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 ޙުސައިން{  ޙިސާން ދާއިރާެގ މެންބަރު   ތުޅާދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިރާސާކުރުމަށް    އަޅުަގނޑު`.   ބިލު  ުއަވިއލުމުެގ  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ފަށަނީ  މި 

ވަނަ ބައްދަލުވުން. ޯމލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު އުަވއިލުމުެގ    12ނަާގފައި އޮތް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ  

ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް  އެ   .ބިލެއް  3އިތުރު    ބިލާ  ެގނެޭވ  އެއީ  ާގނޫނަށް  ދަތުރުފަތުރުެގ  އްަގމު 

ދު ކަނޑުަގއި  އިޞްލާޙާިއ،  ެގނެވޭ  ާގނޫނަށް  މަސްވެރިކަމުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އުޅަނދުތައް އިޞްލާޙާިއ،  ްއވާ 

މި   އިޞްލާޙު.  ެގނެޭވ  ާގނޫނަށް  ުއވައިލުމުެގ    3ދުއްވުމާބެހޭ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް  ޭއރު  ބިލު 

ކޮމިޓީއަށް  ާގނޫނުެގ މި  އެސްކޮށް  އޮތީ،    ބިލާ  މި  އެޖެންޑާަގއި  މިހާރު  އެހެންވީމާ  ައޅުަގނޑުމެން  ފޮނުވާފަ.  އޮތީ 

މި   އޮތީ  މި  އެޖެންޑާަގިއ  މަސައްކަތް  3އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަށާނަން   ބިލުެގ  އަޅުަގނޑު  ެގންދަން.  ކުރިއަށް 

ްއކޮށް އިނޭގތޯ. މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގިއ މި ބިލުތައް މި  ޙުެގ ބިލާ އެލާމަސްވެރިކަމުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞް

ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީ އުަވއިލުމާ ުގޅިެގން    ބިލު ެވސް ފޮނުވާފައި މި އޮތީ  3އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި މި    ،3

އުވާ އުަވއިނުވަތަ  ާގނޫނު  އެ  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  ހުރި  ތެރޭަގއި  މެންޑޭޓުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ލުމުން ލާއިރު 

ރެ ފޫބެއްދުމަށް  ެގޕްސް  މަސްވެރިކަުމެގ  ލަވަކްރިއޭޓްވާ  ޮގތުން.  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙުތައް  އެ  ާގނޫނުތަކަށް  ންޓް 

ެއޮގތުން،    56ާގނޫނުެގ   އޮތީ.  މި  ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙު  މާއްދާއަށް  އަޅުަގނޑު  ފަހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްވަނަ  އާދެ! 

ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ ކުރީަގއި  ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަިއ އޮ  56ދަންނަވައިލީ މި   ތީ. ދެން މިހާރު ތި 

ތަފާތު.   އެ  އިޞްލާޙު  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  އޮތީ(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުއޮތްޮގތާއި  ހުށަހަޅާފައި   ،ސަރުކާރުން 

ދަންނަވައަޅުަގނ  ހުށަހައިލާނަޑު  ސަރުކާރުން  ާގނޫނުޅާފައި  ން  މި  އިނޭގތޯ.  އިޞްލާޙު  ކުރާ އޮތް  ދަށުން  ެގ 

 ބެހޭ ނިޒާމެއް ންސާލަ، ކޮންޓްރޯލު އަދި ސަރވޭނިޓަރިންގ ލުކުރުމަށް ޓަކައި މޮރޯޓްނިޓަރކޮށް ކޮންމޮމަސްވެރިކަން  

ރީ  އި، މިނިސްޓްއާ ސްވިސަރކަސްޓަމްސް  ވްސް  މޯލްޑި،  އިާގޑާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސާ ސްޓް ންެގ ކޯސިފައި

ދައި  ހަސްޓްރީން  ން މިނިެގޅި ތަކާ ުގދާރާުގޅޭ އި  އެ ނޫން ވެސް ކަމާ  ޭއޝަނާވިއޭ ސިވިލްޑް  ންސްޕޯޓު އެންފް ޓްރާއޮ

ކޮމިކުރަންޛުތަންފީ ބަދަލުކުޓީން  ވާނެެއވެ. ދެން  މިހުށަހެޅިރަން  އޭރު  ޓު  ރާންސްޕޯފް ޓްމިނިސްޓްރީ އޮ، "ތީ އޮފައި 

