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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  42އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2114/3/9/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

 ނެތް. . މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށްސްކުރުންޔައުިމއްޔާ ފާ -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 4 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 11311. 3ޓީ ކޮޓަރި ތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިަގއި އިޖް 9331. ގޮތް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާ -4.1

 .3ގައި ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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 .. ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުސވާލު ،1 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

އަރޒް އަލްފާޟިލާ ރިން އެފެމިނިސްޓަރ އޮފް ފޮ ،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު -1.1

ރޒް އަލްފާޟިލާ ދުންޔާ އި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން ެއފެއަކުރަްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަތުގަ  ދުންޔާ މައުމޫނާ

މައުމޫނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ 

 ދަށް ސުވާލުކުރެްއވުމަްށ. މަދު ނާޝިޙްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން. އަރުށް ފުރުޞަތުޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިާމލޭނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑު ހަމަ އިންތިހާޔަށް މާފަށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަ އެދެން. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ އަުތގަިއ  ުޅގަ

މި  ،ހިނދުރިކަާމއި ރައްިޔތުން ބަޔާންކުރާއަމިއްލަ ވެ ލަތާއި ގެ ފުރަތަމަ ބާބުގައި ދައުއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ މި

މި  ފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެއްވާފައި ވަނީ އިޝާރާްތ ދާދި ކަމުގެއިްނ ބައިވެިރވާނެ ސުވާލުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ

ނޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ ގޮތުން. އިްނޑިޔާަކނުޑގެ ސަރަހަ ެއއްެވްސ  މުތަކާޑުމެންގެ އަަވއްޓެރި ޤައުއްުދގައި ހިމެނޭ އަޅުގަ

 ނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްުލކަމާ ދިވެހިންގެ މި ންތޯ ހިސާބަށް އަންނަ ސުވާލުއިވަރަކަށް މަޝްވަރާަތކެއް ކުރުމަށް ފަހުގަ

ނަޑށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ހަމަ ރިކޯޑަށްުސވާލުމެދުގައި މި މަޖިލީހުގައި  ޓަަކއި  އުފައްދާ ކަމަށް އަުޅގަ

 ށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ށީންނަދަންނަވައިލާފައި އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ނެންެގވި ނިޒާީމ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ލޭވިލިމާ

ނޑު މިހާރު  ކަުމގައި ބަަލއިގަެނވޭަކށް މައްަސލައެއް ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ނެތް. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ސުވާލުކުރެްއވުމަށް. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޗައިނާގެ ސިްލކު ރޫޓު  ިއން ދިވެހިާރއްޖެ .މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްެތރި ވަޒީރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އިން  ވެހިާރއްޖެދި އަދި މި ޕްޮރޖެކްޓަކާ ޕްރޮޖެކްޓަށް މަރުޙަބާކިޔައި ިމ ޕްރޮޖެކްޓަށް ތާއީދުކުރާ ަކމަށް ވިދާޅުެވ،

ގޮތުން  ބެހޭ މި ޕްރޮޖެކްޓާވަނީ.  ފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެްއވާފައިބައިވެިރވާނެކަމުެގ އިޝާރާތްަތކެއް ދާދި 

ނޑުމެންއިންޑިޔާ ަކނުޑގެ ސަރަހަ  ގެ ައވައްޓެރި ަޤއުމުތަކާ އެްއވެސް ވަރަކަްށ އްދުަގއި ހިމެނޭ އަޅުގަ

ޓެިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައވައް، ނަމަ އިން ބައިވެިރެވއްޖެ މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ރާއްޖެ  ؟ކުރެްއވުމަށް ފަހުގަިއތޯމަޝްވަރާ

  ެމއްތޯ؟ންނަ ޒަމާްނީވ ގާތްގުޅުމަށް އެްއވެސް ވަރެްއގެ ނޭދެވޭ ައސަރެއް ކުރުަމކީ އެކަީށގެންވާ ކަޤައުމުތަކުަގއި އޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ޑޫ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކޮމަން ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ށ.`  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަގުތު މި ޢިއް މި ،މު ސުވާލެއް. އެ ސުާވލުގެ ޖަވާބަކީވަނީ މުހިއް ނާޝިދު ކުރައްވާފައި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ރަ ވެސް އިވެންޖެހޭެނ ޖަވާބެއްކޮންމެހެން ޔާމީން هللا އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުކަމަށް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ  2ވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނުއަސާސީގެ  ގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބިނާވެފައިލްޤައްޔޫމުޢަބްދު

 .އްދުގެ ަރއްކާތެިރަކން ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށްވަނަ ާމއްދާެގ )ރ(ގެ ަމއްޗަށް. ާރއްޖޭެގ ސަރަހަ 111އާއި 

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސިޔާދަތަށް ވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިށް. ބައިަނލްއަޤްރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މައްޗަދިވެހި

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުެގ  ުއމުތަކާކުރާ ޤަގެ ަޤއުމީ ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމުކުރުން އިތުރުކުރުމުެގ މައްޗަށް. ރާއްޖޭމުތިރާއިޙް

ނޑު މަޤްޞަމައްޗަ ާމއި ިސޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް، ދިވެިހ ދަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަށް. މި ސިޔާސަުތގެ މައިގަ

އިން މިހާރު  ކުރުން. އެގޮތުން ޗައިނާމަންފާ އިތުރު ދައުލަތުގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަރުަވއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ 

އިން ރާއްޖޭެގ  ޫރޢުގެ ޛަރީޢާރިަޓއިމް ސިލްކު ރޫޓަކީ އެ މަ ޝްރީ މެށްފައިވާ ުޓއެންޓީ ަފސްޓް ސެންޗަތަޢާރަފުކޮ

ކަމަށް ފެންނާތީ އެ  އްަމޝްރޫޢެާއއި މަންފާ އިތުރުކުރުވޭނެ  ލަޙަތު ކުރިއަރުަވއި ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ލާބަޤައުމީ މަޞް
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މަހު  ވަނީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި އެކަން ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެިރވުމަށް ދިވެހި

ކުރެްއވި ފުރަމާނަ ދަރުުތފުޅުގަިއ ނެރުނު ދެ ޤައުުމގެ  އަށް  ޖެ ޖިންޕިން ރާއް ެލންސީ ޝީޗައިާނގެ ަރއީސް ހިްޒއެކްސެ

ނޑުގެ ޤައުމުތަކާ ގުޅިފަިއވާ ބަޔާނުަގއި ޢާއްމުޮކށް ޢިއުލާނުކޮށްފަ. ދެކުނު އޭޝިޔާ   ،ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ާއއި އިންޑިާޔކަ

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ  ސަރުކާރުގެ ކުރުމަކީ މިއްތައް ނައްތާލުަމށް މަސައްކަތްރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކވެދާނެ ކަންތަ

ވަނީ އިންޑިާޔ  ގޮުތގަިއ ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަން އަާމޒު. ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ މު ެއއްއެންމެ މުހިއް

ނުޑގެ ސަރަހައްުދގެ ހަމަޖެހުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފަ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ ވެްސ  ދާއި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުންކަ

އި ހަމަޖެހުން ދަމަހައްޓައި، ޙަ އާލްވަީނ އިންޑިޔާަކނޑާ. މިހެންވެ، މި ސަރަހައްދުގެ ޞު ބޮޑަށް ގުޅިފައިއެންމެ 

ނއިންޑިޔާ  ވެސް  ވަރާކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ ޤައުމަކާއްދެްއގެ ގޮުތގައި ބޭްއވުމަށް މަޝްަޑކީ ޞުލްޙަ ޤާިއމުވެފައިވާ ސަރަހަ ކަ

ދަނީ  އިން މި އެކީ ރާއްޖެ ތްކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ ޤައުމަކާވަރާކުރާެނ. ގުޅިގެން މަސަްއކައިން މަޝް ރާއްޖެ

ނޑާކުރަމުން. ދި އެުކގަިއ މަސައްކަތްމަޝްވަރާކޮށް، އަ ކުރަްއވާފަިއވާ ސުވާުލގަިއ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  އަުޅގަ

ހަގަކޮށްލަން. ކަމަށް ފާ މު ކަންތައްތަކެއް ހިެމނޭުތން ވެސް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މުހިއްރައްޔި ވެސް އަދި ިދވެހި

އާިއ  ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ 29ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު  1991 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

މިނިވަންކަމަީކ  އަްށ ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު  ހަދާގެ ދަށުން ާރއްޖެސޮިއުކރެވުނު މިނިވަންކަުމގެ މުޢާ އެކު އިނގިރޭިސވިލާތާ

ިނވަންކަން. އެ އިން ގުޅުުމގެ ނުވަތަ ުގޅުްނ ބޭއްވުމުގެ މި ާރއްޖެ  ތަކާޢިއްޔާމީ ޖަމުތަ ބައިނަްލއަޤްވާނުވަ ބޭރު ޤައުމަކާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާަސތު ހިންގުމުގައި ެއްއވެސް  ،ވަނަ މާއްދާގަިއ ސާފު ބަހުން ބަޔާންކުރޭ ހަދާގެ ދެމުޢާ

. ެއ ކަންއަށް ލާޒިމުނުކުރާ ދުމަށް ރާއްޖެބަސް ވެސް ހޯެއއް ނުވަތަ ރުހުމެއް ނުވަތަ ާއނއެހެން ޤައުމެްއގެ މަޝްވަރާ

ލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޭއގެ މަަސއްކަތްކުެރްއވި ޤައުމީ އަބްޠާ މިނިވަންކަމަކީ މިނިވަންކަްނ ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް 

 ރާއި ދުވަސްވަރު ވެސް ަރއީސް އިބްރާހީމް ނާޞި ފިނި ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ހޫނު އަުގވަޒަްނކުރި މިނިވަންކަެމއް.

ންސެްއެގ އެލަޔަ ޔޭގެ އަްސކަރީ ުނވަތަ ސިާޔސީ ެއއްެވސްއަލްއުސްާތޛު މައުމޫުނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވެސް ދުނި  ރައީސް

އަށް ލިބުނު  ވަަނ އަހަުރގެ ިދވެހިރާއްޖެ 1991ތެރެއަށް ދިވެހިާރއްޖެ ނުގެންަދވާ. ުނވަތަ ގެންދަވާފަެއއް ުނވޭ. އެީއ 

ކުރިން މު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މުހިއްާޚރިޖީ ސިޔާސަތުގެ  ،ނަމަ އްޖެުގޅި މިނިވަންކަން ގެއްލިދާނެތީ. ެއލަޔަންސަކާ

 އިްނ ބޭނުމެއް އަްށ ލާޒިުމވާނެ. ދިވެހިރާއްޖެ ގަިއ ހިމެނޭ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ މަްޝވަރާ ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއެލަޔަންސް 

މި މިނިވަންކަން  ކަން ދޫކޮށްލާކަން.އަދި މިހާރުވެސް ބޭުނމެއް ނުވޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތ ހިންގުމުގެ މިނިވަން ،ނުވި

ޔާދަުތ ދެމެހެއްޓުމުގައި މި ސަރުކާރުން އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސި

ކުރުމަީކ ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު. ދިވެހި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތް

ވެސް ދަންނަންޖެހޭ. އެކަން  މެންން އެންުނވާެނކަން އަޅުަގނޑުމެެމއްގެ ަމޞްލަޙަތު އިސްކޮށްގެންސް ބޭރުގެ ޤައުއެްއވެ

އަށް ލިބުުނ މިނިވަންކަން އުނިކުރުމަށް  ގައި ާރއްޖެ 1991ފުރުޞަެތްއ މި ސަރުކާރަކުން ނުދޭނެ.  ،ކުރުމަށް ޖާގަެއއް
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ނޑުމެން ހިތުން ގަތުމަށް ބަަޔކު އަބަދުމެ ދަހިނިގުަޅއި ނުވަތަ  ވެިތވެފައި ތިބެދާނެކަން އެްއވެސް އިރެްއގައި އަުޅގަ

ނުވާނެ. އެ މިިނަވންކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާެނ އެްއވެސް ކަެމއް ކުރުމަށް ދިވެހި އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ލުވަިއގެންފި

ނޑުމެން އެންމެން ވަނަ މާއް ހަދާގެ ދެ ވެސް ނުވާނެ. މިނިވަންކަމުެގ މުޢާ ީދގެންހިތްވަރު، ވާިގވެިރވެ ދާ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ  މާއްދާ އަލުން ިކޔަން ެއބަހަނދާން  ޖެހޭ. އެ މާއްދާގައި ބުނާ  ކުރަންޖެހޭ. އާދެ! ހެނދުނާއި ހަވީރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކުދީ   މުއަށް އެ މާއްދާ މުހިއް ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ކިަޔަވއިދޭން އެބަ އަދި ންނަށް ކިޔައިދޭންއެްއޗެއް އަުޅގަ

ްއެވގެންކަން އަުޅަގނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ައލުން ހަނދާންކޮށްދޭންޖެހޭ. އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި މި ވަނީ ކީ

ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތ ހިންގުމުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަްށ 

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާދަންނަވަްނ.  އަޅުަގނޑު ުޝކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އާދެ! މިއަުދގެ ުސވާލުެގ މައުޟޫޢު ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

ނޑު ހަމަ ކުރިންެވސް ދަންނަވާލި ފަދައިން، ުސވާލުކުެރއްވުުމގައި ވެސް މި  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް މި އޮތީ. އަުޅގަ

ންނަނީ ސުވާލުގެ މަުއޟޫޢުގެ ތެރޭަގއި ހިފެހެއްޓެވުން. ައދި ވަޒީރު ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި ވެސް ުސވާލުގެ މައުޟޫުޢެގ އޮ

ތެރޭގަިއ، މައިަގނޑު ސުވާުލެގ މައުޟޫޢުގެ ތެރޭގައި އެއާ ގުިޅގެން އުފެދޭ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް މި އޮންނަނީ. 

ރަކު ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަދި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަޒީރަށް އެކަން އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ކޮންމެ ފަހަ

ދަންނަވައިނުލި ކަމަށް ވިަޔްސ މި އުސޫލު ާޤއިމުކޮށްދެްއވުުމގަިއ އެހީތެރިވެެދްއވުމަށް ދަންނަވަމުން، ައޅުަގނޑު މިހާރު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އިތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮޅަކަްށފަހު( ކޮމަންޑޫ 

 ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

`. ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. ސިލްކު ޫރަޓކީ ކޮބަިއކަން ތަންކޮެޅއް ބޮަޑށް ސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ؟ 

ަބިއވެރިވުމުން މި ިދވެހިރާއްެޖ އަށް ވާނީ ކޮްނ ފައިާދއެއްތޯ؟ އެކަުމގެ ސަބަބުން  އަދި ސިލްުކ ރޫޓުަގއި

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެވސް ކަހަލަ އޮބްލިގޭޝަެނއް އޮންާނނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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  :ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުންމިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ސިލްކު ޯރޑަކީ މިހާރުގެ ަޗއިނާގެ ަރީއސް ހިޒްއެކްސެލެންސީ ޝީ ޖިންޕިން ވަރަށް މަސައްކަތުން 

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ަމޝްރޫޢެއް. މި މަޝްރޫޢުަގިއ ދެ ބަެއއް އެަބ ހިމެނޭ. މިއީ ލޭންޑުން އޮންނަ ސިލްުކ 

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ބޭފުޅުން އިތުރަށް ބިނާކުރަްއވަމުން މި  ރޫޓަކާއި މެރިޓައިމް ސިލްކު ރޫޓެއް. ދެން މި

ދަނީ. ރާއްޖޭން އަދި ަޗއިނާ ސަރުކާރާ މަޝްވަާރކުރަމުން މި ދަނީ. މީގެ ވިޔަފާީރގެ ގުުޅންތަކެއް ބޮޑަްށ މި އަންނަނީ. 

ާކރުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާތީ މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިްޤތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންަތކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރު

ނިންމުން ނިންމަވާފައި ވަނީ. ސިލްކު ރޫުޓގައި ހިމެނޭ ިއތުރު ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ތަްފސީލުތައް ައޅުަގނޑު އެހެން 

ނޑު ދެކެނީ.  ނޑު ސުވާުލަގއި ޭއގަިއ ތަފްސީލު ނުހިމެނޭ ކަމަށް އަޅުގަ  ފުރުޞަތެއްަގއި ހާމަކޮށްލާނަން. މައިގަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ފަހުން،  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރާއްޖެ އަށް މި އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ަޗއިނާގެ ަރއީްސ ޒިޔާރަތްކުެރއްވި 

ސިލްކު ރޫޓު ޕްރޮޖެކްޓާ ުގޅޭޮގތުން އަަވއްޓެރި ެއއްެވސް ޤަުއމަކުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ެއްއވެސް ކަހަލަ ކަންބޮުޑވުމެްއ 

ފާޅުކުރަްއވާފަިއވޭތޯ؟ އިޤްިތޞާދީ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ވާހަކަ ދެންމެ ވަޒީރު ވިދާުޅވެއްޖެ. ޭއގެ ެއއް މިސާލު 

 ރިއްޔާ. ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ނޑު ކުރިން ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ތަފްސީލުކޮށްދިން  ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެ ްނގެ ރަީއސަށް ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ާޚރިޖީ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއަގއި ގޮތަށް، ޤާނޫނުައސާސީން ައުޅގަ

ނިންމަވާ ނިންމުންތައް ނިންމެވުމަށް. އަދި މީެގއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންަކމުގެ ފުރިހަމަ މާނަ އަކީ 

ނޑުމެން ބޭނުން ނިން މުންތަކެއް ނިންމޭކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ޤައުމުތަކާ މުޢާމަލާތްކޮށް، އަޅުގަ

ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެހެން ޤަުއމަކުން ފާޅެއް ެވސް ނުކުރާނެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަމާިއ އިސްތިޤްލާލަށް އެ ބޭފުޅުން 
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ނުޑ  ވިދާޅުެވވޭނެ ބަހެއް. އެހެންީވމާ، އެއީ އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރަނީ. ދެން ތި ވިދާޅުވި ކަންތައްަތކުގެ ތެޭރގަިއ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެ ޤައުމު ޤަބޫލު

ދޭތެރޭގައި ިވޔަފާރި އިތުރުކުުރމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއް ފައިދާ މި ސިލްކު ރޫޓުގައި ަބއިވެިރވުމުަގއި. މިހާރުވެްސ 

ށް ބަލައިާލއިރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން ވަރަށް ގިނަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޓުއަިރޒަމްގެ ދާއިރާ އަ

ޓުއަރިސްޓުން މިކޮޅަށް ވަޑަިއގަންނަވާ. ޒިޔާރަތްކުަރއްާވ. އޭެގއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ވިޔަާފރިވެރިން ވެސް ޗައިނާ ައްށ 

ިރއެރުންތަްއ ޒިޔާރަތްކުަރއްާވ. ލުއި ގޮްތތަކެއް ވިޔަފާރި އަށް ައުއމުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިޤްތިޞާދީ ކު

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބިގެންދާނެހެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ތެރި ަރީއސް. ސިލްކު ރޫްޓގެ ެއއް ައމާޒަކީ ައަވއްޓެރި ޤައުމުތައް އިންސާކަލްކުރުން ކަމަށް ެއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތް

ޤައުމުތައް ދެކޭ ހިނދު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ައށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަމަނާ 

ތޯ؟ އަދި މި ބާވަތުެގ މުހިއްމު އެއްބަސްވުންަތއް އެޅުްއވީ، ުނވަތަ ކަމަނާގެ ސަރުކާރުން އެުޅއްވީ ކޮން ިފޔަވަެޅއް

އެއްބަްސާވއިރުަގއި ސްޓްރެޓެިޖކް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ އަދި ާޚއްޞަކޮށް ވާދަވެރި ިސޔާސީ ޕާޓީތައް އޮންބޯުޑކުރެްއވުމަށް 

އް ނޫނޭ. އެީއ ކުރެްއވީ ކޮްނ މަސައްކަެތއްޯތ؟ ކަމަނާ ވިދާުޅެވއްޖެ، އަަވއްޓެރި ަޤއުމުތަކުެގ ބަހެއް ޯހދާކަށް ބޭނުމެ

 ރާއްޖެ އަށް ލިބިގެްނވާ މިނިަވންކަމެކޭ. ތެދުފުޅެއް! ެއއީ ިމނިވަންކަމެއް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ނޑު؛ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ުސވާލަށް. އަޅުަގނ ޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ، ސަރުކާުރގެ ކޮންެމ އާދެ! އަުޅގަ

ނިންމުމެއް ނިންމަނީ ފަންނީ ފެންވަރުަގއި މި ކަންތައްަތއް ދިރާސާކުަރއްަވއި، ީމގެްނ ރާއްޖެ އަށް ލިބެން ހުރި 

 މަންފާތަކަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވާފަ. އަުޅަގނޑުމެްނ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ގެއްލުމެއް ލިބެން އޮންނަ ކަމަކަށް

ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާނެ ކަމަކަށް. މި ކަމަކުން ެގއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ރާއްެޖއަކަްށ 
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ނޑު  ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ެއްއވެސް ެގއްލުމެއް ުނވެސް ލިބޭނެ. ެދން ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ހަމަ ނިންމުމެްއ ފާހަގަކޮށްލިހެން އެްއވެސް އެެހން ޤަ އުމަކާ މަޝްވަާރއެއް ުކރާކަށްނުޖެހޭނެ. އަޅުގަ

މިއީ. އެހެންވީމާ، އެްއވެްސ ކަހަލަ އިތުރު ތަފްސީލެްއ ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ، ސުާވލު ފޮނުއްވަނިކޮށް ައޅުަގނުޑ 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ. ވިލިމާލޭ ދާއިރާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 

ނުޑެގ ހިތްހަމަނުޖެހު މަށް ކަމަނާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން މި ސުވާލު މިތާ  ނުޑ ބޭނުން. އަޅުގަ ޖަވާބުދެއްަވއިފި. އަިދވެސް ަހމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން އަުޅގަ

ކުރެވިދާނެ ކަމަްށ ވެސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަުމގެ އެގްރީމަންުޓގެ ދެ ވަނަ މާްއދާގައި އެހެން އޮންނަކަން 

ނޑު ވެސް އާދޭހާ ެއުކ ދަންނަވަން ވަޒީރަްށ، އެަބ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަން. ދެނެ ނޑު ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ ހުރެ އަޅުގަ

އަހަރު ފުރޭއިރު މިދެްނނެވި ެއގްރީމަންޓް ދިވެހި ަބހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ކޮންމެ  11އޮތްތޯއޭ މި މިނިވަންކަމަށް 

އެަކން ކުރައްވާނަންތޯއޭ؟ އެހެްނ ؟ ގޭބީސީައކަށް ލުއި ފޮތެއްެގ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވިސްަނވާފައި އެބަ އޮތްޯތއޭ

 ދަންނަވާލަން މި ސުވާލު މި ކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

އަހަރު ފުރޭ އަހަރު.  11ނަ އަަހރަކީ ރާއްޖޭެގ މިނިވަން ކަމަްށ އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ސުވާލަށް. މި އަން

ނޑުމެންެގ މިނިވަންކަމަށް  އަހަރު  11ޚާރިޖިއްޔާ އިން ވެސް ވަރަްށ މުހިއްމު ރޭވުންތަކެއް ރާއްަވމުން އެބަ ދޭ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި  މުޢާހަދާގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން. އެއީ އެގޮތުން ވަރަށް މުހިްއމުހެން އަޅުގަ

އަހަުރ މިއަންނަ އަހަރު މި ވަނީ.  11އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި ރާއްޖެ އިން އ.ދ ގައި ބައިވެިރވިތާ ވެސް 

އެހެންވީމާ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ރާއްޖެ ތަޢާރަފުވެ، އަދި މިހާހިސާބަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް 
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ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ އަދި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް އަންަގއިދޭން މުހިއްމު ފުރުަޞތެއް ކަމަށް މިއަންނަ އަހަރު އިތުރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ންނުމާފަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފަިއވާ ސުވާަލްށ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ާއދެ! އަުޅގަ

ނަޑށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ  ގޮުތގައި ސިްލކު ރޫޓާ ގުޅިގެން ވަރަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބުދެއްަވިއފި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޭންކެއް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް އުފަްއދަވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ވަނީ  01ބައިވެިރވާ ޤައުމުތަކުން 

 ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، މި ބޭންކުގެ ަމއިަގނޑު ގޮެތްއގައި ޑިވެލޮޕްމަންަޓށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުތައް ވެސް 

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ އެްޑވާްނޓޭޖުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. އެގޮތުން 

 ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަހައްުދގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒީރު. ވަ 

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ޝުކުރިއްާޔ. ބޭންކެްއގެ ފެސިލިޓީޒް އާއި ލޯނާ އަދި ޭއެގއިތުރުން އެކި ކަންތައްަތކެްއ ހިމެނޭ  ށް ބޮޑަށް އާދެ! ވަރަ

ކަމަށް ފާހަގަކުރެޭވ. ވަރަްށ ފަހުން ވެސް ސަރުކާުރެގ ވަޒީރުން ޗައިާނގެ ބެއިިޖންގ އަށް ދަތުރުކުަރްއވަިއ 

ޓީތައް ލިބޭނެ ގޮތަށް. ދެން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ވަރަްށ މަޝްވަރާކުރަްއވަމުން ގެންަދަވނީ މީގެ އެިކ ކަހަލަ ފެސިލި

ނޑުމެްނގެ އަަވއްޓެިރ ޤައުމުތަކުެގ ތެރެއިން ވެްސ  ގިނަ ޤައުމު މިހާރު ބަިއވެިރވެއްޖެ. މި އިނީޝިއޭިޓްވގަިއ އަުޅގަ

ނީ. އެހެންވީމާ، މީ ފާހަގަކުރެވޭ ސްރީލަންާކ، ިއންޑިއާ، އެހެން ޤައުމުތައް ެވސް އިނީޝިއޭިޓްވގައި ބަިއެވރިވަމުންދަ

 ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް މަންފާހުރި އިނީޝިއޭިޓވެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން. މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ މްއިބްރާހީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން ަޗއިާނގެ މެރިޓައިމް ސިލްކު ރޫޓުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބައިވެިރވުމުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ޮގތުން، ޗައިާނގެ ސަރުކާުރގެ ނުފޫޒު ހިނގާ ބަނދަރެއް ރާއްޭޖގެ ސަރަހައްުދގައި ޤާއިުމވެ، 

ޗައިާނގެ ނޭވަލް ހަރަކާތްތަްއ އެ ބަނދަރެއްަގއި ހިނގުުމގެ ފުރުޞަތު އޮެވއްޖެ ނަމަ، އިންޑިާޔގެ ޖިއޯ ޕޮލިޓިކަލް 

އިންޓްރެސްޓަށް، އިންޑިއާ ަކނޑުަގއި އަންނަ ލޮޅުމެްއގެ ނަތީޖާއަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ާއިއ އިންޑިޔާ ދެމެދު ވޭުތވެދިޔަ 

 ޅުމަށް ހީނަރުކަމެއް އަންނާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.އަހަރު ޤާއިމުވެަފއިވާ ިއސްތިރާޖީ ގު 21

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒީރު. ވަ 

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

 އާދެ! ުސވާލު ބޮޑަށް މި އަާމޒުވަނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތާ ގުޭޅ ކަންތައްތަަކކަށް ވާތީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާުރގެ

ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުަމކީ މިކަހަލަ ތަނެއްަގއި އެހާ ރަނގަޅު ކަެމއް ނޫން ކަންނޭނގެ. މިކަމަށް ޤާއިމުވެަފިއ 

އޮތް ނިޒާމެއް އެބަ ޮއވޭ. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޓީައކަށް ވިޔަސް މިއާ ބެހޭ އިތުުރ މަޢުލޫމާތު ހަމަ ފޯރުކޮށްދޭން 

 އަޅުަގނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނޑު ކަމަނާއާ ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، އަޅުަގނ ޑުމެްނގެ ައވަްއޓެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޤައުމުތަކުން މިކަމާ ކަންބޮުޑުވންފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށް އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަ ެއބަ ކުރަްއވާ. އަދި ކަމަނާ ިމ 

ކަމަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުެދއްވާ. އަދި އިިދކޮޅު ެއްއެވސް ފަރާތަކާ މިފަދަ ޚާރިޖީ ނިންމެވުން ނިންމެވިއިރު 

 އޭ؟މަޝްވަރާކުެރވިފަިއވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޒީރު. ވަ 

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ނޑުމެންނެްއ  އަޅުަގނުޑ އަލުން ވެސް ަތުކރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެގ ވާަހކަިއގައި މަޝްވަރާެއއް ހޯދާކަށް ުނވަަތ އާނ ބަހެ ްއ ހޯދާކަށް ވެްސ ނުޖެހޭނެކަން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ރާއްޖެ ިއސްކަންދޭނެ. މި ސަރުކާރުން  ފާހަގަކޮށްލި ގޮތަށް، މި އިންޑިޔާކަ

 މުްނދާކަން ފާހަގަކުރަން.އިސްކަންދޭ. އަދި މަްޝވަރާޮކށް، މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޤަުއމުތަކާ އެކީ މަސަްއކަތްކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޙްމަދުމަނި އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި ާދއިރާގެ ރީމަޑުއްވަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ނޑު ަވރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތް ެތރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އިނގޭތޯ، ކުީރގެ ރައީސް ަނޝީދު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ފަހަރެއްަގއި ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން 

އެ މަނިކުފާުނގެ މި މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން  ނުރަނގަޅު ތަަޞއްވުެރއް އުެފއްދުމަށް ޓަަކއި މި ކުަރްއވާ މަސައްކަތް.

ނުވަތަ މި ދައްކަވާ ވާހަކަތަުކެގ ސަބަބުން ތި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޖުމުލަކޮށް ރާއްޖެ އަށް ގޮންޖެހުންތަކެްއ  

 އެބަ ހުރިތޯ ވަޒީރު؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:ރޒް ދުންޔާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް ޮބުޑ ޙަޤީޤަތެއްހެން. ރާއްޖެއާ ެބހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަ އަދި  އާދެ! ތި ފާހަގަކުެރއްވީ އަުޅގަ

އަްށ ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް  އިން ާރއްޖެ ވާހަކަ ީމގައި ކުރީެގ ަރއީސެްއ ހިމެނިވަޑަިއގެން ދެެކވޭ ޚާއްޞަކޮށް

ނުޑ ދަންނަވާނީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ މަަސއްކަތްޕުޅުން ބިރު މުގެ ފެނިދާނެކަ އަބަދުެވސް އޮވޭ. އެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބީ ލިބެމުންދާ ވާހަކަ ، ޔާ އެ ގޮންޖެހުންތައް ކުިރމަތިލައިއަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއިވއް އަުޅގަ



12 

 

ލިބެމުން. އަދި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުިރއަްށ ތުރަށް ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމުމަ އިއަށް ދަނީ ހަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ރާއްޖެ 

 ކަންތައްތައް އިތުރުކުެރވޭނެ. ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮްށގެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ށް ފުރުޞަތުއަރުޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑު ވެސް ޤަބޫލު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ކުރަން އެހެން ޤައުެމއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިިނވަން ރަީއސް. އަުޅގަ

ިވޔަސް، ކަމު ފިޔާކޮެޅއް ބޭނުންގައި. އެ ނުޖެހޭނެ ަކމެއް ކޮށްލާއިެރއް ން ޤައުމެްއ ަކއިރީަގއި އަހާކަށްޤައުމެއް. އެހެ

ަކއިރީަގއި. ައޅުަގނޑު  ގެވިޔަްސ، މިތަނަށް ބަޔަކު އެރިޔަސް އެބަ އާދޭސްކުރަންޖެހޭ ބަެއއް އަލުިވކޮޅެއް ބޭނުން 

ދުރުން ނުގޮސް. ޙަޤީޤަތަކީ ސިލްކު ޫރޓު މައްސަލަިއގައި އިންިޑޔާ މާދުރު ބޮޑަްށ، ސީދާކޮށްލާނަން ސުވާލު ތަންޮކޅެއް

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން. އެހެންވީމާވުން އެބަ އޮތްއިން ކަންބޮޑު އާ އެްއވެްސ ވިދާުޅވެދެްއވަާފނަންތޯ އިންޑިޔާ، ަކން އަޅުގަ

 ގެ ކަންބޮުޑވުން ެއބަ އޮތްތޯ؟މިކަމާ ގުޅޭގޮުތން އިންޑިޔާ ؛ ގެމަޝްވަާރކުރެްއވިންޯތ؟ އިންޑިޔާ  ވަރަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:ން އެފެއަމިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރި

އަށް  ިހޒްެއްކސެލެންސީ ޝީ ޖިންޕިންގެ ަދތުރުފުޅުގައި އިންިޑޔާ، އާދެ! ައޅުަގނޑު ަޖވާބަކަށް ަދންނަވަން ބޭނުންވަނީ

 ެއކި ބޭފުޅާގެ ދަތުރުުފޅަށް. އަދި ަޗއިާނގެ ިވދާޅުވި އެ ިއން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަތުރުކުރެއްވި. އިންިޑޔާ

ބޭފުޅުްނ  ގަިއ ބައިވެިރވުމުގެ މަޝްވަާރތައް ވެސް އެސިލްކު ރޫޓު ، ަބއިެވރިވުމަށްއިނީޝިއޭިޓވްތަުކގައި 

 ކުރިއަްށގެންދެވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ ޢިއްޒަތް ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނާޝިދަ އަޙްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ
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ނޑުގެ ސުވާަލކީ، ކަމަނާއާ ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ ނޑުމެްނގެ  ަޗއިނާ ،ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. އަުޅގަ ައކީ އަުޅގަ

ެއއްކޮްށ ސާލަކަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހުރި، މިސާލަކަށް އިޒްރޭލާ މި ،ކައިރި ޤައުމެއް ކަުމގައި ވިަޔސް

ވޯޓުަތއް ެވސް އެަބ ހުރި ބައެއް ގުޅުން ބަދަހިކުރެވިފަ. ޭއގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފަލަސްީޠނުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅުން

އަށް ލިބިފަިއވޭތޯ؟  މަޢުލޫމާތެއް ކަމަނާ ވޯޓުލާން ނުގޮސް ވެސް އެބަ ހުރި. ިމކަމާ ބެހޭ ެއއްވެސް  ހުރި ރާއްޖެ އިން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

 ތި ފާހަގަކުރެްއވި ޮގތުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފައި އެބަ ހުރި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ިއޒްރޭލަށް  އާދެ!

ނަޑށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަތުރުކުރައްވާަފއި އެބަ ހުރި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ސިޔާސަތާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އާދަމަ ރޮޒައިނާ ެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ ައއްޑޫ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން މިއަދުެގ ސުވާލުން ބޭރުން ުސވާުލކުރެްއވީމަ ހަމަ ޖަވާބުދެްއުވމުގެ ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު 

ތެރެއިްނ ސުވާލުކުރުމަށް. އެކަމަުކ ދެއްވަނީތޯ؟ އެ ވާހަކަ މަނިުކފާނު ފެއްޓެވިއިރު ވިދާުޅވި މިއަދުގެ މައުޟޫޢުގެ 

 އެނޫން ގޮތްގޮތަށް ވެސް މަނިުކފާނުގެ ޕާޓީން ޢަމަލުކުރެއްވީަމ ހަމަ ތި އިންނަވަނީ އެްއވެްސ ވާހަކަެއއް ވިާދޅުނުވެ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަން.  ދެންމެ ނެންގެވި ިނޒާމީ އާަދމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުިޢއްޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލަިއަގނެވޭކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން މި ސުވާލުކުރަނީ. ކޮންމެ ދުވަހަުކ  މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވާނަން. ައޅުަގނޑު އަަލަކށް ނޫން އަޅުގަ

ސް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަމުންގެންދަނީ ސުވާުލެގ މައުޟޫޢަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް ވެ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައި، ޭއގެތެރޭަގއި ުސވާލުކުެރއްވުމަްށ. އަދި ަވޒީރަށް ވެސް ސުވާލު، އިތުރު ުސވާލަށް 

ނޑު ދަންނަވާަފއި އޮންނާނެ. އަދި ކޮންމެ  ނޑު ެއގޮތަށް ނުދަންނަވާނެ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ވާހަކަާއ، އެއީ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ އިޚްތިޔާރަްށ ޓަަކިއ ދޫކޮށްލަްއވާފައި ގަާވއިުދގެ ތެރޭގައި އުުޅއްވުމަށް. އަދި 

އަރުވަން. މިތާ ވަޒީރަްށ ވެްސ ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަމުން ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށް

އިންނަ، މި މަޤާމުގައި އިންަނ އެްއވެސް ބޭފުެޅއް ބައްަލވާީނ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީ ައށް، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް. 

އަދި ޤާނޫނުތަކަށް. ަވޒީރަށް ުފރުޞަތުއަރުވަން އެ ޖަވާބު ުފރިހަމަކޮށްލުމަށް އަދި ވަގުުތކޮެޅއް އޮތީމަ ބޭނުންފުޅު ނަމަ. 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަޢިްއޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ތުލުސްދޫ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ސުވާލުކުރެްއވި ފަރާތުން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މަރުޙަބާ އަދި. އަުޅގަ

ަރއްވާަފއި ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ެއކު ެއއްެވސް ވަެރއްގެ މަްޝވަރާތަެކްއ ކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސުވާލުކު

ނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަިއ  ނުލިބިގެންތޯ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ދެވަނަ ކަމަކަށް ހަމަ އެ ސުވާލާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮުޓކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައުގވެއްޓޭ ފަދަ އަދި ދިވެހި

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ގެއްލުންިދނުމަށް ޓަކައި ރަީއސް ނަީޝދު އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަުތެގ ތެރެއިން މިހާރު ފޮރިން 

އް ކުރަމުންދޭތޯ؟ އަދި މިނިސްޓްރީ ތްރޫކޮށް އެްއެވސް މަސައްކަެތއް އެކަން ުހއްޓުވުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަްތތަކެ

 ބަޣާވާތަކުން މި ސަރުކާރު ަވްއޓާލުމަށް ބުނަމުންގެންދާއިރުގަިއ އެކަމުގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަްށދާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާކަްށ މަޝްވަރާެއއް ކުަރއްވާއާދެ! ސުވާުލގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް އަޅު  ަފއެްއ ގަ

ބޭނުންފުޅު ވަގުެތއްަގއި މި މަޢުލޫމާތު  މަކު ހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުންނޫނޭ ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮންނަނީކީ. އެކަ
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ނޑުމެން މި ތިބީ ތައްޔާރަށްކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ދެ ން އިތުރަށް ގެންދެވި ބައިަގއި ައޅުަގނުޑ ގެންނަން އަުޅގަ

ދަނީ  އިން ތިރާމް ހޯދުމަށް ރާއްޖެދައި، ޤަދަރު ހޯދައި، އިޙްރީތި ނަން ހޯ ވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށްދަންނަ

ނޑަނޭޅި ޚާރިޖިްއޔާ ތްތަްއ ލަތަާކ ގުިޅގެން. އަދި މީޑިާއގެ ވަސީިއން ވެސް މަސަްއކަތްކުރަމުންޭނ ބޭރުގެ ޤައުމު ހަމަ ކަ

 ބޭނުންކޮށްގެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިބްރާހީމްދީދީ ެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ިމ  އާއިން ރާއްޖެ  ނުޑގެ ުސާވލަކީ ަޗއިނާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ފަހަރު   މިގެ ގައި ވަރަށް ގިނަ ުސވާލުތަެކއް އެބަ އުފެދޭ. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ދޭތެރޭ  ބަދަހިކުރަމުންދާ ގުޅުމާ

ނޑު ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ޗައިާނގެ ރައީސް ދިވެހިރާއްޖެ  އި އިން ބޭރުގަ އަށް މި ކުރެއްވި ދަތުރާ ގުޅިގެން. އަުޅގަ

ނޑުގެ ތެރޭަގއި ައވައް އަޅުަގނޑުމެން  ޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކުން ވިޔަފާރީގެ ުމޢާމަލާތްތަކާއި އެހެން ކަންކަން ގެ އިންޑިާޔކަ

ނޑުމެންެގ ޢިޒުނަ، ނޫނީކުރަްއވާއިރު  ންކަމަށް ހޯދަންޖެހޭތޯއޭ އެކަ ނޑުެމންގެ މަޝްވަާރ ހޯއްދަވާޯތއޭ؟އަޅުގަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ޤަ  މަްޝވަރާ ހޯދަން މި ޖެހެނީ. އުމުތަކުގެނުވަތަ؟ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަެދއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ނޑުމެްނގެ މިނިވަންކަމަށް އެބަ ސުވާުލކުރެވޭ ަބއެ ްއ އާދެ! މުހިއްމު ސުވާެލއް ަކންނޭނގެ ތި ކުރެްއވީ. އަުޅގަ

 ކުރައްާވއިރުޅުން އެހެން ޤައުމަކާ މުޢާމަލާތްބޭފު އަްނނަ. އެްއވެސް އެހެން ޤައުަމކުން އެ ން މިކޮުޅގައިސުވާލުތަކު

ނޑުމެންގެ  ،ތަކެއް ކުރަްއާވއިރުނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ އެގްރިމަްނޓު އެހެްނ ކަހަލަ ގުޅުންތަކެއް ޤާއިމުުކރައްާވއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް ވެސް ުސވާލެއް ނުކުރާނެ އެ ޤައުމުތަުކގަިއ މަޝްވަރާެއއް ނުއެއް ނަްނގަވާ. އަނެްއކާ އަޅު  ގަ

ނޑުމެން އެ ަޤއުމުތަކުެގ އްވަނީކުރަ  ގޮތަށް ތި ތި  އާ ނުލައިމަޝްވަރާ  ައޅުަގނޑުމެްނގެކީްއވެގެންޯތއޭ  . ައޅުގަ

 ކުރަން.އަށް އިޙްތިރާމު މިނިވަންކަމަށް ހަމަ ފުރިހަމަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުޢިްއޒަްތތެރި ާދއިރާގެ ގަލޮޅު އުތުރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކަމަނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ދާުޅެވއްޖެ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ާވނޭ ކަމެކޭ ސިލްކު ރޫޓަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ވި

 ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ މީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންިއރަކުންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 އްެކވުން:ރޒް ދުންޔާ މައުމޫނު ވާހަކަދެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ

ނޑުމެން މި ދަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރާ މަޝްަވރާކުރަމުން ސިލްކު ރޫޓުގަިއ  ކުރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން އަޅުގަ

ބައިވެިރވުމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާރުން ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާފަ. ޗައިނާ އިން ެވްސ 

ދަނީ އިތުރަށް ާރވައި ހިްނގަމުން. އެހެންވީމާ، އަދި އޮތީ ވަރަށް އާީލ ސިލްކު ރޫޓުެގ މަސަްއކަތްތައް އަދި 

ނުޑމެންގެ މަޝްވަރާކުރުންތަުކގެ  ނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، އިުތރު ތަފްޞީލުތައް އަޅުގަ ސްޓޭޖެއްަގއޭ އަުޅގަ

 .ތެރެއިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާލަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ނިމުމަކަށް އައީކަުމގައި ދަންނަވަން. މި  1ޝުކުރިއްާޔ. މިހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ރ ފޮރިން ޮއފް މިނިސްޓަރފުރުޞަތުގައި  މައުމޫނަށް އަިދވެސް އެްއ ފަހަރު މަރުޙަބާ  ދުންޔާއަލްފާޟިލާ  ޒްއެފެއަ

 ވައި ޝުކުރުދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދަންނަ

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު . 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.މަ 9އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ 
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ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހީމްދީދީއިބްރާ ެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -9.1

ބިރުެދއްކުމާިއ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާާރއި ތޫނު އެްއޗެހި ގެްނގުޅުން މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  2111/11

ެއއްޗެހި  ބިރުެދއްކުމާއި ނުަރއްކާެތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު 2111/11ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއުވން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދާއިާރގެ  ރީމަޑުްއވަސަރުކާުރގެ ަފރާތުން  -9.2ގެންގުޅުްނ މަނާކުރުމުގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޖިނާޢީ މައްސަަލތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްަމދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 ރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ޖިނާޢީ މަްއސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު.ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލުގެ ފު

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސް.  އިބްތިާދއީ  1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޙިލްމީهللا ދު މެންބަރު ސަޢު ޢިއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -1.1

ވަނަ  2114ގައި ޭބްއވުނު،  2114އޮކްޓޯބަުރ  21އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފިއ ވަނީ 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ  1ވަނަ ދައުރުގެ  3އަހަރުގެ 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ . އަޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު ތްތެރިޢިއްޒަ

އަްށ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް. ޕޯިޑއަމުން ުނވަތަ ހުންނެވި މަޤާމުން ވެސް  ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު  ޢިއްޒަތްތެރި

 ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ކަމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަުރކާުރން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑުތަުކގެ މަތިން އެ ދާއިރާ ކުިރއަުރވަިއ،  ނަޑއެޅޭ ހަމަތަާކއި މިންގަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަަރއްޤީކޮށް، ކަ

ނޑު ާޤއިމުކުރުމާއި އިމާރާތްތަކަކީ ރަްއކާތެރި، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިކޮށްޭދ ހިން ގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

އަދި އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި 

ރައްކާތެރި، ތަރައްޤީގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރާ، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތަަކީކ 

މަސައްކަތްތަަކކަށް ހެދުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަުތގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަަކކީ ޤާބިލު، ފަންނުވެރި ބަަޔކަށް 

މާއްދާ ހިމެނިފައިާވ  111މަްއޗަށް އެކުެލވި،  ބާުބގެ 11ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ 

ސަބަބަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގަިއ ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓުތަުކެގ  1ނުހަނު މުހިއްމު ބިލެއް. މި ބިލުގެ އެންމެ މުހިއްމު 
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މުހިއްމު  ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު މަުރވެދިއުމާ ނޫނިއްޔާ ޮބޑެތި ެގއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާއިރު، އޭަގއި ައޅަންޖެހޭ

 349ފިޔަވަޅުތަެކއް ބިލެއް ނެތުުމެގ ސަބަބުން، ނޫނިއްޔާ ޤާނޫެނއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނޭޅިދާދިޔުން. މި ބިލުގައި 

ަގާވއިދު  11ނަންބަރު ހިމެނޭ. މި ބިލުން ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ. ކަމާގުޅޭ  141އަކުުރގައި 

ިއވާ މި ބިލަކީ މީގެ ކުިރންވެސް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިާވ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް އަދި ހަދަންޖެހޭ ގޮތަށް އެކުލަވައިެލވިފަ

މިހާތަނަށް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ނައިސް އޮތީ އެކި ސަބަބުތައް، ެއކި މަރުޙަލާގައި ދިމާވުުމގެ ސަބަބުން. ސަރުކާރުތައް 

ގެންނަން ބޭުނންވާތީެވ، މި ބިލު މިހާ ބަދަލުވެ ކޮންމެ ަވޒީރަުކ ވަަޑއިގެން ެއއަށް ބޭނުންާވ ބަދަލުތައް 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަުދގެ ސަރުކާރަކީ މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކަށް ނުހަނު މުހިއްމުކަންދޭ  ދިގުދެމިގެންދިޔަީއ. އާދެ! އަުޅގަ

ހަށް ސަރުކާރަކަށް ވާީތވެ، ވީހާ ައވަހަކަށް މި ބިލު ޑްރާފްޓުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު މިހާރު މި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ނޑު އެދެީނ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ކުރުމަށްފަހު، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާތަން  ހުށަހެޅިފަ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިއުން. މި ކަމަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްުކރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން 

ދި ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމަށް ދެކޭ ކަމެއް. އެހެްނކަމުން، މި ބިލު މަޖިލީހަށް ނުހަނު ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އަ

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ލިބިގަންނަން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަ ަގޑިއިުރެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއގޮތުްނ  3އެޅިަފއި ވަނީ ޖުމްލަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 24ސިކުންުތ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  1މިނެޓު  41ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  4މިނެޓު  20ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ީޓއަކަްށ މިނެޓު. ަވކި ޕާ 1ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  14މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް  31މިނެޓު 

ނުޑ މިހާރު އިބްތިދާޢީ ަބހުސްގެ ަވގުތު ިޢއްޒަތްތެރި  1ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ހުޅުވާލަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް، 

ބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތުއަުރވަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަުތ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެމް

ބަލަހައްޓައިދެްއވުމަށް ވަަޑިއެގންދެއްވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު( `. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިމާރާތްކުރުުމގެ ބިލު؛ ޢިهللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންދަާވއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވަިއ 

ނޑު  މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިގެން ބަުހސްކުރަމުންދާ ސީދާ މައްސަަލ އަށް އަމާޒުކުަރއްަވިއގެން ުކރިއަށް ގެންެދވުމަށް އަުޅގަ

ނަވާލަން. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ދަން

 އަޙްމަދުދީދީ އަށް.
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 މަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްއުތު މައްޗަންޮގޅީ

އް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން މިހާ ފުރިހަމަކޮށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލެ

ތައްޔާރުކުރަމުންދިަޔއީ އިމާރާްތކުރުމުގަިއ މާލެ އަށް އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ިމކަހަލަ ބޮޑެތި އިމާރާތްކުާރއިރު ެއ 

ގެން ވަރަްށ އަންނަ ދަތިތަކާ އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާ އަދި މި ނޫނަސް އެހެންކަންމާ ވިސްނައި

ފެބްރުއަރީގައި ބަޣާވާެތއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މިކަހަލަ  1ދުރާލައި ވަރަށް ބޮޑުކޮށް މި ޑްރާފްޓުކުރަމުންދިޔަ ބިލެއް މިއީ. 

މުހިއްމު ބިލުތައް މިހާ ދުވަސްވަންދެން މި މަޖިލީހަށް ނައިސް ހުރިކަމީ އަޅުގނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. 

މާޭލގެ ރައްިޔތުން އެންމެ ބޮޑަށް ވެސް ިމ ކަންބޮޑުވަނީ މި އިމާރާތްތަްއ ހެދި، އެކި ދުވަހު އެިކ އަޅުަގނޑުމެން، 

ނޑުމެްނގެ  ގަާވއިދު އެކި ގޮތަށް ހެދުމުެގ ސަބަބުން ކިތަންމެ ފަހަރަުކ  މާލޭގެ ގޯތިގެދޮރަްށ ދަތިެވގެންއުޭޅއިރު އަުޅގަ

ރި ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަތައް ވަިކ ގޮތަކަށް ނޭޅިފައި ހުރިއްޔޭ އަވަށަށް ނިސްބަތްވާ ވެސް ކިތަންމެ އިމާރާތެއް އެބަ ހު

ކިޔާފައި ފަހުން ހުއްދަ އަްށ ދިޔައިމާ އެކަން ނުލިބުމުެގ ސަބަބުން މަތީގައި ހުންަނ އިމާރާތްތަކުން ލޯނުތަކާ 

ކަން ނުކުެރވިފަިއ އެްއޗެއްސަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާތައް ނުލިބިގެން، ޭއގެ ސަބަުބން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަން

ނޑުމެންގެ ައވަށުަގއި މި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް ބަޖެޓުގައި މި އެދިގެންއުޭޅ  ހުންނަ ތަން. އަޅުގަ

ޒުވާނުްނގެ މަރުަކޒު ކަހަލަ ަތންތަން ވެސް ނޭޅިަފއި މި ޮއންނަނީ ބިންކޮޅެއް ނެތުމުެގ ސަބަބުން. ސަރުކާރަށް ވެސް 

ނޑުމެންނަށް އަޅަންޖެހޭ އޮތް ބިންކޮޅެއް ނެތީ. އެހެ ްނވީމާ، ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެބަ މިހެން އެދިގެންއުޅޭއިރު ައޅުގަ

އިމާރާތްތައް އެބަ ގޮސް ހުއްޭޓ މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުުނަގއި ެވސް. ެއއީ އެ ހިސާބުަގނުޑަގއި ބިންތައް އޮތީ. ދަންަނވަން 

ރާތެއް ހަދަން ފަށާފަ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިހާރުެވސް ޖަނަވަރީޭގގައި ވެސް އެހެރީ އިމާ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ފްލެޓުތައް އަަޅިއގެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފައިާދ ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ. އަުޅގަ

ފީ ގޮތުން ވެްސ މި އިވެނީ، އެ އިމާރާތް އެިޅއިރު ބިންގަލުަގއި، ކިެޔވެލި ރާއްޖޭަގއި މިހާރުވެސް، އަބަުދވެސް ސަގާ

ކިަޔވާ ިކޔެވުންަތއް ކިަޔވާފައި ބިންގާއެޅުުމގެ ސަބަބުން ޭއގެ މައްޗަށް އެ އިމާރާތް ހަދާފައި ހުރީމަ، އިމާރާތަށް ވަންަނ 

ބައެްއގެ ހިތްހަމަޖެހުން އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދޭތެރޭަގއި ލިބިދާެނތީ އެ ކަންތައްަތއް ނުނިްނމާ ލަސްކުރަމުންދާ ވާހަކަ 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އި  ވެނީ. މިހާހިސާބަށް ކަން ހިނގާފައި ެވސް ހުރީ އެހެން. ްފލެޓުދޮންބެއޭ އަުޅގަ

ސަރުކާރަށް ބުނަމުންދިޔައިރު، ރައީސް ނަޝީދު އެ އެުޅްއވި ފްލެޓުތައް އެހެން ސަރުާކރަކުން ބެހިކަމުގައި ވިަޔސް 

އަށް ކަމަށް ވާތީ. އެހެންވިަޔސް ޢާއްމު  ވަނުމަށްފަހު އޭގެ ޝުކުރާ ެއ ހުރިހާ އެއްޗެއް ރައްދުކޮށްެދނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ރައްޔިތުންނަށް މި އިމާރާތްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް މުޅި މާލޭގެ މެދުތެރޭގައި އެހެން ހަދަންފަށާފައި ހުންނަ އިމާރާތްތަކެއް 

ންފާ އަށް ހުރެ، އަދި ގޯދިގެދޮުރގެ ދަތިަކން ނުފިލުވާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ދަތިކަން ނުފިލުވަިއ، ސިޔާސީ މަ

ނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. ިމައދު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކައި މިގޮތަށް ކަންކަން ނުުކރެއްވުމަކީ ހަމަަގއިމު ެވސް ައޅުގަ

ހެދުނު މި އިިވގެންދިޔަީއ ިމނިވަންކަމުެގ ވާހަަކ ދައްަކަވމުންދިޔައިރު، އިންޑިާޔ ާއިއ ދިވެހިރާއްޖެާއ ދޭތެރޭަގއި 
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ހަާވލުކުރެވިފައި އޮތް ވާހަކަ. ަޗިއނާގެ ރައީސް އިްނޑިޔާ އަށް ދަތުރުކުރެއްިވއިރު ައަވއްޓެރި  ވާހަކަދެްއކުމަށް ޗައިާނއާ

ޤައުމުތަކުގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާފައި އޮންނާނޭ ކަމަށް މި ތަނަށް ވަޑައިގެން ަވޒީރު ވެސް ވިދާުޅވަމުން އެ 

ަޗއިނާގެ އަތްަމއްޗަށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއް ކަމަށް ނަހައްދަވަިއ،  ވަަޑއިގަތީ. އެގޮތަށް ކަން ނުކުރަްއވަިއ، މިނިވަންކަމަކީ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މިހާހިސާބަށް ވެސް މި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތްތައް ެވސް އަިދ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ވެްސ 

ހުރެ، އަދި އިމާރާތްތައް އިންޑިާޔގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާުލކުރެވިފައި ވިަޔސް، ޢާއްމު ަރއްޔިތުންނަށް މި އިމާރާތްތައް ނުހެދި

ހަދާއިރު އެކި ދުވަހު ގަާވއިުދތައް ހެދުމުގެ ސަބަބުން، އަދި އިމާރާތްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް މިގޮތަށް އެކި ފަހަރު 

އެކި ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިމއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް. ޑްރާފްޓުކޮށްފަ ިއވާ އިމާރާތްކުުރމުގެ ބިލު، އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެ ބިލު ޤާނޫނަަކށް ހައްދަވަން ކޮމިޓީ އަށް ެގންދަވަިއގެން ބައްަލވަިއ، އިުތރު ކަންތައްތަެކއް ހުރިއްާޔ 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ މަޝްވަރާކުރަްއވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަާރކުރަްއވައި  ގެން ޤާނޫނަކަށް ހެދިގެން ައއިްސެގން އަުޅގަ

މިހާރުވެސް އިމާރާތްތައް ނުުކރުމުގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލަކަށް އަިއސް، ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ބިލުގެ 

ނ ޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އެދޭ މަންފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޭބނެ ގޮތް ަހއްދަަވއިދެްއވުމަކީ ަހމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

 އެދުމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 . މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަެހޅިފައި މި ވާ ބިލަކީ ަރއީސް 

ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމާއި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާ، ޔާމީންގެ މި ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ގޯތިގެދޮާރިއ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި 

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިްނ ރަނގަޅު، ބިނާކުެރވެިނވި ޚިޔާލުތަކާ ެއކު އަުޅަގނޑުެމންނަށް އުފެދޭ ޑިޒައިންަތކުގެ 

މި ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓަަރކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ތަރަްއޤީކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ އެްނމެ މުހިއްމު މަސައްކަތް. 

މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެިވގެންދާހިނދު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް 

އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ދެކެވެީނ މާލޭގަިއ ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިތުްނގެ ވާހަކަ ދެެކވޭ އަޑު. މާޭލގަެއއް ނޫން 

ދިރިއުޅޭނީކީ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި މިއަރު އެ ދަނީ ކާރޫބާރުބޮޑުވަމުން.  ހަމައެކަނި މި ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން މި

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިމާރާތްކުރާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ގޮތްތަްއ  ބައެއް ރަށްރަުށގައި ފުރެމުްނ އެ ދަނީ. އަުޅގަ
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ތެއްގައި ދިރިއުޅެވޭ ފަދަ މާޙައުލެއްަގިއ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދޭން. އެ މީހުންނަނީ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަ

ދިރިއުޅޭ ބަެއއް ކަމުަގއި ހަދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާެއކު މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ސީދާ މާލެ އަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނައިލާއިުރ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުެގ 

ރޭގައި މާޭލގައި ަބއެއް ފްެލޓުތައް، މިސާލަކަށް ާޓޓާ ކުްނފުންޏާ ކުރެވި ެއގްރީމެންޓުގެ ތެރެއިން ދިޔަ ކަންތައްަތކަީކ ތެ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ މި ފްލެޓުތައް ދޫކޮށްލާހިނދު 

ނޑުމެނަށް ުކރެވޭ ކަމެއް ކަުމގައި ހަދަން އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ހެާވއި ލާ ބަ އާއި މަންފާ ލިބޭ އުސޫލަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޖެހޭ. އެބަ ހަމައެއާެއކު ިމފަދަ ޤާނޫނުގެ ތެރޭން މިއަދު އަުޅގަ

އިރު ިވސްނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އިންޑަސްޓްީރއެްއގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު، ކޮންސްޓްރަްކޝަނާ ބެހޭ ދާއިރާގެ ވާހަކަދަްއކާ

ނޑުމެްނގެ މި  އެއް ކަމަީކ، މި އިންޑަސްޓްީރގައި މިއަދު މަސަްއކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެްއގެ ބިދޭސީން ތިބިކަން. އަުޅގަ

 ރާއްޖޭގެ ބަެއއް ރަށްރަށުގައި މިއަދު ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުެމން ދިވެހިންނަށް ބިރުވެރިކަމާ 

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ދަރަޖައަކަށް ގޮސްފަިއ އޮތް ކަންތައްަތއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާލޭގެ މަގުމަީތގައި މިސާަލކަށް 

ނޑުމެން ސަިއކަލުތަްއ  ކާރެްއގަިއ ނޫނީ ސަިއކަލެްއަގއި އިންދައި ވެސް ހަމަ ކުްއލިއަކަށް ުފއްމަިއގެން ައއިްސ އަުޅގަ

ފަށަނީ. އެހެންވީާމ، މި ކަންތައްަތއް ަޙއްލުކުެރވޭނެ ބިދޭސީން މި ރާއްޖޭން ސާފުކުރަން ފަށާ. ކާރުތަްއ ސާފުކުރަން 

ގެންދެވޭނެ، އަދި ާޚއްޞަޮކށް ދިވެހީންނަށް މި ފުރުޞަތުތައް ތަނަަވސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މި ސަރުކާުރގަިއ 

ސައްކަުތގައި ދިވެހީންނަށް މަސައްކަތް މި ކުރެވެނީ. މި ޤާނޫނުގެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިަފއި އެބަ އޮތް މި މަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެާއއެުކ  އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ެފށުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ތެރޭން ހުއްދަތަކެއް ނަަގއިގެްނ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހޭ. މިސާލަކަށް  ކަންތައްތައް ނޑުމެން މުއްދަެތއް ކަ ކުރާ ހިނދު، ެއ ހުއްދަތައް ދޭން ވެސް ައުޅގަ

ތަނެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ޭބނުންވާ މީހާ، ބޭންކުން ލޯނުނަގައިގެން މަަސއްކަްތުކރަން މީހުން ގެނެސްގެން 

ރޭަގއި ލިބޭ ހުއްދައަކަށް ެވގެން ކަމަކުނުދާނެ. ަމސްދުވަސް ތެ 4މަސްދުަވސް،  3މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހިނދު، އެއީ 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭން ވަރަށް ޚާްއޞަކޮށް، ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅަްނ 

ނ ނަޑައޅަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ޑު އެބަ ޖެހޭ ކިތައް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ހުއްދައެއްކަން ކަ

ނޑުމެން އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މި  ދެކޭގޮުތގައި މިއީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީގައި މިސާަލކަށް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ތެރޭން މަަސއްކަތްކުަރމުންދާ ހިނދު، ބޭރު ބަޔަކު 

ްތކުރާ ހިނދު، ދިގު މުއްދަތެއް މިހެން ދިއުމަކީ މިއީ އެ މަަސއްކަްތ ގެނެސްގެން ނޫނީ ފައިނޭންްސ ހޯދައިގެން މަސައްކަ

ކުރާ ފަރާތަށް ވެްސ އަދި ަމސައްކަތްކުުރވާ ފަރާތަށް ވެްސ ލިބޭ ވަރަށް ބޮުޑ ެގއްލުމަަކށް ެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ތަކަކީ ަވކި މުއްދަތެްއގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާަތކުގެ ތެރޭން ނޫނީ މި އުފެދޭ ބޯޑުތަކުގެ ތެރޭން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ
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ނުޑ ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާއެކު  ތެރޭގައި ލިބޭ ހުއްދަތަކެްއގެ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިްއމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ، ިމފަދަ ބިލެއްގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި މި ރާއްޖޭަގއި 

އެކަނި ިމ ސަރުކާރުން މިސްރާބު މި ޖަހަނީކީ ހަމައެކަނި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންަޑސްޓްީރއާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

ދޭތެރޭގަެއއް ނޫން. ތަފާތު ެއތައް ދާއިރާަތކުން ތަފާތު ބިުލތަކެއް މި ސަރުކާރުން މި ައންނަނީ ހުށަހަޅަމުން. މީގެ 

އަންނަނީ؛ އަޅުަގނުޑމެން ވުޖޫދަށް ގެންނަމުން މި  ކުރިން ވުޖޫދަށް ނާންނަ އެތަްއ ބިލުތަކެއް ވެސް މި ސަރުާކރުން މި

ނުޑ ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޞިއްޙަާތ ބެހޭ ބިލެއް، ޚާއްަޞކޮށް  ދަނީ. މީގެތެރޭގައި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞިއްީޙ ފަންނުވެރިންގެ މަަސއްކަތްތަާކ ބެހޭ ބިލެއް ވެްސ މި ސަުރކާރުން މި ވަނީ ހުށަހަޅާފަ.

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތީ. މީ މުޅިން އައު ބިލުތަކެއް މީ. އެހެންވީމާ، އަދި ހަމައެއާެއކު 

އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދު ުމޅިން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާ ހިނދު، ސްޕެޝަްލ އިކޮނޮމިކް ޒޯނުަތކެއް ހަދައި 

ދު، ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީ ހަރުދަނާވުމަކީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ިމ ތަރައްޤީއާ ދިމާއަްށ ދާހިނ

ނުޑމެން އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  އިންޑަސްޓްީރގައި ތިބޭ މީހުންގެ ައުގވަޒަންކުެރވި، މި ކުެރވޭ މަސައްކަުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ. ހަމައެ އާއެކު ިމ މަސައްކަތުަގއި ދިވެހިން ޙައްޤު އިނާޔަތްތަާކއި ޙައްުޤ ޝަރަފު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރތަކުަގއި ވެސް އަދި އެހެން  ޝާމިލުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

އަދި ދާއިރާތަކުަގއި ވެސް ތިބި ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭން ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ މިއަދު ވަޒީފާ ޭބނުންވެފައި ތިބި ދާއިރާ. 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ާދއިރާ ިއން ވެސް ކުރިއަްށ ދާން ބޭުނންވެފައި ތިބި މީހުން. މިސާަލކަށް ިޑޒައިނިްނގެ ދާއިާރ އިން 

ނޫނީ ފައިނޭންސް ދާއިރާ ިއން، މިހެންގޮސް ތަފާތު ދާިއރާތަކުން މަސައްކަްތކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހިން އެބަ ތިިބ. 

