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 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަފަނަރަ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19

 (ދުަވސް އަންގާރަ) 2019 ލައިޖު 2

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصحله آ ىلعو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން.މެންއިްއަޒތްތެރި  41ށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ޖަލްސާއަވަގުތު  މި

 

 ން ކުރުލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/15އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ ، އެޖެްނޑާ އިޢުލާންކުރުން.3އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

  އެންގުން ސަތުން އަންގާ ޔާ ރި  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން އަުޅގަނޑު ބޭނުން. ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުންާގއެންގުތުން އަރިޔާސަ

 ގެ ޖަލްސާގައި އަދި ކޮމިޓީތަުކގެ އި މަޖިލީހުގައެކި މައްސަލަތަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި އެކި 

ަތއް ަގިއ އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތްބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅދައްކަާވއިރު، މައްސަލަތަކު 
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، އަދި އެ ކައިތެރިކުރުމަށްޓައަބުރު ރަްއކާ ތަކުގެ ކަރާމާތާއި އި ަމއްސަލަތަުކގައި ެހކިބަސް ދީފަިއވާ ފަރާތް ނުވަތަ ިވކްޓިމާ

ށް، އެގޮުތގައި އެ ރައްކާތެރިކަްނ ތެރިކޮފަރާތްތައް ރައްކާކިބައިން އެ ތްތަކަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވެދާނެ މީހުންގެ ފަރާ

ތްތެރި މެންބަރުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ަފރާތްތަކުގެ ނަމާއި ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރެއްވުމަްށ އިްއޒަ

ކަތް ހިންގުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް އަޅުގަނޑު ޑަިއގެންނެވުމަށް ަދންނަވަން. މިއަދުެގ ކޮމިޓީ މަސައްވަ ސަމާލުވެ

ޓީ ޮކޓަރި މިޓީ، ކޮމިމަށް ހޮއްެވވި ވަގުތީ ކޮމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ިއޞްލާޙުކުރެްއވު ،ޖަހާިއރު 10 ދަންނަވައިލާނަން.

މިީޓ ކޮލާ ކޮމިޓީ، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަ ،ޖަހާއިރު  10މާރާުތގަިއ ހިނގާނެ. އިައއު ؛ ަގއ5ި

ޖަހާއިރު،  11ގައި.  1، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި ޓީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމި ،ޖަހާއިރު  11ަގއި.  3ކޮޓަރި 

 ޓީކޮމި ގެ ކޮމިޓީ، ގުޅުންތަކު ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރީޖީ ،ގައި  11ގައި.  2، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޓީޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމި

ގަިއ  11:15ގަިއ.  4ކޮޓަިރ  މިޓީކޮހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ެޖންޑަރ ކޮމިޓީ،  ،ގައި  11ަގއި.  3ކޮޓަރި 

 2ަގއި.  5ކޮޓަރި  ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ،ޖަހާއިރު 1ގައި.  5 ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރިޓީޢީ ކޮމިއިޖުތިމާ

، ޓީސްޓޭޓް އޯްނޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމި ،ޖަހާއިރު 2ަގއި.  2 ރިކޮޓަ ކޮމިޓީމިޓީ، ޖުޑިޝަރީ ކޮ ،ޖަހާއިރު

ގަިއ  1ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ޖަހާއިރު  3ގައި.  2އަނެއްާކވެސް ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ހިނގާނެ. 

 

 އިބުތިދާއީ ބަހުސް  .5

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ބާރަށު ދާއިރަގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ންތުކާރުގެ ފަރާސަރު ،ުޅގަނުޑމެން މިއަދ މި ފަށަނީސް އަ ބަހުއީތިދާއިބު

ރި ބެހޭ ބިލު. ބިުލ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ިއއްޒަތްތެ ީފ ތަރިކައާަސގާހިރާއްޭޖގެ ދިވެ ،ހުށަހަޅުްއާވފައިވާهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

ިއ ގަ 2019ޖޫން  16ން އިއްވާފަިއވަނީ ލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުގަންަނވާނެ. މި ބިަޑއިމިނެޓު ލިބިވަ 10މެންބަރަށް 

ބާރަށު  ،ގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީސާވަނަ ޖަލް  11ވަނަ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  19 ،ބޭއްވުނު

ގަިޑއިރު.  4ލަ ވަނީ ޖުމު ކަނަޑއެިޅފައިށްމި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަهللا. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 21މިނެޓާއި  20ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ންިސކު 30މިެނޓާއި  24ގަިޑއިާރއި  2 ނަވާނެއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ލިިބވަަޑިއގަން

 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  13މިނެޓާއި  16ސިކުންތު. ޕީ.އެްނ.ސީއަށް  21ިމނެޓާއި  20ތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ންސިކު

 30މިނެާޓއި  3ޑައިުނަގންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތރި ެމންބަރަކަށް ިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވެވަ . ވަކުންތުސި 8މިނެޓާއި 

 هللا. ބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުންސިކުންތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތރި މެ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

އިގެ ބިލު ކަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތަރި ،ުރގެ ފަރާތުން. ސަރުކާްއޒަތްތެރި ރައީސް`. ޝުކުރިއްޔާ އި 

ބެހޭ  ގެންާދނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިަކއާމަސައްކަތް ކުރިއަށްހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނުޑ މި 

ރުތަާކިއ އާސާ ގެޖޭވެހިރާއްދި .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ކަމެއް.  ނޫނެއް އޮތުމަކީ ބޭނުންތެރި އަދި ހަމައެހާމެ މުހިއްމުގާ

ޑު ދެކެން. ނައޅުގަކަމުގަިއ  ކަެމއް ކުެރިވފައި އޮތުމަީކ މުހިއްމުމާޔަތްހިނޫަނކުން ގާފީ އެިކއެކި ތަންތަނާިއ ަތރިކަ ސަގާ

  ތަންތަންގޮުތގައި މި ެރިވފައިވާކުދި ރަްއކާތެރި އަމާޔަތްކުެރވިފަިއވާހިން ނޫނަކުގާފަދަ މި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް 

މާޔަތްކުރާނެ ގޮތާިއ މިފަދަ ހިންތަން މި ބިލުގައި މިފަދަ ތަ އް. އަުޅގަނޑުމެންކަމެ އްމުފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބޭނުންތެރި މުހި

ބަިއ  ގެންދާނެ ގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު އަދި އެތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންލުއޮތް ޖީ ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށް ައންނަން

އަމިއްަލ  ން ޙިމާޔަތްުކރުމަކީ ދައުލަތާއިތަތަން ،ަތރިކަާއއި ،ޒަތްތެރި ރައީސް، އާސާރުަތކާއި . އިއް ފައިވާނެއިހިމަނަ

ގެންދާނެ ގޮުތގެ އުސޫުލތަކާއި ހަމަތައް މި ބިުލގަިއ އެ ކަންކަން ކުރިއަށް  ،ަގއި ކަނަޑއަަޅއިމުކަ ގެ ޒިންާމއެއްފަރާތްތަކު

 ،ަލއިއިަލވަކުފީ އަދި ާއސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކައިެގ ލިސްޓެއް އެގާސައެްއކޮށް މައެއާ ހަބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. އަދި 

ކަނޑައެޭޅ އެކަމަށް އަދި  ،ނގާނެ ގޮތާއި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާ ހި އްންތައްތަނުގެ ކަތަމި ތަން ،ބެލެހެއްޓި ،ދަފްތަރުކުރެވި

 . ައދި މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް ނޫނުގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާނެގާ މުއައްސަާސއިން އެ ކަންކަން ގެންދަންވާނެ ގޮތް މި

ވެސް މި ިބލުގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއވާނެ.  ކަންކަންމި  ،ުގމާއި ހިންަގވާއިދު އެކުަލވައިލުމާ  ގެންދިއުމަށް ޓަަކއިކުރިއަށް 

 ގޮާތއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކައަށް ެގއްލުންދޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވޭނެ .ރި ރައީސްތެއިްއޒަތް

 .ރަީއސް ާވނެ. އިްއޒަތްތެރިދަބު ެވްސ މި ބިލުގައި ކަނަޑއެޅިފައި އަ ކުށަށް އް ކަމަށް ކަނަޑއަަޅއި  އެއެއީ ކުށެ

ިދވެހި  އަދި  ،ދީފައިވާ ައގުބޮޑު ތަިރކަާއިއ އާސާރުތަކާ ސްށް ގެނެ އަމަހަ ގެ ކާބަފައިން ައޅުގަނޑުމެންނާންއަޅުގަނޑުމެ

މެންެގ އަންނަން އޮްތ ޑުމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން އަުޅގަނހިކޮށް ތެރި އްކާރަ ނޫނީ ،ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ގޮުތގައި ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަާކއި ހަދަންޖެހޭ  ގަޅުޖީލުތަކަށް އޭގެ އެންމެ ރަނ

ފުޮކށް ސާ ވަރަށް ބެހޭ ކަންތައްތައް ިމ ބިލުގައި ާކއި އަދި ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުންތަކާތަގަާވއިދު

 ގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ހުންނަނަކީ ދުނިޔޭތައް. އާސާީރ ތަންބަޔާންކުރެވިަފއިވާނެ. ތަރިކަައީކ އަގުބޮޑު ޚަޒާނާއެ 

 އި ދީގެން ބަލަހައްޓަ ޚާއްޞަ ސަމާުލކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ،ބަލަހައްޓާ ފަދައިން ނޫނީ، ފަދައިން

ން، އަުޅގަނޑުމެން އެ މަަސއްކަތަށް މިއަދު ފަުރވާތެރިެވ މުމުދަލެއް. އެހެންކަ  ، ޚަޒާނާއެއް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ައގުބޮޑު

ްއާޔ ެވއްޖެ އަުޅގަނޑުމެންެގ އާސާުރތަކާއި ތަރިކަަތކަީކ ެއއީ ައގެްއ ނެތް ނޫނީ ،ަނމަ ނުކޮށްފިއެ މަސަްއކަތް 

ަގިއ މުކަ  އެއްެޗއްއޮތް ޖީލުތަކަށް ފެންނަން ނެތްނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައންނަން ނޫ ،ގެއްިލގެންދާ ެއއްެޗއްގެ ގޮުތަގއި

ހުރިހާ ކަމަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެ. އަދި  ން ހިނަގއިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގައި މިފަދަގެވެ

ޓަކައި ންގުމަށްެއ މަސައްކަތް ހިެއއްކޮށް މި ދެންނެިވ ބިލުން އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކަތައް ބަލަހައްޓައި ހަމައެއާ
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ގެ ބެލުމުގެ ސީޖެންއެއެ  ،މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެޖެންސީއެއް އުފައްަދއި ގެބެހޭ މިނިސްޓްރީ ދައުލަތުގެ ކަމާ

ވާނެ. އިގަިއ ކަނަޑއެޅިފަ ގެންދާނެ ގޮތް ިމ ބިލުގޮުތގަިއ ކުރިއަށް  ރިހަމަންަކން އެންމެ ފުކަދެންނެވި  ދަށުން މި

 އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އެންމެ ބޮޑު ންއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މިއިދިވެހިރާ ،އެެދނީ ންކަމުން، އަުޅގަނޑުހެއެ

މި އި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިސްނަްނގަވަ  ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުންގޮތަކަށް މި ަކންތައްތައް ކުިރއަށްނިވި މަންފާ ލިބެ

ވެސް  ސްބަދަލެއް ގެނެ ކަމެްއ ގެނެްސ ވެްސ، އެ އެމަނަ އޮތް އްބަދަލެ ހޭޖެނޫނީ ގޮތުން ގެްނނަންގާބިލަށް 

 ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްދެވޭެނ އްއާސާރުތަ  ،ދެންނެވި ތަރިކައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ތުންނަްށ ޔިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއް

މި ވެސް  ރި މެންބަރުންތެގެންދިއުން. މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ނޫނަކަށް ހަދައިދިނުމުގެ ގާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ހާދު ޤްޞަނުންވާ މަސިލުކުރަން ބޭހާ ންބިލު

ރަށް ތުދުތައް އިޤްޞަމަ ނުންވާސިލުކުރަން ބޭހާމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަީކ ެއީއ އެދުމެއް. އެހެންކަމުން، ިމ ބިލުން 

ަގއި ވެްސ މުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމު  އޮތް މަކުރުމަށް ޓަކައި ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލެއްހަފުރި

 ރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ. ހަށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީގެދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މި ިބލު ރައްޔިތުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ފުރުޞަތަށް ބަރުއެދިަވޑަިއގަންަނވާ މެންވަން ދައްކަ ފުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަ

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެން. މާފަންނު މެދުވުން އެއެދިަވޑަިއގެންނެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ދުަގއި ތިީރގަިއ ޤްޞައާދެ، ބިުލގެ މަ ؛ފީ ތަރިކަިއގެ ބިލުގާރާއްޭޖގެ ސަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އި،ކޮށްދިނުމާފީ ތަރިކަ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރި ގާދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަ ،ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމޭ.  ،ރުކޮށްދަފްތަ ،ގިންތިކޮށްއެތަކެިތ  ،ީފ ތަރިކަ ދެނެގަނެގާގެ ސަޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭ 

ގިނަ ކަންކަން  ފީ ތަރިކައިގެ ވަރަށްގާމަޢުނަވީ ސަ ،ންއިުތރު ިއގެފީ ތަރިކަގާމީގައި އުފުލޭ ސަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހި ރައްޔިތުން ދީފަިއާވ  އަށްތަިރކަ އިރާއްޭޖގަުޑ ބިލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ބޮ ވަރަށް ވޭ. ފާހަގަކޮށްފައި 

ންތަނުްނ ތަ ކުރާ މުައއްސަސާަތކުން ނުވަތަ އެޒުތަންފީ އި ަގާވއިދު ެއކަށައަޅަ  ލުކަމެއް ނުވަަތ ސަރުާކރުންނާއިސަމާ

 ން ގުތު އެތަވަ  ދާރުލްާއސާރުގައި މި ވަނީ ކޮން އިްސކަމެއްޯތ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެދީފައި

ރިީޓގައި ިއނީ ބިދޭސީއެއް. ލޭބަރެއް. ެއީއ ރިސޯޓަކަށް ގެނައި މީހެއް އުކިބަލަހައްޓަން ސެ ންތަ އެ ،ބަލަހައްޓަމުންދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިމއުިޒއަމް  ،އައުޓްޯސސްކޮށްފައި އިނީ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއުިޒއަމް ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 ހުރި  ބިިލއަން ޮޑލަރެއްގެ ައގުހުރި މުދާން އިނީ ެއތާނގައި ބިދޭީސއެކޭ. ެއއީ ިމއުިޒއަމަކީ އެތައްމިވަގުތު ބަލަހަްއޓަ



5 

 

ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ންތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިައދު އަޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނުޑ އެދެން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

ުލ . ދެން ބިލާފައިތަޅަ ތަެކތިތައް އި ހުރިގަ އާސާރުވެސް އޮީތ ދާރުލް ކުރީަގއި ން.ވަލައްބަ ލްއާސާރު ބައްލަވާހެން ދާރު

ީމގެ ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރޭވ  .ނޭކުރާދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް މީގެ ފައިދާ ،ޅުއްވި ފަރާތުން އެަބ ފާހަގަކުރަްއވާހުށަހެ

 އަމިއްަލ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަށް މިނެޓެއްވަރު އިތުުރކޮށްދެއްވުން އެދެން. ފާހަގަކޮށްފައި އެަބއޮތް

 ގެލެރީތައް. ރާއްޭޖގެ ެއކި ާއޓު އިލްއާސާރުތަކާ އަމިއްލަ ދާރު ،ނުން އިތުުރކުރަން ބޭެއއަށް ައުޅގަނޑު .ދާރުލްއާސާރުތައް

މިސާލަކަށް  ؛ލާއިރު ގިނަ ރަށްރަށްއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ވިސްނަ ؛ކަންކޮުޅގައި 

އަތްކަންކުރާ ަބއެއް.  ،ރިބިނދޫ އަތްތެރި މަަސއްކަތް ގައިގައްދޫ ަރއްޔިތުންނަީކ ކުނާވިޔާ ަބއެއް. ދ. އަތޮޅު  .ގައްދޫ

ގިނަ މަަސއްކަްތކުރާ  ނަގާ ަބއެއް. މިހެންގޮސް ވަރަށްއިންކުރާ ަބއެއް. ކަނޑަ ޑާވަ ގަުލގެ ަރއްޔިތުންނަކީ  ރާއްޖޭގެ

 ތަފާތު ބަންނަ ބައެއް. ވަިކ ކިއްސަރަކަށް ަވކި ޏެއްވަކި ަވއްތަރެްއގެ ދޯން ލީމައިއަތޮޅަށް ވިސްނަ  ބައެއް. ރ.