ސިވިލްއެން ދަތުރުފަތުރުޑް  ބަދަލުަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތުެގ  ޭއވިޭއޝަންެގ  ހަވާލުކޮކަންކަމުެގ  ސަރުކާރުެގ  ށްފަިއވާ   

 ށް. ބަރަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން ޅުަގނޑު ފުރުޞައަ. ޮގތަށްއެ   "ޒާރާވު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ
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 ޭއިވއޭޝަން އެހެން ވިލްޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިފް  މިނިސްޓްރީ އޮނަގޅު ބަދަލެއްހެން.  ރަ  އީހީވަނީ މިއަޅުަގނޑަށް  

ފަ ބައެއް  ނަމާރަހައޮތީމަ  ުވޒާރާތަކުެގ  ސަރުކާރުތަކުން  ބަދަލުކުރާއިރުގައިށް  ޕޯޓްފޯލިއޯ  އެއި    ، ކަންކަން   

ަގބޫލުކުރެވެނީ.  ކަމަށް   މާ ފުރިހަމަތްޮގތްރު މި އޮ. އެހެންވީާމ، މިހާފަހަރުލުކުރޭ ބައެއްބަދަ ލިއްޔަތުތައް ވެސް  މަސްއޫ

ކަންކަ ވު ލުކޮށްހަވާތު  ަމސްއޫލިްއޔަ  މުެގދަތުރުފަތުރުެގ  ސަރުކާރުެގ  ނުޖަހާޒާރާ. ސީފައިވާ  ނަން  ިމނިސްޓްރީެގ   .ދާ 

 މި ޮގތަށް ބާްއވަން.   ވޭކުރެށް ތާއީދުއަޅުަގނޑަ  ،މަށްއެކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންޮގސްދެްއވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނުސް ޢަލީޔޫ ޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރުހޮ

 . ދަންނަަވއިލަން. ޝުކުރިއްޔާ  އީދުކުރާ ވާހަކަށް ތާވެސް މިޮގތަށް އޮތުމަ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުމި މާއްދާއަށް  މި  ކޮމެންޓެްއ  އިތުރު  ބޭފުޅަކު  ެއްއވެސް  އޮތީމަ،  ލިބިފައި  ތާއީދު  ރަްއވަން ކު  މަށް 

 ( ފަހުޅަކަށް)ަވުގތުކޮ ނަން. ޓަށް އަހާވޯ ، އަޅުަގނޑު ބޭނުންފުޅުނުވާނަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން މެން ދެން ދާނަޅުަގނޑުއާދެ! އަ ޅަކަށްފަހު( )ަވުގތުކޮޯވޓަށް މި އެހީ.  ށް، މި އިޞްލާޙައާދެ! ައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ

ާގނޫނަ   ،ވީމާހެންއެ މި  ހުށަހަޅާއާދެ!  ނިމުނީށް  އިޞްލާޙު  ހުރި  ދަ  ފައި  ިމ  ދެން  ދުއް   ނީއިނޭގތޯ.  ވާ  ކަނޑުަގއި 

ދުއް  ާގނޫނަށްއުޅަނދުތައް  ބެހޭ  ހު  ވުމާ  އޮށަހަޅާއިޞްލާޙު  ބިލަށް.  ފައި  އަޅުަގނޑު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތް  އާދެ! 

ފަިއ ހުށަހަޅާވެސް   ބިލުަގއި  މިލާޙު.  އިޞް  ެގވުމާ ބެހޭ ާގނޫނުދުއް   ނދުތައްވާ ުއޅަދުއް  ކަނޑުެގ އިނޭގތޯ.  ފަށާނަން

ެއއީ  މި   އިޞްލާޙު.  އެއް  )ށ(ެގ    6ާގނޫނުެގ  އެ  އޮތީ  މާއްދާެގ  ނަ  27ވަނަ  އިތުރު  ންވަނަ  ފަހަތަށް  ބަރުެގ 

ވަނަ   6  ެގނޫނުބެހޭ ާގވުާމ  ވާ ުއޅަނދުތައް ދުއް ކަނޑުަގިއ ދުއްއިނޭގތޯ،  ިމ ާގނޫނު  ތުރުކުރަން.  ތަކެއް އިދުއިަގވާ 

އި އޮންނަނީ މި ާގނޫނުެގ  ފަ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް  6  ،އިދު ހަދަން ބާރުދޭ މާއްދާއެއް. ެއޮގތުންކީ ަގވާ އަމާއްދާ