އަދު މަސައްކަްތކުރާ ގިނަ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ބޭރުމީހުން. އޭގެ އަޅުަގނޑުމެން މި އިންޑަްސޓްރީގައި މި

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ މިފަދަ  ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޓަގަރީަގއި ަމސައްކަތްކުާރ މީހުންނަކީ ވެްސ ބޭރުމީހުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ލިބި ގެންދާނެ ކަމަށް. މި ރާއްޖޭގައި މިތިބި ބިލެއްގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ބޭރު މީހުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިން ވަޒީފާތަކަށް ނުކުމެ، އަޅުަގނޑުމެން މި އިންޑަްސޓްރީ އެއް ދުވަހުން އަނެްއ 

 ދުވަހަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

 އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ކުރުމުގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިމާރާތް

ނުޑ ދެކެން. އިމާރާތްކުރުުމެގ ދާއިރާ އަކީ ާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް % ވަރު  11ބިލެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރާ ދާއިާރއަކަްށ ވާއިުރގަިއ، މި ދާއިރާއާ ބެހޭ ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ 

ނޑު ެދކެން. އިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގައި ުހންނަންވާނެ ވެންޓިލޭޝަނާއި ެއ ތަންތަނުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާ ވެސް އަދި އަުޅގަ

އަދި އިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަާކއި ކޮންޓްރަކްޓަރުންނާއި މި މީހުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކެއް މިފަދަ ބިލަކުން 

ނޑު މަތިމަތިން ބަލައި ނޑައެޅިަފިއވާ އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ައޅުގަ ލިއިރުަގއި މި ބިލުގައި ަބއެއް ދާއިރާތަކަށް ކަ

ޖޫރިމަނާތަކަކީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްކުާރއިރުަގއި 

މަކީ މުހިއްމު ކަމެއް އެކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްެލއްުވން، އަލުން ރިޢާޔަތްކުރުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅެގން ހެދު

ނޑު ހަމަ  ނޑު ެދކެން. މީގައި އަދި އަިލއަުޅވާެލވިފައިުނވާ ބަެއއް މި ބިލުގަިއ އޮތީތީެވ، އަުޅގަ ކަމުގައި ވެސް އަުޅގަ

ހިތަށްއެރީ މި ވާހަކަ ވެސް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ތި ބޭފުޅުން މި ބިލު ދާއިރުގައި މަޝްަވރާކޮށްލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކޭ. 

ރުމުގެ ހުއްދަެއއް ލިބުމަށްފަހުގައި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ތަންޮކޅެއްަގއި ބަޔަކު އިމާރާތެއް އިމާރާތްކު

ބުރީގެ އިމާރާތެއް. މި ގަާވއިދާ ޚިލާފުވީ. ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އެ  1ައކަފޫޓުގެ ތަނެއްަގއި ނަގައިފާނެ  211ހަދައިފާނެ. 

ން ޖެހިގެން ހުންނަ ތަނެއްގައި ދެން ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން ނޫނިއްޔާ ެއކަމާ އިމާރާތް ހެދީމާ މި ވާ ގޮތަކީ، ފިތިބާރުވެގެ

ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކުން އެ ފަާރތެއް ޖޫރިމަނާކުރަނީ. ޖޫރިމަނާކުރީމާ އޭނަ އަށް ދެން ޖޫރިަމނާކޮށްފައި އެ އިމާރާތެްއގައި 

އެތަން ހެދުމަކުން އަދި؛ އޭނަގެ މަޤްޞަދު އެ އުޅުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ލިބޭ. ެއކަމަކު ޖޫރިމަނާ؛ އޭނަ ގަވާިއދާ ޚިލާފަށް 

އޮތީ ހާސިލުވެފަ. ެއއީ ޖޫރިމަނާ މާ ރަނގަޅު. އެ އިމާރާްތ އެގޮތަށް ބޮުޑކޮށް ހެދުނީމާ އެކަމަކު މިކަުމގެ ސަބަބުން 

ން ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާ، ޖެހިގެން ހުންނަ އިމާރާތުގެ މީހާ އަށް ެއވާ ެގއްލުން، ެއއީ ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެ 

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އޭނަެގ ޕްރަިއވެސި އާިއ އޭަނެގ ކުޑަދޮރުތަާކއި އޭނަެގ ެވންޓިލޭޝަނާ، މިކަންކަްނ 

ބެދިގެންދާއިރުަގއި. އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް އިމާރާތެްއ ކޮށްފިްއޔާ ެއ އިމާރާތަކީ ބޭުރގެ އެހެން 

ބެހޭ ފަރާތުން ތަޅައި ވެސް ލެވޭނެ. އެތަނެްއގެ މޯގޭޖު ވެިލއުެއްއ  ތަންތަނުގައި ެވސް އޮންނަ ތަނުން، އެ ކަމެއް ކަމާ

ވެސް ނޯންނާނެ. އެ ތަނެއްގެ ދެންހުރި ފެސިޓީޒްއެއް ވެްސ ނޯންނާނެ. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ކަންތައްތައް އޮންނާނީ. 

ނުވާނެ. މީގައި ހަމަެއކަނި އެއީ ޖޫރިމާނާެއއް ދައްަކއިާލފައި ތަންކޮޅެއް މަތިމަްއޗަްށ ހެދޭ ގޮތުގައި ޮއވެގެންނެްއ 

ޖޫރިމަނާއަކުންނެއް ނޫން ެއަކން ފުއްދަންޖެހޭނީކީ. އެއީ ޖެިހގެން ހުންނަ މީހާގެ ވަރަށް ޮބޑު ޕްރަިއވެސީެއއް އެބަ ދޭ. 

އަދި އިމާރާތްކުާރއިރުަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ހުންނަނީ ޖެހިޖެހިގެން އެއް ސަިއޒަކަށް ބިލްޑިްނގުތައް ވެްސ 

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރަން މިހާރު މާލެ ކޮންގްރީޓު ޖަންގައްޔަކަށް ވެގެންދިަޔއިުރަގިއ  ނޭޅޭ ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަ

ބުރިއަށް.  1ބުރިއަށް ަހދައިފިއްޔާ ޖެހިގެން ހުންނަ އިމާރާތް ހެދޭނީ  11ތަންކޮޅެއް ލަސްެވއްޖެ. ެއއީ އެއް އިމާރާތް 

އޯލަޓަނޭޓިވް ބިންޑިންގުތައް މަތިމައްޗަށް ހެދޭނީ. އެއީ ވެްސ ބުރި އަށް.  11ދެން ހުންނަ އިމާރާތް ހެދޭނީ 
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ވެންޓިލޭޝަންގެ ަމއްސަލަތަކާ ހެދި. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުލން އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުަރންވެއްޖެްއޔާ ޖެހޭނީ ހުރިހާ 

ތާ ދައްކައިފި. އެއީ ވަރަށް އިމާރާތެއް ތަޅާލަންހެން. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި. ދެން ހުއްދައިގެ ވާހަކަ މި

މުހިއްމު ކަމެއް. ހުއްދަދިނުމުގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން އެ ހުއްދަ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަްނދެން ދަމަހައްޓާ. މި އަހަރު 

ނޑު ަހމަގައިމު ވެސް މި ުއޅެީނ ހުއްދައެއް ހޯދަންެވގެން  ފެށުނީއްސުރެ، މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ އަުޅގަ

އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ. މިހާރު މިއީ ނޮވެމްބަރ މަސް. އަދި ހުއްދަ ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. ހަނދަންީވ  އިމާރާތްކުރުމުގެ. މި

ގޮތެއް ވެސް ނޭނޭގ. ފަހަރަކު ގަާވއިދު ވެސް ބަދަލުވެފަިއ އޮންނަނީ. އެ ގަާވއިދަކީ ިލޔެފައި އޮތް ެއއްެޗއް ެވްސ 

މެއް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިފަދަ ހުއްދަތައް ދިނުމަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް؛ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަ

ނޑުމެން އެކަންކަން ވެސް  ވެސް މުއްދަތުތަކެއް ަކނަޑެއޅިފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިްއމު ކަމަކަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

އެއީ  ފާހަގަކުރަން. ދެން އިމާރާތްުކރުމުގެ ސިނާޢަތުގައި އުޅޭ ބޭރުމީހުން. ބޭރުމީހުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދެކެނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ުދއްތުރާލެްއގެ ގޮުތގަިއ. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮްތ 

ދުއްތުރާލެއް ކަމުަގއި. އެ މީުހން ދުއްތުރާލަކަށް ވަނީ އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް، އެ މީހުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދުތަކެްއ 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ނެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ބަ ހައްޓާ ގޮތަކުން. ކޮން ަބއެއްތޯ އެފަދަ މުސާރަެއއްަގއި؛ އަުޅގަ

ދިވެހިންނެއް ނެތް އެފަދަ މަސައްކަެތއް ކުރަން. އަޅުަގނުޑމެން ކުރަން މި އުޅެނީ މިހާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި 

ވާ އަދަދަށް މީހުން ގެނެސްގެން ހަމަޖެހިފަިއ ވަންޏާ އެ މަަސއްކަތެްއގެ ޮބޑުމިން ބަލާފައި، އެ މަަސއްަކތަކަށް ބޭނުން

އޮންނަ އުސޫލުން ކަންތައްަތއް ކުރީމަ، ބޭރުމީހުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެނަކަށް ދުއްތުރާަލަކށްނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެ 311111އަިއއްސަ މި އޮތް ތަރައްޤީ އާއި މި ކަންކަމަށް ބަލާއިުރަގއި އަުޅގަ ން މީހުންނަށް އަޅުގަ

މިހާރު ޤައުމަށް އައިްއސަ ޮއތް ތަރައްޤީ ކުެރވޭނެތޯ؟ ނުުކރެވޭނެ. ެއއީ ބޭރުމީހުންގެ ޮކންޓްރިބިއުޝަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ޮއތް ދުއްތުރާލެއްގެ ގޮުތގައި ދެކިގެންނެއް ެވސް ނުވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުމީހުންނަކީ ވަކި އަުޅގަ

ތައްތަްއ ކުރީމަ ރަނަގުޅވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކޭތީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ގަާވއިދުތަާކއި ުއސޫލުގެ މަތިްނ ކަން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 ށް.މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ
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އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިމާރާތްކުރުމުެގ  ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި 

ނުޑ ޝުކުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  ރުދަންނަވަން. އަދި ޙިލްމީ އަްށ އަުޅގަ

ހަމައެއާެއކީަގއި މިފަދަ ބިލެްއ ފަރުމާކުރައްަވއި މި އިންަޑސްޓްރީ ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުަމށް ޓަކަިއ މި ސަރުކާރުްނ 

ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަަސއްަކތަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ާސބަސް ރައްދުކުރަން. އާދެ، އެްއވެސް ަޝއްެކއްނެތް. 

ހިރާއްޖޭަގއި މި ވަގުތު މިހާތަނަށް އައިރު ކުރިއަރަމުން، ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އަކީ ދިވެ

ވަނަ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާެއކީަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ  2110އަންނަމުން އައި ދާއިރާެއއް. އެހެންނަމަވެސް 

މެދުފަންތީގެ ބަެއްއ  އިންޑަސްޓްރީ އަށް ބޮޑެިތ ލޮޅުންތައް އަރައި އެ އިންޑަސްޓްީރގަިއ ތިބި ކުިދ އަދި

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ލިބި، އެ ކުންފުނިތައް އުވި ބަނގްރޫުޓެވގެންދިޔަކަން އަުޅަގނޑުމެން 

ފާހަގަކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގައި. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ބިލެއްގެ ސަބަބުން އެފަދަ ބަނގުރޫޓުވަމުންދިޔަ ެއ 

އާޯރކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް މި ބިލުތަކުން؛ މި ބިލުން އެބަ ފާހަގަުކރެވިގެންދޭ. ިދވެހިރާއްޭޖަގިއ  ކުންފުނިތަކަށް ވެސް 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްްޓރީ ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮތް ޮގތުން މިހާތަނަށް މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިއްމުކަން މިީއ ވަރަްށ 

ނޑިވަެޅްއގައި ިމ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަ ހެޅިގެން މި ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މި ސަރުކާރުެގ މުހިއްމު ދަ

ސިޔާސަތާ ެއއްގޮތަށް ބަްއޓަންކުރެވި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި ކުރިއަރަމުންދާ ަވގުތުަގިއ 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގަިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުުމެގ ދާއިރާ މި ދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ކުރިއަރަމުން.

ހަރަކާތެރިވާ ހުރިހާ ފަންނުވެިރންނާއި މަސައްކަތްތެރިްނގެ ަހރަކާތްތައް ުދވަހަށް ވުެރ ދުަވހެއް މި ދަނީ ކުިރއަރަމުން. 

އަތޮޅުތެރޭަގއާ އަދި މާލޭަގއި، ޚާއްޞަކޮްށ މާލޭ ޒޯުނގަިއ އިމާރާތްކުރުމުެގ ހަރަކާތްތަްއ ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއަގިއ 

ރެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންކަމުން، މި އިްނޑަްސޓްރީތެރޭގައި މިފަދަ ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ކު

ކަންކަމާއި މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ އަދި ިއމާރާތްކުރަން ފަށާ އިމާރާތާ 

ކުގެ ތެރެއިން ބިނާކުެރވޭ ަތންތަނަކީ ދިގު މުއްދަތުަގއި ނުވަތަ ކުރެހުންތަކާ ެއްއގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ އިންަޑސްޓްރީތަ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަންނުެވރިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުެރޭވ ކަންތައްތަެކއްެގ ގޮުތގަިއ ކޮިލޓީ ހިފެހެއްޓެން އެބަ ޖެހޭ. 

އިންޑަސްޓްީރގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓިގެންދާކަން ފާހަަގކޮށްލަން. މި ބިލުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ހަމައެއާެއކީަގއި މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާކުރެިވގެންދާއިރު ައތޮޅުތެރޭގައި ކުެރވޭ މަސަްއަކތަކާ އަދި އިމާރާތްކުރުމުެގ 

ނިޒާުމގެ ތެރެއަްށ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާްތތައް ވިލަރެްސކުރާނެ ނިޒާެމއް މި ބިލުެގ ތެރެއިން ާލމަރުކަޒީ

ވައްަދއިގެން ނަަމވެސް ފަރުާމކުރެިވގެންދިއުމަކީ އަތޮޅުތެޭރެގ ކުދިކުދި މި މަސަްއކަތުަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާ 

އަދި އިމާރާތްކުރުުމގެ ާދއިރާ އަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ޮބުޑ ކުރިއެރުމަާކއި ަރއްޔިތުންނަްށ ލިބިގެންދާނެ ވަރަްށ ބޮޑު 

އްކަން ައޅުަގނޑު ާފހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި ިއމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަަސއްކަތްތެރިންގެ މަަސއްކަތްތަކާ ފަސޭހައެ

އަދި މި ކުރެވޭ މަަސއްތުެގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮލިީޓ ބެލެހެއްޓޭނެ، އަތޮޅުތެޭރެގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮލިީޓ 
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ނޑު އެދޭ ަކމެއްގެ ގޮުތގައި ދަންނަވަން. ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމަކަށް ވެސް މި ބިލު ފަރުމާވެގެ ންިދއުމަކީ އަުޅގަ

މިހާރަކަށްއައިސް ހަމަ ޔަޤީްނނުން ވެސް ސަރުކާުރގެ އިމާާރތްކުރުމުގެ؛ ސަރުކާުރގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ބަރޯާސވެފައި މުިޅ 

ދުވަހަކަށް ވުެރ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްްޓރީ އޮތް ހިނދު، ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ މި ދަނީ

ދުވަހެއް ފުާޅވަމުން. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެްސ ގެދޮރު ިބނާކުރުމާއި ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ އަދި ކަންކަން ފުރިހަމަ އަްށ 

އިމާރާތްކޮށް، ފްލެޓުހެދުމާއި މިފަދަ ކަންކަން މި ދަނީ ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަެހއް ަތރައްޤީވަމުން. އެހެންވީމާ، 

ަގއި މިފަދައިން ކުރެވޭ އިމާރާތްތަކަކީ ިދގު މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ލާބަ އާއި މަންފާކުރެވޭ ރައްކާތެރިކަމާ އެކީ 

ގޮތަށް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންްސުކރެވިގެން ބިނާކުެރވޭ އިމާރާތެްއގެ ގޮުތަގއި ވެރިަފއިކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ 

ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އެފަދަ މަސައްކަތްަތއް ވިލަރެސްކުެރިވގެންދިއުމަީކ  ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރެވި، މިފަދަ

ނުޑ ދެކެން. އެހެްނވީމާ، އަިދ  ރައްޔިތުންނަށް މީެގ މަންފާ ޒަމާންތަކަކަށް ބެިހގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ މީހުން ހަމައެއާެއކީަގއި މުޅި މި ިއންޑަސްޓްރީަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ފަންނުވެރިންނަކީ މިކަމަ

ކަމަށް މޮނިޓަރކޮށް، މި ބިލުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މުޅި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްުކރާ 

މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ެއކަީށެގންވާ ހުނަރާ އަދި އެ މަަސްއކަތުގެ މާޙައުަލކީ ރަްއކާތެރިަކން ލިބިގެންވާ މާޙައުެލއް ކަމާ 

ގެ މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ނުރަްއކާތެރި ހާދިސާތައް ވީހާވެްސ ބޮޑަށް މަދުކުރެވިގެންދާނެ އަދި މި މަސައްކަތު

ނޑު  ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން މި ބިލުން އެފަދަ ކަންކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުެރިވފަވާކަން ވެސް އަުޅގަ

ޑަސްޓްރީ ނަގައި ކޮަޅށްޖެހުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނެ ފާހަގަކުރަން. އަދި މިއަށްވުެރ ބޮޑަށް މިފަދަ ކަންކަމުން މި އިން

ކަންތައްތަކާ މެދު ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި ވިސްނާެލއްވުމަީކ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ވެސް އެްއ ފަހަރު މި ބިލު 

އެކީަގއި  ފަރުމާކުރެވިގެން، ނިމިގެން ައންނައިރު އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮންްސޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ައށް ލުއިފަސޭހަކަމާ

ހުއްދަދެވޭނެ ނިޒާމަާކ އަިދ ކޮލިޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ހަުލވި، ފަސޭހަކަމާ އެީކގަިއ މިފަދަ ކަންކަްނ 

މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ބައްޓަްނވެގެންިދއުމަކީ މިއަދުގެ ޤާޫނނުއަސާސީ ާއއި ލާމަރުކަޒީ 

ކޮށް، މިފަދަ ބިލުތައް ޤާނޫނަށް ބަދަލުވެެގންދާއިރު އެފަދަ ކަންކަމަްށ ޤާނޫނުން ބާރުއަޅާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަ 

ނޑު ވެްސ  އަލިއަުޅަވއިލުމަކީ މުހިއްމު ަކމެއް ކަމުަގއި ެދކޭތީ މި ިއންޑަސްޓްރީ އަްށ މި ލިބޭ ުކރިއެރުމަށް އަުޅގަ

 މަރުޙަބާކިޔަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.
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 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެންވޭރު ދާއި

ރިހަމަ އަށް އެކުލަަވއިެލވިފަިއވާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި އިމާރާތްކުުރމުގެ ޤާނޫނަކީ ވަރަށް ފު

ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނަށް ނުވަަތ އިމާރާތްކުރުމުެގ މި ބިލު ެއންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ެއއް ބަަޔކީ މާލޭެގ ރަްއޔިތުން 

ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މާލެ އަކީ، މި އޮތީ ބޮޑު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކަްށ 

ލުވެފަ. ސައިކަުލގަިއ، ާކރުގަިއ، ދުްއވައިލާފައި ަބއިްސކަލެްއގަިއ، ހިނގައިލާފައި ާދއިރުަގއި އަބަުދވެސް ބިރުން ބަދަ

ހުންނަންޖެހެނީ މަތިން ކޯއްޗެއްތޯ ބޮލަށް ވެއްޓޭނީ. ދަރިޔަކު ޮގވަިއގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމަކީ މިއަދު 

ެމއް. ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ މާލޭގެ ރައްޔިތުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަ

ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްަނއި، ިމ ބިލަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ޚިޔާެލއް ޮއެވއްޖެއްޔާުމން އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ 

ނޑާ ސީދާ ގުަޅއިގެން މިކަާމ އަޅުަގނޑު ާދއިރާގެ ަރއްޔިުތންގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލަށް ޚިޔާލެއް ޮއެވއްޖެއްޔާ އަޅު  ގަ

ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު އަބަދުވެްސ ހަމަ ޮއންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު މި ހިސާބަށް އައިްއސަ އޮތްއިުރގަިއ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ފަރުމާކޮށް، ނުވަތަ 

ކޮށް ރައީސް އޮފީހުަގއި ބޭްއވިފަިއވަނިކޮށް ބަޣާވާަތކަށްފަހު މި ހިސާބަށް އައިރުގައި ފުދޭވަެރްއގެ ބޮޑެތި ޑްރާފްޓު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހން މި ދަންނަވަނީ މިއަދުގެ  ބަދަލުތަކެއް ވަކި ޗެޕްޓަރތަކަަކށް ގެނެސްފައިވާ ބިލެްއކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން އަަބދުވެސް މިއަާދ ހިސާބަށް ެވސް މި ައޑުިއވެނީ މިއަުދެގ މި އޮތް ސަުރކާރަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އަޅު  ގަ

ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ުވޒާރާައަކށް ބަލައިލި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ. ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާ އަށް ހައްދުފަހަނައަޅާ 

ނުޑ މީ ގެ ދެތިން ދުވަސްކުރިން ހިސާބަށް ގޮއްސަ އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަަކ. މިހެން މިކަން އޮއްވާ މި ބިލު އަޅުގަ

ބަލަމުންދާއިރުގައި ފެންނަ ެއްއ ކަމަކީ، މީަގއި އެބަ ޮއވޭ ބޯޑެއް އެކުލަަވއިެލވިފަ. އޮތޯިރޓީއެއް އެބަ ޮއވޭ. އޮތޯރިޓީ 

ބޯޑުަގއި މި ހިމެނެނީ މިނިސްޓަރު އަނެއްާކވެސް. ކޮްނސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަރު ވަޒީރަކަށް ސީދާ 

ަވިއގެން ަކންތައްތައް ކުރުމަށްފަހު އަނެްއކާވެސް އެ ކަންަތއްތަކަށް ިއތުރު ބާރު ހޯދުމަށް އިތުރު ވުޒާާރގައި އިންނަ

ފަރާތެްއ.  3ބަޔަކާ ެއއްކޮށް ޯބޑެއް އެކުަލވައިެލވިފައި ވަނީ. މި ބޯުޑގަިއ އެބަ ހިމެނޭ އަދި މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ލާ 

ޑުގެ ޗެއަރމަން މި ނިންމަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މިހެންގޮސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ ފަރާތެއް. މި ބޯ

ނުޑ ހަމަ ކަންބޮުޑވުމާ ެއކު ފާހަގަކުރާ ކަންތައްަތކެއް.  ބޯޑަށް ވަރަށް ަބިއވަރު ބާުރތަކެއް ދީފަިއވާކަްނ މީ އަުޅގަ

އެ އޮތޯރިީޓގެ ބާރުތަްއ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން އޮޯތރިޓީއަކަށް ބާރުތަެކއް ދީަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޖުމުލަ  ވަރަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްަގއި، ހާމަ ގޮތެއްަގއި އެކުަލވަިއލެވިފައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގޮތެްއގަިއ ބިލުަގއި ހުރި ކަްނތައްތަކަށް ބަލައިާލއިރު ދެން އޮތް ކަމަީކ ޖޫރިމަނާގެ ކަންަތއްތައް. އާދަާޔ ޚިލާފު ބޮުޑ 

ދަދަކަށް ޖޫރިމަނާތައް ލިޔެަފއިާވކަން މީ ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލުގައި ހުރި ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ެއްއ އަ

ކަންތައް. އޭެގއިތުރަށް މިސާަލކަށް އިމާރާތްކުރުުމގެ ގަޑިަތްއ، އިމާރާތްކުާރއިުރގައި އެ ަތނުގެ ސޭފްޓީ ހުންނަންޖެހޭ 
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ތަން ވަަށިއގެން ަކންތައްތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް، މީހުންނަށް ފެންނަން ހުންނަ ބޯޑުތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް. ގޮތް، އެ 

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަދި މާލޭެގ މިހާރު މި އޮތް ބިލަށް ބަލައިލާއިުރގައި މާލެއާ ދޭތެރޭަގއި 

ލަށް އިމާރާތްކުަރން ފަށާ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގެ ބޮޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދޫކޮށްލެވިފަިއވާކަން. އަ

ނޑު މި  ވިސްނަިއގެން ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ގޮތަްށ ދާކަހަލަ ގޮަތކަްށ މި ދަނީ ބައެއް ޗެޕްޓަރަތއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން މި ބިލު ދަންނަވަނީ މި ބިލަށް އެބަ ހުއްޓޭ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަިއއްސަ

ފަރުމާކޮށް ނިމުނުއިރުގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި އެަބ ވޭ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މިަކންތައްތައް މި ހިނގަމުންދަނީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ުކޅުދުއްފުށީަގއި އެބަ ދޭ ގިނަ  މާލޭގައި، ައއްޑު އަތޮޅުަގއި، ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގައި ކަމަްށ އަޅުގަ

ތްތަކެއް ހަދަމުން. އެެހންވީމާ، އެ އިމާރާތްތައް ުކރަމުންދާއިރު ދިމާވާ ދަތިތަކާ ދޭތެރޭގައި މިފަދަ ބިލެއް އިމާރާ

އެކުަލވައިާލއިރުަގއި އަދި މި ވަގުުތ، މި ސްޓޭޖުގައި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

މާރާތްކުރުމުެގ ކަންތައްތައް ނުދަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދާއިރުގައި އެހެން މި ދަންނަވަނީ ބައެްއ ރަށްރަށުގައި އި

އެވްރެޖު ގޮެތްއގައި މާލެއާ އަޅާބަލާއިުރގައި ވަރަށް މަދުކޮށްދާކަން ފާހަގަކުރާތީވެ. ެދން އަނެއްކާ ބޯުޑގެ ވާހަަކ 

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކަ ންބޮުޑާވ އިތުރު ކަންތައްަތކެއް އެަބ މިދައްކާލަންޖެހެނީ. ބޯޑުގެ ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

ހުރި. ބޯޑުން ހުއްދަތަކެއް ިމ ލިބެނީ އެތައް ދުވަެހއްގެ އިންތިޒާރުކުރުމަށްފަހު. އަުޅަގނޑުމެން އިމާރާތެއް ކުރުމަށް 

ލޯނެްއ  ހުއްދަ އަށް އެދޭތާ އެަތއް ދުަވހެއްގެ ފަހުން އަދި ބޯޑަށް ެއބަ ލިބިގެންވާ ބާރުތަުކގެ ތެރޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ

އެ ފަރާތަކަށް ނުވަަތ ެއ ގެެއއް ހެދުމަށް ކޮންފޯމްވެގެން ައއުމަށްފަހު ވެްސ އަދި އެަތއް ުދވަހެްއގަިއ 

އިންތިޒާރުކުރަންޖެހޭ ވަކި މުްއދަތެއް ނެތް މި ފަރާތުން ހުއްދަދިނުމަކަށް. އެހެންވީމާ، ިމއަދުގެ މި ސަރުކާރުން ެއ 

ަފއިާސއެއް ނުދެނީސް ހުއްދައެްއ ނުލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ފަރުމާކޮށް،  ބޯޑަށް ކޮންމެވެްސ ރިްޝވަތެއް، ކޮންމެވެސް

ބައްޓަންކުރެވިަފިއވާކަން މި ފެންނަނީ މިދެންނެވި ބާބު ވެސް. މިހެންގޮސް ކަންބޮުޑާވ؛ މި ބާބުގަިއ ކަންބޮުޑވާ 

ނުޑެވސް ވަ ރަށް އުފާވާ ބިލެއް. ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތަކީ މާލޭގެ މި އޮތް؛ ިމހާރު މި އޮތް، ދިމާވެފަިއވާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތް ިދމާވެފައިވާ ދަތިަތކަށް ވަރަްށ 

ގިނަ ޙައްލު ގެނެސްދޭނެ ބިެލއް ކަމަށް ވާތީވެ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ބިލު ވަރަްށ ައވަަހށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި އެހެން 

ފަދައިން ވަރަށް ައަވސް ސްޕީޑެްއގަިއ، ވަރަށް ާބރަށް ނިންމާލައި؛ މިސާލަކަށް އެސް.އީ.ޒެޑް ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ބިލުތައް

ހަމަ އެބަ ގެންދަންޖެހޭ. މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަން، އަރާމު ނުވަަތ ހިތްހަމަޖެހިގެން ހިނގައިެލވޭނެ ގޮތްތަްއ 

ވެްސ ތަންކޮެޅްއ ބާރު ސްޕީެޑއްަގއި މަސަްއަކތް ގެންޮގސް ނިންމާލަންޖެހޭ ހަދަން ބޭނުން ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، މި ބިލު 

ނޑު ދަންނަަވމުން، ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ބިލު ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް ނިންމައިދިނުމަށް އެދޭ  ކަމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި   ރައީސް. ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:އްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 ތެރި ަރީއސް. އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލެއް...ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ނޑަްށ ުކޑަކުަޑ ޮއޅުމެްއ އަރަިއގެން. އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާފުކުރަްއވަްއޗޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމުން ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތް ފަރާަތކަށް ނޫން ފުރުޞަތު މި އެރުވުނީ. މެންބަރުންގެ ކިބައިން ނި

ރިޔާޟަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް هللا އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އެދެން. 