ބަިއވަރު  ރާއްޖޭގެ އެަތއް ،ޖަހާ މީހުންނާއިލިޔެލާ ުތޅާދޫ ،ގައްޫދ ކުނާވިޔާ މީހުންނާއި ،ގޮތްތަެކއް ހުންނަ

ރަްއޔިތުންނަށް ފަިއދާ ލިބޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޖަޒީރާ  ؛ބައިވަރު  ފަންނީ އެތައް ،މަސައްކަތްތެރިން އެބަތިބި. ުކރަހާ މީހުން

ެވސް  ންއެޅެންޖެހޭނެ. އަދި ަކުއންސިލުތަކާ ގުިޅގެ މިުއިޒއަމް ރާއްޖޭަގއި ޕްރަިއވެޓްފަތުުރވެރިން އާދޭ.  ،ރަށްތަކެއް

ފަތުރުވެރިންގެ ފަންސާްސވަަރކަށް ކޮޓަރި ހުންނަ ކޮންެމ ރަށެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ  ،ވެސް އިކޮންމެ ރަށެއްގަ 

ހަމަ އެހެްނ ށް އަރާފަިއ . ރަށަކަ މިީއކީ ނޫންތޯ ނޫނެއްެއހެންނޫނިއްޔާ ރާއްޖެއެއް މިޔުިޒއަމެއް.  ،ގެލެރީެއއް

ހަމަ މިކަހަލަ ރަށްތަކެއް. ހަމަ ދާންވީ ނޫންތޯ. އެކަމަކު ޭވ ސް އެބައޮ ކެރީބިއަންަގއި ވެތަންތާނގައި ވެސް އެަބއުޅޭ. 

ހިން ދިވެހިްނނަކީ ފޭލިވިޔާ ބަެއއް. ދިވެހިްނނަކީ ކަނބުރުވެރިން. ދިވެ ،ިދެވހިންގެ ކަންތައްތައް  އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިަކއާ

ރާއްޖެ އަންނަ  ،ޭދސީންނަށްހުރިހާ އެއްިޗއްސަކީ ބި ްއސެއް އުފަްއދާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، މި އެތައް އެްއޗެ

ފަތުރުވެރިންނަށް ފެންނަން ހުންނަ ތަންތަން. އަދި މީގެ އާޓު ގެލެރީތަާކއި އެިކއެކި ިއވެންޓުތަކުން ރަްއޔިތުންނަށް 

ާޑ އެޖެން ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ޖަޒީާރ މެނިފެސްޓޯގައި ؛އޮތް ޖަޒީރާ ރު މިމިހާ އިފައިދާކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގަ 

ތަެކއްޗަްށ ކަންކަން ކުރަން. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މިދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ މިއުޒިއަުމގައި ހުރި  މިގައި އެބަހިމެނޭ އި ނަވާރަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުގެ ްނގެ މަޖިލީސަމާލުވަން. އަދި މީގެއިތުރުްނ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުަރން ކުރީގެ ރައްޔިތު

ގުތު އާޓު ގެލެރީ ނުވަތަ ހެރިޓޭޖު ޑިޕާޓުމަންޓު ނުވަތަ ވަ މި  ،ފަހަރު ޠާރިޤަށް. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިއުޒިއަުމގައި މި

 ކުންއެފަރާތްތަ މާ،ކަމަށް ތިބި ބައެއް. އެހެންވީ ތިބީ މިކަމަށް ޤާބިލު ބައެއް. މި މިނިސްޓްރީ ހިންގަން ހަވާލުވެ

އަިދ ، މާ. ރާއްޖޭގެ ދާރުލްއާސާރުަތކާއި ތަކެތި ހިމާޔަތްކުރުކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި މަގަށް މި ގެންދާނެ

ހުރިހާ  .ޕާުކ ތެރެއިން ކޮނެފައި އެތައް ބައިވަރު ތަކެތި ފެނުނުފާއިތުވި ވެިރކަމުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސަލްޓަން

ހުރި އެަތއް  ނަގއިއަދި ޭއގެކުީރގެ ވެިރކަމުގައި ވެސް މުލިާޔގޭ ތެެރއިން އެތާ އި،ުއކާލަމިތަނަށް އެތަންއެްއޗެހިތައް 

ގެައށް ގެންގޮސް ވަޙީދު ސަރުކާުރގައި. އެ މައްސަލަ ވެސް އޮީތ އޭ.ސީ.ސީަގއި. އެހެްނވީމާ،  ބައިވަރު ޒަމާްނވީ ތަކެތި
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އާސާރީ ަތކެތީެގ ދައްކަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ  މި އަޅުގަނޑު ؟ން އޭނާ ގެންދިޔަ ތަކެއްޗަށް ހެދީ ކިހިނެއްތޯއޭ.ސީ.ސީ

ދަނުތަކެއް. އެ ެއްއޗެހި އަުޅގަނޑަްށ ޢުންރިހީގެ އެތައް ބަިއވަރު މަރަޕާކުން ވަރަްށ ފަހުން ފެނުނު ރަންވާހަކަ. ސަލްޓަން

އިން މާ، ރާއްޖެ. އެހެންވީންއަރިއަތޮޅާ ހިސާބު ވެސް އަުޅގަނޑަށް އޮތީ ޚަަބރު ލިބިފައި ަގއި ގެންުގޅެނިކޮށްއަރިއަތޮޅު 

އެކި ސަރަހައްދުަގއި މި އެްއޗެިހ  ެއކި ރަށްރަށުަގއި ،ެއކި ތަންތަނުގައި  ގަިއ،ރާއްޖޭގެ މިއުޒިއަމް  ؛ފެންނަ ހުރިހާ ތަކެތި

 މި ،ބެހެއްޓެންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެދެްނ މި ބިލަށް އެހެން މެންބަރުން ވެްސ ވިސްަނިއގެން

ކުރެއްވި  އޭރު މުޙަްއމަދު އަމީން .އުމިއްޔަެތއްޤަައޅުގަނޑުމެން މި ބިނާކުރަނީ އައު ،ން ކުރެވެނީ ކޮންކަމެްއކަ

ތަކެތިން  އެ، އްފެނުނު އެއްޗެ އިން އެ ،. މުޙައްަމދު އަމީން ރާއްޖޭގެ މިއުޒިއަމެްއގައި މަސައްކަތަކީ މިއީ

ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަވާނެ އެތައް  ތި ޔާއްފި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައް ާވހަކައެއް ހުރި. މިއުިޒއަމަށް ވަދެ ބައްލަވާ

ތައް ަތކެްއޗެްއ ގެއްިލއްޖެ މިއުިޒއަމުން. ކޮންމެ އެްއޗަީކ އެތައް ްސޓޯރީެއއް. އެަތްއ ބައިވަރު އެ ،ވާހަކަތަެކއް

 .ގޮތަށްވާ ސް ބަލަހައްޓަރަްއޔިތުން މަޖިލި ،ދާރުްލއާސާުރ ބަލަހައްޓަން ،އަޅުގަނޑު އެދެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ މިުއޒިއަމް

ބަލަހައްޓަން. އެގޮތަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއުިޒއަާމއި އަދި ހުކުރު މިސްކިތް ސަރަހައްދު ވެސް 

ލަފާނެ ރާއްޖޭަގއި ހުރި. އެހެންވީމާ، އިލަފާނެ. ޒިާޔރަތްތައް ވެސް ތަޅަ އިއޭރަށް ހަމަ ބަޔަކު ނިކުމެ ޒިޔާރަތެއް ތަޅަ 

ސަމާލުވެގެން މި ބިލަްށ  ށްއެހެން އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިަކމަ .އަދި އެދެން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެްއވަން

 ުހށަހެޅުމަށް އަދި ތާއީދުކޮށްދެްއުވން. ޝުކުރިއްޔާ.  ގެ ފާސްކޮށްގެން އަުޅގަނޑު ކަންތައްތައް  މި ިއ،ވާހަކަދަްއކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

ދެްއވީީތ އިމި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަިރކަިއެގ ބިލު ސަރުކާރުން 

އަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަިއގެ ބިލެއް  هللاބްދުއަޙްމަދު ޢަބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގޮތުަގއި  ނޫން. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ އް ރަެށއްަގއި މިުއިޒއަމު ހެދުމެއްއޮތުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަޭތކަ އެތަ

ސާރީ ތަންތަން އާސާީރ ކޮންމެ އަޮތޅެްއގަިއ ހުރި އާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަިރކަިއގެ ބިެލއް އޮތުމަީކ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި 

އްކާތެިރކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އަދި ިމ ނުގެ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދަރިދަރިކޮޅަށް ެއ ތަންތަން ރަތަންތަ

އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓަށް އޮބިނޯންނަވަުރެގ  މުގެ ޭބނުމަކީތަރިކަިއގެ ބިލެްއ ައއު

ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތަިރކަިއެގ ބިލެއް އައުުމގެ ބޭނުމަކީ  ނޫން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ެވސް މެއްކުރުޚަރަދެއް 

 އިެއކީގަ  ރައްކާތެރިކަމާ ،ބަލައިގަނެ ތިރާމުކުރުމާއި ރައްޔިތުްނ އާސާރީ ތަންތަންހުއްޔިތުން އާސާރީ ތަންތަނަށް އިރަ
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 ައއުމުގެކުރުން. ތަރިކަިއގެ ބިލެއް ތިރާމުހުަގވާއިދުތަކަށް އިލޯބިކުރުން.  ގެންގުޅުމަށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި  ،ދެމެހެއްޓުމާއި

ފަހުން ވިްއކާލައި، މިހެން  ،ތަން ބަދަލުކޮށް އި ފަަހރަށް ނަގަ 10ބޭނުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ެއއް މިްސކިތް 

ތެއް ނަގަިއ ވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚީ މިސްކިޕާކެްއ އެޅުމަށް ޓަކައި ދިބޭނުމަކީ ސްނޯ އައުުމގެދުން. ތަރިކައިގެ ބިލެއް ނުހެ

 ،ސްހުބަވަކާލާތު،  ވެސް ނޫން. ތަރިކައިގެ ބިލަށް ައޅުގަނޑުމެން ލުމެއްއިގޮތަްށ ގެއްުލވަ ވީނުވީ ތަނެއް ނޭނގޭ

ން ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިުއޒިއަމް ތަަޅިއ ސް މި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެހު ބައީތިދާއިބު

ވެސް ޫނން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަިއެގ ތެރޭގައި ހިރިގަލުން ހަދާފައި ހުރި އެއްޗެއް އެ ބަޔަކަްށ  ފުނޑުކުރާކަށްފުނޑު

ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް  ފުނޑުފުނޑުކުރުމެއް އި ތަޅަ  ެޗއްއެއީ އަުޅކަންކުރާ ެއްއޗެކޭ ހީވާ ކޮންމެ ެއއް

އް ެވއްޖެއްޔާ ދީނީ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ދެިކ ރި ހުރިހާ އަގުޮބޑު ެއއްޗެ ފީ ތަިރަކއިގެ ތެޭރަގއި ހުގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ

 ،ވެސް ވަދެ ަވއްކަންކޮްށ، މިހާރު އެއްޗެހި ނެތިކޮށް ޭއގެތެރެއަށް އަދި އެހެން ބަޔަކު ،ފުނޑުފުނޑުކޮށް އި،ތަޅަ

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ތަރިަކއިެގ  ،ިއގެން ދެޭވ އެްއޗެްއ ެވއްޖެއްާޔ ގެްނގޮސް ނިންމައިފި. އެހެންވީމާހުސްކޮށްފި. އުފުލަ

ބިލަކުން މިފަދަ ތަންތަނަށް ވަދެ ގެއްލުންދޭ އަނިޔާދޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ލިބޭނެ ގޮތަށޭ އޮންނަންޖެހޭނީ. 

ންނަ ހިރިގަލަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ފުނޑުކުރަންޖެހޭ ޭރގަިއ އޮފަތް ދަްއކަަވއިދޭ ެއއްޗެހީގެ ތެގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ 

އެހެން ދީންތަކަށް އަޅުކަންކުާރ  ހެންެވގެނެއް ުނވާނެ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ގޮތުން ށް ދީނީއެްއޗަކަ

 ،ވެފައި ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ދިވެހިރާއްެޖ  ،އެްއޗެހިތަކެއް ބެހެްއޓުމުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ދިވެހިރާްއޖެ އުފެދިފައި

ކަންކަްނ  ގޮތުގެ ވެސް ިދވެހިން އުޅެަފއި ހުރި ކުީރގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ިއސްލާމްދީނަށް އައުމުގެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަތރިކަިއގެ ގޮުތގައި ފެންނަން ހުންނަންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އިސްލާމްދީން 

 ޖީލުތަކަށް ފެންނަން ކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާއި އަންަނން އޮތްއި ފައިސްބަލައިގަތީ ކޮންފަދަ ހަރުފަތްތަކަކުން އަ 

އެހެން ގޮތްގޮތަށް ދާނެ އެްއވެްސ  ޤީދާ ބަލިކަށިެވގެޢަ ފެންނަން ހުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ހުންނަންޖެހޭނެ.