ންނައިރު އެބަ ޮއވޭ މިހާރު މި މޭރުމުން. އޮ   ދަން ޖެހޭނެއޭން ހަދަންޖެހޭ ތިރީގައިވާ ަގާވއިދުތައް މިނިސްޓްރީން ހަދަށު

ެގ ގަވާއިދެއް ން  ންބަރުެގ ފަހަތަށް އިތުރު ތިވަނަ ނަ  27އެހެންެވ،  .  ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ ވާހަކަ  ަގާވއިދެްއެގ  27
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ޮއންނަނީ.  ވާ މި  އިތުރުކޮށްފައި  ސަރަޙައް  -28  ،އެޮގތުންހަކަ  ކަނޑުެގ  ހިރާއްޖޭެގ  ވަިއެގ  ދުަގއި  ކަނޑާއި  ންާގ 

ރެދަތު ެއންޑް  ސަރޗް  އޮޕަރޭރުފަތުރުެގ  ހަސްކިއު    ކަންކަން އެ،  ތެރިވުމާއިއެހީކުރުމަށް  ނާދަރުޝަންތައް 

އު  -29ވިލަރެސްކުރުން.   ދުްއވާ  ދިމާކަނޑުަގއި  އެކްސިޑެންޓުތަްއ    ވާޅަނދުފަހަރަށް  ހާދިސާތަކާއި  އެކިއެކި 

  ޔަަވޅުތައް އަޅަން ޖެހޭ ފި،  ކުރުމަށް އެފަދަ ކަންކަމާ ބެހޭޮގތުން ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއިޤުތަޙުޤީ

ކާއި ތަފާސްހިސާބުތަްއ  ޤީޤުތަތަޙު ތަކާއިތަކާއި ދިރާސާހޯދުން ެގ ދާއިރާގެ ފަތުރުެއއްަގާމއި ކަނޑުެގ ދަތުރު -30.  ޅުންއެ

ެއކުލަަވއިލަން  މި ކަންކަމާ ގު ،  އިއެްއކުރުމާ ކަންތައް ން. މި ތިން  ކުރުޝާއިޢު   ލައިޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާޅިެގން 

 ލާނަން. ހުޅުަވއި ަގނޑު ފުރުޞަތުއިނޭގތޯ. އަޅު  އޮތީއިތުރުކޮށްފައި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ

މުޤަ މީަގއިޝުކުރިއްޔާ  ެގނަ  އްރިރު.  ާގނޫނަށް  ކުރީަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑު  އިވެސް  މެން ބަދަލުހެން 

އެ ަވުގތަކު އެ އޮންނަ    ހަމަ  ަގއި އަޅުަގނޑުތޯރިޓީެގ ބަދަލު މިނިސްޓްރީ އޮރާންސްޕޯޓުެގންނަންވީ. ޓްވެސް  މިއަށް  

މެންޑޭޓުވުޒާ އެ  ޮގތަ  ރާއަކަށް  އެދޭ  ލުންން ކަށް  ައޅުަގނޑަ  މީެގހެން  ބުއްދިވެރީ  ހީވަނީ  ވާއިނ  ށް  މި  ހަކަ  ޭގތޯ. 

 .  ވައިލީ. ޝުކުރިއްޔާދަންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. އޭރުން  އް. އޮން ރެކޯޑު ކޮށްލަދެއްވާކުރަްއވާ ބޭފުޅެ ޅުމަށް ތާއީދުހެމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށައާދެ! ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ  

 ، އަޅުަގނޑު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ހަމަ  އާދެ އެއީ  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  އި!  ެގނައި  ާގނޫނަށް  އެ  ފަހަރު  ކަމަށް ޞްލާޙުކުރީ  އިޞްލާޙެއް  ފަދަ 

 ޝުކުރިްއޔާ.  ، ތާއީދުކުރަން.. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިދާރީއަ އެ ޒުމޭޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކޮށްލަދެއްވާ ން  މިނިސްޓްއެ  ހެންވީމާ،  އޮތޯޮގތަށް  ނުވަތަ  ކަމަށް  ކަމަށް ރީ  ރިޓީ 

ތަންތަން  ހުރި  ތަންތަން،  ބަޔާންކޮށްފައި  ހުރި  ޖަހާފައި  ުއޅަކަނޑުގަ   ނަން  ދުއްާވ  ބެހޭ އި  ދުްއވުމާ  ނދުތައް 