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ 

ނޑު ދަ ންނަވައިލާނީ މިައދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުގަ

ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލަކީ ަވރަށް މުހިއްމު އަދި ވަރަްށ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑ ދެކެ ނިޑވަޅެްއަގިއ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ން. ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމަށް. އަދި މިފަދަ ދަ

އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުަގނޑުމެން އިހުސާސްކުރަންޖެހޭ 

ނޑިަވޅަކީ. މި ދުވަްސވަރަކީ. މިހެން މި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ މިއަދަކީ ވެްސ  ނޑިަވޅެއް ވެސް މެ މި ދަ ދަ

ރުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނާ ބައްދަލުވި އިމާރާތްކޮށް ގަިޑއި  24އަޅުަގނޑުމެން ހަމަަގއިމު ެވސް ވޭތުވެިދޔަ 

އިމާރާތް ބިނާކޮށް، އެ ތަންތަނަށް އެ ޢާއިލާތަކަށް ނުވަދެިވގެން އުޭޅ  291ސަރުކާރަކުން ހުއްދަދީގެން ަވކި ރަށެއްަގއި 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއްސަ އޮތް ަމއްސަލަެއއް. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަީނ  މައްސަލަެއއް މިހާރުވެސް ައޅުގަ

ގުޅީފަުޅގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވާހަކަ. މިއަދު ވެސް އެ ތަންތަނުަގއި ދިރިއުޭޅ، އެ ތަންތަނަށް އެްޑވާންސް އަށް ފަިއާސ 

ދައްކައި އެ ތަނުަގއި އިމާރާތް ހަދައި، އެ ތަނަށް ނުދެވި ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި. އެއް ސަރުކާރުކާރަކުން ިޑވޮލޮޕްކުރަން 

މިހާރު މި ވަނީ ހުއްޓާލުމަށް، ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް ހުއްޓާލުމަށް އަންގައި ެއކަމުގެ ފައިސާ ނިންމި ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ދައްކާފަިއ ހުރި ފަރާތްތަކަްށ ވެްސ ެއ މީހުންނަށް ޭއގަިއ ދެން ދާންވީ ަމގެްއ ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތި، 

ނޑުމެން މި ބިލަށް މި ބަހުސްކުރަ ނިޑވަެޅްއަގއި އަުޅގަ މުން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ މަގުމަތިވެފަިއވާ ދަ
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ގޮތުަގއި ެއްއވެސް ސަރުކާރަުކން ކޮމިޓްމެންޓެއް ދީގެން ުކރާ މަސައްކަތެްއގައި ދެން ައންނަ ސަރުކާރަކުން ވެްސ 

އެކަންކަމަށް އޮނަރކުރަންޖެހޭނެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޭއެގ އެއްެވސް ފަރާތަކުން ނަގާ 

ނޑު ޑިސިޝަނެ ްއގެ ސަބަބުން ވިްކޓިމްސްއިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ވެގެންުނވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ސަުރކާރަްށ އިލްތިމާސްކުރަން، ޮގވާލަްނ، ުގޅީފަޅުެގ މައްސަލަ އަަވހަށް ދިރާސާކުރަްއވައި ޭއގެ 

ށް، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް، އެ މީހުންނަށް ކޮމްޕެންސޭޝަންގެ ގޮތުަގއި އެްޑވާންސަށް ފައިސާ ދައްކާަފއި ތިބި ފަރާތްތަކަ

ނަމަވެސް ެއ މީހުންނަށް ައލުން އެ މީހުން ދާންވީ ަމގެްއ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްަސއިދިނުން ެއއީ އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. މި ވާހަކަ ދައްަކމުން އަޅުގަ

ނުޑމެން ބަލައިލާއިރުގައި މި ބިލުގައި ެވސް އެބަ އޮތް އިާމރާތްކުރުމާ ބެހޭ އޮތޯރިޓީއެއް  ބޭނުން. މި ބިލު އަޅުގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ އޮތޯރިޓީއެއް ަކނަޑއަާޅއިރުަގއި ަކނޑަައޅާ ތަނުގައި ިތއްބަާވ  ކަ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނަޑއަުޅއްވާ ބޭފުުޅންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކަްނބޮޑުވޭ މި މައްސަަލއިަގއި. މެންބަރުންނަކީ ރައީސު

ނަޑއަާޅ މީހުން؛ ޚާްއޞަކޮށް މިފަދަ ޓެކްނިކަލް  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނަށް ކަ

މީހުންނަށް، ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުންނަށް،  މަސައްކަތްތަުކގެ ުއސޫލުތައް ހަމަޖައްސަން ތިބޭ މީހުންނަކީ މިކަން ދަންނަ

ޓެކްނިކަލް މީހުންނަށް ވާންޖެހޭ. ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މީހުންނަށް، ސިޔާސީ އެްކޓިވިްސޓުން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް 

ނޑުެމން އެކްސްޕީރިއަންްސކޮށްފަ. ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލުކޮށްފަ.  ލައިގެން ައޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ އަުޅގަ

ކަންކަން ނުއެއް ހިނގާ. ެއްއފަހަރު އީ.ޕީ.އޭަގއި މައްސަަލއެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އީ.ޕީ.އޭގައި 

މައްސަލަ ހުރި ކަމަށް ބުނެގެން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ުހއްިޓ، މީހުން މި ކަންކަމަށް އިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތްތަްއ 

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ބޯުޑެގ  ބަނގުރޫޓުެވގެންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ. މީގައި އެްއވެސް  މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ. ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކެއް ކަ

ނޑު ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ މެން މި ބަހުްސގަިއ ޝަރުތެއް ަކނޑަެއޅިފައި ނެްތކަން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ  ނޑުމެން އެބަ ދައްކަން މި އިންޑަސްޓްރީ އަށް ދިވެހިން ގެނަުއމަށް. އަޅުގަ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ދިވެހިންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށް ކްލިއަރ ިސޔާަސތެއް ފެނިގެެނއް ނުދޭ. މީެގ ކުރިންވެސް ފެިނގެން ނުދޭ. 

ނޑުމެން ބޭނުްނޭވ އަދި މިހާރުވެސް  ނުޑ މިހެން މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ނޑުެމންނަކަށް ފެނިގެންނުދޭ. އަުޅގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިން ެއތައް ބަިއވަރު ބަަޔކު އެބަ ިތބި ހުނަރު. އެ މީހުންނަށް އެ ސްކިލް ހޯދައިދީފިއްޔާ ެއ 

އި ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު މީހުން ރަނގަޅަށް މަސައްކަްތުކރާނެ މިއިން ކޮންމެ ދާއިރާެއްއގަ

ނުޑ  ދެވިގެން، ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތުދޭ ތަން ފެނިގެންނުދާކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ އެުކ ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

މީހުން، މީގެ  ދެކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ މި ކަންކަމަށް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އިްނވެސްޓުކޮްށގެން މިކަން ހިންގާ

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން އަަބދުވެސް ބޭނުންވާނީ އެންމެ ުކޑަ ޚަރަދެއްަގއި އެ ޕްރޮޖެކްެޓްއ ނިންމައިލާފައި އެންމެ ބޮޑު 
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ނޑުމެންނަށް މި ަކންކަން ޝަރުތުނުކުރެވެނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ފައިދާ ެއއިން ހޯދަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މީަގއި ސިޔާސަތުތައް ކަ ނޑަނޭޅެނީ ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިދޭން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކުެރވެންޖެހޭ ކޮންމެ އިމާރާތެއް ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވެސް ވަކި ކޯާޓެއއްގެ ތެެރއިންކަްނ 

ލިބިގެންދިއުން މުހިއްމު ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން.  ބިދޭސީން ގެނެވެންވާނީ. ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް

ހަމައެއާެއކު މި ޕްރޮޖެކްޓުތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް ފަށާއިުރގަިއ ވެސް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްީޓ އެއީ އެންމެ މުހިއްމު އެްއ 

ތައް ދިމާވެަފއި އެބަ ކަންތައް. ވަރަށް ބޮޑެތި ހާިދސާތައް ހިނގާފައި އެބަ ހުރި މީހުންގެ ފުރާނަ އަށް ބޮޑެތި މައްސަލަ

ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަްނ ޙައްލުވާނެ ގޮތަށް ެއކަން މިއަށް މިހާރަށް ވުރެ ތަފްސީލުޮކށް މި ބިލުގައި ހިމެނިގެން 

ނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ  ދާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމުން އަުޅގަ

 هللا. ވަރަޙްމަތު

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރުމާ ބެހޭ ިބލެއް މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔައީީތވެ، މިކަމާ ބެހޭ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމާރާތްކު

ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަްށ ޓަކަިއ މި ބިލު ހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވީތީެވ ތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ޙިލްމީ އަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަންهللا ސަޢުދު . ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު.  މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. ވުޖޫދަްށ ޤާނޫނެއް ގެަނއުން އަުޅގަ

އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ކަންތައްަތއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހިންަގއި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެްއ މި 

ނޑުެމންނަށް މިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވޭ ތުވެިދޔަ ތާނގައި ކުރިމަިތެވފައި މި އޮތީ. މީގެ ސަބަބަކަށް މި ދިމާވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ދިވެހިްނނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ  ނެތުން. މިއީ އަޅުގަ

ޅުަގނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރަން އެ ވާހަކަ އަށް. ެއކަން ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނީ މީގެތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ވާހަަކ ވެސް. އަ 

މިކަމާ ބެހޭ ވަކި ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އައިސްގެން. އެ ޤާޫނނުގެ ތެރެއިން އޮންނާނެ ވަީޒފާތަކަށް މީހުން އުފައްދަންވާ 

ޖެހޭ ގޮތާ، ިމ ހުރިހާ ކަމެއް މި ޤާނޫނުގެ ގޮތާއި ވަޒީފާ ލިބެންވާ އަދަދާއި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އުޅެން

ތެރެއިން ހިމެނިގެންދިޔައިމަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މީހުން ލައި، ަކނަޑއި ަވކިކޮށް، އަިދ މީހުން ބޭނުން އަދަދަކަށް 

ގެނެސްގެްނ އެހެންނެއް ވެްސ ނޫޅޭނެ. ައޅުަގނޑު ދަންަނާވނީ މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވުޖޫދުަގއި ނެތުމުެގ 



32 

 

ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިޭބ، އެންމެ ބޮޑު އިންކަެމއް ިލބޭ، އެންމެ ބޮޑު ޖޮބްފޯސް 

ކަމަށްވާ މަސީގެ މަަސއްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަހަކަށް އެޅިަފއި މި އޮތީ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެފައި އެ ބޭފުޅުްނ 

އަން ރުިފޔާެގ ޕްރޮޖެކްުޓތައް ހިންގަހިންާގ ތިއްބާ ަބެއއް ފަހަރު ޤާނޫނެއް ިމގޮތަށް މިލި 211މިލިއަްނ،  111މިލިއަން، 

ވުޖޫދުަގއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަާކ ދިމާ އެބަ ވޭ. މިސާލަކަށް، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އަންަނ 

ބުން އެ ބޭފުޅުން އިމާރާތްކުރުމަށް ޓަކައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނޫނިއްާޔ ބޭރު ފައިސާ އަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ކޮންޓްެރކްޓެއް ަނަގއިގެން ިތއްބާ ޑޮލަރުގެ ައގު ހެސްކިޔާފައި ަމއްޗަށް ދިަޔއީ.  211މިލިއަން،  111

އާމްދަނީގެ  އޭގެ ސަބަބުން، އެ ބޭފުޅުން އެ ދޭތެރޭގައި ހެދިފަިއވާ ެއްގރީމަންޓުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ނިޑގެންދިއުުމގެ ސަބަބުން ބައެއް ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫުޓވެފައި އެބަ ހުރި. މިކަހަލަ  އެތައް ބޮޑު ަބއެއް ެގއްލި، ކެ

ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުަގއި އޮތުމުެގ ސަބަބުން އެހެން އަންނަ ބަދަލަކާ ުގޅިގެްނ ދިމާާވ ކަންތައްތަުކަގއި ވެސް ެއ 

ނޫނިއްޔާ އިތުރަށް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ެވސް ލިބޭ ގޮްތ ، ކުންފުނިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބަދަލު

މެދުވެރިވާނެ. އަދި ހަމަެއއާިއއެްއކޮށް މިހާރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދުގައި ނެުތމުގެ ސަބަބުން މާލޭގަާޔިއ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ެއއްވެސް ޤާނޫނެއް ވަކި މާލެއޭ  ނޫނިްއޔާ ަވކި ރާއްޖޭގެ ރަަށކަްށ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި؛ އަުޅގަ

ނިސްބަތްވެގެން ހެދޭނެ ކަމަށް. ޤާނޫނުތައް މި ހެދެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް. އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް. މުޅި 

ޤައުމަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ހުންނަ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު ވެސް ބައްޓަންވެގެން މި އަންނަނީ މާލެ 

ނެއް ނޫން. ައދި ރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށެއް އިްސތިސްނާވެގެްނ، ވަކި ރަށެއް ހިމެނިގެނެއް ވެސް ނޫން. މުޅި އިސްތިސްނާެވގެ

ޤައުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިުދތަކާ އެްއކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންަތއްތަްއ 

މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ެވސް މީގެތެޭރގައި މިހާރަށް ވުެރ  ކުރިއަށްދާއިުރ، ހިނގާބިނގާެވ މަގުމަތީަގއި އުޅޭ

ބޮޑަށް ހަރުދަނާވެ، ވަކި މިންަގނޑުތަަކކަށް ފެތިގެންދާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަށް އެަބ އޮތް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު 

އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް، ކަންަތއްތަްއ  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރައްވަމުންދާއިރު މި ބިލަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ރަނގަޅުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ހަމައެއާިއެއއްކޮށް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފްެލޓުތަކާ އަދި ހައުސިން ޔުނިުޓތައް އިމާރާތްކުެރވެން ފެށުނީ ވެސް ކޮންމެހެން މިދިޔަ 

ނޑުމެންނަށް ދިވެހި  އަހަަރކު ވެސް ޫނން. 1ހަރަކު ވެސް ނޫން. އަދި ޭއގެ ކުީރ އަހަަރކު ވެސް ނޫން. މިދިޔަ އަ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް 

އް ކުީރގައި. ފެިށގެން ެއ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގޮސް މިހާހިސާބަށް ައއިއިުރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފެށިއްޖެ ީމގެ އެތައް އަހަރެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާމްދަނީ، ަރއްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ، ދިވެިހ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަސީލަަތކަށް 

ދިެވހި ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު  ވެފައި މި އޮތީ އިމާރާތްކުުރމުގެ ދާއިރާ. މި ދާއިރާ ިއން ލިބޭ ފައިސާ އިން

އާމްދަނީއެްއ، ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެްއ އެބަ ކުރޭ. އަދި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ވެސް އެންމެ 
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ގިނައިން މި އޮތީ ެއއީ އަދި ބޭރުމީހުންނަށް ވިޔަސް، ދިވެިހންނަށް ވިޔަސް ހަމަ މި ދާިއރާ އިން ކަމަށް ައޅުަގނުޑ 

އަރިޒަމް ފިަޔަވއި. އެހެންވީމާ، ިމއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ބަލަން ޓު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާއި ފްލެޓުތަކާ ވެސް ައޅަންފެށީ ވަކި ސަރުކާރަކުން ކަމެއް. މިއީ މާ ކުރިއްސުރެ 

އަހަރު ކުރިްނވެްސ  11އަހަރު ކުިރން،  91ތުރު ވެސް މީގެ އަންނަމުން އައި ކަންަތއްތައް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަ

ރާއްޖޭގެ މީހުން ކުރޭ. އެއީ ަވކި ބަޔަކު ކުރި ކަމެއް ނޫން. މި ތަރައްޤީކުރަމުން މި ދަނީ. ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެްސ 

ތް ހިސާބަކުން މި ދަނީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އަންނަ؛ އެ ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އަންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން އޭރަކު އޮ

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި هللا އެއަްށވުރެ މައްޗަށް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭތޯ ބަލަމުން. އެހެންވީމާ، 

ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި މި ކުރެްއވި މަސަްއަކތުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްކުރުާމ ބެހޭ މުއައްސަާސ؛ ެއ 

ނަށާ އަދި މަސީ އަށް، ޚާއްޞަކޮށް މަސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހުން

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. މިހާރު މި ކުންފުނި، މި ދާއިރާ އޮތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ބަނގުރޫޓްވެފައި ކަމަްށ  ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް އެ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުވޭ. ދާދި ފަހުން މަޖިލީހުގައި ހަމަ ކޮމިޓީއެްއގައި

ނޑުމެން އެންމެން  ނޑު އުއްމީދުުކރަން އަޅުގަ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ވަނީ ިކޔައިދެްއވާފަ. ވިދާުޅވެފަ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

މަސައްކަތްކޮްށގެން މި ދާއިާރ އަށް ބޭނުންވާ، އަދި ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް 

ގެނައުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަްތކުރުން. މި މަޖިލީހުން މި ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެނެސް، މި ކަންތައްތައް 

ނިންމައި އަވަހަށް މި ޤާނޫނަަކށް ހަދައި ރައްޔިތުންނަށާ އަދި މި ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ހުރިހާ މީހުންނަށް އެންމެ 

 އިންތިޒާމުކޮށްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ފައިދާހުރި ގޮތަށް މިކަން ވާެނ ގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް. 

 

 ރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއި

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން. މި ބިލަކީ 

ރެވިފައި އޮތް ބިލެއް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރގަިއ ެވސް ވަރަށް ބޮޑެތި މަަސއްކަްތތަކެއް ކުެރވިފަިއ ެއއްކޮށް ުފރިހަމަކު

ނަމަވެސް، މިހާރު ކުޑަ ބަަދލަކާ އެްއކޮށް މި ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. މީަގއި ަމއިަގނޑު ގޮތެްއަގއި މި އޮތީ 

މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިްނގ އެންްޑ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮތޯރިީޓގެ ނަމުގައި އޮތޯރިީޓއެއް ުއފައްދާ ވާހަކަ. މި އޮތޯރިީޓ 

މީގެ ަޙއްެލއް ނުލިބޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލު އެްއކޮށް ކިަޔއިލީމަ ވަރަށް ީހލަތްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ވަރަްށ އުފެދުމަކުން އަދި 
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ނޑު ގޮތެްއގައި ހެދޭ ަގވާއިެދއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  ގިނަ ބާބުތަކެއް އެބަ ހުރި މީގައި ެއކުލެވިފަ. މަިއގަ

ވެސް ނިންާމފައި މިހިރީ. ސަބަބަކަށް ވެަފއި މި އޮތީ ކައުންސިލުަތކަށް  ފަރާތަކުންނޭ ކިޔާފައި ހަމަ ުހރިހާ މާއްދާއެއް

ހަމަ ކުރިއަށްވުރެ ެވސް ބާރު ބޮޑުކުރުން އެ ވިސްނުމަކަށް ވެފައި މި އޮތީ. ާޚއްޞަކޮށް މިހާރު މާލޭގެ އިމާރާތްތަކަކީ 

ތަންކޮޅެއް ބޭރަށް ނެރެވިފައި މިހިރީ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހެދިފައި މިހިރީ އިތުރު ބުރިއެއް ޖެހިފައި، ނޫނީ މަގުމަތިން 

ފަސްޓް ފްލޯ އިން ެނރެންޖެހޭ ތަންކޮޅު ވެސް މިިހރީ ގޭތެރެއަްށ ެވއްދިފަ. އެެހންވީމާ، މި ހާލުަގއި މިކަން  411

ހުރިއިރުގަިއ ެއއަށް ޙައްެލއް ލިބެންޖެހޭ މި ބިލުގެ ސަބަބުން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ހުއްދަނުލިބިފައި ހުރި ވަރަށް 

ނަ ތަންތަނެއް އެބަ ހުރި މި ބުނާ ކަހަލަ ދަތިތަކާ ހެދި. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓ ގި

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަށް ބޮުޑ  ސްޓޭޖުގައި މި ކަުމގައި ވަަރށް ބޮޑު މަސައްކަެތއް ކުރަްނޖެހޭނެ. ދެން އަޅުގަ

ފަ. ކަމެއް ފެށިގެން އަންނައިރުގައި ފުރަތަމައިނުން ތަންކޮޅެއް ކުަޑކޮށް ޖޫރިމަނާ ޖޫރިމަނާއެއް މީގައި މި އޮތީ ހުށަހެޅި

ފަށާފައި މިކަމަށް ރައްޔިތުްނ އަހުލުވެިރވާ ހިސާބުން ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކުރުމަކީ ޭއގެ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް 

ކި ތައްަގނެޑއް ދެވިފަިއ ތިިބ އަޅުަގނޑު ެދކެން. ދެން މީގައި މިހާރުެވސް އެބަ އޮޭވ އިންޖިނިއަރުންނަށް ވަ

ނޑުަތކެްއ ދެވިަފިއ އެބަ ހުރި. ީމގެ ސަބަބުން  އިންޖިނިއަރުން އެބަތިބި. އަދި އިންޓީރިއަރ ޑިަޒއިނަރުންނަށް ވަކި ަތްއގަ

ނޑު  ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑު ޚަރަދެއް އެބަ ހިނގާ. ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއްޗެްއަގިއ، ކުރެހުމެއްަގއި ތަްއގަ

ންވީމާ، ހަމަ ދެ ފަރާތަކަށް އެބަ ލާރިދޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް ހަމަ އެއް ުދވަހު އެއް ަގވާއިދު، އަނެއްުދވަުހ ޖަހަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ީމގައި.  އަނެއް ަގވާއިުދ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ަޙްއލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ައުޅގަ

ނުޑ ދެން ޙަޤީޤަތަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލެ އް ހުށަހެޅިގެން މި ުހރިހާ ކަމަކަށް ޙައްލު ލިބިގެްނ އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައި ކުދި ތަންތަންކޮޅުަގއި މި އުޅޭ މީހުންނަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ  އި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްަގއި ތިބި ޑައުންޕޭމަންޓަކާ ނުލައި ލޯނު ލިބޭނެ، ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މަދުެވެގން  މިިލއަން ރުފިާޔ  111ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ސް އަދި ޑައުންޕޭމަންޓަކާ ނުލައި ބޭންުކތަކުން ލޯނު ދޫކުރަން މި ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ބޭންކުތަކާ ވެ

ސަރުކާރާ ވެސް މަޝްވަާރކޮްށފައި ހިމެނުމަށް. ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މިއީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު 

ކަންތައްތަެކއް ހުރި؛ ކައުްނސިލުގެ ބަހެއް ވަރަށް ޮބޑަްށ ހޯދަންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ އާޚިުރގަިއ ހިންގާނެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ބިލުގައި ލިެޔވިފައި އެބަ އޮތް މިހާރު އެކަމުގައި ފަރާތަކީ ކައުންސިލު. މިހާރު އަ ޅުގަ

ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ސާމާނާއި ތަކެއްާޗއި މީހުންނާ މި އޮތޯރިޓީ އަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ކޯއްެޗއްތޯ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެ ކުއްޖަކާ. އެީއ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ރައީސް، ހުރީ އޭަގއި؟ އޭަގިއ ހުރީ ދެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި އެން

މެންބަރުންގެ  9ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ަވރަށް ނެތް ތަޞައްވުެރއް ަދއްަކއިގެން ހަދާ އޮތޯރިީޓެއްއ މިއީ ބޮޑު 

ހުރިހާ ކޮމިޓީއަކަށް ަލިއގެން. ޙަޤީޤަުތގައި އާޚިުރގަިއ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ކުރާ ފަރާތަީކ ރާއްޭޖގެ އުފެދިފަިއ މިހިރަ 
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ކައުންސިލުތަެކއް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ެވސް ހަމަ ހުރިހާ ބާރެއް މި ބޭފުޅުން ހަމަ ގަާވއިދުތަކެްއ 

ހަދާފައި ބޮޑު ބޯޑެއް ހަދާފައި ބައިވަރު މުަވއްޒަފުންތަެކއް ލާފައި ކައުންސިލުތަކާ ހަވާުލކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަްނ 

ނޑު ހަމަ ވެސް ވީހާވެްސ ބޮޑަކަްށ ުކޑަ  ވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް ިމކަން ނިންމަންޖެހޭ. ދެން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަިއ އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން. ަކނަޑއަޅާފަިއ  ހުށަހަޅަން މި ގަވާއިދުތަްއ ވުޖޫދަށް އަންނާނެ ތާރީޚުތަކެއް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ކަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ހަމަ މި ސިނާ  ޢަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެްއ އެީކއެަކއްޗަކަށް މި ޤާނޫނު އައުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.   ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިން މުޙައްމަދަށް. ޙުސަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނުޑ ޝުުކރުދަންނަވަން އިމާރާތްކުރުާމ ބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ސް. އެހެްނވީމާ، އެހެން ބޭފުޅުން ފަދައިން ހުށަހެޅުއްވީތީެވ. ެއކަމަށް ވަަރށް ޤާބިލު އެކަށޭނަ ބޭފުޅެއް ހުށަހެޅުއްވީ ވެ

އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިކަމާ ބެހޭ 

 ގަާވއިދެްއ ޮއވެގެްނ ނުވަތަ ކޯޑެްއ ޮއެވގެން ބެލެމުންދިޔަ ކަންތައްތަެކއް ުނވަތަ މިަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން 

ނުޑެގ  ބައްލަވާ ހިންަގވާ ކަންތައްަތެކއް މިހާރުވެސް ޮއވޭ. އާެދ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ވާހަކަދައްާކިއރުގައި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ރޭަގިއ هللا އަޚް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ރިޔާޟު ވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަ

ތްތެރި ރައީާސ ހިއްސާކޮށްލާފައި އަޅުަގނަޑށް ކުރިއަށް ދެވެން އޮތީ. ތަޖުރިބާކުރަންޖެހުނު ކަމެއް ކުޑަކޮށް ޢިއްޒަ

ވަނަ އަހަރު  2112ގުޅީފަޅު އިްނވެސްޓްމަންޓު ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ގުޅީފަުޅގައި ތަރައްީޤކުރާ ފްލެޓުތަަކކަށް 

ނޑާ ަބއްދަލުވި. ައޅުަގނޑު  މެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައި ތިިބ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކަކާ އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ޢާއިލާއަކުން އެބަ ވޭ ަޑއުންޭޕމަންޓް ދައްކާފައި ފްލެޓަށް އެދިފަ. ވަރަށް ކުޑަދުވަސްޮކޅެއް  119ގޮތުަގއި ގާްތގަ

ތެރޭގައި ުނވަތަ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭަގއި ފްލެޓު ލިބޭނެކަމުގެ އިންިތޒާރުަގއި ތިެބމުންތިބެމުން އައިސް ދާދި 

ފްލެޓެއް  24ފްލެޓެއް ނިމިގެން އެ ތަނަށް؛  19މިދިޔަ ސެޕްޓަމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަދެވޭނެ ަކމަށް، ، ފަހަކުން

ނިމިގެން އެ ތަނަށް ވަދެވޭެނ ކަމަށް މަޢުލޫމާތުދީފައި އެަކމަށް ތައްޔާރުވެ، ފަރުނީޗަރު ގަނެ، ތިބި ތަންތަން ދޫކޮށް، 

ޔުމަށް ތައްާޔރުވެގެން އެ ތަނަށް ދިަޔއިމަ ބުނީ އަދި ނެތޭ ވަދެޭވކަެށްއ މާލޭގައި ހިފަިއގެން ތިބި ތަންތަން ދޫކޮށް، ދި

އިނގޭތޯ. ެއއްބައިމީހުން މުޅި އުމުރުގައި، މުޅި އުމުރުަގިއ ސޭވްކުރި ފައިސާ އެކަމަށް ހޭދަކުރީ. ދަރަންޏަށް ފައިސާ 
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ަލއްަކއިން  1ލައްަކއިން  4އްކި. ނަގަިއގެން ޑައުންޕޭމަންޓު ެދއްކި. ެއކި ގޮްތގޮތުން ލާރި އެްއކޮށްގެން ފައިސާ ދެ 

ނޑު  1ބައެއް މީހުން  މިލިއަުނން ވެސް ލާިރ ދައްކާަފިއ އެބަ ހުރި. ީމގެތެރެއިްނ އެެކްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދަންނަވައިލާނަން. ރާއްޖެތެރެިއން މާލެ އަށް ހިޖުރަކޮށް ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މިތާ ސްކޫލަށް ކުދިން ވައްދަިއގެން 

ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު، އޭނަ މުސްކުިޅވާ ދުވަހު ދަރިން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މާލެ އިން 

އެގޮތްިމގޮތުން ލާރި އެއްކޮށްެގން ޑައުންޕޭމަންޓު ދައްކައިެގން އެތަނުން ތިހިރީ ފްލެޓް ލިބިފައޭ، ދާންވީއޭ ބުނީމަ 

ދިޔައިމާ ވަެދޭވ ގޮތެއް ނުވި. މާލެ އެނބުރި އަިއއިރު މާލޭގައި ހުރި ތަން މާލޭގައި ހުރި ތަން ދޫކޮށްލާފައި އެ ތަނަށް 

ނަޑއިލާފައި އަންހެނުްނނާއި ކުދިން ވީ މިހާރު ރަށަށް  ހުރީ ދޫކޮށްލާފަ. ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތް. ދަރިންކޮޅު ސްކޫުލން ކަ

ިއން ފެންވަރައިގެން އުޅެނީ. ފޮނުވާފަ. އޭނަ ނިދަނީ މަސައްކަތްކުރާ ތަުނގެ އަްސަކނީގައި. ރަްއޓެއްެސްއގެ ގެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ިދވެހި ރައްޔިތުްނ ދެކެނީ ދިވެހި ސަރުކާރު.  މިހެންވާއިރު، ދިވެހި ސަރުާކރުން، އަުޅގަ

ނުޑގެ ސަރުކާރެްއ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްެގ ސަރުކާެރއް ނޫން.  އޭނާގެ ސަުރކާރެްއ، މީނާެގ ސަރުކާރު، އަުޅގަ

ދިވެހި ސަރުކާރު. ސަރުކާރަށް ރަްއިޔތުން އިތުބާރުކުރާ ވަރެްއގެ ަނތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިތަނުން  އަބަދުވެސް އޮންނަނީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  އިމާރާތް މިވެނި ދުވަހަކުން ލިބޭނޭ، ލާރި ދައްކާށޭ ބުނީމަ ދެއްކީ ވެސް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް، ިދެވހި ސަރުކާރު ޒިންމާއެއް ވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެްސ، އަދި މިތާ މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ޕާޓީ 

ނޑަކަށް ސަތޭކަ ސޯަޅވަރަކަްށ ޢާއިލާ. އެތައް ހާސް ބައެއް މަގުމަތިވެފަ. އެހެންވީމާ، މި  މި މީހުން؛ އެބަ ތިބި ގާތްގަ

ބޭނުންވަނީ ދިރިއުޅޭނެ މީހުންނަށް ގޮތެއް، މި މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ފައިސާެއއް. ާލރިއެއް ނޫން ބޭނުންވަނީ. އަިދވެސް 

ތަނެއް. އެ ތަނުން ވިޔަސް، ގުޅީފަޅުން ވިޔަސް، ވިލިނގިލިން ވިޔަްސ، މާލެ އިން ވިޔަްސ، ހުޅުމާލޭން ވިޔަސް، 

އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ގޮތުަގއި މި ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ކަމުގައި އަތްބާރެއް އެޅެން ކޮންމެ ބައެްއެގ 

ނޑު ވެސް މި ބިލައިގެްނ ކުޑަކުޑަ ބަެއއް ވާހަކަަތއް  ޒިންމާއެއް. އެހެންވީމާ، މި ާވހަކަ ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި ައޅުގަ

ދަންނަވާލުމަށް ކުރިއަށް ދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޑއެއްެސވީތީ އަުޅަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެިވ ފަދަ ނޑުތަެކއް، އުސޫލުތަެކއް، ގަާވއިދުތަެކއް އާދެ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަ އިން މިންގަ

ނޑަެއޅޭ ފަރާތްތަކަކުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި. އާދެ، ރައްކާތެރި ގޮތުަގއި  ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވަިއގެްނ އެކަމަށް ކަ

ނަޑއެޅޭ ނޑުަތކެްއެގ  ސަލާމަތްކަމާ އެީކގަިއ؛ މި ިބލު ހުށަހެޅި މަޤްޞަދުތައް ިވދާޅުވާއިުރަގއި މި ވިދާޅުވަނީ ކަ މިްނގަ

އުސޫލުެގ ދަށުން މަސައްކަްތ ހިނގާނެ ގޮތްަތކެއް ޭރވުާމއި ރަްއކާތެރި ގޮތެްއގަިއ ދުަޅހެޔޮ ގޮެތއްަގއި އިމާރާތްތައް 

ުއޭޅ ކުރުމާ އަދި އިމާރާތްތަކުަގިއ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ެއކަހަލަ މާޙައުލެއް ތަަނވަސްކޮށްިދނުމާއި މަސައްކަުތަގއި 

ބަޔަކަށް ހެދުމާއި މި ފާޑުގެ ކަްނކަމޭ. އާދެ! ރަނގަޅު މަޤްޞަދުތަެކއް އަދި މި އިްނޑަސްޓްީރ  މީހުންނަކީ ޤާބިލު

ތަރައްޤީކޮށް، މިއީ މުހިއްމު އިންޑަސްޓްީރއެްއކަން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑު ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް ދަންނަާވ އަޅުަގނޑަށް ކުަޑކުޑަ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ އި ނގޭތޯ. އަުޅގަ



37 

 

ނޑުމެން ކޮންމެ  ވާހަކަެއއް މިއީ. އެހެންނަމަެވސް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް މާ ކަމުދާ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން. އާދެ! އަޅުގަ

ހޭ. އިއްޔެ ކަމެއް ފަށައިގަންނައިުރ، ިއޞްލާޙުކުރާއިރު ވެސް ބޯެޑްއ، އޮތޯރިޓީެއއް، އޮފީހެއް ުއފައްދަން އެބަ ޖެ

. އެންމެން މި ތިބީ 91އަޅުަގނޑުމެން އެހީ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ. ރިކަރަންޓު ޚަރަދާއި މުވައްޒަފުްނގެ ޚަރަދު %

ބިލިއަނަށް އެރީ.  24ކަންބޮޑުވެފަ. ާރއްޖޭެގ ތަަރއްޤީ އަްށ ކުެރވޭނެ ކަެމްއ ނެތިގެން. ބަޖެޓު ޮބޑުެވެގން 

އޮތޯރިޓީ ާއއި ބޯޑާ އުފައްަދއިލާފައި މި ނިންމާލަނީ. ދުވަސްކޮޅަކުން،  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ކަމެއް ޖެހުނީމަ

ބިލިއަން އަރާނެ.  11ިމލިއަން. އޭގެ ފަްސއަހަރު ފަހުން  11މިލިއަން. ދުވަސްކޮޅަކުން  1ފުރަތަމަ ފެށޭއިރު 

ހައުސިްނގ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރުވެސް އެ ވިދާުޅވީ 

މިނިސްޓްރީގައި ކޮމްޕިއުޓަަރާކއި އަންހެން ކުއްޖަާކ ބައިްނދައިގެން މިކަްނ އެަބ ކުެރެވއޭ. އަދި މުޅިން އެވަރުން 

ނިންމައިލާށެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވީ ބޮޑުސިންގާ އިމާރާތެއް ޖަހާފައި ދެން އަނެއްކާ އިމާރާތެއް 

ރެިގއުލޭޓުކުރާ މީހުންނަށް އިމާރާތެއް ހަދައިދީަފއި؛ މިހެންވީމަ މި ޚަރަދުތަކަށް ހަދައިދީފައި އިމާރާތްކުރާ މީުހން، 

ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަކީ ރަނގަުޅ ބިލެއް. މީގެ މަފްހޫމުތަކަށް ވެސް ތާއީދުކުރަން. ކޮމިޓީ 

ނޑު އުއްމީދުކު  ރަން. އަދި...ސްޓޭޖުގައި އަދި މިއަށްވުރެން ފުރިހަމަކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ެކވުން:ވާަހކަދެއް ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ  `. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އިމާާރތްކުރުމުގެ ބިލުެގ ނަމުަގއި ައޅުގަ

މި ދާ ބިލަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ މިއިން ކޮންމެ ިދވެއްަސކަްށމެ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރެޭވ ބިލެއް. 