ކަމެކޭ. އެފަދަ ިވސްނުމެއް  ކޭ. ވަރަށް ބޮޑު ދެރަސަބަބެއް ނޫނޭ. އެހެންކަމަށްަވންޏާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަެމތި ކަމެ

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މާޔަތްކުރުމަކީހި ންޤީދާ ބަލިކަށި ފަރާތްތަކެކޭ. އިސްލާމްދީޢަތްތަކަކަކީ އެއީ ވަަރށް ހުރި ފަރާ

މަކީ ހަމަ ސީދާ މާޔަތްކުރާ ވާަހކަ ދެއްކުހިހަތަރު މީހަކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކަ ދެތިން

އިން ނެއްޓިގެން ނޫން ގޮތެއް  އެހެން ކަމެއް ކުރަނީ. މި ރަނީ. ނޫނީމާޔަތްކުހިކަނޑައެިޅގެން ެއއީ ހަމަ ބޮޑު ބުދުދީން 

 އި އެތާނގަ އޭ! ؛އެއް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެއްެޖއްޔާ ހަމަެވސް ނެތް. ހަމަ މުޒާހިރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު

ގޮތަށް  ރައީސް. މި ިއްއޒަތްތެރިއެ ފުނޑުކޮށްލަންީވ. . ރިެއއްަފއިބު އެބައިނޭ އިތާނގަބޯބުރިެއއް. އެ އެބައިނޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަބއެްއގެ ވިްސނުން ހުރި ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ތަރިކަިއގެ ބިލެއް ނޫްނ. އަުޅގަނޑުމެން ތިޖޫރީއެްއ 

މިފަދަ ވިސްނުން ހުރި ބަެއއް  އިހިާރއްޖޭގަ މާޔަތެއް ުނުކރެވޭނެ. ދިވެހިރިކަެއއް ތަައޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ހެދިޔަސް

ުއޅެން  އިއެީކގަކޮށްގެން އެއާ ޖަމުހަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. އެއްެޗއް ފެންނައިރަށް ން ެއބަފަރާތްތަކުގެ ވިސްނު
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ގޮތަށް ހަދަންޖެހޭނެ.  ދެވޭޤީދާއެއްަގއި ހުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ޢަހުރި މީހަކު  ދަސްކުރަންޖެހިއްޖެ. އެ

ރުން ފޮނުިވ ިބލު މިއީ ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ކާސަރު ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރިަކއިެގ ބިލު މި ހުށަހެޅިފަިއވާ  ،ހެންވީމާއެ

އް އަުޅގަނޑު މިއަށް ވޯޓުދޭނަން. އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ކަމުދާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ބިލެ  ބިލެއް. ބަލައިގަންނަ

މާޔަތްކޮށް ހި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ތަރިކަ ،ދިވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަަވން. ހަމަ އަ

ާލކަށް. އަުޅގަނޑުމެން ނުޖެހޭ އި. އަޅުގަނުޑމެން ތަރައްޤީ ގެންނަ ފަހަރަކު ނުޖެހޭ މިސްކިތެއް ވިއްކަ ޖެހޭނޭދަމަހައްޓަން

ހަަމ  .ުކރާ ކޮންމެ ދުވަހަކުއެއް ރާމުޒާހަޕާުކ އަޅާކަްށ. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ނުޖެހޭ ސްނޯ އި މިސްކިތް ނަގާފަ

ފުނޑުކުރާކަށް. ވަގަށް އެްއޗެހި ފުނޑުހުރި  އިވެހިރާއްޭޖގެ ދާުރލްއާސާރުގަ ތަކުރާރުކޮށް ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާނަން. ދި

ފަތް ގާެޖހެއޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަ ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިވސްނެން އެބަނަގާކަށް. އެހެންވީމާ

ިމީއ  .ގޮތްތް އޮ އިފަލުވެާވސި އަުޅގަނޑުެމން އިސްލާމްދީނަށް އި،ގަނޑުމެން ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމާއަޅު

އަޅުގަނޑުެގ  .ންކަެލވޭނެ އެްއޗެއް އިނުަނއްތަ އީއެ  އި،ންނާނެ ެއއްެޗއް ަކމާެތރޭގައި އޮގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު 

ތާރީޚުން ފެންނަ އެހެން ދީނެއްގެ ވާހަކަ ، ުކރިން އުޅުނު އަުޅގަނޑުމެން ،އެްއގޮތަކަްށވެސް މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

މްދީނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލުެވގެން ައއި ގޮްތ އާލާކޮްށ ދިރުާވ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން އިސްލާއަޅުގަނޑުމެން 

، އަދި ައޅުގަނޑުމެންެގ ންވީމާއެހެނުވާނެ. ެއކަން ފެންނަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚުން ނަްއތާލައިގެން

އަުޅގަނޑުމެންެގ ތާރީޚުގެ  .ކަްނކަންހަލަ ތަްނތަނަކީ މިއީ ފަންނީ މިސާލަކަްށ ހުކުރު މިސްކިތް ކަ އި،ފަންނީ ކަންކަމާ

އާލާކުރަންޖެހޭނެ  އިކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހަމަ ދިރުވަ ފަންނީ ކަންކަން. އެ ފީ ކަންކަމުގެގާތެރޭގައި ސަ 

 ރަތްކުރެއްވި އިންިޑއާގެ ޮބޑު ަވޒީރުންކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ެދކެން. ދާދި ފަހުން މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ޒިޔާކަންކަ

، މިއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަންނުެގ މޮޅުކަމުގެ ވާހަކަ ވަނީ ަދއްަކވާފަ. އެހެްނވީމާ ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިިރަގލުގެ

 ކު މި ހުންނަނީ. އިންޑިއާ ފަދަ ބޮޑު ޤައުމެއްގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރައަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާްނޖެހޭ ކަންކަން

މިފަދަ  މެންގޮތުން މި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ވިދާުޅވި ވާހަކައަކީ އަުޅގަނޑު ިރކަމާ ބެހޭވެޖޭގެ ފަންނުހިރާއްދިވެ

 ރައީސް. ހޭ ވާހަަކއެއް. އިްއޒަތްތެރިފާހަގަކުރަންޖެ އިެއކީގަ  ބިލެއްގެ ވާަހކަދައްކާ ުދވަހަުކ އަޅުގަނޑު ފަޚުުރވެރިކަމާ

މި ބިލު  ،ވެސް ވޯޓުދެްއވައި  ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކުރުދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝު

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތަިރކައަށް ަޓކަިއ ކުަރއްވަންޖެޭހ  ،ފަތަްށ ޓަކައި ގާސަ ،ފާސްކޮށްދެއްވުަމކީ ދިވެހިާރއްޖޭ ތާރީޚަށް ޓަަކއި

 ރިްއޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެެކން. ކަމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފް. 
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 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ފަތް ގާަކއާއި ސަ ތަރި ޒަމާންވެއްޖެ ެއކި ނަންނަމުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ

 މިހާރުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަލްޗަރ އެންޑް  .ހުންނަތާ މާޔަތްކުރުމަށް އެިކއެިކ ދަުއލަތުގެ އިދާރާަތއް އުފެދިފައިހި

ނޫނުން ގާމި  .ކެންަކމުގައި ދެ ނޫނެްއ އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ގާވަކި މިކަމަށް  .ރި. ޝައްެކއް ނެތްހެރިޓޭޖު އެބަހު

ހުންނަ  ގޮެތއްަގއި މި ައންނަ ބަދަލަކީ ތިން ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަ ިމ ކުރެވެނީ. އެީއ މި މައިގަނޑު

އެ  ،ރިކަ ރަްއކާތެރިކުރާ އެެޖންސީއެއް އުފެއްދުމާއި ފަތީ ތަރިަކ، ަޤއުމީ ތަގާސަ ،ޑިޕާޓުމަންޓުތަކުގެ ބަދަުލގައި 

އަިދ  ،ހުރި ފަރަގާއި އެ އެޖެންސީއާއި ސިޔާސަތު ކަނަޑއަޅާ ީމހުންނާ ،އި އޮންނާނެ ގޮާތއިއެޖެންސީގެ ޯބޑު އެކުލެވިފަ 

 އެހީދެވޭެނ މީހުންނަށް އި،އި ގެލެރީފަދަ ތަންތަން ހަދަމިއުިޒމާ ،ފީ ކަްނކަމާއިގާއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެިކއެިކ ސަ

 ،ގެ ވާޖިބާއި ޒިންމާާއއިކާތެރިކުރުމުަގއި ކައުްނސިލުން ރައްތަންތަފީ ގާއެހެންމެ ރަށްރަށުގައި ހުރި ސަހަމަ ،ގޮތަާކއި

ނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއ ގާވެސް މި  ްއމު ފަރުދުންގެ ޒިންމާއާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަަކއި ގާ ރާއްޖޭގެ ސަ އަދި

 ރި ރައީސް.ތްތެޒައިއް ނޫނުން ކަވަރުުނކުރާ. ގާ މި އޮތްކަމެއް ެއބަ ، އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރާ އެއްެއކަމަކުއޮތް. އެބަ

ނުވަތަ ސަުރކާރުން ފަތް ތަރިކަ ކަމުގައި ގާހުރެާދނެ ޤައުމީ ސައްމު ަރއްޔިތުްނގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އާ ރާއްޖޭަގއި

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ، މާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްހިންތަން ތަ  އެބެހޭ އިދާރާތަުކން ކަނޑައަޅާ ތަންތަން.  ދައުލަތުގެ ކަމާ

ކަން ކުރަންޖެހޭނެ. އެީއ ނުވާކަން އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަުކރެވޭ. ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ އެކޮށްަފއިޔާންނޫނުން ބަގާމި 

 ވަން ލިސްޓެޑް ޭރޑު ގް . އެއީލިސްޓުކޮށްފަ ވެްސ ހުރޭ ގެލެީރ ކަހަލަ ތަންތަން. ދުނިޔޭަގއި  ސްޖެހިމިސާލަކަށް އެ

ލިސްޓެޑު ޕްރޮޕަރޓީ. މިހެން އެކި ގޮތްގޮތަްށ ތްރީ  ގްރޭޑު ،ލިސްޓެޑު ޕްރޮޕަރޓީ ޓޫނުވަތަ ގްރޭޑު  ޕްރޮޕަރޓީ،

ނަގަިއގެން ނޫނިއްޔާ އެތަންތަނަށް ބޮޑެތި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ގެނައުމުަގިއ ދައުލަތުގެ ކަމާއެތަންތަނަށް ބަދަލު

މާރާތްތަާކއި ފީ އިގާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ ސަ ނުކުެރވޭ ތަންަތން. ހަލާކު އިތަޅަ ތަށް ނޫނީގޮ ނުގެނެވޭބަދަލު

ކޮށް މި ޞަ ބެލުމުގައި ދަށުަގއި ހުރެގެން، ޚާއް ތަރިކަމުަގއި ެބލެވޭ ޒާުތގެ ތަންތަން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެއީ އެ ،ތަންތަން

ހުރިކަން  ގޮސްފައިތަންތަން ހަލާކުވެ އެމިހާރު ބިން ކުޑަވެގެން ބޮޑެތި އިމާާރތްތަކެއް އެޅުމަށް  ވެސްއި މާލޭގަ

 ،ވެސް އްނޫނެގާ މާޔަތްކުރުމުގެހިމި ދެންނެވި ކަހަލަ ތަންތަން  ،ހެންވާން މި ޖެހުނީން. އެ ރަހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކު

ނެތުމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި މިހިސާބަށް ކަނޑައެޅިަފއި އް އުސޫލެ  ،ވެސް އްގަާވއިދެ

ޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާކުާރއިރު މި ކޮމިވީމާ، ކޮށްފައި ނެތްކަން ފާހަގަކުަރން. އެހެންވެސް އެަބއި ކަަވރު ނޫނުންގާ

ދެން ފާހަަގކުރެޭވ  އިނޫނުގަގާ ެއކަމަށް ޙައްލެްއ ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގަިއ ދެކެން. މި  ކޮށް،އެކަންކަން ފާަހގަ

ންޖެހޭ ކަމެއް. ޓްަރސްޓު ފަންޑެއް ހުޅުވުން. ެއެވސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ކޮންމެހެން ކުރަ ،އަނެއް ކަމަކީމުހިއްމު 

ގޮތުން ކަްނކަން ތަރުތީުބކުރެިވގެން ޤައުީމ ތަރިކަ  ގެަވކި އުސޫލެއް  ،ނޫނަކުްނ ާބރު ލިބިގެންގާ މެންޅުގަނޑުއަ

ުކރުމަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތުމަކީ އަުޅގަނޑު އުފާކުރާ  ނުވަތަ ،ނޫނެއް ާފސްެވގެން މިއަދުގާމާޔަތްކުރުމުގެ ހި
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 ސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރަން. ތާއީދުކުރުމާ ެއކު ން ފާމި މަޖިލީހު ހެދުމަށް ނޫނަކަށްގާ ކަމެއް. މި ބިލު

ކަަހލަ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް މި ބިލުގައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ބައެއް ވެސް މިދެންނެވި 

ޤައުމީ ތަިރަކ  ޤައުމެްއގެބޮޑު. ގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބި މީހުން ތިބުމު ،ފަންނީ ،ކަމަށް ޤާބިލު

އެ ާދއިރާގެ ފަންނާއި  ،ޒިންމާ އުފުލޭ ފަރާތްތަކަކީ ތިބޭ ހަވާލުވެ މާޔަތްކުރުމާހިމާޔަތްކުރެވޭނީ އެ ތަރިކަަތއް ހި

 ވާހަަކ ކުން އެހިސާބަ ގާނޫނުގެ ކޮންމެވެސް މި ކަމުގައި ާވންޖެހޭ.ލިިބފައި ތިބި މީހުންތަރުބިއްޔަތު  ،ތަމްރީނާއި

 މާ  ދިނުމުގެަރއްކާތެިރުކރުމަށް ތަމްރީން ،ކޮށްތަިރަކތައް ހިމާޔަތް ،ފީ ކަންކަންސަގާޖެހޭ. ރާއްޭޖގައި އެބަ ބަޔާންކުރަން

ން. ހިިރގަުލެގ އެުކ ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަޔާނެތްކަން ހިތާމަތަެކއް ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަުކަގއި ހިންގިަފއިބޮޑު ޕްރޮގްރާމު

ަމތީ ލެވެލެްއގައި ގެންޮގއްސަ  ވަރަށް ފެންވަރުން މީގެ ތިންހަތަރު ސަތޭކަ އަހަރު ާކބަފައި ގެައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް 

ކަން އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން ނެތެމުން މި ަކމާއި ހުނަރުވެރިފަންނުވެރިއެ މަސަްއކަތުެގ މިއަުދ  ،އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް 

 މިދެންނެވި ، ހަވާލުކުެރވޭއިރު  ކުރަން ަރއްކާތެރި ،ކޮށްޤައުމީ ތަިރކަ ިހމާޔަތް އެހެންވީމާ، ގާނޫނަކުން ވަކި ފަރާަތކާދަނީ. 