ކަންކަން    ހާ ބެހޭ އެންމެވަނީ ކަނޑުދަތުރުފަތުރާތީ މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ  ަގއި އޮޝަންޑެފިނި.  ާގނޫނުަގއި
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ުވޒާރާ ވަ  ހަވާލުކޮށްފަިއވާ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މިނިސްޓަރު  ދެން  ބެހޭ  ދަތުރުފަތުރާކަނޑު،  ނީކަމަށް.    އެންމެހާ  

ޓުަގއި އެ ސް ތެރޭަގއި ޓެކްާގނޫނުގެ ؛ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ވުޒާރާެގ ަވޒީރު ކަމަށް. އެހެންީވމާ، އިތުރު އެހެން

ދެ!  އާހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ  .ރުމިހާ  ނަންތޯތްތޯ އަޅުަގނޑަށް ޗެކުކޮށްލަދެއްވަފާޮގތަށް މިނިސްޓްރީެގ ނަމެއް ލިޔެފައި އޮ

ދާއިރާ މެހޮޅުދޫ  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅާންބަރުެގ  ދާއި  ،  ތާއިދުކުރައްވާހުޅުމާލެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އޮތް    ފައިރާެގ 

، ޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނޫން އެން އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު  ރީޓުަގއި މިނިސްޓްސްާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި ޓެކް  ، އެއީ މިހުށަހެޅުން

ތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ ާގނޫނު  ެގ ޮގަވންޓު މިނިސްޓްރީލަރެއެ    ،ސްޓެއްހުރި ހުރިހާ ޓެކް  އެޮގތަށް ރިފަރކޮށްފައި

އިޞް  ޞްލާޙުކުރިއި އިލާޢިބާރާތުން  ބޭފުޅެޟުޢުތިރާޙުކުރަން.  ޯވޓަކަށް    ނެތް  އްކުރައްވާ  އަޅުަގނޑު  ަވންޏާ  ކަމަށް 

އި ބޭފުޟުތިރާޢުނާހާނަން.  ހުންނެވިތޯކުރައްާވ  އެބަ  އިނޭގތޯ.    !އާދެ؟ ޅަކު  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްވެއްޖެ 

. ެއއީ )ށ(ެގ އޮތް ތިން ކަމެއްހިމަނާފައި  ތް ބިލުަގއި  ޅައިފައި އޮހުށަހަ  ލާޙުޞްމިހާރު އި  ،މި އޮތީ ބިލުގައިދެން  

ވާހަކައަޅުަގނޑު  30އަދި    29،  28 އެ  ރެކޯޑު  އޮން  ކުރިން  ދަންނަވަ ؛  ޓެކްސްޓު  އަޅުަގނޑު  ފައި އިލާެއ  ވާނީ. 

ހުޅުވާ މި  ބޭފުޅަކު  ފުރުޞަތު  އެްއވެސް  ތިލަނީ  އަކުމި  އިރަށްން  އެއްވެސް  ނުވަތަ    އޮތްތޯމެންޓެކޮޞްލާޙެއް    އް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ލަން. އާދެ! ހުޅުމާލެ ދާއިރާބަލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

މެއް  އިތުރު ބޭނު. ހަމަން ޖެހޭ ސަބަބު އޮތްތޯ ސާފުކޮށްލަންމިކަން ހިމަނަ  ތީަގއި،  އިޓަކަ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް

 ؟ ކެްއތޯތަނޫން. ހަމައެކަނި ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ އިތުރުކުރާ މާއްދާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންޑޭޓުޓް އޮތޯރިޓީެގ  މަސްރާންސްޕޯޓު  ހިމެނިއޫލިަގއި  ތެރޭަގއި  ކަންތައްްއޔަތު  ހުރި  އެތަފައި  ތެރެއިން    ކަން ކުެގ 

 ނަށް. ތަ ކޮށްލަނީ މިންސްފަރޓްރާ  ، އެ މަސައްކަތް މިަވއިލީމައު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   ތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އު

 ން.  ވަެގންދަޮގތަށް ކުރިައށްތް. މި އޮދުކުރަންތާއީ ށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު އެ ހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަ އެްއވެސް  އެދިވަޑައިެގންފައި  އެ  ކަށް  ިއޞްލާޙު  ނެތް.  މި  ރަން  ފާސްކު  ޮގތަށް އޮތްމި  ހެންވީމާ، 

 ން ފާސްވީ ޤުފާތިނެތް. އެހެންވީމާ، ިއއް  އްކުރަްއވާ ބޭފުޅެޟު ތިރާޢުއި؟ ތޯންނެވިއެބަ އި  އްޅެކުރަްއވާ ބޭފުޟުތިރާޢުއި