މި ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެ މަތީން މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރަން،  އާދެ! މި ބިލުގެ ތަޢާރުފުަގއި

ނޑަައާޅ  ނޑައެޭޅ ހަމަތަކެއް ޤާއިުމކުރުން، އަދި އެ އިދާރާ ކުިރއަރުަވއި ހިންގާނެ ގޮތެްއ ކަ އަދި ެއކަމަށް ކަ

ނޑަައޅައިދޭ ޤާނޫނެއް ކަމަށް މި ބަޔާންުކރަނީ. ދެވަނަ ނޑެްއ ކަ ކަމަކަށް މި ޮއންނަނީ މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނެ  އޮނިގަ

ނަމެއް ބަޔާންކުރުން. އެއީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ކަމަށް. މީގެތެރޭަގއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ާޤނޫނުގެ ނަން، މި ދެނަމުގެ 

އި އިމާރާތްކުރުމުެގ މައްޗަށް ބަލާއިރުަގއި ޭއގެ ތިރިއަށް އައިސްަފއި ހުރި މަފްހޫމުތަކާއި ކަންތައްތަކަށް ބަލާިއރުގައި ޭއގަ 

ނޑަށް  ނޑަެއޅިގެން ބަާޔންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ މި ޤާނޫނު؛ އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި އިމާރާތްކުރާނެ ގޮެތއް އޭަގއި ކަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ެއއީ އިމާރާތްުކރާނީ ކިހިނެއްތޯ، އިމާރާތްކުުރމުގެ ޑިަޒއިންކުރާނީ ކިހިނެއްޯތ، ކޮންގޮަތކަށްތޯ، ކިހިނެއްޯތ 
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ސްޕޭސް ނޑައެޅޭ ެއއްެޗއް ކަމަްށ އަޅުގަ ދޫކުރާނީ، ހުސްތަން ދޫކުރާނީ، މިކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް ކަ

އެއީ ނަންދީފައި އޮތް ގޮތުން. ދެން ނަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދީފައި އޮތްކަމުަގއި ވީނަަމވެްސ މި ޤާނޫނުން ހާސިލުކުރަން 

ނޑު މަޤްޞަދުތަކެއް ބަޔާ ންކޮށްފަިއ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތްއިުރގައި އިމާރާތުން ރައްކާތެިރ ބޭނުންވާ މައިގަ

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް މަގުފަހިޮކށްދޭނެ، އަދި ތަންތަން ބޭނުންކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުމެްއ ނުލިބޭނެ ރައްކާތެރި ތަނެއް 

ރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ވަނީ އަދި މުޅިން ތަފާތު ކަމުގައި ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވއިރުަގިއ މީގެ ތި

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ތަފާތު ާވހަކަތަކަކީ އިބާރާތެއް ިމގޮތަށް އަތުެވއްޖެ ކަުމގައި ވަީނ  ވާހަކަތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮެތްއ  ނަމަ، އެ ގޮތަށް ެއކަން ުކރަންވީ ގޮެތއް ސާުފކޮށް ާޤނޫނެއްަގއި އޮންނަްނވާނެ. ައދި އެކަމެްއ ކުރަްނވާ

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް ނުކޮށްފިއްޔާ ދެން ހަދަންވީ ގޮެތއް ވެސް ަކނަޑއަޅައި ބަޔާްނުކރާ ޤާނޫނުގައި އޮންނަންވާނެ. 

އެކަމެއް އެއަްށވުރެ އިތުރު ދަރަޖައަކަށް މައްޗަށް ޮގސް މާ ބޮޑަށް އެކަން ބޮޑު ހިސާބަކަްށ ގޮސްފިކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، 

މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނަންވާނެ. ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުން އަޅުަގނޑަްށ ފެނިގެްނ  ޤާނުނީ ގޮތުން އޭނަގެ

މި ދަނީ ޤާނޫނެއްގެ ސިަފއިަގއި އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަެވސް މި ޤާނޫނުގެ ެއކި ާމއްދާތަކުަގއި ބުނަމުންގެންދާ 

ނޑު ުއއްމީދު ކުރަން މިފަދަ ބިލެއް މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ވާހަކަތަުކގައި ފުށުއެރުންތަެކްއ ހުރި ކަމަށް. އަޅުގަ

މުހިއްމު ބިލަކަށް ވެފަިއ، މި ބިލުގެ މަރުޙަލާ ކަަޑއްތުކުެރވިެގންދާއިރުގަިއ ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގަިއ މި ބިލު ކޮށައިމަށައި ިމީއ 

ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން،  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮުތގައި މުހިއްުމ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުަގއި މިކަން

އަޅުަގނޑަށް މި ޤާނޫނުން ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް ކަމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ އިސް ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހެނީ 

މިނިސްޓަރު. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ދަށުން އަދި ބޯޑެއް އެބަ އުފެދޭ. މި ބޯޑުގެ ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް އުފުލަން މި ޖެހެނީ 

ނިސްޓަރު. ދެން ކަންކަން ކުރަން ހާސިލުރަން ބަލާއިރުގައި އިމާރާުތގެ ޤާނޫނު؛ މި ޤާނޫނުން ދީފައި އޮތް ގޮތުގެ ހަމަ މި

މައްޗަށް ބަލާއިރުަގއި އިމާރާްތކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ިއމާރާތްކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ެއްއޗެއް ނެތިފައި 

ގޮތުން ވާހަކަދެްއކިފަިއ އޮތް ކަމަކީ ހިތާމަކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. ޭއގެ މިސާލަީކ، ހަމައެކަނި މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކ ބެހޭ 

މިސާލަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ މޯލްޑިްވސް ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްަރކްޝަން އޮތޯރިީޓގެ ނަމުގަިއ 

ގަޅު. ެއކަން އަންނަން ވެސް ޖެހޭ. އިދާރާެއއް އުފެދުނީ ކަމަށް ިމ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވާ ހިސާބުން އެބަ އާދޭ. ރަނ

ނޑުމެން ގިަނ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަިއ  ކޮންމެވެސް އިދާާރއަކުން މިަކން ޒިންމާއުފުލައިގެން އަންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

 ނިމުނުއިރުގައި މި ޤާނޫނުތަުކގެ އަީލގައި ހުރި ބަެއއް ކުިދކުދި ކަންތައްތަކާ މެދުަގއި ާވހަކަދައްކާލުމަކީ ނުވަތަ ކިަޔއި

ނޑު  ދިރާސާކޮށްލުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަކުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

ވެސް މި ޤާނޫނު މަތިމަތިން މި ބަލައިލެވުނީ. މީގައި އެބަ ހުރި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އަދި އެއް ބަހާއި އަނެއް ބަހާ 

އަނެްއ ކަންތައްަތކާ ަތޢާރުޟުވާ ކުިދކުދި ކަންތައްަތކެއް އެބަ ހުރި. މިކަްނ ވެްސ  ތަޢާރުޟުވެ، އަދި އެއް ކަންަތއްތަކާ

ހަމަ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ފާހަަގކުރަމުންގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މީތި ރަނގަޅަްށ 
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މައްސަލަތަކެއް އުފެދިގެން، ފުށުއެރުންތަެކއް ދިރާސާނުކޮށްފި ކަމުގައި ވަީނ ނަމަ، މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވާ ހިސާބުން 

ނޑަށް މިހާރު މި ޤާނޫނުން ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. ދެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް  އުފެދިގެން އަންނާނެކަން ެއީއ އަުޅގަ

ނައީ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަަދއްަކާވ ތިމަންނަމެން ކުރަހާލި ޤާނޫނެކޭ މި ޤާނޫނަކީ މިއީ. ތިމަްނނަމެންނޭ މި ޤާނޫނު ގެ

ކޮންމެ ބަޔަކު ޤާނޫނެއް ގެނައިކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެއީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އުފެއްދޭ ޤާނޫނެއް ކަމުގައި ވަީނ 

ނަމަ، އެ ޤާނޫނު ދަށުން އޭެގ ފޮނިމީރުކަން ލިބެންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް. ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ލިބި، ރައްޔިތުންނަށް 

އޮންނަންވާނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ މި ސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ  ޖެއްސުންވާ ގޮަތކަށް ނޫން

ޤާނޫނުގެތަކުގެ އަލީަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންދާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ަބއްޓަންެވގެންނެދާކަމީ މިއަުދ 

ކުރަމުން، އުފާފާޅުކުރަމުންގެންދާ ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރަމުްނ، ރައްޔިތުން އެކަމުން ުއފާ ހާސިލު

އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށް ދަންނަާވލަން. ހަމައެކަނި ނަމެއްަގއި ކަންކަން ކުރަމުންދާ ބަެއއް ޫނންކަމާއި ހުސް ވަޢުދުތަެކއް 

އި އެކަން ވާ ބައެއް ނޫންކަމާއި ވަޢުަދކީ އެއީ ޔަޤީންކަމާ އެީކަގިއ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަމުން އަންނަ އެއްެޗއްކަމާ 

ޔަޤީންކޮށްދެމުން މި ދަނީ ޢަމަލީ ގޮތުންކަން ސާބިތުކޮށްެދއްވަމުން މިހާރު ހަމަ ހުސްވަގުތެއް ނެތި މިހާރު އެ ދަނީ 

ކުރިއަށް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރެްއގެ ތެރޭަގއި ވަޢުެދއްގެ ގޮތުަގއި ޒިންމާދާރުކުުރމުގެ ނަމުގައި ަކނުޑއަީޑގަިއ 

ނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަނީ ކަންކަްނ ކެބިނެޓު ޖަލްސާއެއް ބާްއވާ ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ. އަުޅގަ ަކށް ނޫން އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ނަމުގައި. އެހެންވީާމ، މި ތަނުގައި ފަޑުިކޔަން ތިއްބެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާޑުިކޔަނީ ބިނާކުރަނިވި ގޮަތކަށް 

 ްއޗެއް ިކޔާލުމުގެ ނިޔަުތަގިއ ކުރި...ނޫން. ހަމައެކަނި މީހަކާ ދިމާއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަކާ ދިމާލަށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް. 

 

 ކެުވން:ދީ ވާހަކަދެއް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަދު ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުރިއަށް މި ގެންދާ 

ނޑު ވެސް ބިލު އެްއކޮޅުން އަނެއްޮކޅަްށ  ނުޑ ެވސް ތާީއދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ބިލަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ނަމަވެސް ކިޔާލިއިރު މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަ ށް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ބިލެއްކަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ނިންމައި، ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

އެަބ ހުރި ކަމަށް ައޅުަގނޑު ވެްސ  އަށް ދާއިުރ، އަޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް 

ރިޔާާޟ އަިދ هللا ޤަބޫލުކުރަން. މިގޮތުން އަުޅަގނޑުެގ އަޚުްނ ކަމުަގިއވާ ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު
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ކާ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އެ ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން.  މެދު ބަހުސްކުރާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިްސނަންޖެހޭ ޝުޢޫރުތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ރޭަގިއ ބައްދަލުވި، ުގޅިފަޅުން ފްލެޓު ގަނެފައިވާ ޢާއިލާަތއް ތަމްސީލުކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަކާ.  އާދެ! އަުޅގަ

ޢާއިލާެއއް ގުިޅފަޅުން ފްލެޓުގަތުމަށް ޓަކައި ޑައުންޕޭމަންޓު ދައްކާފަިއޭވ.  219 އާދެ! އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ގޮތުަގއި

ވަަނ އަހަުރ  2112ބައެއް ބޭފުޅުްނ، އެ ބޭފުޅުންެގ މުޅި އުމުުރގަިއ ކުރި މަަސްއކަތް ވަރަްށ ފޮނި ުއއްމީދަކާ އެްއކޮށް 

މިލިއަން  9ހޯދުމުގެ ުއއްމީދުަގއި ބައެއް ބޭފުޅުްނ  އޭރު އިޢުލާންކުެރިވގެންދިޔަ ޮގތަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބޯހިާޔަވހިކަން

ލައްކަ، މިފަދަ އަދަދުތަކުން، ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން  1ލައްކަ އަދި  9ރުފިޔާ، އަނެއް ބައި ބޭފުުޅން 

ހޯދި ލާރި ޑައުންޕޭމަންޓު ދައްކާަފއިވޭ. ާއދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ިދވެހި ރައްޔިތުން އުމުރުދުވަހު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންކުާރ ރަށާ ވީާހވެސް ަކއިރިން ދިރިއުޅުމުގެ، ބޯހިޔާވަިހކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ 

މަޤްޞަދުގައި ބޯހިާޔވަހިކަމަށް ޚަރަދުކޮށް، މިއަދާ ހަމައަށް ައންނައިރު މި ކަމަށް އެްއވެްސ ޙައްލެއް ނުލިބި، އަދި ެއ 

ނޭގި ތިބިތިބުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ާއދެ! މިއަދުގެ ސަުރކާރަްށ  ބޭފުޅުން ހަދަންވީ ގޮތެއް 

އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން، މި ޢާއިލާތަކަށް މިއަދު ދިާމވެފަިއވާ ހިތްދަތިކަން ފިލުަވިއދީ، އެ ާޢއިލާތަކަށް އަވަްސ 

މަސައްކަްތކޮށް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް މި ޢާއިލާތަކުެގ  ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ގުޅިގެން

އާދޭހުގެ ައޑުައއްަސވަިއ، މި ޢާއިލާތަކަށް ވީާހވެސް އަވަހަްށ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖައްސައިެދްއވުމަކީ 

ކެއް މިފަދަ ގޮތަކަށް އެިކ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ޮބޑު އިލްތިމާސެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިދވެހި ަރއްޔިތުްނތަ

 ސްެޓއްގެ ބޭފުޅުން ކައިރީަގއި ެއކި ދިމާތަކުަގއި އާދޭސްކުަރްއވަމުން އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާފަިއވާ މިވަރު ބޮޑު އިްނވެ

ފޮނިމީރުކަން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އަޅުަގނުޑމެން ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިއެއް ވީހާވެސް ައވަސް ޙައްެލްއ 

ނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! ުގޅީފަޅުން ފުލެޓު ގަންނަން ަޚރަދުކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުން ެއ ލިބެން އެދޭ

ދުވަހު އެ ޚަރަދުކުީރ ލިބުނު ަވރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމާ އަދި އުްއމީދަކާ އެްއކޮށް. ނަމަވެްސ، ިމއަދާ ހަމައިން ައއިއިުރ ެއ 

ދު އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ، އެ ތަނަކީ ދިރިއުޅެން އެކަށޭނަނުވާ ތަނަކަށް ދުވަހު ހެދިފައިވާ އީ.އަިއ.އޭ ރިޕޯޓެއް މިއަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ކަމެްއ ނޫން. އާދެ!  ބަދަލުވެގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ޢާއިާލަގިއ  219ާޢއިލާ އަށް، މި  219އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މި ބޭފުޅުންނަށް؛ އާދެ! މި ޢާއިލާތަކަށް، މި 

ޢާއިާލ އަށް ވީހާެވސް ައަވހަކަށް ގުޅީފަުޅަގއި ނޫނިްއާޔ  219ތިން ހާހެއްހާ މީހުން އެބަ ތަމްސީލުކުރޭ. އެހެްނވީމާ، މި 

ނޑުމެްނ  މާލޭ ސަރަހައްދުން ަވޒަންެވރިވުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބެންޖެހޭ. އާދެ! އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކާއިުރ، ކުރިން މިތާނަގއި ބައެއް ބޭފުޅުން އިޝާރާްތކުެރއްވި ފަދައިން މި ބިލުގެ ޛަީރޢާ އިން އުފަންެވގެން އަންނަ ދައް

މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިްނގ އެންްޑ ކޮންޓްރަކްޝަން އޮތޯރިޓީ އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮތާ އަިދ އެ އޮތޯރިޓީަގއި ިތއްބަާވ 

ލުފާޅުކުރެްއިވއިރު، އެ އޮތޯރިޓީ އަށް ޢަްއޔަންކުރެވޭ އަދި އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ޚިޔާ
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ނޑު ކުަޑކޮށް ބަލައިލިން. ބަލައިލިއިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ބޯޑުގައި ތިއްަބާވ  ބޯޑުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިގޮ ތުން މާލީ ދާއިރާ، އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ، ބޭފުޅުން ވެސް މި ބިލުަގއި ިހމަނުއްވާފަިއވާކަން އަުޅގަ

އަދި ިވޔަފާރިއާ އަދި ޤާނޫީނ ދާއިރާ އިން ވެސް ެއިކ ބޭފުޅުން މި ބޯޑު ތަމްސީލުކުރަްއވާ ގޮތަށް މި ބިލު 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  ނޑުމެން؛ ިމކަން މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ައޅުގަ ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ. ނަަމެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  2111ަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ދައުލަުތގެ އިްއޔެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަުރކާރުެގ ައއު  ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވާަފއި ހުރި ބަެއއް ިސގުނަލްތަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިއްޔެ އޮފީހެއް، ނޫނިއްޔާ ައއު އޮޯތރިޓީއެއް އުފަން ކުާރއިރު ވަަރށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަ

ރުފިޔާ  41އެނިގގެންދިޔައީ މިހާރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ކޮންމެ ސަތޭކަ ރުފިޔާއަކުން 

ށް ހަރަދުކުރެވެމުންދާކަން. ރުފިޔާ ސަބްިސީޑޒާ އަދި ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝނަ 22މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމަށް، އަދި 

ރުފިާޔއަކުން ކުޑަ އަަދދެއް ބާކީ މި އޮންނަނީ. އަދި  111އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އަދި ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް 

ނޑުމެންގެ އަހަރު ނިމިގެންާދއިރު ުމވަްއޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ  އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހޭދައެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަުދވެގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ،  1.0އް، ުމވަްއޒަފުންގެ ުމސާރަދިނުމަށް ގާތްގަ

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް އުފެއްދުަމށް، ނޫނިއްާޔ އޮތޯރިީޓއެއް ުއފެއްދުމަށް އަުޅގަ އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

އިރު، ވީހާވެސް ސަރުކާރަށް މި ބުރަ ކުަޑކޮށް، ވީހާވެސް ުލއިކޮށް މިކަްނ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލަކުން ނިންމަމުންދާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ވާނެ ގޮތެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ަތކަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއއްެވސް ބިލެްއ ޤައުމުގެ ސަުރކާރަށް ބުރަބޮުޑެވ، މާލީ ކަންތައްަތއް ހިންގުުމަގއި ދަތިާވ ފަދަ ގޮ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓް ހުށަެހޅިގެން އަިއއިރު ފިނޭންސް  ނޑު އެދޭ ކަމެއް ނޫން. ައޅުގަ ފަރުމާވެގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ބަޖެުޓގެ ދަރަނި  ބިލިއަނަށް  31މިނިސްޓަރު އިޢުލާންކުރައްވާަފއި މި އޮތް ފަދައިން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރެއް ވެސް މިކަމާ ވަރަށް ފުންކޮށް  އަރަިއގެންދާ ކަމަށް އިޢުލާންކުރަްއވާފައި ވާީތ، އަުޅގަ

ވިސްނަަވއި މިގޮތަށް އަންަނ ކޮންމެ ބިލެއްގައި މިގޮތަްށ އުފެދިގެން އަންނަ ކޮންމެ އޮފީހެއް ނޫނީ އޮތޯރިޓީއެްއ 

ލީ ނިޒާމަށް ލުއިވާ ކަހަލަ ގޮަތަކށް މި ބިލުތައް ފަރުމާކޮށް، އުފައްދަާވއިރު ވީހާވެްސ އަުޅަގނޑުމެން، ސަރުކާުރގެ މާ

ނުޑެގ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ނޑު ޤަޫބލުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ އިން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ދައދިނުމުގައި ކަމާ ގުޅޭ އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ގުޅީފަޅުން ފުލެޓު ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްުޤ ހޯ

އެންމެހައި ފަރާތްތައް ގުިޅގެްނ ވީހާވެސް އަވަސް ަޙއްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް އިލްތިމާްސކުރަމުން އަދި އެކަން ވީާހވެްސ 

އަވަހަކަށް މި ސަރުކާރުން ފުއްދައިދެްއވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރާހާލު އަޅުަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. 

 . ޝުކުރިއްޔާ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  11ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ނޑު ދަންނަވާލަން. އެހެން މި ދެްނނެވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މުހިއްމު ބިލުތަކާ ުގޅިގެން ކުރެޭވ  އަހުލުވެިރވެލުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅަމުން. އޭެގ ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާ ބަހުސްތަކުގެ ޚުލާސާ އަުޅގަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުެރވޭ މަސައްކަތްަތަކށް ވަރަށް ބޮޑު އަލިކަމެއް ލިބިގެންދޭ. އެ ަގވާއިުދގެ )ށ( 

)ށ( ގަިއ އެަބ ބުނޭ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިެލއްެގ ބިލަކާ ުގޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  ވަަނ މާއްދާގެ  11ގަިއ، މި ދެންނެީވ 

ކަންތައްތައް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެކީަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެްނ މި ދަންނަވަނީ ވަކި ގޮތަކަށް މަޖިލިސް ހޫނުވެގެން  ހިނަގއިދާނެތީ ވަކި މިސްރާބަކަށް މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

މަޖިލިސް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުުމގަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ ތިންހަތަރު ފަހަރު އެއް ކަމެއް ފާހަގަކުެރިވގެންދާއިުރގަިއ 

މިޓީ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރައްވާ ބައެްއ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ކޮ

މަރުޙަލާގައި ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވަުމންގެންދަވާއިރު މުޅިން ކަމާ 

ނުޑ މިކަން ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މި ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ނުގުޅޭ އެހެން ވާހަކަެއއް ދަްއކަމުންގެންދިޔައިމަ އަުޅގަ

ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ހުރިހާ މުހިއްމު ކަމަކާ ުގޅިގެްނ  މެންބަރުން މިގޮތަށް ކުރިއަށް 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޤަރާރު ހުށަހެޅުމާއި ުކއްލި މައްސަަލ ހުށަހެޅުމާ އަދި ކޮމިޓީތަކަްށ މައްސަލަ ގެންިދއުމުގެ ބާުރ 

ކަމުގެ ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން ހިފާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެން އެބަ ވޭ. އެ ކަން

ކަމަށް ޔަޤީންކުރަން. އަދި ޚާްއޞަކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކުގެ ބަހުސްތައް އަމާޒުކުެރވިގެންދާންޖެހޭނީ އެ ބިލުން 

ނުޑ މި ހިސާބުން ހުސްވަގުތުޮކަޅށް މެ ނޑައިލާނަން. ދެން ރައްޔިތުން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ މަްއޗަށް. އަުޅގަ ދުކަ

ަގއި. ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން 11311އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

ފުރުޞަތުގައި މި ތަނުަގިއ ތިއްބަަވއި ބަހުސްކުރެްއވުަމކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެިވެގންވާ ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:31: ގުުތކޮޅުހުސްވަ[
 

 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އައިގެން ކުރިައށް ދާނަން. އަޅުގަނ ޑުމެން `. ހުސް ވަގުތުކޮަޅކަްށ މެދުކަ

ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ هللا ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު
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 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ މަޑުއްވަރިއިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު. އަޅުަގނޑު މި ވަގުތު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ީޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިމއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިމާރާތްކުރުުމެގ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ސަ ބަބަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ިސނާޢަތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޢާއްމު ދިރިުއޅުމުގެ  ބޮޑު ގޮންޖެހުމެްއގެ ތެޭރގަިއ އޮތް، އަދި އެ ސިނާޢަތުން ކުރާ މަސަްއކަތަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހާލަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންުހރި މަސައްކަަތކަށް ވާތީވެ. ާއދެ! ޙަޤީޤަތުގަިއ މިފަދަ ބިލެްއގެ ޛަރީ ާޢ އިން އަުޅގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި އެކަށައެިޅގެންދަނީ އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އިންތަކާއި މިންަގނޑުަތއް. 

ހަމައެއާެއކީަގއި، މި ބިަލކީ މިއީ އަދި އިމާރާތްކުރި ފަާރތުގައި ަޙއްޤުތަކާ އަދި އިމާރާތްކުރުމަށްފަހު އެ ތަނުގަިއ 

ގެ ަޙއްޤުަތކާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުްނހުރި ބިލަކަށް ވާތީެވ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއީ ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުން

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވުޖޫދަށް އަންނަންޖެހޭ ބިލެއް. އަދި އަަވސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، 

މެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން، ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދިއުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަ

ނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. 

ކީ މިފަދަ ކޮންމެ ބިލެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާ ހިސާބުން، ދައުލަތަށް އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ސަބަބަ

ޒިންމާތަކެއް ވެސް އެބަ ހުރޭ. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި އެފަަދ ބިލެއްގެ ޛަރީޢާ އިން ައޅުަގނޑުމެން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ 

ކަަށއެިޅގެންދޭ. ދައުަލތުން އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާ އަށް ބަލާއިރުަގއި މި ބިލަށް މުހިއްމު ރެގިއުލޭޓަރީ ނިޒާމެްއ އެބަ އެ

އަޅުަގނޑު ބަަލއިލާއިުރަގއި މި ބިލު ވުޖޫދުވުމަށްފަހުަގއި ުނވަތަ ތަޞްދީޤުެވގެންދިއުމާ ެއކީަގއި މޯލްިޑވްސް ބިލްޑިްނގ 

ނުޑ ޙަޤީޤަތުަގިއ އެންޑް ކޮންސްޓްަރކްޝަން ޮއތޯރިޓީގެ ނަމުަގއި ޚާއްޞަ ޮއތޯރިޓީއެ އް އުފެދިގެން އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ  ނޑުމެން ިމ ހަދާ ބިލުތަކުގެ ޛަރީޢާ އިްނ ނުވަތަ އަުޅގަ ކަންބޮޑުާވ ެއއް މަްއސަލަ މީ، ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ލުަތއް މަޖިލީހުން މި ބިލުތައް ހަދައިގެން ޤާނޫނުތަކަްށ ެވގެންާދ ހިސާބުން ތަފާތު އޮތޯރިޓީަތކާއި ތަފާތު ކައުންސި

އުފެދި، އެ ަކއުންސިލުތަކަްށ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަްނކުރަްނޖެހުމާ އަދި އެ ކައުންސިލުތަކާއި އޮތޯރިޓީަތއް ހިންގުމަށް 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަތަށް އުފުލަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު މާލީ ޒިންމާއެއް. އަދި  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ދުވަހެއް ދުވަަހކަށް މިގޮތަ ށް އަޅުަގނޑުމެން އުފުލަންޖެހޭ ިޒންމާ އިތުރުވަމުންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިއދާރީ އޮނިަގނޑު ުފޅާވަމުްނދާއިރުަގއި އެ މިންވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދު  ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން ނުޑ ، ފުޅާވެގެންނުދާ ނަމަ، މީ އަޅުގަ މި އޮތޯރިޓީ އުފެދިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަ
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ޙަޤީޤަތުގައި އުފަލާ ެއކީ ފާަހގަކޮށްލާ އެްއ ކަމެްއ ެއއީ ިއނގޭތޯ، މި އޮތޯރިޓީ ބަދަލުެވގެން މި ދަނީ ނުވަތަ ިމ 

އޮތޯރިޓީގެ ގޮުތގައި ބަދަުލވެެގން މި ދަނީ ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮްޕމަންޓް؛ ކޮންސްޓަރަކްޝަްނ 

އިންޑަސްޓްރީ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ގޮުތގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް. އެހެންނަމަވެސް މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްެކވި ެއއް ބޭފުޅަުކ، މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ މިހާރުގެ މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ 

ކޮށްގެން، މަދު މުވަްއޒަފުންކޮެޅއް ބޭނުންކޮށްެގން ހިންގާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް. ވަރަށް މަދު ވަސީލަތްތަކެްއ ބޭނުން

އެހެންކަމަށްވާނަމަ، މިފަދަ ޮއތޯރިޓީ އުފެދިގެންާދއިރު ވެްސ މުވަްއޒަފުން އިތުުރކުރުމާިއ ވަސީލަތްަތއް އިތުރުކުރުމާ، 

ލުކުާރ ގޮތުަގއި އިމާރާތްކުރުުމގެ  މިފަދަ ކަންކަމުގެ ޑިމާންުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެިދގެްނދާނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

ނޑުތަާކ އަިދ އިންތަާކ، މި ކަންކަމަީކ މީ ައޅުަގނުޑމެން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ނިޒާމުތަުކގެ  މިންގަ

ނޑުެގ ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެން މި ކަްނކަން  ތެރޭން ރެގިއުލޭުޓކުރެވިދާެނ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އެ އޮިނގަ

ނޑުމެން  ރެގިއުލޭުޓކުރަން ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ މަސައްކަތްޮކށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ، ވަރަށް ބޮޑު ތަން ކުޑަެވގެންދާނެ. ދެން، ހަމައެއާއެީކަގއި، މި ޤާނޫނަށް ބަލާއިރުގަިއ، މި ބިލަށް 

ނޑަށް ފާހަގަވާ ެއއް ކަމަކީ މި ބި  ނޑުމެްނ ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ ލުން ބޮޑަށް މި ވާހަކަދެކެެވނީ މިހާރު އަޅުގަ

އިމާރާތްކުރަމުންދާއިރުަގއި ުނވަތަ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ޓަަކިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގެ ވާހަކަ. ހުއްަދއަކާ ނުަލއި 

ވަރަށް ބޮޑަްށ އެަބ މަސައްކަތް ފަށައިިފ ކަމަށް ާވނަމަ، މި ކުރެޭވ ޖޫރިމަނާތަކާއި ދެޭވ އަދަބުތަާކ، މިކަްނކަމުގެ ވާހަކަ 

އާދޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި، މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގިއ ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަާކިއ ކުރުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ 

ގަާވއިދުތަާކއި ކޯޑުަތކާ، މިކަްނކަމުގެ ވާހަކަ ވެސް މި ބިލުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ލިެޔވިފައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް 

ޙަޤީޤަތަކީ މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރެވިފައި ހުރި ފްލެޓުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް ނުވަތަ ޚާއްަޞކޮށް  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ުހޅުމާލޭގައި އެމް.ޑީީޕގެ ސަުރާކރުން މި އިމާރާތްކުރި ބަެއްއ ފްލެޓުތައް. ެއ ތަންތަން 

އްޔިުތންނަށް އެ ތަންތަނުަގއި ނޫެޅވޭ ދަރަޖަ އަްށ އެ ތަންތަްނ މިހާތަނަށް އައިއިުރގަިއ ެއ ތަންތަނުގައި ދިިރއުޅޭ ރަ 

އެހެރީ ހަލާކުވެަފއި އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިފަދަ މަްއސަލަތައް ދިމާވަނީ އިމާރާތްކުރަމުންދާއިރުަގއި ރަނަގޅަށް 

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް އެސެސްނުކުރެ  ވޭތީ. ެއކަން ރެގިއުލޭޓުނުކުެރވޭތީ ނުވަތަ އެ ކުރެވޭ މަަސއްކަތް ައުޅގަ

ވެނިމިދިއުމަށްފަހުގައި މިފަދަ ހާލަތަކަށް އައިމާ ދެން އެއަށް ޓެކުލްހުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ. 