ދެވޭނެ މަގު ވެްސ ގާޫނނުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދީފަިއ ފަރާތަކަށް ަތމްރީން ޤުވެިރވާއުގޮތަށް އިްސކަންދީގެން އެކަމަްށ ޝަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ  ވާހަކަ ވެސް ދެކޭކަމުގައި އަުޅގަނޑު ބޭނުންތެރި ކަމެއް  އަދި އެހާމެ ،މުއްއޮތުމަކީ މުހި

ރަްއކާތެރިކުރުުމގެ ބިލެްއ މި މަޖިލީހުން  ،ކޮށްދަންނަވަން. އާދެ! ފުރަތަަމ ފަހަރަށް ޤައުމީ ތަރިކަ ހިމާޔަތް

 އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މި ބޭނުންވާ މި ހުރިހާ ދާއިރާެއއް ކަވަުރވެގެން ނޫނީ މުޅިން ފުރިހަމަ  ،ދާއިރުވަމުންފާސް

ކުޑަެވސް ޝަްއކެްއ ނެތް.  މާ މެދުކުރިމަތިވާެނކަ އްކުރުމުގައި ދަތިތަ ޮގތަށް ހާސިލު ކުރަންވާންކަން ހާސިލުކަ

ކޮްށ ޙަމި ބިލުގައި ވަރަށް ޞަރީ ނުވަތަ ަކއުންސިލުތަކުގެ ޒިންމާ ވެސް ިމ ގާނޫނުގައި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމެއް. އެޖެންސީެއއް ހެދުމަކީ  . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާއްކަމެ އި އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރާބަޔާންކޮށްފަ

މަސްއޫލިްއޔަތު މާ ފުރިހަމައަށް  ރެވިފައި އޮތްހަވާލުކު ވުރެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖާ ވެސް މިހާރަށް

އޮތް މިހާރު އެކުެވގެން ން ކަމެއް. މިކަންކަމުގެ ފަންނީ މާހިރު ގެްނވާއަދާކުރުމަށް ކޮށޭ މަގަކަށް ވުމަކީ އެކަށީ 

ގޮަތކަްށ  ަވކި ،ވަިކ ތަރުތީބަކުން ،ްސގެންކަމެއް ގެނެ އެޖެންސީއެްއގެ ދަށަށް މި ހުރިހާ މިނިސްޓްރީއަށް ވުރެ ބޮޑަށް

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތީ ކަމަށް އަުޅގަނޑު މު ކަމެއް ކަމުގައި އެ އްކޮްށގެން ކަންކަން ުކރުމަކީ މުހިއިންތިޒާމު

 އެޖެްނސީއެއް ހެދުމަށް ގާނޫެނއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުްއވާފައި މި  ކުރާކުރަނީ މިގޮތަށް ަޤއުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ލުބޫގަ

 ،ކޮށްހިމާޔަތްމީ ތަރިަކ ޤައު ،ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑު މި ާފހަގަކޮށްލި ނުކުތާަތއް ފިަޔަވއި ލަވީމާ، ޖުމުއޮތީ މަޖިލީހަށް. 

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ަކމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން،  ިދއުމަކީ އަުޅގަނުޑ ވަރަށްފާސްވެގެންކުރުުމގެ ގާނޫނެއް ރައްކާތެރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓަަކއިދެއްވި ފުރުޞަތަށްން. ލާނަ އިއަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރަޝީދު.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ދަުފތަރުކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް  ،ގިންތިކޮށް، ފީ ތަރިަކ ދެނެގަނެަސގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ 

ަދއުލަތާިއ ފަރުދުންގެ ގައި ނުއަދި މި ގާނޫ  ،ުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫނަކުްނ ތަނަވަްސވެތަިރކަ ދިރާސާ ،ކަނޑައެޅި 

ެގއްލުން ލިޭބ ފަދަ ކުށްތަކަށް އަދަބު ަކނޑައެިޅގެންދާކަމީ މި ބިލު  އަށްޒިންމާތައް ކަނަޑއަަޅއިދީ، ައދި ތަރިކަ

ވުމުން  ށްރެވޭ. ހަމައެާއއެުކ، މި ބިލު ގާނޫނަކައަުޅގަނޑަށް ޤަބޫލުކު ންކަފިޔަވަޅުތަކެއް މު އް މުހިގާނޫނަކަށް ވުމުން އެޅޭ 

ކުރެވޭ. އެބަ ރަދު ޚައަދި ދައުލަތުން ވެސް  ،ތައް ހެދިޓްރަސްޓް ފަންޑު ،ތްކުރަން އެޖެންސީތައް ހެދިރިކަ ހިމާޔަތަ

  ވަރަށް ށް ައޅުގަނޑުހައަމިއްލަ މީހުންނަށް ވެްސ މިަކން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަިހެވގެންދާކަން. އެހެންކަމުން، ބިުލގެ ރޫ

ީފ ަސގާބުނޭ، ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ 4މި ބިލުގެ ދެވަަނ ބާބުގައި ނުވަތަ  .ސްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީ

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  ،ގުޅިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ތާރީޚާ ،މާީޒއާއި  ،ދިވެހިންގެ އާދަކާދަާއއި ،ތަރިކަ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން މިފަދަ  .ރި ަރއީސްތްތެއިްއޒައްދުތަަކށޭ. ހަ ބިނާތަާކއި ސަރަ ،ެކއްާޗއިތަ ،އިކަމާމު ކަންއްމުހި

ާއސާރީ ތާރީޚީ  ގެއަތޮޅު ކަމާއި ހިމާޔަތްކަން ލިބިދޭންޖެހޭ އައްޑުގާނޫނުގެ ރައްކާތެރި  ،ާދއިރު ބިލެއް ގާނޫނަކަށް ވެގެން

މާޒީގެ ތެރޭގަިއ ނެތީތީ. ގާނޫނަކުން ދައުލަތާ މަތިވެފައިވާ ބަލަދުވެިރކަމެއް ނެތް އެތައް ބިނާތަކެއް މިއަދު ފެންނަން

ގުޅިފަިއވާ ތާރީޚީ އެތައް ބިނާތަކެއް، އިނގިޭރސީން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލްގެ  ގަމާހިތަދޫ ކޯއްޓޭ އެ ވަނީ ނެތިގޮއްސަ. 

މާރަނގަ އިމާރާތް  ؛ގަމުަގއި އޭުރ ދިވެހިންގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އޮފީސް ،ސިސްޓަމް އެފް ާރޑަރ.އޭ .ރު، އާއިމާރާތްތަކާއި 

ހުރި  ބެހެއްޓިަފއި، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަިއަގއި އިނގިރޭސީންގެ ދިފާޢީ ބަޑިތައް ހެންމެހަމައެމިއަދަކު ނެތް. 

. އި ގަިއ ފެންނަން އޮތް ރަެށއްެގ ގޮުތގަގޮތު  ގެނިޝާނެއް ގެ އޮތީ ަފއުންޑޭޝަން މިއަުދ ފެންނަން އެ ،ކަނޑިހެރަ

ން އިމާރާތްތަކުގެ ބިްނގާތައް ލޯމަތީ ން ތިބިއިނގިރޭސިރުއްޖެހެރާަގއި ހަނގުރާމައިެގ ދުވަސްވަުރ ހިތަދޫ  ފުރަތަމަ ބޮޑު

ާވ އަތޮުޅގައި ފެށި ދީނީ ޢިލްމުގެ ދެވަނަ ބާބު ފެށުނު ކަމުގައި ގެއްިލގެންދިޔައީ ލިންކްޯރޑް ހެދި ދުވަސްވަރު. ައއްޑު

ކުރި.  ޢިލްމާއި މިނޫންވެސް އެަތއް ދާިއރާއަކުން މީހުން ބިނާޙްފިޤު ،ދީނާއި އައްަޝއިޚް ޙުަސއިންރަހާ، ިއސްލާމް

އަތޮުޅެގ  އަްއޑު .ސްކޫލް މިއަދު ފެންނާކަށް ނެތް. މިއީ ހިތާމަވެރި ވާހަކަތަެކއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޙުސައިނިްއޔާ 

ޢިލްމުގެ  ރާއްޖޭެގ ާއސާރީ ތާރީޚީ ބިނާތަކެއް ފުރިހަމަެއއް ނުވާނެ. ތާރީޚީދިވެހިުނލާ  އާސާރީ ތާރީޚީ ބިނާތަކާ 

ނު ެތރޭގަިއ އެހެރަ މެދުިޒޔާރަތަީކ ތާބުރުސްގަނަ ންއަތޮޅު. މީދޫ ކޯގަ ައއްޑު  ވީ ލާމްނަޒަރުަގއި މި ރާއްެޖ ފުރަތަމަ އިސް

ނަކީ ތާރީޚީ ތާގަބުރުސްަގންނަ ކޯ ތް. ބަރާ އޮތް ޒިޔާރަޤުދިރުކަލޭގެފާނުގެ މަޤާުސލައިމާން އިސްލާމްކުެރްއވި އަްއޑޫ 

ނުގެ މާޒީގެ ފުންމިން ބަލަންޖެހޭ.  އެ ތަކޮށްގެންޓްޑޭންބަ ކާކިތްަތކާއި މަހާނަގާތަެކއް ހުރި ތަނެއް. އެތައް މިސް

 ،ވެ ޤާއިމުރަށްވެހިކަމެއް ފަހަރަށް  ނަމަވެސް، އަިދވެސް ބެލިފައި ނެތް ތާރީޚީ ތަނެއް. ހިތަދޫގައި ދެވަނަ
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ެގ ގާނޫނު މި މެދު މިސްކިތަކީ މިއަދު ، ތަކުުރފާނު މިސްކިތާއި ،ހުކުރުމިސްކިތާއި  އިމާރާްތވެގެްނދިޔަ އެުކއެުކގައިހެން

ހަމައެހެންމެ، ތާރީޚާއި ގުޅިފަިއވާ ތަންތަން.  ގެއަޅުގަނޑުމެން ،ކަާމއި ހިމާޔަތުގެ ދަށަށް ވަންނަންޖެހޭކާތެރިރައް

ހިންގި އިމާރާތަީކ މިއަުދ  (އޭ.ޓީ.ސީ) އަްއޑޫ ްޓރޭޑިންގ ކޯޕަޭރޝަން ،ކަމަށް ވީ  ފުރަތަމަ ބޭންކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ

ގާނޫނުެގ ބެލެނިވެރިކަން ލިބެންޖެހޭ  ވެސް މި ބަލާއިރު މީ ނަޒަރަކުން ޤައު ގައިަގއި ޖިމެއް ހިންގުމުގެ ބަދަލުނއެތާ

 އަދި އާސާރީ ޚީވެްސ ހިންގި ތާރީ ިހތަދޫ ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓު ،އިމާރާތެއް. އެ އިމާރާަތކީ މިދެންނެވި ބޭންކުގެ އިތުރުން

ެވްސ  ކިރިޔާ ން މިއަދުައތޮޅު އަްއޑުމިނޫންވެސް ގަމާއި، މީދޫާއއި ހިތަދޫއާިއ އަދި  ؛ތަނެއް. އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން

ތަންތަން  އެ ،ހުރި އާސާރީ ބިނާތަކުގެ ގާފޮޅުަތކަށް ދަންދެން މި ގާނޫނުގެ ބެލެނިވެރިއަކަށް ގެނެސް ފެންނަން

 އިބުނާ ގިންތީގަ މިދެންނެވި މަފްހޫމްގެ ދަށުން އެ ،މީދުުކރަންއްހިމާޔަތްކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އު 

ގުޅިފަިއވާ ތަންތަނާއި ބިނާތަްއ  މާޒީއާ ،ާއދަކާދައާއި  ،އިޚާ ތޮުޅގައި ހުރި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީއަ އަްއޑު

ފީ ތަރިކަ ރައްކާތެިރކުރާ ގާބުނޭ، މާނަީވ، ސަދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލުގައި އެބަހިމާޔަތްކުރެިވގެން

ރުަތއް ރައްކާތެރިކުރާ ވާހަކަ. ބިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ކުއަދިވެހިންގެ  ،ބަހުުރވަތަާކއި ،ވާހަކަ. ދިވެހިބަހާއި

 ،ެލވި، ެއބަހުރުވަތައް ރަްއކާތެރިކޮށްއިއެކުަލވަ ދީފުގެނައުމަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަަޅން. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބަހުރުވަތަކެއް ރަ

ދަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ހަ ގެ ފަހަތަށް އަންނަ އަކުރަކަށް (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  8ބިލުގެ  ހިމާޔަތްކުރުން. އެއީ މި

 ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ންތަންތަ ދިރާސާކޮށް، މި އިބަލަ ތަންތަންމުޅި ާރއްޖޭަގއި މި ާބވަތުގެ ހުރިހާ  އެްއކޮށްއަދި ހަމައެއާ 

. ދެއްވި ފުރުސަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ންވެސް ަދންނަވަ ވާހަކަ ވާތީ، މި ވެސް އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަމަަކށް

 އީސް. ތްތެރި ރައިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ޝަފީޤް.هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

  

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލުބިފީ ތަރިކަިއގެ ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަ 

ކަމެްއ. އެމެރިކާެގ ލިުޔންތެރިއެއް ކަމަށްވާ، ޖޯން  ކަމީ އަުޅގަނުޑ ނުހަނު އުާފކުރާހުށަހެޅުްއވި هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ރިފުޅާމައިމީހާއާއި ދަ ،މެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމަކީ ގެ އެަބއިމީހުންގެ ތަރިކައާރައްޔިތުން ،ހެންރިކް ކްލާރކް ބުނަނީ

މި ބުނެދެނީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ  އިންލަމި ޖުމު ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީކަމަށް.  ދެމެދު އޮންނަ ކަހަލަ ގުޅުމަކަށް ވާންޖެހޭ

ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަމިންވަރު. ައުޅގަނޑު  އްމުވާހިޤައުމެްއގެ ަރއްޔިތުންނަްށ މު ޤައުެމއްގެ ތަިރކަ އެ ،ތަރިކަ

ހިސާބަށް އެ ތަރިކަ  އަުޅގަނޑުމެންނާ ،އެހެންނަމަވެސްވެސް މުއްސަނދި ތަރިކައެއް.  ށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިަކއަކީ ވަރަ 
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ންނަށް ފާއިުތވެދިަޔ ތަނުގައި ައޅުގަނޑުމެ ،ކަމަކު ނޫން. އެކަން ެއޮގތަށް ވެފައިވަނީ ވާސިލުވެަފއިވަނީ އޭގެ ުމއްަސނދި

ފަތް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގާނޫނީ ގާ އާއި ސަ ތަރިކަ  އްޔަތެއެކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުމުެގ ސަބަބުން. މިއަދު ގާނޫނީ ހައިސިއް 

ދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ ކަެމއް. އަދި މި ، ގާނޫެނއްެގ ދަށުން އެކަންކަން ފަިހވެގެން އްހައިސިއްޔަތެ 

މުހިއްމު  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީމަށް މި ސަރުކާރުން ވު ކުރިއެރު ތަރިކަ ފަތާއިގާސަރުކާރު ފެށިގެން ދިވެހިންގެ ތަ

އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ހުރި ބައެްއ  ، ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީމަސައްކަތެްއގެ

އަދި  ،ތަންތަނަށް އެފަދަ އަޅާލުން ނުދެވިޖެހޭ ންތަރިކަިއގެ ގޮތުަގއި ރަްއކާކުރަ ،ހުރެ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންތަކާ

. ކަމަށް ިދއުމުގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ސަރުާކރުތަކުން އުފުލަންޖެހޭއެކަންކަން ވެގެން ،ދެވިއެތަންތަނަށް ދޭންޖެހޭ ހިމާޔަތް ނު

ިދ ިފކުރު ހިންގާލަންޖެހޭ. އަ އިހުރެތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ިވސްނަ އެކަންކަން ެއގޮތަށް ނުވީ ކޮންސަބަބަކާ

ވެސް ަބއެއް ކަްނކަން  ަގއިބޭނުމުތާލުމުގެ ަގިއ ތަރިކަ ނައްތުެއކީަގއި ައޅުގަނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ، ގަސްހަމައެއާ

ީވ  އަޅުގަނުޑ ިއއްޔެ ހަމަ ކޮށްފައި އެބަހުރި. ެއއީ ހިތާމަހުރި ަކމެއް. މިހެން ދަންނަވާއިރު  ބައެއް ަރއްޔިތުން

ވަނަ ދުވަހު ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުަގއި ހުރި ތަކެްއޗަްށ  2012ރީ ވަފެބުރު 7 ،ކަމެއްހެން ހަނދާން އެބަހުރި 

މެދު  ވެސް ނުވޭ. އެކަމާ ެއއްކުެރވިފަީގގުވެސް އެ މައްސަލަ ތަހު ޖެހެންދެން ން ހާދިސާ. މިއަދާ ދިގެއްލުން

 ބޫލެއްގަކަށް އަުޅގަނޑު ވާނެ ަކމަޤައުމުަގއި ހިނގަިއގެން  ވަނަ ކަމެއް މި 2އެފަދަ ވެސް ނެތް.  ެއއްއެޅިފަފިޔަވަޅު 

ފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުުރމުގެ އެޖެންސީއެްއގެ ވާހަކަ. ގާމީ ސަބިލުގައި އެބަބުނޭ ޤައު މި ،ނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ދިަޔއިމާ، އޭެގ ފައިދާ މިހާރު އަމިއްލަ އްލު ގޮތެްއަގއި ފެށިގެންޤިއެ އެޖެންީސއެްއގެ މަަސްއކަތް މުސްތަ

ިއ ޑަރިކިުލގައަތޮޅު ކު .ބ ،ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ދެކުިނން ގާ ބޭފުޅުންނަށްދާރުލްއާސާރުތައް ހިން

ހިތަދޫގައި ވެސް އެަކހަލަ ދާރުލްއާސާރެއް ހިންގާ . އަމިއްލަ ބޭފުޅަކު ދާރުްލއާާސރެއް ހިންގާ މަންޒަރު. އަިދ ސ

ބޭފުޅުންނަށް  މި ބިލުަގއި ނެތް އެ ،މަވެސްބޭފުޅުން އެ ުކރައްވަނީ ަޤއުމީ މަސައްކަެތއް. އެހެންނަ އެ މަންޒަރު.