އިތު އޭެގ  ދެން  ކުރިން  އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޕޯޓުރާންސްޓް؛ ކަތް މަސައްރުން    ލުެގބި  ލުމުެގަވއިއު  ތޯރިޓީ 

ކުމަސައްކަ ފާހަގަވެފަ ރުދިޔައި ރިއަށްެގންތް  އޭރު  ހުރި  އި،  އެބަ  ކަންތައްތައް  ބައެްއ  ދުްއާވ  ،  ހުރި  ކަނޑުަގިއ 

ދު އަޅުަގނޑުއުޅަނދުތައް  ާގނޫނަށް  ބެހޭ  އިންކޯޕަރޭޓުްއވުމާ  އަދި  ޓްރާމެން  އެއީ  ކަމަށް.  ޖެހޭ   ސްޕޯޓުންކުރަން 

މަސްއޫލިްއޔަތުތަކު އޮތޯރިޓީ ހުތެ  ެގ  ާގނޫނަމަ  ،ރިރޭަގިއ  މި  ކަމަނުަގއި  ވެސް  އޭރުނެތް  ކަންތައްތަފާހަގަ   ށް  އް.  ވި 

އެކަންއިދާރީ އަޅުަގނޑަށް  ސްކްރީނުންތައްތަ މޭޒުން  އޮތޯރިޓީެގ  އާދެ!  ތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަުގ)؛ އް  ޓްރާންސްޕޯޓު 

އޮތް  ތިާގނޫނުަގއި  ކަނާވަޑައިފެނި  ޔަޮގތް  ފަރާތުންއަަގންނަވަނީ  އާއިނ  ތް  އަދާކުރާ  ރުބޯޓުފަހަުގޭގތޯ.  ަވޒީފާ  ަގއި 

މި ،  ދޫކުރުމާއި  ޖު ސެޓްފިކެޓުއަސް ޑިސްޗާއުފް ކޮމްޕީޓަންސީ އާިއ ކޮންޓިނިއޮޖެހޭ ސެޓްފިކެޓު    ށް ދޭންނަވެހިންދި

އަފަދަ ސެޓްފިކެޓު ުގޅިެގން  އޮޅަތަކާ  މި  މިހާރު  ެއޅުން.  ފިޔަަވޅުތައް  ޖެހޭ  ޓްރާންސްޕޯޓުން  އެކްތް  ނުވަތަ    ޓުަގއި 

ވާތް ފަރާތުން.    ންނަވަނީޑަިއަގތް ޢިބާރާތް ތި ފެނިވަކަނޑުަގއި ދުއްާވ އުޅަނދުތަްއ ދުއްވުމާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި ިމ އޮ

ފަޅުވެރިންއެއީ ތަމްރީނާއި   ުގޅޭޮގ  ެގ  ަގވާއިސަނަދާ  ބާރާއި  ދު ތުން  ދުކަނޑުދެން  ،  ހެދުމުެގ  އުޅަނދުތަްއ  ަގއި  އްވާ 

ެގ ދަށުން އްދާ. ެއ މާތޯރީ ިއނޭގސޮ؛ ންވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށު  15  ެގަވނަ މާއްދާެގ )ށ(   6ހޭ ާގނޫނުެގ  ދުއްވުމާ ބެ

މި   އޮންނަނީ  ބާރުމި  ހެދުމުެގ  ޓްލިބިފަ  ގަވާއިދު  އޮތޯ.  ާގނޫނުގަ ރާންސްޕޯޓު  ތަފުސީރިޓީ  ތަންކޮޅެއް  އެ ލުއި    ކޮށް 

ައޅުަގނޑުވާ އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ޮގތްހަކަ  ދެ  މި  ޮގމެން  ކޮން  ކުރިއަށްތަކަށްކުރެ  މިތޯ  މިހާރުދާނީ.  ތަށް ޮގތްއޮ   

 ؟ ތޯރިވައިސްކުރާނީ ކްސްޓު ޮގތަށް އެ ޓެނޫނުަގއި އޮތް އޮތޯރިޓީ ާގނީތޯ ނޫނީބާއްވާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ެގންނަން އަޅުަގނޑުމެން؛ ބަދަލަށް  މިމިހާރު  އިޞްލާޙުަގއި  ލިބުނު  މި؛ ނަށް  ފަޅުވެރިންެގ  އާދެ!  އިޞްލާޙުަގއި   