ޙަޤީޤަތުގައި އިމާރާތް ފެންވަުރ ދަށްކޮށް ނިންމާފައި އޭގެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލްުކރާ ހިސާބަށް ދާއިރުގައި ެއ 

ން ރާއްެޖ އިން ހިނގައިދާނެ. ުނވަތަ އެ މަސަްއކަތާ ޒިންމާވާނެ ަބޔަކު ނުތިބެދާނެ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތްކުރި މީހު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އަންނައިރުގައި އިމާރާތްކުރާ ފަހުން މި ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

ިނަގނޑެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. ނުވަތަ އެ އިމާރާތްކޮށް ނިމޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްުލކުރެޭވނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އޮ

ފަހުން މައްސަލައެއް ދިމާެވެގން ކުރި ފަރާތުން ޒިންމާވާ ަކމަށް ވާނަމަ، އެ ފަރާތަށް ެދޭވ އަދަބުތައް ވެސް އޮންނަން 
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ހިއްމު ޤާނޫނެއް. އަދި އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަޙޤީޤަތުގައި މި ޤާނޫނަކީ ވަަރށް މު

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތަކީ މިނިސްޓަރު އެކަށައަުޅއްަވންޖެހޭ ސިޔާސަތެއް ކަމުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ވެސް އެަބ  މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނައިރުގައި މިނިސްޓަރު ައުޅގަ

އެހެްނވީމާ ވަރަށް ިގނަ ރަނގަޅު ކަންކަން މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މި ބިލުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހުރި. ކުރެވޭ. 

ނޑުމެންނަށް އަދިވެސް އިތުރަށް  ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  މަޝްވަރާކޮްށގެން މި ބިލަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެިވދާނެ. އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރެިވދާނެ. މީ އަޅުގަ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤުަތކާ ވަރަްށ ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި ބިލެއް. ޚާއްޞަކޮށް އިމާރާތްކުރުުމގެ ސިނާޢަތް ފަދަ ވަރަށް ބޮޑު 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ގޮންޖެހުމެއްގެ ތެޭރގަިއ އޮްތ ސިނާޢަތެއް. މި ސިނާޢަތުެގ ތެރޭގަިއ ހުރި މައްސަލަތަކަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮިމޓީ މަރުޙަލާ އަށް ވީހާވެސް  ނުޑގެ އެދުމަކީ އަުޅގަ ގިނަ ޙައްލުތައް ގެެނވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މަޝްވަރާކޮްށގެން އަދި ިއމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގައި ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންނާ ވެސް  އަވަހަކަށް ގެންގޮްސ، އަުޅގަ

ޝްވަާރކޮށްެގން އެދެވޭ ޙައްލެްއގެ ތެރޭްނ ބިލު މަޖިލީހުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފާްސވެގެންިދއުން. އަޅުަގނޑުމެން މަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ރާއްޭޖގައި ިއމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ުކރެވޭ އިމާރާތްތަކަކީ މީހުން، ިއންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް ފެތޭ ރައްކާތެރި މާަޙއުލެއް ާޤއިމުޮކށްދިނުމަށާ އަދި ރާއްޖޭަގއި 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ފެންވަރަކަށް ހެދިފައި ހުރި ތަނެއްކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް ޓަކައި ބިލްޑިންގ ކޯެޑއް އޮތުމަީކ އަޅުގަ

ޅުވިަޔސް މި ފަހަކަށްއައިްސ އެދޭ ކަމެއް، ާތއީދުކުރާ ކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ކިތަންމެ މޮޅޭ ބައެއް ވިދާ 

މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ގިަނ ބިލުތަކެއް އެއްފަދައިްނ، ދެންމެގައި މަުޑްއވަރީ ދާއިާރގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް އެ ހާމަކުރެްއވި ފަދައިްނ، ަސރުކާރުގެ މާލީ ޒިންމާ އިތުުރެވގެންދާ ގޮތަށް ފަރުމާކުަރްއވާ 

ވަރަށް ގިނަ. އެކަުމގެ ސަބަބުން ދިވެހި ަދއުލަްތ ފުޅާވެ، މި ދަނީ ރައްޔިުތންނަށް ނުކަތާވަރަށް ޚަރަދު  ބިލުތައް

ބޮޑުވަމުން. ޭއގެ ސަބަބު، ހެިކ، އިްއޔެ ނޫން އިހަށްދުވަހު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުން ވެސް އެ އޮތީ ފެންނަން. 

ން ކޮރަޕްަޝނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިޭވ. ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ބިލު ފަރުމާކުރި ގޮތު
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ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު އިމާރާތްުކރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން އިތުރަށް ފިއްތުމުގެ ދޮރުތައް ިގނަ އަދަދަކަށް ހުޅުވިގެންދޭ. 

މަޤާމު ދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު  ހަމައެހެންމެ، ސަރުކާރަށް ތާީއދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ޚާއްަޞޮކށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް

ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކުން ޖާގަ އުފައްދާކަމީ ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ބިާނެވފައި އޮތީކީ ިދވެހި ޤައުމަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފުއްޭލވަރު 

ރައެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަާކއި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އުފުއްުދމުގެ ވިސްނުމެްއގަެއއް ނޫން. ބު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިކަން ބައްލަވާ ބަޖެޓަށް. ެއއް ދުވަުހން އަނެއް ދުވަހަށް ރަްއޔިތުން އަތުން ނެގޭ ެއއްެޗއް މި 

ވެސް އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާއެްއ، ޚަރަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް  ދަނީ އިތުރުކުރަމުން. މި ބިލުގެ ސަބަބުން

ބިލިއަްނ  32އިތުރުެވގެންދާނެ. މިީއ، މިއަުދ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. މުިޅ ރާއްޖޭެގ ޙަޤީޤީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ައކީ 

ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް ދައުލަތުްނ  ބިލިއަން 24ވަނަ އަހަުރ،   2111ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާުކރައްވާަފއިާވއިރުަގއި، 

ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުން އަތުަގއި އޮތް ިޑސްޕޭސްބަލް  2114ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި އޮތީ. މިަކމުގެ ސަބަބުން މި ހިނާގ، 

ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ އަުތަގއި ޚަރަދުކުރަން އޮތް އެއްޗެއް. ދާއިީމ  2111އިންކަމަށް ވުރެ ކުޑަެވގެންާދނެ، 

ޒީާފއަދާކުރަމުންދާ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ އަށް ަމސައްކަތްކުާރ، އެ ބަެއއްގެ ާއމްދަނީ ފިކްސްވެފައި ހުންނަ ގޮތަކަށް ވަ

ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ، ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހޭނެ، ވަރަށް ބޮޑު ހާސްކަމެއްެގ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު އެބަ ޖެހޭ ތެރެއަށް ވެއްޓޭެނ، މިގޮތަްށ ސަރުކާރުން ޢަ މަލުކުރަމުންދާ ނަމަ. އަޅުގަ

ޓްރާސްޕޭރެންޓް ނިޒާމަކަށް ަމގުފަހިވާ ގޮތަށް ޤާނޫނުތަްއ ފަރުމާކުރަން. ކޮރަޕްޝަނަށް ުހރި ދޮރުތައް ބަންދުާވ ގޮަތކަށް 

ނޑުމެންގެ ިވސްނުމަކަށް ވާްނޖެހޭނީ ދިގު މުއްދަތުގެ ވެ  ރިކަމުގައި ތިބުމަށް ޓަަކިއ އެކަންކަން ކުރަން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ކަރުަގއި ހިފާފަިއ ވިޔަްސ، މުޅި ދައުލަތް، މުިޅ ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރިކުުރވާަފއި ިވޔަސް، ަދއުލަތަށް ލިބޭ 

އެްއޗަކަށް ުނކަތަިއގެން ގޮސް ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ގޮސް، ދަރަނިވެރިެވގެންޮގސް ގްީރކަށް ިއހަށްދުވަހު ެވގެންދިޔަ ގޮތަށް 

ދާން ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދިަޔޔަސް، މިދެންނެވި ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްަގއި އޮންނަ ސިާޔސީ މަންފާއެއް މުޅި ޤައުމުގެ 

ނޑު ެވސް  ޢާއްމުވެގެްނވާ މަޞްލަޙަތަށް ުވރެ ބޮޑަށް އިސްކަންދިނުމަށް ިވސްނުން. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ކަމެއް. އަުޅގަ

ގ ކޯެޑއް އޮންނަްނާވނެ. މަސައްކަތުގެ މާޙައުަލކީ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ވާްނވާނެ. ޤަބޫލު، އެއްބަްސ، ހަރުދަނާ ބިލްޑިން

ނޑައެޅިފަިއވާ ސިޔާސަތްތަުކގެ ެތރެއިން ރައްޔިތުން އެދޭ ގޯިތގެދޮރު ބިނާކުރުމުގެ ނިޒާމެއް  ދެ ފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުން މި ދެންނެ ވި ކަންކަން ހާސިލުކުރެވެނީ، ހާސިލުކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެވިަފއި އޮންނާންވާނެ. އަޅުގަ

މަގުފަހިވަނީ ކިހާވަަރކަށްތޯ އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. އާިބޓްރީ ގޮތަކަްށ، ިއސް މަޤާމުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުންނަްށ 

މެން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ަކންތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ޮގތަށް ބިލުބިލު ފަރުމާކުރީމާ، ފާސްކުރިމަ އަޅުަގނޑު

ހާސިލުކުރަން މި އުޅޭ ހެޔޮ ނަތީޖާއެއް ރަްއޔިތުންނަކަށް ެވސް، ޤައުމަކަށް ވެސް ހާސިެލއް ނުކުެރވޭނެ. މި ބިލުން 

ނުޑވާލައި މުޅި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަްށ  އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު ސިވިލް ސަރވިްސެގ ބާރު ކަ
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ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ސިޔާސީ ނުފޫުޒގެ ތެޭރަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން  އިޞްލާޙުތަކާއި ބަދަލުތައް ެގންނަ މަންޒަރު ފެނިގެން މި ދަނީ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދެރަ ކަމެއް. އަޅުގަ

އީ، ިސޔާސީ ނުފޫޒުަތކުން ސިވިލް ސަރވިސް އަކީ ވަިކ މުއައްސަާސއަކަްށ އުެފއްދި މަޤްޞަދު ހާސިލެއް ނުވޭ. އެ 

 އެްއކިބާވެ އޮެވ، ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ންބަރު މެ ތެރިޢިއްޒަތް ދާއިރާގެ މަޑަވެލީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ރަޝީދަ މުޙައްމަދު މުޢާޒު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

. ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. އާދެ! ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރުުމެގ حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނޑު ވަރަްށ އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކީަގިއ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީީތ ސަ ރުކާރަށް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ޙިލްމީ، އާދެ! ތިނަދޫ އުތުރު هللا ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

އި ުޝކުރު ދަންނަވަން. ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއީކގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ ައކީ މިއަދު ކުރިއަރަމުންދާ ޤަުއމެއް. އެހެންވީމާ، އިމާރާްތކުރުމުގެ ދާއިރާ ވެސް މިއަދު މި 

ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރަށް ފުޅާވެ، ުކރިއަރައި ތަރައްީޤވަމުން. އެެހންކަމުން، މި ދާއިރާ އަށް 

ނޫނީ ރަްއކާތެރިަކމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެންވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދޭންޖެހިފައި އޮްތ ރަްއކާތެރިކަމެއް. ބޭނުންވާ ޤާ

އެހެންކަމުން، މި ބިލަީކ، ިއމާރާތްކުރުމުގެ މި ބިލަީކ މި ދެންނެވި ޤާނޫނީ ަރއްކާތެިރކަން މި އިްނޑަސްޓްރީ އަށް 

ނޑު ދެކެން. އަޅު  ނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކަްށ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިުރގަިއ ލިބިގެންދާނެ ބިލެއް ކަމަްށ އަުޅގަ ގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް އެބަ ހުރި. މި ބިލުެގ ސަބަބުން މި ބިލުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ބޭނުމަކީ މި ދާއިރާ 

ަގނޑު މި ބިލު ރެގިއުލޭުޓކޮށް، މި ދާއިރާ އިން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާަތކާއި މަންފާތައް ލިބިގެންިދުއން. އަޅު

ބަލައިލިއިުރގައި މި ބިލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އޮތޯރިޓީއެއް އުަފއްދާ ވާހަކަ ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ އޮތް. އާދެ! 

އޮތޯރިޓީެއއްގެ ބޭނުމަކީ މި ދެންނެވި މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެގެންގޮސް ީމގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހެދި، މި 

ރޭތޯ، ނޫންތޯ ބަލައި ރެގިއުލޭޓުކުާރ ފަރާތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މިތާނގައި ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، މި އޮތޯރިޓީ އަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން 

ރިޓީަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންގެ ަވކި ކޮލިފިކޭޝަެންއ އެްއކިބާވެަފއި އޮންނަންޖެހޭ ޮއތޯރިޓީއެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. މި އޮތޯ

ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް 
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 އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. އެހެންަކމުން، މި ދެންނެވި ސަރުކާރުން؛ އާދެ، ސިޔާސީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ވެސް މި

އޮންނަނީ ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި ިސާޔސީ ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް ނެގުމުގެ ވިސްނުން. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެން މި ބިލުން އެއްކިާބކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި އޮތޯރިޓީ އަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން  މި ދެންނެވި ވިސްނުން އަޅުގަ

ން އެބަ ޖެހޭ. އެގޮަތށް ވާނީ، ެއކަން ކުރެވޭނީ މި އޮތޯރިޓީަގއި ތިބޭ މީހުންނަކީ އެްއކިބާވެަފއި އޮންނަ އޮތޯރިީޓއަކަށް ވާ

ޕްރޮފެޝަނަލް މި ދާއިރާގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ، ޒަމާނީ ތަޢުލީމުލިބިފައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް މި އޮތޯރިީޓގެ ބޯުޑގައި 

މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން މި ބިލުގެ  ތިބެގެން. އެކަން ައޅުަގނޑުެމން މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ!

ސަބަބުން ޤާނޫނަކަށް ވެގެންިދއުމުން އިމާރާތުގެ ތެޭރގައި ިއމާރާކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ހިނަގިއފާނެ އެކްސިޑެންޓުަތކާ އަދި 

ެގ އިމާރާތްކުރުމަށްފަހުގައި އިމާާރތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެްއ، މީ

ނޑުމެންނަށް މި އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާއެއް ިމ ގަާވއިދުތައް ހެދުމަކީ. މި  ސަބަބުން ގަވާއިދުަތކެްއގެ ިސފައިަގއި އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި  ބިލުގައި ެއކަމަކު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ދެންނެވި ަގވާއިދުަތއް ހެދުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

ނެތްކަން. އެހެންވީމާ، އެ ގަާވއިދުތައް ހެދުމަށް ޓަަކއި ަވކި މުއްދަތެއް ަކނަޑއެޅުމަކީ ހަަމ ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު 

ނޑުމެން އުފައްަދއި، ކަމެއް. އާދެ، މި އޮތޯރިޓީ  ައކީ  މި ބިލުގެ ސަބަބުން ިމ އުފެދިގެންދާ އޮތޯރިޓީ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެސް ތަފާތު ހުއްދަތައް ރައްޔިތުންނަށް ދޭން އޮންނަ ފަރާތް. މާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އި

 އެތަްއ ދުވަހެއް  ،އަށް އެދި ށް ހުއްދަ ކުރުމައިމާރާތް ،ކުރަމުންދާ ެއއް ަކމެއްހަމަ ރަްއޔިުތން ޝަކުވާ އަޅުަގނޑުމެން 

މި ބިލުގަިއ ަވކި ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގަިއ މިދެންނެވި ތަފާުތ  ،ގޮތް ުނވުން. އެހެންކަމުން ވާއިުރ ވެްސ ެއ ހުއްދަ ލިބޭ

އް. ިދއުމަކީ ހަމަ ަވރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެތަކަށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންހުއްދަތައް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ގޮ

ނުޑ މި ބިުލ ބަލައި މުހިއްމު  ވަގުތަްށ ހަމަ ވަރަށް ވެސް އަްށ މި ލިއިުރގަިއ މި ބިލަީކ ދިވެހިރާއްޖެޖުމުލަކޮށް އަުޅގަ

ވެސް  ވަގުތު ހަމަ ވަރަށް އަށް މި ތަކަކީ އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ރާއްޖެގިަނ ޕޮއިންޓުގިނަ ބައިތައް، ބިލެއް. 

ައީކ  ފަދައިން މި އޮތޯރިޓީ ނުޑ ކުރިން ފާހަގަކޮށްލިތަކެްއ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އަުޅގަބޭނުންޖެހިފައިވާ ޕޮއިންޓު

ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތައް. މި ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކުާރ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކުގެ އިންވޯލްވްމެންޓު މިއަްށވުރެ 

ކެން. ިސޔާސީ ފަރާތްތަުކގެ ނުފޫޒު ކުަޑކޮށް އެކުެލިވގެންދާންޖެހޭނެ އޮތޯރިޓީއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެ ،ބޮޑުކޮށް

މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް  ،ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ، ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި މި

ދިއުން. ފުރުޞަތު މި އުފަންވާ އޮތޯރިޓީ ހިމެނިގެން ،ގޮުތގަިއ މިދެންނެވި ގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެްއކިބާވާ އޮތޯރިޓީެއއް

 .ޝުކުރު ދަންނަވަންބޮޑަށް  ކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ދެއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަނއިފަރު ދާއިއަރުވަނީ  ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 މަދު ޝިޔާމަށް. އަޙް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަދު ޝިޔާމްައޙްދާއިރާގެ މެންބަރު ނައިފަރު 

ށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ބިލު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުއާދެ، ސަުރކާރުގެ ފަާރތުން  ޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

ނުޑ ހަމަ  ހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުއްީވތީ އެންމެމަޖިލީ އިރާގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާ ،ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުބިލު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ ނޑު ހަމަ ޝުކުރުއަށް އަޅުގަ  ޙިލްމީهللا ދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢު

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ މި ގެންަދވާ ަކއި މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވަމުންރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަ މަސަްއކަތުގެ ތެޭރގަިއ ައޅުގަ

ކަމުަގއި  އެ ބޮޑު ރޯލެއް ައކީ ވަރަށް  ކޮންސްޓްަރކްޝަްނ އިންޑަސްޓްރީ ،އަކީ ބިލަކީ ނުވަތަ މި އިންޑަސްްޓރީ

ބޮޑަށް ވެސް ވަޅުޖަހާފަ.  ވަނީ ވަރަށް މި އިންޑަސްޓްރީ މިއަދާކުރެވިދާނެ އިންަޑސްޓްރީެއއް ކަމަށް. އާދެ! މިއަދު 

ބިލަކީ ވަރަށް  އަށް ބޭނުންެވފަ. އާދެ، މި ވަނީ މި އިންޑަސްޓްރީ ބޮޑަށް މިއަދު މި  އެންމެމިކަހަލަ ބިލެއްގެ ބޭނުން 

ހުރިހާ ކަމެްއ ވެސް ވަރަށް ތަފުޞީުލކޮށް ބަޔާންކުރެިވގެން މި ބިުލގަިއ ެލިވގެންވާ، މާއްާދ އެކު 111ލެއް. ތަފުޞީލީ ބި

ނޑުމެންނަށް އެބަމި ބޮލުގެ މައިަގނޑު މަޤްޞަދުވޭ.  އެބަ ފުރަތަމަ ވެސް  ފެނޭ އެންމެ ތަކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ން އެ ާދއިާރ މިންަގނުޑތަކެްއގެ މަތީދާއިރާ ތަރައްީޤކޮށް ަކނަޑއެޅޭ ހަމަތަކަާކއި މާރާތްކުރުމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި

، ތަކަކީ ަރއްކާތެރިރާތްހަމަ އިމާ އިމުުކރުމަށް ހެދޭ ބިލެއް. އަދިމަށް ބޭނުްނވާ ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑު ޤާ ކުރިއަުރވައި ހިންގު

 ތަންތަްނ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެގއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ރަްއކާތެރި އަދި އެ ،އްޙަަތކަށް މަގުަފހިކޮށްދޭދުޅަހެޔޮ ޞި

ާއއި  ތަަރއްޤީ ،ާމރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްަތކަކީ ރައްކާތެރިށް މަގުފަހިކުރުވާ ބިެލއް. އަދި އިކަމުގައި ހެދުމަ ތަންތަން

ށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ބިލެއް. އަދި ރައްޓެިހ މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަ ތިމާވެއްޓާ، އުފެއްދުންތެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރާ

ފަންނުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުވާ ބިލެއް.  ،ކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ޤާބިލުރައިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުަގިއ ހަ

ނޑުމެން ނަޒަރުހިންގާ ބަލައިިލޔަ ތަކަށްޞަދުއާދެ! ބިލުގެ ަމއިަގނޑު މަޤް  އެނގޭ ިމ  ސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބައަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ވެސް ދެންނެވިެހން މީ ބޮޑު އިަގނޑު ކުރިންމުހިއްމުކަން. އަޅު ބިލުގެ ންޑަސްޓްރީެއއް. އަުޅގަ

ނުޑމެން  ،ނަމަ އިންޑަސްޓްރީ ނަަގއި ކޮޅަްށ ޖެހިއްޖެ ގޮތުން ދަތުރުކުރަން މި  އިޤްތިޞާދީދަތުރުކުރަން؛ އަޅުގަ

ބޮޑަށް  ވަރަށްމި ބިލުގައި ދާނެ. އާދެ، ޮބަޑށް މަގުފަހިވެގެން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ދިއުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް

ވަކިްނ ކުެރިވގެންވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަީކ، ރައްކާތެރިަކމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންމާރާތްކުރުމުަގއި އި

 މާރާތްތައް ކުރެިވގެންދާއި. މާލޭަގއި އި އޮީތ މާލޭގަ ބޮޑު އާބާީދއެްއ މި ތަެނއްަގއި ިދެވހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޚާއްޞަކޮށް އެ

 އްޔިުތންނަށް ހުރި އުނދަގޫތަކާ،އުލުގައި ދިިރއުޅޭ ރަ ނުވަތަ ެއ މާޙަމާރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ގޮތާއި އި

 ެކއް. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަީނ؛މީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތަަޙއްމަލުކުރަްނޖެހޭ އުނދަގޫ ކަންތައްތަ
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ތުން އަޅަންޖެހޭ ވޭ ރަްއާކތެރިކަމުގެ ގޮ ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކުރެިވގެން އެބައަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީން މި ބިލުގައި 

ލިބޭ ުކރާ މީހުންގެ ސަބަބުން މާރާތްއި އިންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާމާރާތްކުރާ މީހުފިޔަވަޅުތަާކއި މި ބިލުން އި 

ލާފަިއވާަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަުޅަވއިގެއްލުންތަުކގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމަށް އަލި

ނޑަެއޅިެގން އެބަމާރާްތުކރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީއާދެ، މި ބިލުަގއި އި ދި ކޮންމެ ވޭ. އަ ކުާރނެ އުސޫލުތަކެްއ ކަ

މެ މާރާތުގެ މަސައްކަުތގައި އިްނޑަސްޓްީރގަިއ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ކޮންއި ؛މާރާތްކުރާ ކޮންމެކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އި

 ލަހެދޭ. ޖުމު ރަކާތްތެރިެވވޭނެ ކުންފުނިތަެކްއ ކަމުަގއި އެބަހަީއ ގިންިތކުރެިވގެން ރަޖިސްޓަރީކުެރިވގެން ކުންފުންޏަކީ އެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ މީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ބިލެކޭ. މިއަދު  ސްޓްރަކްޝަްނ ކޮންގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ވެސް މި ބިލުެގ ސަބަބުން މިއަދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އޮްތ  ލަތަށް ބަލާއިރުަގއިހާއިންޑަސްޓްރީ އޮތް 

ލަތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ޓަަކއި ިމ ބިލު އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް ހާލަތުން އެހެން ހާ

ނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް  .كمعلي مالالس  وޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އަދާކުރާނޭ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަރުވަީނ، ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އަުޅގަ

 އަށް. هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاއީވާ ޢަބްދުާދއިރާގެ މެންަބރު ގަލޮޅު އުތުރު 

ވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕ  2111ގޮތުގައި  އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވާމި ބިލަކީ  ރި ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

ނުޑމެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ދިމާވެފައިާވ  ސަރުކާރުން ފަރުމާކުރަން ފެށި ބިލެއް. މި ބިލު އަޅުގަ

ތަކެއް ގެނެސްދޭނޭ ބިލެއް އިބޮޑު ލު ވަރަށް ާވ ކަންތައްތަކަށްހާރު ދިމާވެފައިޚާއްޞަކޮށް އަދި މާލޭގައި މި ކަންތައްތަްއ؛

ނޑުމެނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެޭވ.  އެހެންވީމާ، މިައދުގެ ސަރުކާރުން މި ބިލު ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ަވރަށް ނޑުގެ ކުރިްނ  ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ  އަށް  ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެްއެކވި ވާހަކަ މެންބަރު، މަޑަވެލީ ޢިއްޒަތްތެރި  ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅު

ކަންކަން ހިންގުމަށް  މިާލއިރު އިއަށް ބަލަ ވަނަ މާއްދާ 11ލާނަން. މި ބިލުގެ އީސް، އަޅުަގނޑު ވެސް ައލިއަޅުަވއިރަ

ނަޑެއޅުމާ އަދި ހުއްދަދިނުމާ ދިނުމާއި ސިޔާސަތުށް ލަފާލާ. ެއއީ ަވޒީރަކައި އޮތޯރިީޓެއއް އެބަ ެއުކލަވައިޓަ މި ، ކަ

ނަޑއަާޅއިުރ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޮއތޯރިޓީގެ   ،ކަންނޭނގެ 11ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެހެއްޓުމުެގ އޮތޯރިޓީެއއް ކަ

އްޒަތްތެިރ އި ވަންޏާ ޢިމެންބަރުންނަކީ ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުން. އެހެންވާަކމުގަ 9ދިހަވަރަކަށް މެންބަރުންގެ ތެރޭން 

ނޑުމެްނ  އިންޑިޕެްނޑެންޓުކޮށް ސަުރކާރަކަށް ަލފާދެވެނީ ރައީސް، ެއއީކީ އެޭކ ދެންނެވޭކަްށ ނޯންނާނެ. އަުޅގަ
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މެލޭޝިާއ، ބޮޑަށް  ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދު ކުރިއެުރވުުމގަިއ ވަރަށް ތަކުރާރުކޮށް ވާަހކަދައްކަމުްނ މި

ނޑުމެން ލަފާޕޫރު ކަހަލަ ތަންތަސިންގަ ނޑުމެން އަލިއަުޅަވއިލުމޭ. އަޅުގަ  ން ބަލަމޭ. ބަލާކަމުގައި ވަންޏާހޯދަނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަިލއަ ކުރާ ގައި ކަންޕޫރު، މެލޭޝިއާ ތަންާތނސް ސިންގައިން ވެ ހަމަ މި ދާއިރާ ވާލަންޖެހޭ. ޅު ގޮތަށް އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް  ކްޝަން އޮތޯރިޓީެއްއ އޮންނަންޏާިލއިރު ޮކންސްޓްރައަޅުަގނޑު ބަލައިޕޫރު ވެްސ މެލޭޝިއާ، ސިންގަ

އަށް ލައިގެން އެކަން ހިންގަނީ. އޭރަށް  ބެހޭ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން އޮތޯރިޓީ ސެކްޓަރގެ ކަމާ ވަރަކަށް ޕްރަިއވެޓް

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރަށް ރަނގަޅަށް ލަފާދެވޭނޭ ކަމަށް ބެލެވެނީ.  ވަނަ މާއްދާ  11މި މި ހުށަހަޅަނީ އަުޅގަ

އަދި އަމިއްލަ  ރުކާރަށް ނިސްބަްތާވ ބޭފުޅުންނާއަކީ ސަ ޭއގެ މާނަ ކުރަންެވގެން.ާލޙުކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އިޞް

ކޮމްޕޮިޒޝަން ބަދަލުކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން މި ިމ އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ލައިގެން 

 ތެރި ރައީސް، ބިޑު ހުށަހެޅުމާއި ލާއިރު ވެސް ޢިްއޒަތްއަށް ބަލައި ވަނަ މާއްދާ 29ހުށަހަޅަނީ. ބިލުގެ ހަމަ 

ލާއިުރ ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، އެ ާމއްދާ ރަނގަުޅ. ކަމަށް ބަލައިކަން އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާ، މި

ނޑުމެން އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން  ތް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެ މުޢާމަލާ ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކޮްށ އެްއޗެހި އޮންލައިން ތަކާލިބޭ ޝަރުޠުއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ހުއްދަ ކޮށް ހުއްދަހިންގުން. މިސާލަކަށް އޮންލައިން

ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ  އޮންނަކަމުގައި ވަންޏާހާމަކޮށްފައި 

ނޑު އަދި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މި ބިލުގަިއ ވަރަށް މުހިއްުމ  . ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ރައީސް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން، ހުރިހާ ހުއްދައަކަށް އެދެން، ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންެވގެން ކޮންމެހެން މާލޭގައި ހުންނަ 

ނުޑ މި ނުޖެހޭ ގޮތަކަށްކުރަން ެއކަން އޮތޯރިޓީައކަށް ކޮންމެހެން ައިއސްގެން ދަންނަވަނީ ކޮންމެވެސް  ވުން. އަުޅގަ

މާ ދެން އަންނާނެ މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ެވގެންދިޔައިވެސް.  މަސައްކަތްމި ބިލު  ޖެހޭ ކުރަން އެބަކަށް ލާމަރުަކޒީވަރަ

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުެރވެންޖެހޭ.ާލމަރުކަޒީ ވެސް އެބަ މަސައްކަތްތައް  އޮތް ކަމާ މި ބިލުގައި އެބަ ގެއަުޅގަ

ނޑުމެން ހެންެވއްޖެގެންދާނީ ެވްސ. އެްއވަމުންބެހޭ ވަޒީރޭ ިސޔާސަތުތައް ަކނޑަައޅު އްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ތަކަށް. އަޮތޅުތަުކގައި ކުދި ިވޔަފާރިަގއި ތިބި ކުދިައޅަންޖެހޭ ސިޔާަސތުތައް ަކނޑަެއޅުމުަގއި އަޮތޅުތަކުބާރުއެބަ 

 ހިންގާ ކުދި ވިޔަފާރި ގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ުކދިކުދި މަސައްކަތްތެރިންނާިއ ކުދިކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީ

ޖެހޭ.  ން އެބަލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ިސޔާސަތުަތއް ަކނަޑއަޅަކުދި ކުންފުނިތަކަށް ވެްސ ފުރުޞަތުމަސައްކަތްތެރިންނާ، ކުދި

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުަގއި .ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ގެ ވެސް މިއަދު  އެހެންޫނނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ ފެންނަނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ގާާހ ސިން ބޮޑެތި ކުރުމުަގއި ވެްސ ހަތްތަހާވެސް ތްފެންނަނީ ސަރުކާުރެގ އިމާރާ މި ސަރުކާރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އޮތް ހަމައެކަނިފަިއސާ ާއއި  މިހާރުވެސް ބާރާއި ކުންފުިނތަކަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ލިބިގެންދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަށް ވެސް އަޅު ޅޭ ކުިދ އަދި މެދުތެއް ކުރިއަުރވަންޏާ ެއ ސިނާޢަތެއްަގއި އު ސިނާޢަ ގަ

 ،ދި ކުންފުނި ހަދައިގެންކުވަިކވަކިން ުކދި ،އަކީ މީހުން ސްޓްރަކްޝަން ންކޮ. ޚާއްޞަކޮށް ފުރުޞަތު އެބަ ދޭންޖެހޭ
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ނޑަށް ފެންނަ .ތީވެވާ ެގންދާ ސިނާޢަތަކަށްކުދި މަސައްކަތްކުރަމުންކުދި ތާނގައި އެންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ކުރުުމގައި އިމާރާތް މިހާރުވެސް ޚާއްަޞކޮްށ މާލޭގައި ،ރީަގއި ދިމާވެަފއިވާ ަކމަކީޑު މައްސަލަައކަށް މި އިްނޑަސްޓްބޮ

ޓޭންޑަްޑ ތަެކއް ނުހިފެހެއްޓޭ. އެއީ ސް. ސްޓޭންޑަޑްކަށް ހަމައެއް ނުިހފެހެއްޓޭއަކީ ެއއްވެސް ވަރަ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ

ކުރުމުަގިއ އެބަ ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަމަޖެހޭ. މިސާލަކަށް އިމާރާތް . މި ބިލުގައި ދަށުންތީނުދާއެކުަލވައިެލވިފައި

ކުރަމުން ވާލައިގެްނ ގެނެސްގެން އިމާރާތްގުމަތިން މީހުން ހޮމަ ،ގޭެގވެރިފަރާތް ހަމަ ބޭނުން މީހަކު ގެނެސްގެން

ނޑުމެގެންދަންވީ. އެހެން ދިމާ ދާއިރު އިމާރާތްތައް ެވސް ޖެހިގެން ްނގެ މި މާލެ ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއްވާީތެވ، އަުޅގަ