ބޭފުޅުންނަށް ފަންނީ  އެ ،ނީއް ދިނުމުގެ ވާަހކަެއއް. މި ބިލުގައި މި އޮންނައެްއވެސް ކަހަލަ މާލީ އެހީެތރިކަމެ

ޤީޤަތުަގއި ޙަ ،ދަށުްނ ކަނޑައަޅާނެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ގަާވއިދުގެ

 ،ޫނނީ ހައިސިއްޔަެތއް ލިބޭއިރުގާރިކުރުމަށް ފީ ތަރިކަިއގެ ބިލަކުން ތަރިކަ ރައްކާތެގާނީ ހައިސިްއޔަތެްއ، ޤައުީމ ސަގާނޫ

ެވސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މާލީ އިނާޔަތެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ހިންގާ ބޭފުޅުންނަށް  ދާރުލްާއސާުރތައްއަމިއްލަ ގޮތުން

 ދަ ކަންކަމަށް ގާނޫނަކަށް ެވގެން އަންނައިރު މިފަ ،ދާއިރުކުރެިވެގންބިލަށް މަސައްކަތް ލާގައި މިޙަމި ބިލު ކޮމެޓީ މަރު

މީދުކުރަން. ަބއެއް ބޭފުޅުން ދެޭކގޮުތގައި ތަރިކައަކީ ތަަރއްޤީއަށް ހުިރ އްދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު ވެސް ބެލިގެން

ލެއްނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަރަްއީޤ ބޫގައެކަން އެގޮތަްށ ވެގެްނވާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު  ނުރައްކަލެއް.

 ތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޞަވެެގން. ދެއްވި ފުރުވާންޖެހޭނީ ތަރިކަ ހިމާޔަތް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللا ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބާރަށު  ،ވެްސ އަޅުގަނޑު މި ޝުކުރުއަާދކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުރަތަމައިނު

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށްޓަކައި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާށިދޫެގ 

ތަނެއް  ގަނޑު މިހާރު ވީރާތަ ،ނޑު ދެން ވަރަށް މަޝްހޫރު ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދެން އަުޑއަހަނީ. އެހެންނަމަވެސްރާގަތަ

. ދެން ިމ މާން ފަށައިގަންނަހޯދަން ކޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ތަރިަކ ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ހިނގާ ކާށިދޫ

ވަރަށް ފަްއކާ ތަނެއް ކަމަށް ޚަބަރުތައް  އީލީމާ އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ދެން އެގާނޫނުަގއި އެބައި ތަންޮކޅެއް ސާފުކޮށް ލިޔެ

މިނަކަށްތޯ ވެސް ދަްނ ބަލަން. ދެން އަނެއްހެން އަީޑގައި ކިހާ ފުން އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު މި

ލީމަތާ އެނގޭނީ. ވެްސ ބެ ހުރިހާ ކަމެއް  އެ ،ހުރީ ހިސާބަކަށްތޯ ގަނޑުވަރުތައް ައޑީަގއި ކިހާ ،ކޮންނަންޖެހޭނީ

ޑުމެން ާމނަ އަންޑަސްޓޭންްޑވާން އެބަެޖހޭ. ތަރިކައަކީ އަުޅގަނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ތަރިކަ އަސްލު އޭގެ

މުދާ، ދަރިންނަށް ބަަދލުވެގެން. އަުޅގަނޑު ދުނިޔެ  ގެކޮށްފައި ދޫކޮށްލާ އެްއޗެއް. މިސާލެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު

ގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ޅުގަނޑުެގ މުދާ އެއީ ތަރިަކއަކީ. ެއހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ އެިކ ަކންކޮޅުތަކު ދޫކޮށްދާއިރުަގއި އަ 

ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެްނގެ  މި ،ހުރި ގޮތްތަާކއި ކުރީގެ ޒަމާންތަުކގައި ދިރިއުޅެފައި، އަުޅގަނުޑމެންގެ އި ފަތް ދިރުވަގާސަ

ޓްރީއެއް ހަދަިއގެން ތަރިަކ  އެބަޖެހޭ. ދެން ވަކި ބޭފުޅަކަށް މިނިސްތެރޭގައި އެބަހުރި. އެ މެއިންެޓއިންކޮށް، ބަލަހައްޓަން

ރެ ތަންކޮެޅްއ ވު. ެއއަށް ގޮތަކަްށ އޮންނަ ގޮތަކަށް މީތި މި އޮންނަނީ ޑިަޒއިްނވެފަލަހައްޓަންޖެހޭތީވެ، ެއކަހަލަ ބަ

 ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ސީރިއަސްކޮށް މި ގާނޫނުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން އުފަންކުރަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި

ކަމަށް މަޤާމުތައް އުެފއްދެންވީ. އެކަމަށް  މަޤާމެއް އުެފއްދުން. އަސްލު އޮންނަނީ ކޮްނމެވެސް މީހަކަށް އަބަދުވެސް މި

އިންވެްސޓްމަންޓް އަންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މިއަދު ގާނޫނުަތއް  ށްބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމާއި އަދި އެކަމަ

ޑިއުސްކުރަންޖެހޭ. ައުގ ޕްރޮ އްކާގުިޅގެން އަންނަޖެހޭ ކޮސްޓް، އެ ކޮްސޓް އަޅުގަނޑުމެން އަނެ ކުރަނީ. އެއާއުފަން

 އަުޅަގނޑު ބަލާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާެވސް އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ކާށިދޫ ތަރާގަނޑަކީ  ން އެްއޗެއްއެއިއެބަޖެހޭ.  ހޯދަން

އެތަނުަގއި  ،ހުރި ވެފައި ެއއީ ކިަތއް ައހަރު ،ވަަޑިއގެްނ ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާނެދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން 

ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި. ދެންމެ އަޅުގަނުޑގެ ކުރިން މި ، އެކަހަލަ ބައިވަރު ކަންކަްނ ންކަން. އެހެންވީމާހުރި ކަ

ކަނޑުގެ ައޑީަގއި އަދި އެހެންވީާމ، ވައިފި. ދައްކަ ވާހަކަދެްއކެވި ިއއްޒަތްތެރި ޭބފުޅުން ވަރަށް ޑީޓެއިލްކޮށް ާވހަކަފުޅު

ދައްކަނީ.  ވާހަކަ މި ހި ެއކަނިތާ އަުޅގަނޑުމެންއެއްޗެ ހޭ. މީގައި ހުރިެވސް ބަލަންއެބަޖެ ކޮބައިތޯ ހުރި ތަރިކަތަކަކީ

އިގެްނ ވަދެން މާ އުނދަގުލެއް ނުވާނެ. ސަބުމެރިންނެއް ފޮނު މިހާރު ؟އަީޑގައި ހުރީ ކޯއްެޗއްކަން ާކކައްތޯ އެނގެނީ
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ޖެހޭނެ. ކޯްއޗެއްޯތ ތުރުކުރަންމި ބިލަށް އިވެސް ަބއި  ހަމަ ބަލައިލީމާ ނިމުނީ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަްށ އެ

ކުރަންޖެހެނީ، ބަލަހައްޓަންޖެހެނީ. ޚަޒާނާގައި ހުީރ އަޅުގަނޑުމެން ކަނުޑއަީޑގަިއ ހުރީ. އަޅުގަނޑުމެން މެިއންޓެއިން

ނގެންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުވެރިވަން މި ސަރުކާރަށް ްއ އެބަ އެކޯްއޗެއްތޯ. މިހުރިހާ އެއްޗެ

ެރއްވީތީ އެިޑއުކޭޝަްނ ކުޮސއި ންހަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ިއންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަރީތިަގއި ށިދޫކާ .މިއަދު

ެރއްވި. އެކަމަށްޓަަކއި ކުައޅަން އިްއޔެަގއި ސޮއި އްމިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑު ސުކޫލެ

ކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އެ ޞައްޚާ މިނިސްޓަރަށް ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި އަދި އެިޑއުޭކޝަން

ދޭ ކަމެއް. އަދި އަުޅގަނޑު ވަރަށް އެެއއީ ގަިއ އެކަން ދިއުމަކީ ހައި ސްޕީޑު ދިއުން. މިނުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިގެންބާރު

އަުޅގަނޑު . އެހެންވީމާ، ންމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޝުކުރުވެިރވާ ކާށިދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ މިކަމަށްޓަކައި މި

ކަަމށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާ  ވެްސ އެހާ ބާރުމިނުގައި ދާނެ ތައްއެކަން މި އަާދކުރީ. އަދި ކުިރއަށް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓު

 . އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަބަދުވެްސ ޝުކުރުވެރިވާްނވާނެ ހެޔޮފޮޅިފައި އިނގޭތޯ ތިބީ ހާރު ވަރަށް އުފަލުން މި

ތަރާގަނޑު ތަަރއްޤީކޮށް، އެކަްނ ހަމަ ެއޮގތުން އަޅުގަނޑު ޝުކުުރވެިރީވ. އަދި މި ދަްއކަނީ  މާ،ދިނީކޮށް ތައްތައްކަން

ވެްސ ދޭނެ.  އުފަންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތްއ. އަދި ބަޖެޓްކުރަން. ެއކަމަށްޓަކަިއ ައޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުެގ ތެރެއިްނ 

އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، ދުނިޔޭގެ ކަންޮކޅުތަކުްނ  ށްަޝނަބަރާބަރަށް އޮޕަރޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ތަރާގަނޑު

 ..އަންނާނެ. ޭއެގތެރޭގައި ަބއިވަރު. ބޭފުޅުން އައިސް، ަބިއވަރު ޓޫރިޒަމް އެކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

އި ސަުރކާރު ތީ ކޮމިޓީއާ ކުރާ ވަގުޙުލާޞްގަާވއިދު އި  ؛ޖަހާއިރުެގ ކޮމިޓީަތކަށް 10ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަްށ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގަންނަވަން 

ތު ދިނުމަށް. ހޮޅުދޫ ޞަގެ ކުރިން ފުރު 10ދެއްވުން އެދެން. އޭރުން ިއޝާރާތްކޮށްލަ ،ނަމަ ންފަިއވާއެދިަވޑަިއގެ

 ބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ 

 ބެހެނީ ދެ . ތަރިކަ މިވެސް ތަރިަކއެއް ކަެދއްުކމުގެ ބަހުރަވަައކީބަހުގެ ވާހަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ިރކަައކީބާވަތުގެ ތަ ދެ ނަވީ ތަރިކަ. މިޢުއަދި މަ ބަޔަކަށް. އެއީ ާމއްދީ ތަރިކަ

ބެލެހެއްޓޭނެ ރަނގަޅު ިނޒާމެއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަރިކަ. ތަރިކަިއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މާއްދީ ތަރިކަ ރައްކާތެިރކޮށް 

ބެހޭ  މަތާސަލާ އުމީޤަރަނގަޅަށް ބޮަޑށް ރަނގަޅު، . ދާރުލްާއސާރު ބަލަހައްޓަން، މިހާރަށްުވރެ އެކަށަައޅަން އެބަޖެހޭ

ދޭ ގެއްލުން ވަދެ  ށްތަނަ އެއްވާއިރަށް އެ ކަށްބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަެވސް ބަލަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. ދެ މީހުން ތާ
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 އުމީ ސަލާމަތާ ޤަމިހާރަށް ުވރެ ބޮޑަށް  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްހުއްޓުވަން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނ އެބަޖެހޭ. 

ނުކުރަން މިހާރުްނ  ބޫލެއްގަ ބެލެހެއްޓުމަށް މެދުެވރިކޮށްގެން މެނުވީ އަުޅގަނޑު ންނެވި ދާރުލްއާސާރުބެހޭ ބާރުތައް މިދެ

ށް. އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވރަށް ބައިވަރު ރިސޯޓުތަްއ ކަކަމަ އެތަން ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ މިހާރަށްވެސް

 ،ރާ ތަރައްޤީކުރުން ައުޅގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ޤީކުތަރައްގެންދާ ރިސޯޓުތައް  ތަރައްޤީކުރަމުން އެބަގެންދޭ. މި

ތަރައްީޤ ގެންނަން. ްތކުރެވޭނެ ިނޒާމަކަށް ަބއްޓަންޮކށްގެން ހިމާޔަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަިރކަ ހިމާަޔތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް 

ޤަދީމީ ތަރިކަެއއް  ،ޚީރީރަށަީކ ކިހާވަެރްއގެ ތާ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމުެގ ުކރިން އެ ރިސޯޓުތައް ތަަރއްޤީކުރަން. އެ 

ސް ވަރަްށ ގިަނ ބާވަުތގެ ރަްށރަށް ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ. މިހާރުވެ ވެސް ބަލަްނ އެބަޖެހޭ. މި ތަނެއްތޯ އޮތް

ވެސް އެބަހުރި.  ަތރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި މިބާވަތުެގ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް ހަލާކުކޮށްލާފައި ،ރިސޯޓުތައް ހެދުމަށްޓަކައި

ނޫނު އެަބ ގާނުދާނޭ ގޮތަކަށް މި ބާވަތުެގ ކަންކަން ތަކުރާރުެވގެން ރި ކަމެއް. މިހުމިއީ ިހތާމަ .އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިައށް އަންނަން އޮތް ޖީލަށް، ޖީލުތަކަށް މީގައި ނުރަނގަޅު ޖެހޭ. އެހެންޫނންކުރެވެންބައްޓަން

ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ޞަސް. ދެްއވި ފުރުއަސަރުތަެކއް ކުރާނެކަން ޔަީޤން. އިއްޒަތްތެރި ރައީ 

 ުރކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުާމއެކު ައޅުގަނޑު ވާހަކަ ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

އޮތީ، އަުޅގަނޑުމެން ީވ  ހަމައަށް އައިސްަފއި މި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަެނއްާކވެސް އަުޅގަނުޑމެންނާޝުކުރިއްާޔ. 

ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ފީގާ . ިމއީ ސަ ބިލެއްދު ފުއްދުމަށްޓަކައި ގާނޫެނއް ގެަނއުމަށް ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަުތގެ ޢުވަ

ބިލު ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވެގެން އަންނަ  . މިންމައަށް ތާއީދުކުރައަޅުގަނޑު ފުރިހަ ށްބިލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް. މި

ފީ ތަރިަކ ގާރާއްޖޭގެ ސަ ދިވެހިސަރުކާރުަތކުން  ފަރުދުން، އެިކއެކި އެކިެއކި، ރައްޔިތުން ހިސާބުން ފެށިގެން އެކިއެކި

ހާހޫރަ ޑުފާޑުގެ ސިހުރުެއކި ފާ ފީ ތަރިކަ ބޭނުންކޮށްގެންގާ، އެ ސައިހޯދަ ްނ މާލީ މަންފާއި، އެ އި، ިވއްކާލަ އިނައްތާލަ

 ،ލާނެ. އަުޅގަނަޑށް މި ފެންނަނީ މި ގާނޫނުއިދިޔަ އާދަކާދަ އިރާދަކުރެްއވީތީ މި ގާނޫުނން ހުއްޓުވަ ނައްތަމުން ހެދުމަށް

ތަރިަކ އަންނަން އޮްތ ޖީލުތަކަްށ  ފީގާސަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ން އަންނަ ހިނދުމި ބިުލ ގާޫނނަކަށް ެވގެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ހަމައަށް ހަމައެކަނި ުކޑަުކޑަ  . އަްއޑޫ ިސީޓގެ ގަމުން ފެށިގެން ކޯއްޭޓއާރައްކާކޮށްެދވޭނެ ކަމަށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ީފ ގާތައް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަން ބިނާއެހެނިހެ ،ހަިވއްތަތަކާއި  ،ސް ފެންނާން ހުރި ކުޅިތަކާއިޔަދިރާސާއެއް ހަދާލި

ވެސް ގިނަ  އަދަދު އަްއޑޫ ސިޓީއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ،ވާނަމަ ކަިއގެ ދަފުތަރުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނިއްޖެ ކަމުގައިތަރި
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ގެ ފީ އެތައް ބަިއވަރު ބިންގާތަެކއް އެބަހުރި. ދުނިޔޭގާސަ ،ކުޅިަތކާއި  ،ވެގެންދާނެ. ެއވަރަށް އެތަނުަގއި ބިނާތަކާއި

ވަީނ  ތައްކަންތައް ެވސް މި ވެސް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ން މީގެ ކުރީގައި އެތައް ޤައުމަކުން ދިރާސާކުާރ ފަރާތްތަކު

 ނޫޅެ  ނުެލވި، ފާއިުތވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން މިކަމާއިކަންަތއްތަކަށް އަޅަ އެ ،. އެހެންނަމަވެސްދިރާސާކޮށް ބަލާފަ

މި ބިލު މިއަދު މި މަޖިލީހަށް  ،އެހެންކަމުން. ގޮސްފަވަނީ ނެތި ކެއްބިނާތަ ހުރިހާ ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރުމުގެ ސަބަުބން މި

ތު މިއީ އަުޅގަނުޑ ޞަފުރުއަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަކާލާތުކޮްށ، ބަހުސްކޮށް މި ގާނޫނަކަށް ބަދަލުކުރަން ލިޭބ  ،ހުށަހެޅި

ފީ މަރުކަޒުަތްއ ގާސަ  ،ޑެއް ެއކުލެވިވާ ޓްރަސްޓް ފަން މި ބިލުގައި ހިމެނިފައި މިތެއް. އަދި ޞަވަރަށް އުފާކުރާ ފުރު

ފީ ތަިރކަ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކއި މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކަށް އެހީެތރިކަން އެިކއެިކ ގޮްތގޮތުން ގާސަ ހިންގުމާ އަދި 

އިންތިޒާމުތަެކްއ މި ބިލުން ކަށަވަރުކޮށްދޭަކމީ ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ކަެމއް. ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

ހެރިޓޭޖު ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ދަށުން ހެރިޓޭޖު ފަންޑު ބަލަހައްޓާނެ  ،ންޑެއް އުފެދިޓްރަސްޓް ފަ ހެރިޓޭޖު އިވެހިރާއްޖޭގަ ދި

ރަނަގޅަށް ޮއޑިޓް ސިްސޓަމެއްެގ ެތރެއިން ބެލެހެއްޓި ރަނގަޅު ެއ ކޮމިީޓގެ ދަށުން މި ަފއިސާ  ،ކޮމިޓީއެްއ އުފެދި

މު އްެވެގންދާން މިއީ ވަރަްށ މުހިފީ ތަރިަކ ބެލެހެއްޭޓނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ާޤއިމުގާދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަ  ،ގޮތުަގއި ހޭދަކުެރވި

ާވ ގެއްލިފައި  ،ހިރަ ތަރިކަސިީޓގަިއ މި ބިލެއް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް އުފާވަނީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި، ައއްޑޫ

ރުޞަތު މި ގާޫނނުގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެތީ. ތަރިކަ ހޯދުމަށްޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ފު

އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އެހެންކަމުން

 ކުރިއްާޔ. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފް ކޮމިޓީއަށް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީމެންބަރު. ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާިއރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަުޅަގނޑު މިހާރު ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް  ،ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭތީ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

ފަތް ނެތިކޮށްލަން ގާާއިއ ސައުމެްއގެ ތަރިކަޤަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.   ރައީސް.އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

މަސައްކަތްކުރުމަްށވުރެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް އެ ަޤއުމަކަށް އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަށް ނުެދވޭނެ. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަށާއި އަދި ހެރިޓޭޖު ކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ  ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މު އްކަމަކަށް މިފަދަ މުހި

ކަމަށްޓަަކއި ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ކޮށްދެްއވިދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު ސްޕޮންސަރ މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރު

ނޭ މި ބިލު ފެރަީއސް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި  އަށް ޝުކުރުهللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު
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ދަފުތަރުކުރާނެ އުޫސލު މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި  ،ިގންތިކޮށް އެ ތަކެތި ، ަތރިކަ ދެނެގަނެފީގާސަ  ،ދިރާސާކޮށްލާއިރު

ން ވެސް ިމ ފީ ތަރިކަ ރައްކާތެިރކުރުމުެގ އެކިެއކި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބަިއކަގާތަން. ހަމަ އެއާއެކީ ސަ  އޮތް

މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށްަޓކައި ެހރިޓޭޖު ޓްރަސްޓް ފަންޑެްއ ހުރި. ންޮކށްފައި އެބަޔާބިލުގައި ސާުފކޮށް ބަ

 ،ކުެރވޭނެ ކަންކަމާއި ،އަދި ެއ ފަންޑުން ކުރާނެ މަސައްަކތާއި ،އެ ފަންޑު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި އިަލއި،އެކުަލވަ

ބިލުގައި  އަދި ،ށް ވުމަށްފަހުކަގާނޫނައް ހާ ކަމެޮއތް. މި ހުރި ށްފައި އެބަ ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ވެސް ިމ ބިލުގައި ބަޔާންކޮ

މެދު  މި ބުނާ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްަކތުގެ ތެރޭަގއި މި ކަންކަމަށް އިހުމާލުވާ ފަރާތްކާ

އް. މު ބިލެ އްތް. ިމއީ ވަރަށް މުހިއޮކުރާނެ ގޮތް އަދަުބގެ ގޮތުަގއި ވެސް މި ބިލުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޢަމަލު

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮތްންމުވެގެންދާ އެަތއް ަސބަބެއް އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ބިުލ މުހި

އެީއ  ،ޤައުެމއްެގ ސަރުކާރެއް، ަދއުލަތެއް ިހންގުމަށް ހުންނަ އެންމެ އިސް ވެރިާޔގެ ވިސްނުން ،ހިނގައްޖެފެނިގެން

 5މި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފާއިުތވި  .ދާ ގޮތްވަންޏާ ދެން އެ ޤައުމަކަށް ެވގެން މަށް ކަންކަމާ ދުރު ވިސްނުމެއް ކަމިފަދަ

ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރަގއި ަވިކ هللا ހިނގައްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއީސް ޢަބްދުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ފެނިގެންއަހަރު

ދު . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަފަށާފަ  އޮތީ ކަ ހަލާކުކޮްށލުމުގެ މަސައްކަތްމަޝްރޫޢެއް ގޮތަށް ރޭިވގެން މި ޤައުމުގެ ތަރި

ެއ ކަންކަމަށް ުހއްޓުމެްއ  ،ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނަސީބަީކ އެ ސަުރކާރު ބަދަލުކުެރވުުނކަން. ެއ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް 

ްސ ލަީކ. މި ބިލަކީ ކޮންމެހެންވެގެނައުމަށް ކުެރވުނު މަަސއްަކތް އެީއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ލިބިގެންދާ އުފަ

އާިއ އަުޅގަނުޑ ތަކުރާރުކުާރކަްށ ނެތިން، ކުީރ ސަރުކާުރގިއ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތަރިކަ އްޖޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ ބިލެްއ. ރާ

ނަށް ފަތާިއ، އާދަކާދަ ނެތިކޮށްލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ެއ ލިސްޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގާސަ

ކަމެއް ހުރީ ކޮށްފައި ތަރައްޤީގެ ނަމުގަިއ. މި ޤައުމު ވަރަށް ގިނަ ކަން އް އެއީތް ކަމެސާފުކޮށް އެނގެން އޮވެސް، 

ކޮށް ާޓގެޓުކުެރިވގެން ޞަސިންގަޕޫރަކަށް ހެދުމުގެ ނަުމގައި ަރއީސް ޔާމީން ހިންެގވި މަޝްރޫޢުގެ ތެޭރގައި ާޚއް

އްގައި އެފަަދ . މިފަދަ ޤައުމެކޮށްފައް ހުރީ ފަތް ނެތިކޮށްލުމަށް އެތައް މަސައްކަތެ ގާއާއި ސައަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކަ 

އޮތް. ނުގައި މި ޤައުމުެގ، މި ދައުލަތުގެ ވެިރއަކަށް އައުުމގެ ފުރުޞަތު އެބަތަ ބޭފުޅަކު އަނެްއކާވެސް ކުރިައށް އޮތް

އަިދ  ،ެލވިވައިއެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިކަހަލަ ކަންަކން ނުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބިލު އެކުލަ

މު ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އްކުަރން ފެށުމަކީ އެީއ ވަރަށް މުހި ކަށް ވެގެން ޢަމަލުގާނޫނަ

ޭއގެ މާއްދާތަުކގެ ތަފުސީލަްށ  ،ސް ކަމަށް ވާތީ ހުއިބުިތދާއީ ބަީއ ކުރަން ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި މިބިލުން ހާސިލު

ތަރިަކ ސަލާމަތްކޮްށ ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ގިަނ ނަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ މެންގަނޑުނުދިޔަކަމުގަިއ ވިޔަްސ ވެްސ އަޅު 

ވިަފއި މި ބިލުގައި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ވަރަްށ އިލެއެކުލަވަ  ކުރަން މި ވަނީކަންތައްތަެކއް 

ރަށް ންުފޅު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނުއަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސް ،ސާފު. ކުރީ ސަރުކާރާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުގެ

މި ަރއްޔިތުްނގެ  އިލައި،ދަންނަވާ ސަބަބަކީ މިފަދަ ބިލެއް މިހާ ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ެއކުލަވަ  ސާފު. އެހެން މި
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 މި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ،މަޖިލީހަށް ފޮނުވިކަން އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުެވގެންދާ ކަމެއް

ންކަން. އެކަން ކުރުމުގެ މާްތ މާޔަތްކުރަ ހިއަދި އާސާރުަތއް ާއއި ފަާތއި، އާދަކާދަގާސަ ،އި އާތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަރިކަ އޮ

ިއ އޮތް ބިލަށް އަުޅގަނޑު ުފރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ރަްއޔިތުންެގ ފަލާއިމަޤްޞަދުގައި އެކުަލވަ

ރި ަރއީސް. ފުރަަތމަ ފަހަރަށް މި ރައްޔިތުންެގ ންނަށް ވަރަށް ސާފު. ިއއްޒަތްތެނޑުމެމަޖިލީހުގެ ވިސްނުން ވެސް ައޅުގަ

. އެީއ ެލވިފައިމަޖިލީހުގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީއެްއ ހެރިޓޭޖު ކޮމިޓީގެ ގޮތުަގއި، ތަރިކަ ކޮމިޓީގެ ގޮުތގައި ިމ ވަނީ އެކުަލވަ

މު ެއއް އްހިން ދެެނގަންނަން އޮތް އެންމެ މުިއސްކައަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުަގިއ މިކަން ކުރުމަށް ދޭ ސަމާުލކަން، 

އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުެގ ވިސްނުމާ އެީކގަިއ މި ހުށަހެޅުނު ބިލު ވެްސ  ންކަމަކީ. ެއ ކޮމިޓީ

އަދި ކުިރއަށް ކުރަން ހުިރ ކަންކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން 

މު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އާަދކާދަ އްއެންމެ މުހި، ފަާތއި ައދި އާދަކާދަގާާއއި، ސަރިކަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތައިރާދަ

ހުރި ގޮތުަގއި ފެންނާނެހެން ުކރިއަށް އޮްތ ޖީލުތަކަށް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. އެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ނުކުރަން. ވަރަށް އް އަޅުގަނޑު ުކޑަ ވެސް ޝައްކެ މެދު  ލީހުން މިކަން ކުރާނެކަމާ މަޖިއަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުްނގެ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ދެން އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޯހރަފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރު އަޙްމަދު ސަލީމް. މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ

ދާ ވަގުަތކީ  އާދެ! ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސަޤާފީ ތަިރކަިއގެ ބިުލ ހުށަހެޅިގެން މި ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

މުކަން ވަރަށް ބޮޑުވެފަިއާވ ވަގުތެއް. މި ނުކުތާ މީގެ އް މުހިއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދިވެިހރާއްޖެއަށް މިފަދަ ބިލެއްގެ

 5މި ވޭތުވެ ދިޔަ އާދެ! ގަކުރަްއވައިފި. ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ވަަރށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަ

ރަކަށް ހިތަށްއެރި ރުކާނަ ސަޮއންއޭަރކު  ،ލާއިރުއިވަރަކަށް އަހަރު އަުޅގަނޑުމެްނ ކަންކަން ހިނގި ގޮތަށް ނަޒަރު ހިންގަ

ހެޅިގެްނ ރެއަށް ހުށަތަށް އޮތުމަކީ އެ ކަންކަން ނުރައްކަލުގެ ތެގޮ ބެހެވޭ ފަތާއި ތަރިކައާގާގޮތަކަށް އެ ބަެއއްގެ ސަ 