ސަނަދާތަމްރީ ހެދުމުެގ    ނާއި  ަގާވއިދު  ނަންބަރު  ުގޅޭޮގތުން  ާގނޫނު  ުއޅަނދުތަ  78/69ބާރު  ދުްއވާ  ްއ  ކަނޑުަގއި 

ކުން  މަތްއޮތުއޮ ލިބިދީފައި  ރަށް މިނިސްޓަބަރުެގ ދަށުންނަންވަނަ    15ެގ  )ށ(  ެގަވނަމާއްދާ  6ާގނޫނުެގ  ވުމާ ބެހޭ  އްދު

  ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ އެ ބައިެގ  އް ދިމާވެދާނެތީ  ބައި މީަގއި ހިމެނިފައި ނެތީމަ އެއަށް މައްސަލައެމުެގ  ޅުޔަވަޅުއެއަދި ފި

  ވާހަކަ.  ޅުަގނޑަށް ފެންނަށްލަން އަފާސްކޮމަނާފައި ެއކަން ހި ،ބައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ސަނަދާ ެގ ތަމްރީނާއި  ފަޅުެވރިންއިލާނަން. އެއީ  ޞްލާޙު ދަންނަވަތް އިމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮއަޅުަގނޑު އެހެންވީ

ދި ަގިއ  ފަހަރުާއުގބޯޓު  ުގޅޭޮގތުން އަދާކުރާ  ދޭންނަވެހިންވަޒީފާ  އާުގބޯހެން މެންކޮ؛ ޖެހޭ  ށް  ެއކަނިތޯޓު  ؟ ފަހަރު 

ބުންނޭފަޅުވެރި ވެސް  ނީމަ  އެއްޗެއް  މެންބަ.  ..ހުރިހާ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  )އޮފް  އާދެ  ރުން 

ޑިއަޅުަގނޑު ރެކޯޑު  ދަ  އޮފް  އަސްކަސްކޮށްމެން  ކޮމެޓީޅު ލާފަިއ  އެންމެންނަށް  އެއްބަސްެވވުނީ  ަގނޑުމެން  މި  ަގއި 

މިނިސްޓްރީއާ އަ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ބާްއވަންން  ޑުމެަގނޅު އެްއކޮށް  ސްޓޭންޑަ ބައްދަލުވުމެއް  ައއި.އެމް.އޯ  އެއީ  ާއ  ޑްސް. 

  ޓުމާ މި ކަންތައްތަކާ ، މިންަގނޑުތަްއ ބެހެއްފަހަރުެގ ކަންތައްތައްއުޅަނދު  އި،ސެންސް ދިނުމާރާއްޖޭެގ ލައިށް  ތައެްއޮގ

ހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން  އެކޮށްލަން.  ންޓިފައިބައިތޯ އަިއޑެ ކޮކީހުތަކަލާޖެހޭ އިޞްށް ެގންނަން  ޮގތުން މި ާގނޫނަޅޭ ުގ

ބަ މިނިސްޓްރީ ވުއްދަލު އެ  ދަންނަބޭފުޅުންނަށް  ެގމަށް  އަ ނަވާ  ކުރީަގއި  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ހިޅުަގނޑުން.    ންިގމެން 

އުވަ  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީ  ހިމެނިފައިޓްރާންސްޕޯޓު  ާގނޫނުަގއި  އެ  ާގނޫނައިލިއިރު  މި  ނަަމވެސް  ފަހަރެއްަގިއ  ށް  ، 

ރީނުެގ  ސްކް؛ ބަލްމި ޓޭހާރު ތި ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ   މިށް ަގބޫލުކުރެވުނު އަނެްއ ކަމަކީތުރުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމައި

ރާއްކަނާ ެއއީ  ފަރާތުަގިއ.  ކަނ ތް  އުޅަޑުޖޭަގއި  ބަނެގ  ތަންތަނުަގއި  ދު  މިންަގނޑުތަ  ހުންނަންންނަ  ްއ  ޖެހޭ 

މަރާމާ،  ާމއިޅުޑައެކަނ މިންަގނޑުތައުޅަނދުފަހަރު  ކަނތުކުރުމުެގ  ެއްއަގމާއި  ،  އި ޑައެޅުމާއް  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެައށް 

ާމވަޑިކަ ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު މިންަގނޑުެގ  ަގބޫލުކުރާނޭ  ބެކަނ  ތައްން  މާޑައަޅައި  މި  ޓްރާންސްޕޯޓު އްދާ  ލެހެއްޓުން. 