 ަގއ2111ި ލުބި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި މި ގަާވއިދެއްނެތި ،ވަކި ކަހަލަ ހަމައެއް ނެތި ،ދަނީ މިވިއްިސވިހާލިގެން 

އޮތީ. އެހެްނވީމާ،  އްިމއްޔަތުކަން ދީފައި އެވެސް އަހަ އެކަަމށްވަރަށް ޮބޑަށް ކުރިއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ފަރުމާ

 ޖެހޭ  ބަލަން އެ. ައޅުަގނުޑމެން ބަލައިކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްދުބޮޑަށް ތާއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަށް ވަަރށް

ތަކާ ފަހުން ަގނޑުމެންގެ ފްލެޓުއަޅު ތަކެއް އަޅާފައި އިރު މިސާލަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީްނ ފްލެޓުދައްކާ ސްޓޭންޑަެޑއްގެ ވާހަކަ 

 ގެން ނުކުރެވިތަކުެގ ސަޓެންޑަޑް އެްއވެސް ަވރަކަށް މޮނިޓަރޓު. އެ ފްލެން ައއި ސަރުކާރެއްހަވާލުވީ ބަޣާވާތަކު

. ނޫން ހުރީުރގަިއ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިިރއުޅެޭވ ފެންވަަރކު ލިއިވަންނަން ބަަލއިމީހުން ތަކަށް އެ ފްެލޓު ،ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަމިއްލަ  ،ސްމުގަިއ ިވޔަކައިމާާރތް ސަުރކާރުގެ، ސް ކަމުަގިއ ވިޔަތްތައް ރާއަމިއްލަ ތަންތަުނން ކުރާ އިމާ އެހެންވީމާ،

އެބަ މާލެއް ބޮޑު އިހުސް ސަުރކާރުގެ ވަރަށް ވިޔަ ސަރުކާރުން ކުރާ ަމސައްކަތް ،ސް ކުންފުނިތަކުން ކުރާ ކަންތައް ވިޔަ

 ދުގެ ސަރުކާރުން ހެދިބާޣީ ވަޙީ ތަކަށް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން އެޅި ފްލެޓުކުރުން. އެމްޓަރއޮންނަންޖެހޭ ރަނގަޅަށް މޮނި 

 ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބަ ދޭންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ތާނގައި މި ބިލުން މި ގޮތް ނުހަދާނެ

ނޑައަ ންގެންނަ  މި ސިނާޢަތަށްމިއީ  .ދޭ ެއބަަކނަޑއެޅިގެން ޑްތަެކއް ންޑަިވއްާޔ ސްޓޭ ާޅ ކަންތައްަތކުން އިރާދަކުެރއްކަ

 ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. . ޝުވާނެހެންވަނީ ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ހީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ގިލީ ދާޢިރާގެ ޢިއްޒަތްތެނއަރުވަނީ މާމި މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު

 ށް. މަމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިމް އިބްރާހީއިރާގެ މެންބަރު ޤާގިލީ ދާނމާމި

 ޅުަގނޑު މުކަން އަކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް ޮއތުމުގެ މުހިއްލްޑިންގ ޯކޑެއް ނުވަަތ އިމާރާތް`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ބި

ނުވަތަ ިމ ބިލުގައި ަބޔާންވެަފއިާވ ގޮުތްނ  ،ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫުނގަިއ ބަޔާންެވފައިވާ ގޮތުން



53 

 

ކޮންސްޓަރަކްޝަްނ  ދަގުލާއި ތަކްލީފު ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެބޮޑު އުނޔާ ވަަރށް އްޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެމި 

 ... މަަސއްކަތްުކރާ ގައިއިންޑަސްޓްރީ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ތުން ވާރިޔާސަ

 .ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢި މައްސަލައެއް،  ބެހޭ ނިޒާމާ

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ނުޑމެންނަށް މި ޕޯޓަލުން ެނގީ ސަލައެއް މިހޭ މައް ބެ އަޅުަގނުޑ ނިޒާމާ ދެމުންދާ ގޮާތ ޞަތުގޮތާއި ފުރު ފެންނަ އަުޅގަ

ނުޑެގ ހިތުގަމެދުގައި އަ މުގެ ބޭނުމެްއގަެއއް ނޫން. ށް. ސުވާެލއް ކޮންމެހެން ކުރުއުފެދޭތީއާ އެްއކޮ ިއ ހަމަ ސުވާލު ުޅގަ

 ނެގީ.  މައްސަަލއެއް މި ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ ގެއެްއގޮތަށް ނުދާތީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްއެއާ 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑަށް  ގެނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް  . ދިޔައީ ކުޑަ އޮޅުމެއް އަރަިއގެންކަމުގައި  ތިގޮތުަގއި ބަލަިއގަންނަން. އަުޅގަ

ނޑު އެދެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ކުރިއަށް ރު ންބަވިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ވަނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެލއްވީމަ ވެްސ ކުިރއަށް ތްތެރި މެންބަރު ޤާސިްމ އިބްރާހީމް ވާހަކަފުުޅ ނިންމަވައިޔާ ޢިއްޒަނިއްނޫގެންދެވިދާނެ. އެހެން

 . ދަވާ މް ކުރިއަށް ގެންސިމް އިބްރާހީބަރު ޤާގެންދެވިދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ހީގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާނމާމި

 އި ުނވަތަ ޤާނޫނެްއގެ ސިފަިއގަ  ،ން ގެންދިޔަީއ މި ޤާނޫނު އޮތުމަކީމުއާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރަމޭ.  މުކަން އަުޅަގނޑުކުރުމުގެ ޤާނޫނެްއ އޮތުމުގެ މުހިއްޑެއް ުނވަތަ އިމާރާތްޑިންގ ކޯ ބިލް

ފުޅާކޮށް. އާދެ!  ވުރެ މާ އަށް ފެތޭވަަރށް ަވނީ ދިވެހިރާއްޖެ ލެވިަފއި މިއެކުލަަވއިބިލު  ގެއެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނު

ކޮންމެ ންދާ މުއަޅަ ތަކެއްގުބިލްޑިން މަލްޓި ސްޓޯރީ ބިލްޑިންގުތަެކއް ނުވަތަ ރާއްޭޖގައި މާލޭގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ

މިހާރުވެސް  ؛އެްއޗެިހ ބެއްލެވުމުގެ  އަދި މަސައްކަތްކުރާ ފެްނވަރާ ކަތާސައް ވެސް ޭއގެ އިންިޖނިއަރިންގެ މަކަށް ދާއިރާއަ

އަށް ބޮޑު.  ތަަކީކ އިންތިހާ ދަރަޖަވާ. އެެހންނަމަވެސް ޭއގެ ތަކުލީފުދަށުން ނަމަވެްސ އެކަން ކުރަމުްނގެންދަގަާވއިދެްއގެ 

ެރވޭ ކުއަށް އިމާރާތްފްލޯ  1 ،އަށް ބުރި 1ރާ ަތންތަން ނުވަތަ ބުިރއަށް އިމާރާތްކު 1ށްރަުށަގއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރަ
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ނޑެ  ވި ބިލުގެ ދަށުްނ ނެޖެހެނީ މިދެން މިމިހާރު ވެްސ  ޅާ ީމހަކުއް އަތަންތަން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އާދަިއގެ ެގގަ

ނޑުމެން ދާން. ދެން ލާމަރުކަޒީކުރެިވގެން  ަކންކަން ލިބިގެން މިއައިސް ުހއްދަ ކުރެވޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަުޅގަ

ދެންނެވި ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ މިކަން  ަގއި މިޅުތަކެްއގައި ނުވަތަ ރަށެއްބަލާއިރުަގއި ރާއްޖޭގެ ތަންތަނުގައި ހުރިހާ އަތޮ

ކުެރވޭެނ ތިބޭ ބާަވއޭ ކިަޔަވއިގެން ތިބި އިނޖިނިއަރުންނާއި މިކަން  އެބަތަންތަނުގައި  އެ ،ކަމަށް ވާނަމަ ކުރެިވގެން ދާ

ަފިއ ހުންނަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ވެަތކީ ނެްތ. އެހެންވީމާ، ެއއްފަސްޤާބިލުކަން ހުރި މީހުން. ސުވާލަކީ ނެތޭ. ޙަޤީޤަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުެމންނަށް ްއޔާ މިކަން ކުރަންވެއްޖެޤައުމުތަކުަގއި އެކަން ކުރާ ބީަދއިން އަުޅގަ  ނެއްއަނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ވިޔަފާރި ފަންތީގެ  އާއި ކުދި ރާއްޖޭގެ މެދު ފަންތި ގޮތުން އޮތް ކުެރވިފަިއ މިބިލު ޑިޒައިންކަމަކީ 

ނެތް. މިއީ ބަޔަކު ހަމަ  ްއވެސް ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތެއް ކުރާ އެ އިރާަގއި މަސައްކަތް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާ  ވަތަނު

 ،ވާނަމަކަމަށް  ވާޮކށް ދަންނަނޑު ކުރުގަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ފާހަގަކުެރވިފައި މިކަެމއް މީަގއި  ދުއްވާލުން ކަހަލަ

ެޓކްނިކަލް ިމއީ ހުއްޓޭ.  އެބަ ތައްނަ މަސަްއކަތްގި ވުރެ މާ ކުރުމަށްިއޞްލާޙު އޮތީ ކޮމިޓީ ލެވެްލަގއި މި ބިލު ދަންވަން

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލު އަޅު  ،ޝަނަލް މަސައްކަތަށް ވާހިނދުމަސައްކަތަކަށް ވެފައި ޕްރޮފެ އަނބުރާ ފޮނުވާލަން. ގަ

ތަކާ ެއއްޗެިހ ޓްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުގެ ރިސޯފާސްުކރަން ހެޔޮވާވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. ރާއް އީވެސް މިއެްއގޮތަކަށް 

ކަމަށް ވަންޏާ  ދާޮކންމެ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް އަތްބާނަމުން ދާއިރު ެއއިންވިގެންތަްއ ކުރެކަންތައް ނުވަތަ، ދިގެންހެ

ނޑުމެ ޓެްއގައި މިޓް ރިޕޯކޮންމެ އޮޑިނުކުންނަ  ،ފެންނަނީ މެންނަށް މިއަޅުަގނޑު ންނަށް ެއ ފެންނަނީ އަޅުގަ

 ދާން ކޮރަޕްޝަން އޭަގއި އިްނވޯލްވަމުލުތާއި މާން ުހރި މިނިސްޓްރީއަކުން ބޮޑެިތސިންގާ އިހުސަރުކާރަކުން ހަވާުލވެގެ

ކުރެިވގެން ދިމާއަށް އަމާޒު ޖޭގެ ރަްއޔިތުން މިރާއްްއޔާ މުޅި ޖެހިސާބަށް ހިނގައް ކަންަކން މި ތަން. އެހެންވީމާ، މި

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހުންނާނެ ގޮތް އަޅުގަ  ަތއް ކަންތައް އްޖެއްޔާ މިޖެހިދަހޯދަންދިމާައކުން ހުއްއްއެ

ވެސް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ަޓކައި  ދި އެހެން ސަބަބުތަކަށްވެްސ އަޓަަކއި  ސަބަބުތަކަށް މި ކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ،އްވަރު ތަޞަ

ރަކްޝަްނ ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ އަދި ކޮންސްޓަ ރަށުގައި ކުެރވޭ މަސަްއަކތްތަކާެގ ރަށްރާއްޖޭ އެރުމާއި ރާއްޖޭގެ ކުރި 

މެދު  ފަިއ އޮްތއޮތުމާކުރެވިިޑޒައިން ނުލިޭބނޭ ގޮތަށް މި ބިލު ށް ފުރުޞަތުތަކަކުދިކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ގްރޫޕު

ނޑު އެްއޮގތަކަށްއަ ނޑަށް ފެންނަނީ ވެސް ނުފެނޭ، މި ޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ ިބލު އަުޅގަ

މި  ގޮތަށް ލަތަށް ފުދޭ މިންވަރަށް، ފުދޭލާޙުކޮށްގެން ިމއަުދގެ ރާއްޭޖގެ ހާލާފައި އަނެްއކާ އަުލން އިޞްފޮނުވައި

 ގިނަ  ވުރެ މާ ބުރަ، މާ  ޑިަޒއިންކޮށް ބައްޓަންކުެރވިެގން ގެންނަން. ކޮމިޓީ ލެވެލްގައި މިކަން ކުރާނެ ވަރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއހެންވީމާއަ މަސައްކަތްތަެކއް ހުރި ކަމަށް މީެގ ސަބަބުން ާރއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަްއ ، ުޅގަ

ންގާ ސިމީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދި ،ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުަގއި ފަހަށް ގޮސް

ބާވަުތގެ އެަތއް ކަްނތައްތަކެއް ހިނގައިދާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ  މި ،އާލާވެ ޤާނޫނަށް ޚިލާފުވުމުގެ ރޫޙު

ކުރުކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ، ްނވީމާބަލައިގަނެޭވވަުރގެ ބިލެއް ކަމަށް. އެހެ އީނުފެނޭ މި ވެސްއަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަށް 
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އަދި މީގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަން އިތުރުެވގެންދާނެ މިންވަރު  ސަބަބުން ެއޅިގެންދާނެ ހުރަހާ މީގެ ،ވާނަމަ

ނަމަވެސް ކަން ހިނގާ ގޮތް ގޮަތކަށް ބުނެފައި ވީކަމުަގއި ވީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތަށް ގެނެވޭ. އަދި މީަގއި ކޮންމެ

ނޑުމެން ބަލައިލަން އޮތީ މިމެންއެން އަޅުަގނޑުމެން އޮތް  ކައިީރގައި މި ،އޮތް ނަށް މި ދަނީ ފެންނަމުން. ދެން އަޅުގަ

ދީގެްނ ހަދާފައި  ުރކާރުން ބަަޔކަށް ޮކންޓްރެކްޓަށްވެސް ސަުރކާރުން، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަިމހާރު ގުޅީފަޅު. އާދެ! ގުޅީފަުޅަގއި

ންޏަކުން ބުނެގެްނ ސަުރާކރުގެ ކުންފު 111% އޮތް ލާފައިވައި އޭުރގަިއ އޮތް ސަރުކާރުން އެކުލަ  ،ހުރި އިމާރާތްތަކެއް

މިއަދު މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ަނގާފަ.  ތައްައކުން މި ވަނީ ލާރި ދައްކާފަ. އެތާ ފުލެޓް ހޯދަން އެއިލާޢާ 219ރާއްޖޭގެ 

ން އަނެއް ދޮރަށް ނީ އެއް ދޮރުން އެ ދަާލރި ދެއްކި މީހު ކަމެއް ވެްސ،ރުން އެކަްނކަން ކުަރނީ ކިހިނެއްސަރުކާ

ނުލާ.  ދާއިރު ސަރުކާރަކުން އަަޅއެއްމުންބިކަވަ ވެއިލާތައް ނިކަމެތިމީހުންގެ ޢާ އެރޮމުންހޭރެމުން.  ،ޖަހަމުންންސަލާ

ކުެރވިފައި ހުރި ފެންވަރު ރަނގަެޅއް ޫނނޭ. ކޮލިޓީ ރަނަގޅެްއ ނޫނޭ. ފަހަުރ ބުނޭ އެ އިމާރާތް ެއއްނުން ތަ ދާއިރު އެ 

މީހުންނަށް ވަނީ އެކަން ރަމަންޓް ރިޕޯޓެއް ދީގެްނ އެ ޔައް ފަހަރު ކުރީަގއި އޮތް ސަރުކާރުން ެއންވައަނެއް ކަމެކޭ. އަނެ

މިހާރު ޞިއްޙީ  ،މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ބުނާ ކަމަށް އެބަ ބުނޭ، އެބަ އަުޑއަހަމު ތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ލިބިފަ.އިމާރާ

ވެސް ެއކަާމ  ލިބެމުންދާއިރު ބާވަުތގެ އަނިޔާ މި، އެހެންވީމާގޮތުން ރައްކާތެރި ތަެނއް ނޫނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭކަށް. 

ނޑުމެންނަށްެއއްެގ ސިފައި ސަުރކާރުން ައޅާލުމެއް ނެތްކަން ަޝކުވާ  ވެސް އާދެ!  ؛ގައި ޭރަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ށް އުޭޅ އޭގެތެރެއިން އިްސކޮ މީހުން ބައްދަލުކުރި. އެ ބޭފުޅުންނާގެ ހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުއަޅުަގނޑުމެން ޖުމް

މީުހން ރުއިމުގެ ައޑު ައޅުަގނުޑމެން އެހީމު. އެ މީހުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ތަކުލީފްެގ  އެ ،ބަޔަކު. ބައްދަލުކޮށް 

ނޑު ސަރުކާރަށް ދަންނަވާލަން، ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ މި، އެހީމު. އެހެންވީމާ ވާހަކަތައް ބާވަތުގެ ކަންތައްތަްއ  އަޅުގަ

ކޮން ބާވަތުގެ ބިުލތައް ފާސްކުރެްއވީމަ  ނުކުރައްވާ މިށްދޭން މަސައްކަތް އްލުކޮކަމެއް ޙައިން މިހެން ހުއްޓާ އެ

ނޑު ސަރުކާަރށް އިއްުލކޮށް އެހެންވީމާ، އެކަން ޙަނަތީޖާއެއްތޯއޭ މި ފެންނަނީ؟  ޮގވާލަން.  ،ލްތިމާސްކޮށްދެއްވާށޭ އަުޅގަ

މިންޖުކޮށްދޭށޭ. ސަރުކާރުން  ،ށްދީއިލާ އަްށ އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ނިކަމެތިކަމުން ސަލާމަތްކޮޢާ 219އެކަން އެ 

މަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އުސޫލު ބަދަލުކުރުމަކީ ނުވަތަ ހަދާފައި އޮތް ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމަކީ ނުވަތަ ޤާނޫނު ބަދަލުކުރު

ީކ އެހީތެރިވެދިނުމަ ،ދީހެންކަމަށްވިޔަސް ޭއގެ ިވކްޓިމަކަށް ވާ ފަރާތަށް ައބަދުވެސް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަންއެ

 . މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް ުބގައި ާލޒިމްކޮށްފަިއވާ ކަމެއްގެ ބާޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާއި މިިނވަންކަމު

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ކިހާވަަރަކށް އި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބެލިގެން ދަނީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ރޫހާކަން އަުޅގަ

ނޑު ކުިރއަށް އޮތް ގޮތަށް ކަންތައްަތއް. ދެން އެ ވާހަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ދާކަށެއް ނެތީމު. އެހެންނަމަވެސްކަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަމަޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި އޮތީ  ޚިލާފަށޭ މި ޤާނޫނު މި ަކންތައްތައް ކުެރވޭނެ އުސޫލާ ބޭނުންވަނީ މިއީ އަޅުގަ

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަްނ  ،ކުރާރާތް މެ ރަށެއްގެ އިމާ. މިއީ ވަކި ބަެއްއެގ އަޅުވެިތކަމުގެ ތެރެއަށް ރާްއޖޭގެ ކޮންއައިސްފަ

މި ބިުލ އަނބުާރ  ރުެގ ބޮުޑ ބުރައެކޭ. އެހެންވީމާ،ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް ިލބޭ ވަރަށް ޮބޑު ތަކްލީފަާކއި ނުއުފުލޭވަ



56 

 

މުކަްނ ވުމުގެ މުހިއްއިްޞލާޙުތައް ގެންަނވަިއގެން ރާއްެޖ އަށް ފެތޭނެ މިންވަރަށް އެަކން ކުރެއް  އަށްފޮނުވާލުމަށްފަހު މި

 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ލަން މި ފުރުޞަތު ހޯދީ.ވާހަކަ ދަްނނަވާ ޤަބޫލުކުރާތީވެ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަިޢއްޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްޔާ  ތްތެިރ ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް

އާދެ! ިމއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު ފަރުމާކޮށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ،ޝުކުިރއްޔާއާދެ! 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ އަށް ޝުކުރު ނޑު އިންިތހާޙިލްމީ އަށް އަޅުގަهللا ހުށަހަޅައިދެއްވީތީ ސަޢުދު އަދާކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

އަރަމުްނ ތަރަްއޤީވަމުން އަންނައިރު އިމާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާ ުނވަތަ ސިނާޢަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރި ާރއްޖެމިއަދު ގޮތުަގއި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ޖެހޭވަރަށް ފުރިަހމަ ޤާނޫނެއް ހެދެން ކަންތައްތަކަށް މި ، މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ޯއގާތެރި ސަރުކާރުން މިފަދަ ުހރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް ހަދަމުން މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް 

ޓަކައި. އާދެ!  ބޭފުޅުންނަށް ލިބުމަށް ޓަކައި. ަރްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ލުއިކޮށްދިނުމަށް

ވެސް އެަބ  ދާއިރާގެ މަސއްކަތްކުާރ އެތައް ސަތޭކަ ކުންފުނިތަކެއް މި ރާއްޖޭގައި ަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިއަޅު

އެ ކުންފުނިތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި  ،ނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންކަމަކީ މިފަދަ ޤާހުރި. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަެވރި

ލަ އަކީ މަސައްކަތްކުރާ އުޖޫަރ ނުލިބުމުގެ މައްސަތަނުން  . އާދެ! މަސައްކަތްކޮށް ނިމޭތައް މާޒީގައި ކުރިމަތިެވފަދިސާހާ

މު ރައްޔިތުންނަށް ެއިކއެކި ޢާއް ؛ތުންގެއެހެްނމެ އެ މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިބޮޑު މައްސަލައެއް. ހަމަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ައށް ގެއްލުންވަމުން އިންތިހާ ވެސް، ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ވެސް ޭއގައި  އާދެ!ދާކަން އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮްށ ، އޮތް މުޅި ުޓއަރިޒަްމ ސިނާޢަތް އަދި މި ާރއްޖޭަގއި މި ލެއާންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ައކީ މާކޮ

ރަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް ވަ ،ާދއިރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް ޑިވެލޮޕްވަމުން ގެ މިއަދު ޓުއަިރަޒމްގެ ސިނާޢަތްދިވެހިރާއްޖޭ

ިމއަދު މިފަދަ ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ ރާއްޭޖގައި ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި ަވިކން ޚާއްޞަކޮށް އަންނަން

ަކމެއް ކަމުަގއި ދެކެން. އާދެ!  މުތުންަނށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްއަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި

، އަންނައިރު ުނވަތަ މި ބިލުތައް ފަރުމާކުރެިވގެން އަންނައިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގެންޤާނޫނުތައް ފަރުމާކުރެވި 

ތުގައި ނިމިގެންދާނެ މި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮ، ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަދަްއކައި ސްކުރެވި އަދި ކޮމިޓީ ލެެވލްގައި އެ ބަހު

ނޑަައޅާ ބޯެޑއް ނު  ުމ ވަތަ އޮތޯރިޓީެއއް އޮތުމަކީ މުހިއްކަމުގަިއ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. އާދެ! ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑު ދެކެން. އެއީ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް  ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ
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މު ކަމެއް ކަމުގައި އޮތޯރިޓީ ބޯޑެއް އޮތުމަކީ މުހިއް އަދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ވެސް ެއފަދަވާހިނދު، މި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ އޮޯތރިޓީ ބޯޑުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުުޅން  ކަމުގެފުޅުންޤާބިލު ބޭނަކީ އަޅުަގނޑު ެދކެން. އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ އޮތް. މިއަުދ ޤާބިލު ބޭފުޅުންކަން ޢައް ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަްށ؛ ޔަންކުރައްވާނީ އެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ޖޭަގއި އެބަ ތިއްެބވި. އިން ވެސް މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނިގެން ދިވެހިރާއް ތަޢުލީމީ ފަންނުވެރި ބޭފުޅުން މި ދާއިރާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އޮތޯރިޓީގެ، އެހެންވީމާ ތަޖުރިބާ  ބިލު، ފަންނުވެރި،ޤާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ޔަޤީންކުރަން. އާދެ! މިއަދު އަޅު  ނޑުމެއާއި ޢިލްމު ހުރި ބޭފުޅުން ހިމެނޭނެކަން އަޅުގަ  ންނަށްގަ

ާދއިރާ ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުުމގެ ސިާނޢަތަށް ދިމާވެފައިާވ އަެނއް މައްސަލަ ައކީ އިމާރާތްކުރާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން

މާލުތައް ވަމުންދާކަން. އެއީ ކޮލިޓީ ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމުެގ ފެންވަރު އެއްވެސް ވަރަކަްށ ށް ބޮޑެތި އިހުފަރާތްތަކުން ވަރަ

ތައް ދެމުންދާއިރު ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ނުވަތަ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ން. ޚާއްޞަކޮށް ޓާންކީ ޕްރޮޖެކްޓުނުހުރު

ލޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. ދާިއރު އޭގެ ފަހުން އެއަށް އެއްވެސް ބެގެންހަވާލުވެ ސަރުކާރާ ،ސް ދީ، ނިމިގެންދާއިރުވެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަށް ކަމުނުދާ ނުވަތަ އެ ކުރަންވާ އެންމެ  ؛ދިޔައިރު ވަރަށްޚާއްޞަކޮށް ފުލެޓްތައް އެޅިެގން އަުޅގަ

ދަނީ ވަރަށް ނޭދެޭވ ންރަނގަޅު ގޮތަށް ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ތަހައްމަްލކުރަމު

ތަން  ދާއިރު އެދައްކަިއގެން އެ ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅެމުން ހުން ލާރި އަސަރުތަކެޭކ. އެއީ ފުލެޓަށް ގޮސް އެ މީ

ތަނަށް ވާޭރވެހި ުނވަތަ އެތައް ަމއްސަލަތަެކއް ެއ ަތނުން ދިމާވާ މައްސަލަ އަކީ  ުނވަތަ އެ ،މެއިންޓެނެންސްކޮށް

ދާއިުރ ހުށަހެޅިގެން ޤާނޫނަކަށް ވެގެން މިފަދަ ބިލެއް، ޝަކުާވއަކަށް ވެަފއިާވއިރު؛ ެއހެންވީމާްނގެ މިއަދު އެތައް ރައްޔިތު

ކުރުމަކީ މިއަދުެގ ސަރުކާރު ުނވަަތ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޙުކޮްށ، މިކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކަންތައްތައް އިޞްލާ މި

ނޑުމެްނގެމަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އާދެ ކޮންސްޓަރަކްަޝން ދާއިރާ އަށް ބަލައިލާއިރު  ! ައުޅގަ

ނާ އަިދ ނުވެރި މަސައްކަތްތެރި ަވޑިންމިއީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ދާއިރާގައި ފަން

ކުދި ދީގެން ންނަށް ފުރުޞަތުމި ބޭފުޅު، ޅުން ވެސް އެަބ ތިބި. އެހެންވީމާއަދި އެހެނިހެން ފަންނުވެރި ބޭފު މޭޝަނުންނާ

ނޑުމެްނނަށްއި ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ފުރުޞަތުނުވަތަ ރާއްޖޭގަ ކުންފުނިތައް   ކުރެވިއްޖެްއޔާ ތަރުތީބު ދީގެން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނެގ މެދުގައި ދައުރުވާ ގޮތަށް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ދައުރުވާ ގޮތަށް 

މިއަދު ޓުއަިރޒަމްގެ ިއންޑަސްޓްރީަގއި ވެސް ޮބޑެތި  ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޑު ދިގެންދާނެ ކަމުގައި ައޅުަގނހެ

ކުެރެވމުންދާއިރު ބޮޑެތި ފައިސާތައް މިލިއަން ޚަރަދު 211މިލިއަްނ،  111ނިތަކުން ބޮޑެތި އިްނެވސްޓްމަންޓުތައް ކުންފު

އި ަދންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް ނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެްއ ކަމުގަިއ މި ފުރުޞަތުގަ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ާދކަމީ އަޅުގަ 

ދިވެހި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ފަންނުވެރި ބޭފުޅުން ރިސޯޓުތައް ޑިވެލޮްޕކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި 

ނޑުމެންނަށް ތިއްބޭ  އެބަ ހަވާލުކޮށްފިްއޔާ އެ މަސައްކަތް ކުެރވޭނެ  ދިވެހިންނާ ،ޔާހަވާލުކޮށްފިއް ބޭފުޅުންނާ އެ އަުޅގަ

ދީ، ދިވެހިންގެ ނަށް ފުރުޞަތުސްނަންޖެހޭ އެބަ ިދވެހިންމީަގއި ވަރަށް ބޮޑަްށ ވި، ން ވެސް އެބަ ިތއްބޭ. އެެހންވީމާމީހު
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ދިއުން. ފަރުމާކުރެވިގެން ދިވެހިންެގ ފައިސާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގަިއ ދައުރުވާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ،ވަޒީފާ އިތުރުކޮށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ މަިއަގނޑު ވިސްނުމަކީ ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަްށ 

އަށް  މިކަމުަގިއ ހުރި ދަތިތަކާއި އުނަދޫގތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ،ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަަލއެއް ަޙއްލުކޮށް

އަދި މަސައްކަްތކުރާ  ންފުނިތަކަށް ދޭންވާ ޔަޤީްނކަމާކު ފުިނތަކަށް ދޭންވާ ޙައްޤުތަާކއިއަދި ކުން ،ރަނގަޅުކޮށް

ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާ އިނާޔަތްތަކާއި ޙައްޤުަތއް ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން މި ބިލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބޮަޑށް ޝުކުރުވަރަށް  ޓަކައި ރަީއސް އަޅުަގނޑަށް ެދއްކި ފުރުޞަަތށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޚަލީލަށް. هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލްޚަލީهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ބިލު، އިމާރާތް ދާ މެދުަގއި ބަހުސްުކރެވެމުން މި ައޅުަގނޑުމެންގެ އާދެ! މިއަދު`.  ކުރުމުގެ ބިލު އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ މާނަކުެރވޭ. އެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަނަ އަހަުރ  2112އީ ގޮތުން މި ބިލު ަވރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

 މި ، އަށް  ގެންދިޔަ ވާހަކަާކރަކުން މި ބިލު ފަރުމާކުރަމުން ދެއްވި ަރއީސަކު ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ސަރު ފާއިސްތިޢު

ނޑުމެްނނަށް މިބިލުގެ މިލްކުވެރިކަން ނެގުުމގެ ވާހަ ނޑަށް  އަޑުއިިވެގން އެބަތަނުން  ކަަތއް އަުޅގަ ދޭ. އަޅުގަ

ަޓކަިއ، މި  އެކަމަށް މި ބިލުެގ ފުރިހަމަކަމުން. މަަސއްކަތްޕުުޅކުރަްއވަނީމި ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިލްުކވެިރކަން ނަގަން 

ލު ބި އަދި ،ންގެ ސަރުކާރަށްޔާމީهللا ޓަކަިއ ރައީސް ޢަބްދު ބިލު މިހާ ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް

ބަރަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ތިނަދޫ އުުތރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެން ،ލްމީޙިهللا ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ސަޢުދު 

ނޑުެމން މި ބިލާ  ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މު އްކާއިރު ވަރަށް މުހިއްދޭތެރޭގައި ވާހަަކދަ އަުޅގަ

ލުމަީކ މާއްދާަތކަށް ވަިކވަކިން ބަލައި އެކިގޮާތއި މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ އެކި  އޮތް ެލިވފައިމި ބިލު އެކުަލވައި ކަމެއް،

ޓަކައި މީ  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމެއް މުމުހިއް

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ޯބުޑ މެންބަރުން އެކުެލވިގެްނވާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ކަމަށް ައޅުގަ

ތްތެިރ ފަދަ ގޮަތކަްށ ވެސް ބަެއއް ޢިއްޒަ ދިޔައިުރގައި އަދި އޮޅޭއި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވގެންތަނުގަ ރަނގަޅަށް މި

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަޮކށްލަން. ބޯޑުމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ގެ މެންބަރުން ދައްކަާވފައިވާކަން ވެސް އަުޅގަ

ހުރި  ބޭފުޅުންކަްނ  ކަމެއް ެއވެނި ތަޢުލީމީ ޤާބިލުގެންވާނީ މިވެނިބޯޑުަގއި ހިމެނި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތން

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކުެރވިަފއި ނެތްކަމުަގއި ވިޔަސް ެވސް ރައްވާފަިއވާ އިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކު އެ ާދއިރާ ،ކަ



59 

 

އިން. ރީޢާ މި ބިލުގެ ޛަ ކުރޭ  އެބަ ކަމަށް ލާޒިމު ޖެހޭނެ ބޯުޑގަިއ ހިމަނަން ،ކަމަށް ޖެހޭނެބޭފުޅުން ހިމަނަން

ނޑަްށ ވެސް ޤަބޫލު އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ވަިކ  ގޮތެއް ކުެރވޭ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުއަުޅގަ

ނޑުތަެކއް ތަޢުލީމީ ޮގތުން އޮތުމަކީ އެ ބޯޑަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު އްކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން ކަމެފުރިހަމަ މިންގަ

ނޑުެމން ބަލައި ނޑުމެންނަްށ  ލަން އެބަހަމައެއާިއއެުކގައި އަުޅގަ ޖެހޭ ބަޖެޓް އިތުރުވެގެންދާ ވާހަަކ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންއިިވގެންދާއިުރގަިއ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ިއ، ކޮންްސޓްރަކްޝަން ވެސް މިނިްސޓްރީގަމިހާރުދަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އި އޮތް ސެކްަޝނެއް އޮތޯރިޓީައކަށް ބަދަލުވެެގންދާ މަންޒަރު އަޅުގަމިނިސްޓްރީ އިން ރީޢާ ނަށް މި ބިލުގެ ޛަގަ

ނެކަން ބަޖެޓަކަށް މިއިން ކުރާެނ އަސަރުތަެކއް ނޯންނާ، ދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

ގޮތަށް  ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ވެްސ،ުމވަްއޒަފުންގެ ގޮތުން ވެސް އަދި އެ ނޫން އެހެން، ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ

ނުޑމެން މިކަން ފާހަ އިބަލާއިރުގަ  ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެަބ  ޖެހޭ. ވަރަށް ޚާއްޞަ ގަކޮށްލަން އެބަވެސް އަުޅގަ

ވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ތޯިރޓީެއއްގޮތަށް މި އޮފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ އެހެން އޮތޯރިޓީެއކޭ ވެސް 

 21ރވިސް މުވައްޒަފުންތަެކއް މެދުވެރިކޮށް. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ޓީ ވެސް ހިނގަމުންދާނީ ސިވިލް ސައުފެދިގެންދާ އޮތޯރި

ނޑާ ކުރޭ އެ ކޮށް  ަބޔާްނ އެބަސަރީޙަ ،މާއްދާަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށްވަނަ  އަދި  މުަވްއޒަފުން ތިބޭނެ އޮނިގަ

ވަނަ  21ރވިްސ ކޮިމޝަނުން ސީދާ ފާސްކުރަންޖެހޭނެ އެްއޗެްއކަން އާ މި ކަްނކަމަކީ ސިވިލް ސަމުވަްއޒަފުގެ މުސާރަ 

ނޑު ކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން މި ، ެއހެންވީމާކޮށް ބަޔާންެވގެންދޭ. ސަރީޙަ ،މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް  ޖުމްލަ ކޮށް އަޅުގަ

ކުަރއްާވ އްޔަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަށް އަކީ ބޯުޑގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަކީ ސީދާކޮ އުޅޭ ވާހަކަ

ޓަކައި ސަުރކާރުން  ދެއް ހާސިުލކުރުމަށްއަކީ ސިޔާސީ މަޤްޞަ އޮތޯރިޓީބޭފުޅުން ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް މި 

އްުޤގަިއ ަރއްޔިތުްނގެ ޙަ ޓަކައި ދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށްސިވިލް މަްޤޞަ، ބޮޑަށް ނުންކުރާނެ އޮތޯރިޓީއަކަށް ވުރެބޭ

ކުރެިވގެންދޭ. މި ފާހަގަލުމުން އެބަ ކޮށް މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިބޭނުންކުރާނެ އޮތޯރިޓީއެްއކަން ވަރަށް ސާފު

ރާއްޖޭެގ  އެްއކޮށްއެނިގގެންދޭ ހަމައެއާއި  ޑުމެންނަށް އެބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނައށް ބަލައި ވަނަ މާއްދާ 11ބިލުގެ 

ނޑުމެން ބަަލއިދޭތެރޭަގއި ވެސް ސަުރކާރުން ވިްސނަވާފައި އޮ އެިކއެކި ކަންކޮޅުަތކާ ލާއިުރގަިއ ތްކަން. ެއއީ އަުޅގަ

އިން. ކުރޭ މި ބިލުގެ ޛަރީޢާ ބަ ލާޒިމުވާނެ ކަމަށް އެގައި އިންނަންރާ މެންބަރެއް ބޯޑުކުއްޔަންފަރާތުން ޢައެލް.ޖީ.ޭއގެ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެއެލް.ޖީ.އޭ ައކީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގިގެްނ  ،ކުރާ ބައެްއކަން ނގޭ މީ ކޮންކަމެއްއަުޅގަ

ެއްއގެ ހައިސިއްޔަތުން އެލް.ޖީ.އޭެގ ކައުްނސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި، މާދޭ. ކައުންސިލްތަކުގެ ަބއްޕަ އެއީ. އެހެްނވީ އެބަ

ޓަކައި ވަކާލާތުކުަރްއވާނެ  ޮއތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފުާޅކުުރމަށްމި ފަރާތުން އަންނަ މެންބަރަކީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަްށ 

ނޑުމެންނަށް ބޭފުޅަކުކަމާ އަށް  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މި އޮތޯރިޓީ، ޝައްކެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ މެދުގައި އަުޅގަ

 ރާތުން ކުރާނެ ކަމާ ނަ ޯބޑުގެ ފަންަމއްޗަށް އޮ ށް ިއސް ދައުެރއް މި އޮތޯރިޓީގެރަޚިދުމަތްތައް ފެތުރުމުގައި ވެްސ ވަ

ނޑުމެން ޝަްއކެއް ޖެހޭ އުނި  ނުކުރަން. ދެން މި ބިލަށް ބަލާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަމެދުގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ. ެއ އުނި ކަންތައްަތކަކީ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ގޮތުްނ  ބެހޭ ރުން ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުަގިއ މި ބިލާއިތުމި ފާޅުކުރައްާވ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އަދި އޭގެ މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަށް ޙަ އި ގޮތެްއގަ  ާޚއްޞަ، އެހެްނވީމާއްލު ހޯދޭނެ ކަންތައްތަކެްއ. މަޝްވަރާކުެރވިގެންދާހިނދުަގިއ އަުޅގަ

، އެއްެޗއްސަކީ  ހުއްދަތާޖެހޭ އްޞަކޮށް އެބަ ފާހަގަކުަރންއީ މި ބިުލގައި ވަރަްށ ޚާއެ .ންޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލާނައަ

ނޑު ހުއްދަތަަކކީ މަލްޓި ހޯދަންޖެހޭ ކުރުމުަގއި އިމާރާތް މީ ވުން  ަތކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްގުސްޓޯރީ ބިލްޑިން މައިގަ

ދަނީ  ކުރަމުން މިރަށްފުށަށް ބަލާއިރުަގއި އިމާރާތްޮގތެއްަގއި  އްމުރާއްޖޭަގއި ޢާދޭ.  އެބަ މު ކަމަށް ވެގެންވަރަށް މުހިއް

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ނޫނިއްޔާ ސިންގަލް ސްޓޯރީ ބިލްޑިްނގ ޢާއްމު .އެއްމެ ބުރިައކަށް ދަނީ.  ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

އެ މީހުންގެ  ޢާއްުމ ރައްޔިތުން،، ެވސް ވަަރށް ބޮޑަށް ބެލިގެން އިދާއިރުގަ އެ އިމާރާތްތައް ކުރަމުން، އެހެންވީމާ

ސްޓޯރީ ބިލްޑިންގތަކަށް  އެހެންވީމާ، މަލްޓި ދަނީ. ކުރަމުން މިކާތެރިކަމަށް ބެލިގެން އިމާރާތްސަލާމަތާއި ރައް

ނުޑމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ެއއްކޮށް އިން. ދެން އެއާރީޢާ ޛަލުގެ ހަމަ މި ބިކަމެއް  ޚާއްޞަކުރުން ެއއީ އަުޅގަ

 ފުޅުަތކާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރެްއވިމެންބަރުން އެ  ގޮތުން މިތާނގައި ވޭޤަބޫލުކުރެ  އަޅުަގނޑަށް އިލާައކަށްޢާ  219 ފަުޅގެގުޅީ

ކަންކަމަށް އެ ޢާއިލާަތކަށް ބައްަލއްަވއި އަދި އެ ކަންއެކަން ކަފުޅުތައް އަުޑައއްސަަވއި،ރުކާރުން އެ ާވހައެްއގޮތަށް ސަ

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا މެދުަގއި ވެސް އަޅުަގނުޑ ހިތުަގއި ަޝއްެކއް ނެތް.  ނެކަމާއްލުތަކެްއ ހޯއްަދަވއިދެްއވާރަނގަޅު ޙަ 

ރަްއޔިުތންނަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ  ،އަހާ ވަރަށް ގާތުން ަރއްޔިތުންެގ ައޑު ގެންދާނީ ަރއްޔިތުންނާވެ މި ސަރުކާރު

ނޑަްށ އެހެންވީމާ، ެއއާ ސަރުކާރެްއގެ ގޮުތގައި.ދިނުމުގައި ހަމަ އަވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރާ މަތް ފޯރުކޮށްޚިދު ެއކު އަުޅގަ

 .ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަންފުރުޞަތަށް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަ ދެއްވި

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ނުދެކު ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް. ނިޒާރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ކުރަމުންދާއިުރ ވަކާލާތު ންން އަެނއް ާޕޓީރިކަމާ ޭދތެރޭ އެއް ާޕޓީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުގެ މިލްުކވެ

ހެޅި ބިލެކޭ. އެއީދެން ށަހު ،ވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުން ތައްޔާުރކޮށް 2111އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މީ 

ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެންމެ  މި ،ކުރަން އޮތް ކަމެއް ނޫން. ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީޝައްެކއް

ސިނާޢަތަށް ހުށަހެޅިގެންދާ މުހިއްމު އަދި ލިބިގެންދާ މުހިއްމު ކުރިއެރުމެކޭ.  ކުރުމުގެއިމާރާތް، ތްމު އެއް ސިނާޢައްމުހި
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މަަސއްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރަްއކާތެރިކަމަކީ  ތަކުގައިގެ ރަްއކާތެރިކަާމއި އިާމރާތްކުރަމުންދާއިރު އިމާާރތްތަކުއިމާރާތް

ނޑުމެން ެއކަމާމި  ބިލުގެ ސަބަބުން އެ  . މިވެސް ޝަކުާވކުރަމުން އަންނަ ކަމެކޭ ބަދު ދޭތެރޭގަިއ އަ ހާރުވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޔަޤީންކުަރން. އަދި މިކަންތައްތައް ޙަ   ،ބިލުގެ ތެރެއިްނ ބިލްޑިންގ ކޯެޑއް އުފެދި އްލުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ބިންތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް  އަދި އެ ންޖެހޭ މާޙައުލާމަސައްކަްތުކރަ ތާއި އިމާރާތްތަުކގެގޮ އިމާރާތްތައް ހުންނަންޖެހޭ

ނޑައެިޅގެން އެބަ ރިއަރަްނ އަތޮޅުތައް ެވސް ކު ،ވެސް ކުރިއެރުމެއް. އަދި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ދޭ. މި ވެސް ކަ

ބޮޑު އެއް ކުރިއެރުމަީކ އެންމެ އަތޮޅުތަކަށް އަންނާނެ  ރަން. މި އުއްމީދުތަކުގެ ތެރޭންކުއަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދު އެބަ 

ވެގެންދާއިުރ . އަންނައިރު މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުގެ ސިނާޢަތުެގ ތެރެއިން އަންނާނެ ކުިރެއރުންތައްކުރުމުއިމާރާތް

ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަަދންޖެހޭ. އެލް.ޖީ.އޭ މެންބަރެއް ވެްސ މޮނިޓަރ ެރވޭ އިމާރާތްތައްއަތޮޅުތަުކގައި ކު ،އަތޮޅުތަކަށް ވެސް

ތޯިރޓީގެ އޮފީސްތަްއ ނެހެދެންޏާ، ލާމަރުކަޒުކުެރވިގެްނ މި އޮ އަތޮޅުތަކަށް  ،ހެދޭ އޮތޯރިޓީަގއި ހިމެުނނެއް ކަމަކު  މި

ވެސް އަބަދުވެްސ ވިސްނަންޖެހޭ. މިހާރުދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން  ސޭފްީޓއާ ތޮޅުތަުކގަިއ ކުެރވޭ އިމާާރތްތަކުގެއަ

ތަކަކީ ރަްއކާތެރި އިމާރާތް ބުރީގެ ބުރި، ތިން ހުރި ދެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި މިހާރު ކުެރވިފައި 

ހުރި އިމާރާތްތަކެއް ނޫނޭ.  ލިބިގެން ކުެރވިފައި ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކުެރވިގެން ައދި ހުއްދަ ބަލާއިރު އެންމެ ކަމަށް

ދޭ އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސްަތއް ނެތި ހެ  މިޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުެވގެން އަންނައިރު މިހެންވާއިރު މި

ުރ ގެ އިތު ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެންނޫނިއްޔާ ، ނަމ ރަންޖެހިއްޖެކުއަތޮޅުތަުކގައި އިމާރާތް

ގޮތަްށ މިހާރުވެސް ހުއްދަނުހޯދާ ކުާރ ންނެވި މިދެ ،ނަމަ އަތޮޅުތަުކެގ ރައްޔިތުްނ ކުރަންޖެހިއްޖެ މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑުމެން އެބަ އެ ލުން މަސައްކަތްކުެރވިެގންދިޔުމުގެއުސޫ އަދި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިހާރު  އޮތް. ބިރު އަޅުގަ

ކޮްށ ކުދިކުިދ އްޞަމަސަްއކަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ؛ ޚާ  ދާއިާރގަިއ ކުެރވޭ މިކުރެޭވ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި މި 

 ސަރުކާރުތަުކގެ މިނިސްްޓރީގެ ބިލްޑިންގަތއް ިވޔަސްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަދި ސައްަކތްކުންފުނިތަކުން ކުރާ މަ

ނޑު ުއްއމީދުކުރާހިތް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް ކުރެވެުމން އެބަ ޤާނޫނުގެ  އޮތީ މިދޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް  ޮބޑު ބިލެއް ާލަގއި ވެްސ ވާހަކަެދކެިވގެން؛ތެރެއިން އިތުރަށް އަދި ވާހަަކދެކެިވގެން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަ ވީމަ އަުޅގަ

ކަންަތއްތަކަްށ  އެ އެކަންަތއް ހިމެނިފައިނެތިއްޔާ ގެ ތެރޭގައިބިލު ނެތަސް މިތް. ނެ ބިލު ބެލިފައެއް ބޮޑަކަށް މި އެހާ

ބިލުގެ ތެރެއިން  ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ވެސް މިއްލުން ފައިސާގެ ަމއްސަަލތައް ޙަކުރެިވގެން ކޮމިޓީގެ ތެރެއިރިޢާޔަތް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން  ދާއިރު މި އިންޑަސްޓްރީ މުންދާ ސްޕީަޑށްކުިރއަރަ ރާއްޖެ މި ، ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ައޅުގަ

 ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ  ،ފުޅާކޮށް ކުރިއަރަމުން އަންނާނެ އެންމެ އިރުމުގެ އިްނަޑސްޓްރީއަކީ ާރއްޖޭގަ ކުއިމާރާތް ،އަކީ

 ،ވާއިރު ަކން. މިހެން މިކަން ެގ ގޮތުަގއި ކުެރވެމުން އަންނަބޮޑު ެއއް ވިޔަފާރީ އަދި އެންމެ ފައިދާ .ފުޅާ އެއް ާދއިރާ

އަކީ ސިޔާސީ ނުފޫުޒން އެއްކިާބވެފައި އޮންނަ  ހެދޭ އޮތޯރިޓީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މި މި ؛ހެދޭ އޮތޯރިޓީ މި

ތެރޭގަިއ ގޮތުން ސިާޔސީ މަޤާމުތައް މީގެ މެންބަރުން އެކުލެވިަފއިވާ ،ގޮތުންއޮތް  ވާންޖެހޭ. މީގަިއ މި އޮތޯރިޓީައކަށް
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އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ސިޔާސީ  ،ނީ. މިހެންވުމުންވަ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި މި ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ހިމެނޭ

ދައުލަުތގެ އެހެން  އަދި އެހެނިހެން ސަރުކާރު، މުއައްަސސާތަކާ ނިވަންމެންގެ މިނުފޫޒު މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑު އޮތޯރިޓީތަުކގައި ޖެހޭ ކުރަންމެްނގެ ރަްއޔިތުން މިހާރުވެސް ތަޙައްމަލުިސޔާސީ ުނފޫޒު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ައުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އެންެމ ނަމަ،  ކުރަންޖެހިއްޖެއްމަލުޤާނޫނުން ވެސް ތަޙަ މި ،ބިލުގެ ސަބަބުން މި ،އުނދަގޫތައް  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އޮތީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ދާނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާިހތްނު ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ލިބިގެން ނަތީޖާ އަޅުގަ

ސިޔާސީ ނުފޫޒު، ސިޔާީސ ދަންނަވާ އޮތޯރިޓީ އުފެދުމުގައި ވެްސ  މި ،ކުރެވިކަމަށް ރިޢާޔަތް މަޝްވަރާކުެރވޭއިރު މި

ދެންނެވި  ކުރާ އޮތޯރިޓީެއއްގެ ޮގތުގައި އޮތުމަކީ މިވެސް ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ޑޮމިނޭޓުބޭބޭފުޅުން ހިމެނޭނެ. އެހެންނަމަ

ކަންަތއް  މި ،ާވހަކަދެކެިވގެން ،ންކުރެިވގެައޅުަގނޑު ިމކަމަށް ރިޢާޔަތް، ހިނދުވާ ކަަމކަށް މައްސަލަތައް ނުކުންނާނެ

ނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާއިޞްލާޙުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަ  ެވސް  އްަގއިައށް ފަހުގެ ތާރީޚެ ޤާނޫނަކީ ރާއްޖެ މި ،ނީޅުގަ

ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީ  މު އެއް ޤާނޫނޭ. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެންމެހެދިގެންދާނެ އެންމެ މުހިއް

ނޑުމެން މިޤާނޫނެއްގެ ެތރެއިން މަސައްކަތް ނޫނެއްގެ ތެރެއިން ެއއްެވްސ ކޯޑެއް ނެތިޤާ ލިބޭ  ނުކުެރވި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ އިންޑަސްޓްރީަގއި މަސަްއކަތް އުއްމީދަކީ ޤާނޫނެްއގެ ތެރެއިްނ މި ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. ައުޅގަ

 ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތެރި މެންބަުރ ތްއަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން.  މިނެޓު ކަމަށް 2އަށް ބާކީ އޮތީ  ރީ ޕާޓީ ޖުމްހޫށް. ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  3ބެހޭ ގޮތުން  ންދާ ބިލާބަހުސްކުރެވެމު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ކަމެއް އަުޅގަ

ޚަރަދު އަެނއްކާ އެތަްއ ތުގެ ފެންނަނީ ދައުލަ  ކުރެވިަފއިާވ ގޮތަްށ ބަލާއިރު މިބިލު ޑްރާފްޓު ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި

މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު  ތަން. ިއއްޔެ މި ަފރުމާކުރެވެމުންދާ ،ކުރެވި ގޮތަކަްށ ބިލު ޑްރާފްޓު ބޮުޑވާ ގުނަެއއް

ނޑުމެންނަށް ނޫސްތަކާއި މީޑިޔާހުށަހެޅިގެން ވަަނ  2111 ،އިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ދިޔައިރު އަދި އަުޅގަ

ދައުލަުތެގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިތުރު  ،ކުރެވޭނެ އްަސކޮށް ުޒވާނުންނަށް އިތުރުޚާ ންނަްށ އަދިރައްޔިތު އަހަރު ދިވެހި

އޮީތ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު އިންތިާހ  ގޮތުން މި ލެވިފައި އޮތްތް. ެއހެންނަމަވެސް ބިލު އެކުަލވައި ކުރެވޭނެ ވަޒީާފއެްއ ނެ

އެކަން ، ކުރެވިފައިާވ ބިލެއް. އެހެންވީމާނެ ގޮތަށް ފަރުމާބޮޑުވާނެ ގޮތަށް. އަދި ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށް އިތުރުވެގެްނދާ އަށް

ކުރުުމގެ އިމާރާތް، ވާނަމަ ބިލު މިގޮަތށް ހުށަހެޅި ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި އިތުރުން މިޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. އަިދ އޭގެ އަ



63 

 

ތެއް. އެތަކެއް ބަިއވަރު ކަމީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތައް ގުނައަކަށް ޮބޑުެވގެންދާނެޚަރަދު އެ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހުއްދަތަކެއް ަނގަންޖެހޭ އެތަެކއް  ،ވާނަމަ ނުކޮށްފި ކަމުގައިެފނޭ. އަދި ކޮމްޕްލައި ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގޮތަކުން ޖޫރިމަނާކުެރވޭ ޖުމްލަ ގޮެތްއގަިއ ، ބިލުން އެބަ ފެނޭ. އެެހންވީމާ ތަްނ ވެްސ އަުޅގަ

ގޮތަށް  ރަްއޔިުތންގެ ކަންތައްަތއް ހުރި ،ބިލަކީ ަރއްޔިތުްނެގ ހާލަތަށް ބެލިގެން މި ،ވަނީއަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުން

ނުކުރެވި އޮތް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން އަދި ޚާްއޞަކޮށް ރަށްރަށުގައި އިމާރާްތކުރެވޭ ގޮތަާށއި ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫނަށް ރިޢާޔަތް

ނުޑމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެބަ ބިލެކޭ. މި ހޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ ޖެ ބިލު އަޅުގަ

ކުރެވޭ ނިޒާމެއް ަކނަޑއެޅުން. ލުގަިއވާ ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަބި އަދި މިއް ދީ، ތަން ވެސް މިފަދަ ހުއްދަކައުންސިލްތަކު

ންނަށް އަދި ރައްޔިތު ،ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެ ،ވާނަމަ ގޮތަށް ބިލުފާސްކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި އޮތް ގޮތަކަށް މިހާރު މި އެނޫން

. ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ވާތީ އަޅުަގނޑު އެ ކަމަށް މަކީ ހަމަ ގާތުގައިވާ ކަމެއްޖެހުތުރު ތަކުލީފުތަެކްއ އެތައް އި

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ސަރުކާރުްނ  ހެޅުމަކީ މިދަ ބިެލއް ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ުހށަްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިފަޝުކުރިއްާޔ ޢި

 އްޙަތަކަށް ދެްއވާ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަންކަން ހަމަގައިމު ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އަދި ދުޅަހެޮޔ ޞިރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެިރކަމާިއ 

ްއަގއި ކަމެ އަދި އެ ދަނީ ކަމެއްެގ ދޯހަޅި ވާހަކަ، ވެސް ކަަށވަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް ދެކެމުްނ މި

ނޑު މަޤްޞަވާަހކަ. އާދެ! މިއަދުގެ  ކަމަކުން ގޯހުން ގޯހަށް ކަްނތައްތައް ދާ ދަކީ ސަރުކާުރގެ އަސްުލ މައިގަ

ނަޑއެޅުވެސް އެކަމަކަށް ޢަ އެކަންތައްަތއް ކުރުމުަގއި ފުރަތަމަ މެދު ކަމާ  ންމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ

އަށް ހުށަހެޅިގެން ޤާނޫނަކަށް ހެދުމުގެ  ގައި މިފަދަ ބިލެއް މިއަދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯނުކުރަން. ޙަޤީޤަތުއަޅުަގނޑު ަޝއްެކއް

ވެްސ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮބުޑ އިންސައްަތެއއް ހިއްާސކުރާ  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުަގިއ މީގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަގައިމު

ނޑު ގޮެތްއގަިއ އަޅުަގނޑަށް %އިންޑަސްޓްީރއަކަށް ކޮންސްްޓރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރާވއިރުގައި މައި  ެއީއ  91ގަ

ނޑު ަޝއްެކއް ްނނޭ ދަންނަވަން ކެރޭނެކުރަްއވާ ބޭފުޅުމަސައްކަތް ރަކްޝަން ދާއިާރގައި ކޮންސްޓް . އެކަމާ މެދު އަޅުގަ

އި އް ނޫން. ޓުއަިރޒަމާްއ އޮްތ ކަމެނެކަމީ ޝަްއކެއިލާތަކަށް މީެގ ހެޔޮ ނަާފ ލިބޭވެްސ ޢާ ނުކުރަން. ހަމަގައިމު

ދޭނެ ކަން. މީގެ ޙަޤީޤަުތަގއި ދިވެހިންނަށް ލިއްަބއި ގުޅިލާމެހިފަިއވާ ދެ ކްޝަނާ މީ ިދވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާސްޓްރަކޮން
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ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް  03ވަނަ ބާބުގެ  9ބިލުގައި ފަރުމާކުރެވިފަިއވާއިުރގައި  ީކ މިއެއް އުާފވެރި ެއއް އަސާސަ 

ްއގެ ޑްރީމް ބައެ ކުުރމުގެ މައިަގނޑު ައސާސްކަުމަގއި ނޫނީ އެގެ އެ މަސަްއކަތްއް ބައެ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ އެ 

ވަަނ  9ވަނަ މާއްދާެގ؛  03އްލު ހޯދައިދިނުމަށް ން ލިބިދޭ ނަފާގެ ވާހަކަ. އޭގެ ޙަ ބަަޔކަށް ެއކަމެްއ ކުރުމު ވާ އެ ކަމަށް

ލިބިދޭނެ ވާހަކަ އާިއ  )ބ( ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ުއޖޫރަ ،)ރ( ،)ނ( ،)ށ( ،)ހ(  ވަނަ މާއްާދގެ 03ބާބުގެ 

 މަނާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ އަދި ެއއާރިނަސް ޖޫއެއަށް ަޢމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކާ އަދި ޫޖރިމަނާކުރަންޖެހު، ނަމަ އުޖޫރަ ނުދީފި

ނޑަެއޅި ުކރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތައް ވަަރށްމަލުބޭފުޅުން ޢަ ޚިލާފަށް އެކަމުގެ ަމއްސަލަެއއްަގއި އެ  ،ސާފުކޮށް ކަ

ނޑުމެން  ،ޙަލާގައި ވެސްވޭ. އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ކޮމިޓީ މަރު ރެވިަފއި އެބަބަޔާންކު  ފްލޯގައި މިައޅުގަ

އްތަކަށް ފުރިހަމަ ިމފަދަ ކަންތަ ސް އަދި އިތުރަށް ދިރާސާކުރަްއވައިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެ ހުސްކުރެވެމުންދާ ބިބަ

 އަދި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ؛ލިބޭނެ ގޮަތަކށްގޮތުަގއި ނަފާ  ހެޔޮ  ދީގެން ަރްއޔިތުންނަށް މީގެ އެންމެ ކަެމއްއަހަމިއްޔަތު

ނޑުމެދިޔުން. ޙަކަންކަން ަކނޑައެިޅގެން އުޖޫރަ ލިބިދޭނެ ގޮތަކަށް މިބޭފުޅުންނަށް  ން ަޝއްެކއް ޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި މުހާނުކުރަން މިކަ އްމުކޮށް ިއވެމުންދާ ކޮށް ޢާސާފު  ވިރާއެްއަގއި ވަރަށްންކަމާ ދޭތެރޭގައި. އަުޅގަ

ނުޑގައި މާނައޮަތކަސް އޭގެ ަފއިދާެއއް ނުކުރާނެ . ައދި އަނެކުންނަކަށް ުނވެސް އަެޑއް ޮއވޭ. އެީއ ޝާއިުރެގ ބަ

 ކުރަމުންަވކާލާތު  ބިލަކީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ތަްއާޔރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމުގައި ނގޭނެ. އަދި މިއެ

ޤީޤީ ޙަ ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ  އިމުންދާއިރުގަދެެކވެ ވާހަކަ އިނގަމެދު ދަޢުވާކުަރމުން މިތާ މިލްކުވެރިކަމާ

 މިްއޔަތުކަމާބަހައްޓަވާ އަހައް ރުން މިކަމަށްމިއަދުގެ ސަުރކާ އީއި މި އިުރގަމީގެ ައސްލަށް ރުޖޫޢަވާނޫނީ  މަރުޙަލާއަކަށް

އި ޤީޤަތުގަނޫންކަން. ޙަ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްމެްއ އެއްެވސް ދިވެހި ރާއްޔިތެްއެގ ހިތުގައި ވަހު ،ޝަްއކެއް  އިދޭތެރޭގަ

 މިއީ .މެ މިސާލެއް އަދި ހެއްކެއް މައަޑުައއްަސވަމުންދާަކމުގެ ލާމަސީލު ފުރިހަ އިރިން ކަލަތުން ވަރަށް މި ކަންކަން ދައު

ރަދުތަކެއް ކުެރިވގެން މިކަން މިހާ ބަިއވަރު ޚަ  ،މިފަދަ ބޮޑު ބިލެއް ަތއްޔާުރކުރެިވގެން ،މިފަދަ ބިލެއް މިހާ ފުރިހަމަ

 މިކަން ާޤނޫނަކަށް ހެދުމުގެ ފުރިހަމަ ގަިއ، އަށް ފޮނުުވމުގެ މަޤްޞަދު ހަޅަިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ހުށަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

ނޑަށް ދެއާދެ،  ަވނީ. މި އިއުއްމީދުަގއި ހުށަހަޅާފަ  ޝުކުރިްއޔާ. ޑަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮ  ްއިވ ފުރުޞަތަށްއަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލްމީ ޙިهللا މެންބަރު ސަޢުދުދާއިރާގެ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ ތިނަދޫ އުތުރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

ވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކުން އެދިަވޑަިއގެންނެިވ  ފަިއވާ އިމާރާތްކުުރމުގެ ބިލަށްހުށަހަޅުއްވާ

 އިތުރު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް  ވަގުތު މި .ނިމުނީ އަރުވައިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުތަރުތީބު ،އުސޫލުން

ނުޑ ނިންމައި މި 1.1 އެޖެންާޑ ައއިޓަމު އި އެީކގަ އަރުވަން ނެތުމާފުރުޞަތު  އައިޓަމު  ލާނަން. އެޖެންޑާހިސާބުން އަުޅގަ

 އި މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ގަީޑގަ ދިނުމަށްގޮތަކަށް ވޯޓު ދު ފެންނަ މެ  ބަލައިގަތުމާ މި ބިލު  ،ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް 0
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ވެ އެކަމަށް ންދާތީގެ މަސަްއކަްތ ހިނގަމުށާ އަދި ބަޖެޓުވަްނ. މަޖިލީހުގެ ކޮމީޓީތަކަދަންނައޮންނާނެ ވާހަކަ 

ނަޑއިފު ނޑުމެންގެ ޖަލްާސ ދެން ކުރިއަށްލާރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން މި ވަގުތަށް މެދުކަ ގެންދާނީ  ނަން. އަޅުގަ

 ގައި.1:31

    

 ]އަށް  13:29އިްނ  11:19ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދު هللاޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަލުްނ  ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށްގައި ވޯޓުގެ ވަގުުތަގއި  1:31އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 ަޓކަިއ ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް 0 ައއިޓަމު ންވީމާ، އެޖެންޑާއެހެ .މި ފަށަނީ

 އެޖެްނޑާައއިގެން ކުިރއަށް ގެންދަން )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. ޖައްސަަވއިދެްއވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ

 ކަމަށް. 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއކަތްތަކުގެ ތެެރއިން ވޯޓުން ދުވަހުގެ މަސަ  -0.1ވޯޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  0 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެްއސެވުން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަުދ އެއް ވޯޓަށް ދަންނަވާލުްނ 

ދެްއވުމަށް. ވޯޓަްށ ރުވަން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކްކޮށްލައަމެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އޮތް. ިޢއްޒަތްތެރި އެބަ

ޙިލްމީ هللا ދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ސަޢު ،ނަން. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންލާއިދަންނަވަ

ނިވަޑައިގަންނަާވ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މާރާތްކުުރމުގެއިޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހަ

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު
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  ޙިލްމީ.هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 91    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   91     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 91        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 01މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 91. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 12ކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ މެންބަރަ

އެހެންކަމުން،  .91. ޖުމްލަ؛ 31. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 91ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޙިލްމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا ދުތެރި މެންބަރު ސަޢުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިަނދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތް

މާރާތްކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުގަިއ ބައިވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އި

ނަޑއަޅަން.  ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުިވއްޖެ  ކަމުގައި ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން މިއަދު ފައްޓަަވއިފި.  ންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ރަސްމީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މަަސއްކަތް ވެްސ މިއަދު ދޭ. އަދި އެެހން ބައެްއ މުހިއްމު ކޮމިޓީތަުކގެ  ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަށް އެބަ
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ބަުރ ންނޮވެ 11ގެ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާނީ ޭވ. ދެން މަޖިލީހުފަހުގައި ކުރިއަށްދާ ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއިމެންދުރު

 ގައި. 9311ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނުދނު  2114
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