، އެހެންވީމާ .ގޮސްފަވަނީ ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެގެން މި ދުވަހު ދާދި މިދާކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް

މާ ބޮޑަށް ލަސް ެވސް ވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ންެލވި އަދި ގާނޫނަަކށް ވާއިއް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެކުަލވަބިލެމިފަދަ 

މިނިވަން މުސްތަޤިއްުލ ޤައުމެްއގެ ވެރި ަބއެްއކަން  ނަކީާއއި ައޅުގަނޑުމެންމެންެގ އަިއޑެންޓިޓީދެކެން. އާދެ! ައޅުގަނޑު

ާއއި، އަުޅގަނޑުެމންގެ އަމިއްލަ ތަިރކަ ،މު އެއް ކަމަކީއްމެ މުހިއެންހާމަކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 
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އޮތް ޖީލުތަކަށް އެ ަކންކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އަްނނަން  ިއ،ްއކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަތަފާިއ، އާދަކާދަަތއް ރަގާސަ

 ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ގޮތުަގއިމު ތަރިކައިގެ އް ގޮތެްއގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ މުހިޞައަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ާޚއް 

ތުރުން އަުޅގަނުޑ ދިވެހިންެގ އާދަކާދަތަކާއި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އި އި،ދިވެހި އަކުރާ ،މި ގަބޫލުކުރާ ދިވެހި ބަހާއި

 ައކީދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ތަރިކަ ،ވަރަށް ބޮޑަށް މި ގާނޫނުަގިއ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ެއްއ ކަމަކީ

ދުރަތީ ތިމާެވށިކަން. އާދެ! އެ ތަިރކަ ައުޅގަނޑުމެން ދެމެހެއްޓުމަށްކައި އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫުލކުރަން ގުރާއްޖޭގެ ހިދިވެ

ވަރަށް  ،ޖެހިފައި އޮތްލާޙުތަކެްއ ެގންނަންޞްއޮތް. ވަރަްށ ބޮޑެތި އި ޓާ ބެޭހ ގާނޫނެްއ އެބަ ށްމާވެމިހާރުވެސް ތި

މުކަމާއި އަިދ އްފީ ތަރިކަިއގެ ބިލުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިތމާވެށީގެ މުހިގާ ސަ އްޖޭގެދުވަސްވެަފއި އޮތް ގާނޫނެްއ. ދިވެހިރާ

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެދެކން. ހަމަ އެާއއެުކަގއި ދިވެހި ން އަންނަން ފީ ތަރިަކއެްއެގ ގޮުތަގއި ދެނެގަނެަފއިާވކަގާއެ ސަ 

ދޭންޖެހޭ ދިވެހި ބަހާއި ދިވެހި އަކުުރގެ ވާހަކަ ލުކަންފީ ތަރިަކއިެގ ގޮުތަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން ސަމާގާސަ

ާވ ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައި އާދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއާެއކުެއކީަގއި އަުޅގަމިހާރުވެސް މި ގާނޫނުގަިއ އެބަ

ގެ މި  ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންޞަބަހުރުވަތައް ެއއީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ަވކިން ޚާއް 

ވާހަކަދެއްޭކވެ ގޮތްތަްއ  ބަހުން، ފުވައްމުލަކު ބަހުން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވެސް ހުވަދޫ ބަހުން، އައްޑޫ

ޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެްނ. ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި ގާޫނނެއްަގއި އެ ބަހުުރވަތަކަީކ އި އޮންނަންތަނަވަސްވެފަ 

ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ  ،ނަމަ ްއޗެއް ކަމަށް ލިޔުަނސް ބޭނުންނުކުރާމާޔަތްކުރެވި ަރއްކާތެރިކުެރިވފައިވާ އެހި

ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިާވ ނެތި ،ތަުކެގ ތެރޭގައި ނުފެންނަ ނަމަމު އެއްެޗއް ކަމަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އާދަކާދައްމުހި

މިއީ ވަަރށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން  .ބަހުރުވަތަކެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑަށް މި ދެންނެވި ބަހުރުވަތައް ފާހަގަކުރެވޭ 

ގަނޑުމެން ހާމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމާިއ ދިވެހި ބަހުގެ ފުރިހަމަކަން އަޅު

 ގެ ީމގެ ތަފާތު ަޑއިލެކްޓުތަްއ ެވސް ހިމެނިފައިވާކަން. އާދެ! ދިވެހިާރއްޖޭމު ެއއް މިސާލަކީ އްބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހި

ފީ ތަރިކަތަކެްއ ގާއިުރގައި ކިަތންމެ ސައައިހަމައަށް  ފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުުރމުގެ ބިލެއް އަުޅގަނޑުމެންނާގާސަ

މު ތަކެިތ މާލެ އްހިނގައްޖެ. އެ ތަންތަުނަގއި ހުރި މުހިމު އާސާރުަތއް ވީާރނާވެއް. ރަށްރަށުަގއި ުހރި މުހިހިނގައްޖެނެތި

ހިނގައްޖެ. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެއް ެވސް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ބައެއް ތަކެތި ެގއްލިގެން ގޮނުހެއްދެިވ ހެއްެދވި އި،ގެންނަވަ 

ލަތު ވެސް ޮއީތ ހާ ފަޅުތެރޭަގއި އޮތް މަތީރަށުގެ ޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުރަށުގައި ވެސް ހަމަ ެއކަން ޮއތީ އެހެން. އަދި އަ 

ލެވޭެނ ގޮތެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު އި އަޅަށްހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެ ތަންތަން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް، އެ ތަންތަނަ

ސައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ފީ ތަރިކަ ރަްއކާތެރިކުުރމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންެޖހޭ މަގާގޮުތަގއި ދިވެހި ސަ ގަބޫލުކުރާ

 ތައްކުރަން ޖެހޭނީ ރަށު ފެންވަރުގައި. މި ގާނޫުނގައި ރަށު ަކއުންސިލުތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ވާޖިބު

ަފއި އޮތްކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއަށްވުރެ ރަނަގޅު މިންވަރަކަށް ކައުންސިލުތަކަްށ ކަނޑައަޅާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ހަމައެކަނި ބާރެއް ނޫން. އެ ކަްނކަން ކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް  ބާރުދޭންޖެހޭ މި ކަމުގެ
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މާލެއިން ކޮންެމ  ،ށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މާލެއިން ކޮންމެ ކަެމއް ކޮްނޓްރޯލްކޮށް ކަމަވެސް ތަަނވަސްކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ދަނީ.  ރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފެނިގެން މިކުރަން އުޅުމުެގ ނަތީޖާ މިހާޒުކަމެއް ތަންފީ

ފީ ތަރިކަތައް ގާތައް ބެލެެހއްޓުމާއި ސަ އާސާރު ، މި ސަރުކާުރެގ ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިންއެހެންވީމާ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. މި ބިުލގަިއ ރަށް ބޮޑަށް ލާމަރުކަީޒ ނިާޒމަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަދެމެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަ

ރަން. ފާހަަގކުބިލުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަަކއި ވަރަށް ރަނަގޅު ަގވަރަނންސް ނިޒާމެއް އަިއސްފަިއވާަކން އަޅުގަނޑު 

މު ކަންކަން ހުރިކަން ވެސް އަޅުގަނޑު އްހިއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހޭ ބައެއް މު

ން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮނިގަނެޑއްގެ ތެރެއިްނ މިނިސްޓްރީއެއް ހުރެފައި، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ދަންނަވަ

ހިންގުުމގެ އޮނިަގނޑުަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ަބއި.  އި އެންމެ މަތީ ފަންތީގައިްއގަ މިނިސްޓްރީއަކީ ސަުރކާރެްއެގ ލެވެލެ

މިނިސްޓަރުެގ  އި،ން އަނެއްކާ އިތުރު އޭޖެންީސއެްއ އުފައްދަމިނިސްޓްރީއެއް ހުރެފައި އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށު

މި ހުރިހާ  ،ތަށް ޮއވެގޮ ފާދެްއވާއެ އޭޖެންސީެއއް ައނެއްކާ މިނިސްޓަރަށް ލަ އި،މަތީން އޭޖެންސީ ހިންގަވަ  ލަފާގެ

ނަމަ  ަރނގަޅު ނިޒާމެްއގެ ތެެރއިން މި ކަންކަން ހިންގާ ،މަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ފަސޭހައޮތުކަންތައްތަެކއް މިހެން 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އުފުލޭވަރު އެއްަޗކަށް މިކަން ވެގެންދާނެހެން. އަދި 

ބޯޑުތަުކގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް  ނޑުމެްނގެ ތަޖުރިބާއިން ބަލާއިރުގަިއ ގަވަރނިންގއަުޅގަ ކީަގއިއެއާއެ ހަމަ

ލެއްަގއި ައޅުގަނުޑގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން ވެސް އެއީ ރަނގަޅަށް ެއ ކަންކަްނ ހާ އޮފީސްތައް ހިންގުމަީކ ެއއްެވސް

ންގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑެއް ޮއެވގެން އޮފީހެްއ މެންބަރު 7ށް ަކމުގައި ނުދެންނެވޭ. މިސާލަކަ ހިންގުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަެޅއް

ދަުލކުރެވޭ އްފަހަރު ވެސް ބަ ގަވަރނިްނގ ބޯޑު ގިނަފަހަރު އަހަރަުކ ެއއް އެ  ،ން އަުޅގަނޑުމެން ިވްސނާއިރުަގއިހިންގަ

ިއ ބޯޑުތަުކގަ  އެފަދައަދި  ،ގޮތެއް ުނވޭ. ެއއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އެކި ރޮނގުަތކުން ޤާބިލު މީހުން މަދުކަމާއި

ނެތުން. މި ބިލުގަިއ ޓްރަސްްޓ ޅު އިާނޔަްތތައް ެވސް ތަނަަވސްވެަފއިމަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭނެ ރަނގަ 

ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އަދި އިތުރަށް މި ޓްރަސްޓް ފަންޑާ މެދު ފަންޑެއް ޤާއިމްކުަރްއވާ ވާަހަކ އެބަ

  ދާށްޓްރަސްޓް ފަންޑައް ެވސް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭނެ ވަރަށް ގިނަ އާމްދަނީތަ ގޮތުން ރު އޮތްވިސްނަންޖެހޭނެ. މިހާ

ހިތައް އެހެންނަމަވެްސ އުފައްދާ އެޖެންސީތަާކއި މިނިސްޓްރީތަކަކީ ސަރުކާރުން ޚަރަދުދޭންޖެހޭނެ އެއްޗެ ،ގޮތަށް ޮއވެ

ފައިސާ ވެސް  ކަހަލަ އަދަބުތަކުން ހޯދާއާއި އަދި ެއކި ޖޫރިމަނާކަމުގައި މި ގާނޫނުގައި ޮއވޭ. ކަމުގަިއ، ތަންތަން 

ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން  އޮތުން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަދި އެއްގޮތަށް އޮންނަ ންޑަށް ދާޓްރަސްޓް ފަ

ޓާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ށްތިމާވެ ،ޓް ހެދުމަށްންވިސްނާލަންޖެހޭނެހެން. އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަ

ވޭ. ައޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ އެއް ގާނޫނު އަނެއް އް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓެއް އޮއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަތަރަ

ދާނެހެން. އްގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަތުެވއްޖެއްޔާ ކަްނކަން ހަލުވިވުަމށް މަގުފަހިވެގެންހެގާނޫނަށް އެހީތެރިވެދޭ ރޫ

ން މިހާުރ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މިކަ ،ންޓްމައިމްޕެކްޓް އެެސސްއެހެންވީމަ، މިހާރު މި ހަދާ ތިމާވެށީގެ 
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، އެހެންވީމާގޮތަށް.  ްނޓް ހެދޭއިމްޕެކްޓް އެސެސްމަ ޯސޝަލް ،ކަްލޗަރަލް ،ެއންވަރަމަންޓް ،ބަދަލުވަމުން މި އަންނަނީ

ސް ތިމާވެީށގެ ވެ ތަިރކަިއގެ ބައި ،އިޔާ އާދަކާދަތަކުގެ ބަ ،ފީ ބަޔާއިގާތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހެދުމުގެ ކުރިން ސަ

ވަގުތު ސަލާމަތްވެ ކަންކަން ހަލުވިކޮށް ކުރިއަްށގެންދަން  ،ންޓް ހެދޭ ކަމަށް ވާނަމަމަެއކުލެިވގެން ެއެސސްމުނިބަޔާއި އެ

ވަން. ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ފެނޭ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑު ަބއެއް ސްެޕސިފިކް ކޮމެންޓު ައރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަ 

 .مكيلع ماللس  و. ރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. އާދެ! ދެން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ނީ ޣުމުޢަބްދުލްތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދޭ މިފަދެ ބިލެކެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީގެން ރާއްދޭ ތަރިކަ ހިމާޔަތެ ކެރަންނަން ޝުކުރިއްޔާ 

ވެނެ ހަވަެރ ތެނަދޫާވއްކޫ މަ އެރަެޓކަށް ނިސްބަތެ  ،ވާހަކެ ދެެކީވގެން އެޔަނެ ޭވލޭ ފާހަގެ ކެރަންނަށް ޖެހެްނނޫ

ސާރީ ތެއްޔެހެއި އެއްެތކެ ރަޓުތޭ މީހެންނާ، މުސްކުޅިނެ މަރެއި، ކޮޓެފެއި އެރަޓުތޭ ތެްއޔެހޭ އާން ސުންނާފަތި ދައުލަތަކު

 މިފަދެ ބިލެކެ އަސްލު މި  ،ރަޓު ތެއްޔެެހއި ާއސާރީ މުދަލާއި ބިނާތަކޭ ހަލެިއ ކޮޓެފެިއ އޮތެ ރަެޓކެ. އެހެންކަމުން

ތިނަދޫން ނައްތޭލީ  ، މިބޮނޫ. އެހެން ބޫލެކެރަނެ ބިެލކެގަނެއި ކަމަށް މަ ރާއްދޭ މާކުރިޔެން ަފއްޓޭގެްނ އޮންނަންޖެހެން

ން. އަދި އެތަންތަެނ ން. ލާރިޔެކަްސ ލެބުންނޫކެނޫއެއްެތއްތޭ ބަދަލުގޭ ތިނަދޫ ީމހެންނައް އެއްެތކަސް ލެބުންނޫކެ ނޫ

ތެވޭލޭ ތެނަދޫ ސާބަށް ގޮހޮ އޮހަދަންނަން ކެރަންނަންޖެހެނެ އެްއވިޔަސް މަަސއްކަެތކަސް ކޮޅޯކޮ ނުން. މިހިދެ މިހި

 ބޮނިޔަންނެިއ ހަމަ އެއްިވޔަސް ެއއްތެކެ ނެތި. ފަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެންނާތެކާ ތެނަދޫ ހުއްޓީ އަހަނެ އާސާރީ ގޮުތގެއި

ވަރަށް ފަޚުރުވެިރވެނެ ވަޑެެކ. އެަވޑާސް ވޭުތވެދިޔަ ސަުރާކރުން ތަޅޭލިޔާ. އަދި ެއވަޑާ ުހއްޓީ ތާ ހުއްީޓ މިސްކިތާސް 

