެޅުއްވި މެންބަރު:ހުށަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 67. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ  ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން. 1މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 
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ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުޙަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލ ( އަމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސް ނެގުުމގެ ގާނޫނު) 2011/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނަޑއަޅަން.  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  ިވލިނގިލީ ،ލާަނން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ  3

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ( އަމަސްތުާވތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ަނންބަރު 

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  ތުމާމަޖިލީހުން ބަލައިގަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 60ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވ71ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި 3. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 3މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

، އެހެންކަމުން .63ލަ؛ . ޖުމ32ުއަދަދު؛ ުވމަށް ބޭނުންވާ . ފާސ63ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ވިލިނިގލީ

ްށ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާްސވެއްޖެ. މި ( އަބެހޭ ގާނޫނު މަސްުތވާތަެކއްޗާ ) 2011/17

ނަޑއަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޓީބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމި  އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާީރ ) 2010/7ލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު އިދަންނަވަ .އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓު ވަނަ ވޯޓު 4މިއަދުގެ 

ގުިޅގެން ސިީޓ  ޞްލާުޙ ގެަނުއމުގެ ގާނޫނާވަނަ އި 3ްށ ( އަަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުދާއިރާތައް ލާމަރު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ،ކުރެއްވުމުގެ މަްއސަލަޢާއާއި އިނާޔަތްަތްއ މުރާޖަންގެ މުސާރަތަުކގެ މެންބަރުކައުންސިލު

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން 

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        :ގެ ނަތީޖާވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި  . ުނފެންނ47ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގއި 3. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 17މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ،އެހެންކަމުން .64ލަ؛ . ޖުމ33ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ64ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ނަ ވަ 3ށް ( އަކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރު) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

އާއި އިނާޔަތްތައް ސިލްތަކުގެ މެންބަރުންެގ މުސާރަގުޅިގެން ސިޓީ ަކުއން އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ގާޫނނާ

ން ނިންމެވި ގޮތަށް ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ ކޮމިޓީމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްވާ ނިންމެވި  ،ކުރެއްވުމުގެ މަްއސަލަޢާމުރާޖަ

 ފާސްވެއްޖެ.

 

 މުން ނިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ  2015 އޮކްޓޫބަރު 13ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

 ގަިއ.  9:00އަންގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު 
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