އި ދުްއވާ އުޅަނދުތަކުެގ   އެކްޓުަގއި ނުވަތަ ކަނޑުަގޓު. ޓްރާންސްޕޯކޮޅެއް ތަފުސީލުކޮށް ތަންއިނީ  އިގަ ޓު އެކް  ތޯރިޓީއޮ

ތަން އިނީ  އިނީ؛ ކޮޅެއްާގނޫނުަގއި  މެންޑޭޓުަގއި  ހި  .އާދެ!  ނެތްާގނޫނުަގއި  ދުވަހު  .  މެނިފައެއް  އެ  އެހެންވީމާ، 

ވާހަކަ މިއަޅުަގނޑުމެން  އޮތޯރިޓީ  ދެއްކީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ެއ  ާގނޫނުަގއިހާރު  ާގނޫނުަގއިކުރީެގ،  ޢިބާރާތް އޮތް     

ލަން.   ފުރުޞަތު ހުޅުވާއަޅުަގނޑުން.  ނދުތައް ދުްއވުމާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި ހިމަނައަޅުަގނޑުމެން ކަނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަ

ައޅުއާވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ) ފުރުދެ!  އަރުވަނީ  ަގނޑު  މި  ދާއިރާެގ  ޞަތު  އުތުރު  މުޙައްމަދު ބަރު  ންމެމައްޗަންޮގޅި 

 ށް. ރަޝީދަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

 އަނެކަތި.   ކުރީެގ؟ ދައްކާލަދެްއވަފާނަންތޯއަދި އެ ލިސްޓު   ؛ނޑު އަޅުަގއާދެ! 

 

 ފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަށް
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  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ވަނަ    1ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ    6. އެއީ  ވާ އިޞްލާޙެއްއް ޅުށަހައެބަ ހުބަރު  ންމެމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާިއރާެގ  އާދެ!  

 ! ެގންޮގސްދެއްވާރަން. ކުރިއަށްތް ބަދަލުކުބާރާެގ ޢިބަރުނަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

އަޅުަގނޑުއާދެ )  ވަނަ  6ންވޭ  ނުބޭން  ޙުކޮށްލަިއޞްލާހަމަ    !  ނަ  1ެގ    (ށމާއްދާެގ  ންބަރަށް ވަނަ 

ޓްރާންސްޕޯއިތުރުކޮށްލަދެްއވުމަ ެއއީ  އޮތޯރިށް.  ާގނޫނުެގޓު  އި  ޓީެގ  އެްއ  ންމެންޑޭޓުަގިއ  ؛ ހަމަރާ  ބުއަނ  ކަންތައް 

ފުރިހަމަކޮށް އިނީމަ،  ވަރަށް  ާގނޫ   މި  އޭތި  އިން  އެ  ތެރެއަށް  ހަމަ  ެގނެހަމަ  ނުެގ   ެގރާއްޖޭ  ސްދިނުމަށް.އަނބުރާ 

ތަނުަގއި ތަންކަނޑުއުޅަނދު ބަންނަ    . ރާއްޖޭެގއޯކޭ. ރަނަގޅުތާދޯ  ށްފަހު(ތުކޮޅަކަ)ވަުގ.  ނޭނުވެސް ފެ؛ ދު އުޅަނކަނޑު

މިންަގ ޖެހޭ  ކަނހުންނަން  މަރާމާ،  އި އެޅުމާޑަ ނޑުތައް  މިނަްގނޑުތަުއޅަނދުފަހަރު  ކަނތުކުރުމުެގ    ، އި ޑައެޅުމާއް 

ކަނޑުއުޅަނދުއެެގ  ރާއްޖޭ ެއއްަގާމއި  ަގބޫލުކުރު؟ ކޯްއޗެކޭވަނޑާން  ؛ ތައް ތެރެކުރާ   ތައްމިންަގނޑު  ންމާަވޑިކަން 

 މަށް. ތި ެގނެސްދިނުބަރުެގ ދަށަށް އޭންއާދެ! އެ ހަމަ އެ ނަ  ލެހެއްޓުން.ޑައަޅައި ބެކަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތުތާއީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހާރޫން. އްޒަތްތެރި މެންބަރު ! އި ދެއާ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ެއ    ،ޮގތަށް . މިހާރު އޮތްރުކޮށްލަން ފެންނާތީވެޅެއް އިތުކުޑަ ތަންކޮ  އަށްމުެގ ތެރެށަހެޅި ހުށަހެޅުހުއަޅުަގނޑަށް ދެންމެ  

ބޭއްލެވެލަށް އޭތި  ުގޅި ވު  ެއއާ  ބަދަލުަގއި  ދުނިޔޭެގ  ުމެގ  އޭނޮލޮޖީއަށް  ކްޓެެގން  އެއްކޮށް  ބަދަލުތަކާ  ތި  އަންނަ 

އި ެގންރިވިުއކުރަމުން   އަޅުަގނޑަދިއުން  ފެންނާތުރުކޮށްލަން  ހުރި.  .  ތީވެށް  އެބަ  ެވސް  ސަބަބުތަކެއް  ދެން  ޭއަގއި 

ފައިބަރު ބަ  ރާއްޖޭަގއި  ދޯނި  މިސާލަކަށް  ޮގތް  މި  ހުރިންނަ  އަމިހާރު  ސިސްޓަމަކަށް  ޓަކިއުލޭރ  ޕްރިންޓިންގ  ރު 

ކު އެާއ  މައަށް ައއިސްދާނެ. އެކަވެހިރާއްޖެެވއްޖެޔާ އޭތި ވެސް ދިހެންޤައުމުތަކުަގއި. އެބަދަލުވެފައި ދުނިޔޭެގ އެހެން  
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ސްޓޭ އަނެއްކާ  ންޑަ ުގޅޭ  އޮެވއްޖެޔާ  ނުހެދި  ވާނީޑެއް  ުއނދަުގލަކަށް  އަބޮޑު  އެ  އެހެންވީާމ،  ބަދަލުތަކާ .  ންނަ 

 އުން. އުކުރަމުން ެގންދިރިވި ޮގތަށް އެއް 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދުނަފުށި ދާއިރާެގމަ

 ޅުއްވި ިއޞްލާހަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  އެ ހުށަހެބަރު މައްޗަށްޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސް ޢަލީ ެގ މެންބަރު ޔޫނުޅުދޫ ދާއިރާހޮ

 ައޅާތްޮގތުން ވިރުވާޖީ އޮލޮސާލަކަށް މިއަދު ދުނިޔޭެގ ޓެކްނޮ މީަގއި. މިމެއް ބަ އޮތް ކުޑަ ކަންބޮޑުވުެވސް އެއަޅުަގނޑު 

ހުރޭ  ފެކްޓަރީތައް އެލު  .އެބަ  ކަހަލަ  ޑިންީގ  ކުދި  އެްއޗެހިމިމިސާލަކަށް  މާވަޑި ނުހުންނާއި  ޭއަގ  .ނިއަމް  ޔާ  ނެ 

. މިސާލަކަށް ފަވިރުވާ  ޑިންީގ  1000  ފާނެއަޅާދުވާލަކު  ފެކްޓަރީން  ްއޗެހި.  ރުވާފަިއ އަޅައި އެ. އެއީ ވިޓްފިކެޓެއްސެ

ެއއްޗެ  ެވއްޖެޔާ އެއީ އެތެރެކުރާ މީހަކަށް ވަރަށް ބައިވަރު ތަކުލީފުތަކެްއ  ކެޓު  ޓްފިާމވަޑިޔާ ސެ  އްަގއިއެފަދަ  ހޯދަން 

 .މާކުރަނީ. އެހެންވީަގބޫލު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނެއުފުލަން ޖެހޭ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މައް ހުށަހަ ގޮ ޗަންއާދެ!  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މެންބަރުނަފުެގމަ  ،ޅުއްވާ ޅި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ށި 

އޮދުކުރައް ތާއީ އެބަ  އިޞްލާހެއްަވއިފައި  އިޞްލާތް  ެއ  އަޅުަގނޑު  އިޢުތިރާ.  އިންއްކުރަ ޟުޙަށް  ބޭފުޅެއް  މި ވާ  ތޯ 

ކަބަލައިލަނީ.   އިނޭގތޯމަށް  ނެތް  ފާސްވީ  އަވަންޏާމު  މިއަދުެގ13:30ން  ޅުަގނޑުމެ.  މި ަގއި  ބައްދަލުވުން   

  ބައްދަލުކުރާ  ށްކޮއްއެ  ބޭފުޅުންނާރީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްނީ އެންމެ ބިލެއް. އަޅުަގނޑުމެން  . ދެން އިނިންމާލަނީ

  . އުކަތް ކުރިއަށްެގންދާނަން. ތެންކި ބިލުެގ މަސައްދެން އިން ، އެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ދުވަހު
 

_______________ 