ންނާ ެކޔާހެ އެތަނާސް ތަޅާހެ، މިހިނދެ އެކަމާސް ނިންމޭ އެބިމާ އްޓީ ކަެޅވަކަރެ މިސްކިތެ ގެނައެތާ މާލޭ ހު ،ތަޅާހެ

ބައޮތެ ވަލެ ޖަންގަީލއަކަށް ަހދާހައި. އެރަޓު ަރއްޔިތުންނަްށ މިހިދެ ވެންނޫ އެތަނާ އުނދަގުލެ ތަނެކައް ވެފެއި. އޭބޫ 

ނާ ވަދެގަތެފެހޭ އޭބޫ  ނުކެރަތެ. ރަޓު މީހަކުން އެތައްވިަޔސް ކަމެކެއެތެނާ ސާފު ކެރަންނަންގަސް ދައުލަތުން އެ

ކުްއވެރިވެނެ ތަނެކަޓެ ވެގޮހޮ އޮއްތޫ. އެހެންމާ މީ މިކަހަލޭ ބިލެކެ ގެނާހުގެން ހަމައެކަނި ތަންތަނެ ހިމާޔަތެ ކޮޅޮމުގެ 

ގެން މިތަންތަނެ ހިމާޔަތެ ފެހޭ ލާރި ދީކޮޓެފެއި ޭބއްވުުމގެ ބަދަލުގެއި ރަޓު ކަުއންސިލަށް ބާރެދީ ނުންނަމުގެއި ތަނާ ވަލެ

ރައްޓެހި  އިމިއޮއްތޫ އަހަންނެ ބޫލެ ކެރަން. ދެންގަކަމުގެ އަިއކެ ންނައް މަސައްކަތެ ކެރަްނނަން ޖެހެނެ ތަންތަނެކެރަ

މިކަހަލަ ތަންތަނަށް މިހިނދެ މި ބިލުން  ކަސްދެންނޭ އަދަބެނަށް ންމީހެ ތަންތަނެއް ސުންނާފަތި ކޮޓެފައި ގިޔޭ
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މީހެންނާ ދޭތެރޭ އަދި ކުރިއަށް މިކަންތެތި ކޮޓެފައި ތިބި މި ކޮޓެފެއި  ސް އަވަސްމި ކަންތެތި ވީހޭ .އަޅާ ބައޮެތއްކަނޑަ

އި. އެހެން ދެ ަވރަށް ބޮޑަށް އެ މަ ށްދޭތެރޭ ވެސް ފިަޔަވޅެ ޮއޑެންލިކާ މި ބިލާ ފަުރމާކޮށްގެން ގެނައުމަ މީހުންނާ

އެ މީހެންނަށް ހަމަ އެއްެވސް ކަހަލަ އަދަބެކެ  ،އަޅައިަޔސް ނުލައި ހެންނޭމީ ތޭމި ކަންތެތި ކުރިއެއި ކޮޓެފެއި  ،މިބޮނޫ

ކުިރއެިއ  ދޫނަތިމި  ޖެހެނެ ކަމެކެ. ށްފާަހގަކެރަންނަޮގތުގެއި ޤައުމީ ހިތާމަެއއް  މަްއކޫ އޭބޫ ވަރަްށ ބޮޑަށްޔެބީ ގިނުލެ

 ކެ  މޫޓި ޖަހައި އަލަ މިސްކިތެނެއް އެތާއެ މީހުން އިހެހަމަ ވަރަށް ފަހުން ތަޅާ މިސްކިދެކެއާސާރީ ވަރަށް ހުއްޓޫ 

 ބޮނަންނޭ އެއްވެސްގޮތުން ބަހެކެ  ބެހެނަތާ އްރަޓު މީެހންނެއް ހަމަ އެއްވެސް ވަރަަކށް ނެތް އެސް ވޭލޭ ލެއި ގޭއޮޑޭ

މާލޭ ތިޮއއްނާ  ންނަކެރަމާޔަތެހި އި. އެހެންކަމުން، މަ އެެދްއނޫ މިކަހަލަ ތަންތަނެބީފެލެ ކެކަހަލަ ފުރުޞަތެ

ަކުއންސިލަށް ބާރަދީ އަދި ފައިސާ ވަސީލަތްތަކެ ދީގެން ރަުޓ  ޓުނި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ރަޓްރީއަކުން ހަމައެކަމިނިސް

ެގއުމަށް ވަރަްށ ބޮޑަްށ ބައްޓަންކޮްށގެން ުކރިއަށް މި ބިލާކަހަލެއި ގޮތެކަްށ ނަ ވިޔެ ތިމިކަހަލަ ކަންތެ ންކައުންސިލު

 ުކރިއްޔާ.ޝު .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ށްންބަރަމިކަހަލަ ބިލަކެ ހުށަހެޅީތީ މެ އެދެން އަދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ދެްއކެިވ  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ހޯރަފުށީދެންމެ  ،އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުއި ޝުކުރިއްޔާ  

އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  .ދެްއކެވީފުޅުވާހަކަވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެން ތި ބޭފުުޅންގެ ބަހުރުަވއިން މިއަދު ތި 

އްޔާ. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ފުޅު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިކަވެސް ތި ދެއްެކވި ވާހަ 

 .ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫމި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާހިދު ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ވަނީ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް އުފެދިފައި ހުރި ތަރިކައިގެ އެަތއް ތަނެއް މިއަދު މިއި ޔާއްޝުކުރި

ރަށް ގިނަ މި ބާވަތުގެ ވަ އި ޔާތް ފެށުނުއިރުގަހައަުޅގަނޑުމެްނގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ  .ގޮސްފަވީރާނާވެ 

އެ ކަންކަމަށް ، މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަްނ ކުަޑވުމާއި، އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ވަސީލަތްތައް ނެތުާމއި. ންތަން ހުރިތަ

ނެތި ގޮްސވާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ގޮސް ވެގިނަ ތަންތަން މިއަދު ީވރާނާލާނެ ގޮތެއް ނެތުމުްނ އިއަޅަ

 ،ޓްތަކެއް ހެދެމުންދާއިރުސޯ މިހާރު ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ގިނަ ރި މިރާއްޖެއަށްމިފަދަ ބިލަކީ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ާބވަތުެގ މި ،އެ ރިސޯޓްތަުކަގއި މި ބާވަުތގެ ާއސާރީ ވަރަށް ގިނަ ތަެކތި ހުރި ކަމަށް ވޭ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

އެ މީހުން ދައްކާފައި  ، ހުންނަ ލިޔުންތަކާއިަބއެއް ީމހުން ލިޔެފައި ،ތާރީޚު ދިސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުަގއި

މާ  ހޯދައިގަތުމަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތިން މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަސްލުފެންނަ ހިފާ ،ހުރި ބައެއް ވާހަކަތަށް ވުރެ 

ތި ބައެއް ިރސޯޓްތައް ހަާދއިުރ ފެންނަ އަގު ޮބޑެތި ތަކެ ،ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުންފަސޭހަވާނެ. އަުޅގަނޑަށް މަޢު 
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އޮތް ކޮރަޕްޝަންެގ ތެރެއިން ވިޔަްސ އެަތކެިތ  މި އަށަެގންފައިނޫންނަމަ  ،ވަިއގެންރުދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރުކާރަށް ފޮ 

ލުކުާރ ޙަޤީޤަތެއް. މިފަދަ ގާނޫނެއް ކޮށްގެން ގެންދެޭވކަން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫނުބަލާ ދެން މި ރާއްޖެއިން ބޭރު

 މެދު ހަރުކަށި ލިބޭ ރައްކާތެރިަކމަކީ އެ ާބވަތުގެ ކަންކަން ުކރާ ފަރާތްތަކާށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއންމެ ބޮޑަ އައިމާ

ހިސާބަށް ރާއްޖޭގެ  ދިވެހީންނާ އި،އެ ކަންކަން ދިރުވަ  އި،ޅު އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އެ ބާވަުތގެ ތަންތަން ހޯދަވަފިޔަ

މިފަދަ ގާނޫނެއް މިހާތަނަށް  ނޫނެއް.ގާވެހީންގެ ައސްލު ގެނެސްދިނުމަށް މިއީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ދި ،އަސްލު

ނުލާ ިތބެވޭކަށް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ އެންމެ މުހިއްމު އިނެތުމަކުން މިއަދަކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅަ ހެދިފައި

ވަނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާގެ )ހ( އިން )ޖ( އަށް ހުރި ހުރިހާ އަކުރުތަކަީކ  14ގަކުެރުވނީ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަ

ވެްސ އަުޅގަނުޑމެންގެ ބަެއއް ރަްއޔިތުން މި  މިއަދު ،ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެ އަކުރުތަކެއް. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ

ގޮތުން ތަރިަކ  ދީނީ ،ކުންބެހޭ ފަރާތްތަ މެދު ދެކޭގޮތް ވަރަށް ގޯސް. ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ ކަމާ ބާވަތުގެ ކަންކަމާ

. ފަހަރުގައި މި ންކިޔައިދޭ ތަަކކަށް ން ގިނަ ރައްޔިތުންމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްކައެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު އިމާޔަތްކުރުމާހި

މެދު ދިވެހީންގެ ކަންބޮުޑވުން ިއތުރުވަނީ އެކަން އޮންނަންީވ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތ  ބާވަތުގެ ކަްނކަމާ

ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ބާރަށު ވައި މި ިބލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް ،މި ގާނޫނު .ތީމަ ކަަމށް ވެދާނެނެއެނިގވަަޑއިގެންަފއި

ީފ ގާސަ ،ފީ ތަންތަނަށް ެގްއލުންދޭ ފަރާތްތަކާއިގާްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ސައިދާއިރާގެ 

މި ބިލު  އި،ަތންތަން ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތްތައް ކަނަޑއަޅަ ފީ ގާސަ .ތަންތަން ހުރި ތަންތަން ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި

ެދްއވުން މިއީ ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެްސ ެއކަމުން ގިނަގުނަ ަފއިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް. ިމއަދު ގިަނ އްވައިހުށަހަޅު

ުޅގަނޑަށް ބަޔަކު ދެކޭ އެ ބާވަތުގެ ތަންތަނަކީ ހަމައެކަނި ޚަރަދުކުރަން ހުރި ތަންތަން ކަމަށް. އެކަމަކު އަ

 ނެ ފައިސާ ލިބޭ ެއ ތަންތަނަކީިއ، ބަލަހައްޓަ އި،ދަްނ ހޯތަންތަ ގިނަފީ ގާގަބޫލުކުެރވެނީ ރާއްޖޭަގއި ޮއތް ސަ

ދުނިޔޭގެ ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި މިސާލަކަްށ  .ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެިވދާނެ ތަންތަން ގެވަސީލަތްތަެކއް

ހުރި އާސާރީ ގިަނ ންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަ މީހުން އެ ތަންތަނުގައި ޭރސިވިލާުތގެ ލަންޑަން، މި ތައިނގި ،ތުރުކީ

އެގޮތަށް  އެ ަޤއުުމތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެަތއް ބައިވަރު ަފއިސާތަެކއް ދީފައި އެ އަންނަނީ. ހަމަ އި،ތަންތަން ބަލައިލަ

ބަލައިލަންދާ ތަރާގަނޑު ކާށިދޫ  ،ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުވިހެންއިކާށިދޫ ދާއިރާގެ  ަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމު

 އި އެހެރަ ގަ އަޮތޅު އަްއޑު، ަގއި އެހެރައަތޮޅު އަދި ލ. .ނެ ދޭށް ދިވެހި ދައުލަތަތައް ަބއިވަރު ަފއިސާތަެކއްމީހާ ވެސް އެ

ހެުދމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި  އިމާޔަތްކޮށް ބަލަހައްޓަހިވެސް އެހެރަ ތަންތަން  އަދި ރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި

ޅުއްވުން ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބިލަކަށް ޑަިއގެން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެމަށް ދިވެހި ސަރުާކރަށް ފެނިވަކަމެއް ކަ

ދަންަނވަން.  ކޮންމެހެން ވޯޓުދޭންޖެހޭ ބިލެއްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ ހުޅުދޫގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ރު. މިހާރު އަޅުއްޒަތްތެރި މެްނބައި ޝުކުރިއްާޔ 

 ށް.ބަލަބީ އިލްޔާސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ކީ ަކިއގެ ބިލަފަތާއި ތަރިގާސަރުކާރުން މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅި ސަ. ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިޝުކުރިއްޔާ 

ފަހުްނ  ައޅުގަނޑު ދެކެން. ިމ ސަރުކާރު އައި ކަމުަގއިމި ރާއްޖެއަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރިވެފައިާވ ބިލެއް 

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ވިސްނުމެކޭމު މި ސަރުކާރުެގ ވަރަށް މުހިއް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ާފހަގަެވގެންދިޔަ އެްއ ކަމަކީ 

އޭގެ ެހއްެކއްގެ ގޮުތގައި  .ދިނުމަކީ އަންނަން ޮއތް ޖީލުތަކަށް ގެންގޮސް ،ރައްކާތެިރކޮށް ،މާޔަްތކޮށް ހިފަތާއި ތަރިކަ ގާސަ

ވަކި މިނިސްޓްރީެއްއ ފަތާއި ތަރިަކާއ ބެހޭ ގާިދވެހިރާއްޭޖގެ ހެރިޓޭޖު ނޫނީ ސަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ

މުގެ އިންތިޒާމު ފުރަތަމަ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓު ގެ ދަށުން އެއޭ  އި،ބެހޭ ުވޒާރާެއއް އުަފއްދަވަ  ެއކަމާ އި،ފައްދަވަ އު

 ެއކަމުން ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަ ސާފުވޭ. ެލއްިވކަންއިވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެކުަލވަ

 ގެ ތަަރއްޤީއާ އެއީ ާރއްޖޭ .ފަާތއި ތަރިކަ ދިރުަކންގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަދި މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންފުަޅކީ ސަ

އައީ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ،ކީހަމައެާއއެކަން. ެއ މަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅުރަްއވާ ކަެމއް ކަން  ވާފައި ގުޅި

ރާއްޖޭެގ  ،ކަން މި ކަންކަމަށް ދީގާނޫނީ ބާރުވެރި ،ފަތާއި ަތރިކަިއގެ ބިލެއް ގާނޫނަކަށް ެހދުމަށްގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ 

. ގެންތަން ފެނިގެންދިަޔީއ ގާނޫނެްއ ކަނަޑއަަޅއި ސަުރކާރުން ކުރަްއވާ ގެ މަސަްއކަތްފަތާއި ތަިރކަ ބެލެހެއްޓު ގާސަ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެްސ  .ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި  ބިލު ހުށަހެޅުމުގެމި ،ރި ރައީސްްއޒަތްތެއި

ވާ ތަކެތި އެ ރަެށއްގެ އެންމެ ބިނާތަކާއި އާސާރު ހިމެނޭ ތަންތަން. ތާރީޚާ ގުޅިފައި  ުދވަްސވީ  ،އެބަހުރި ތަރިކަާއއި

. އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ވޭ  މާޔަތްުކރުމުގައި ަދއުލަތުގެ ޒިންމާތަެކއްހި ެއ ތަންތަން .ކަމަށް ވަނީ ވެފައް މު ސިފަތައްމުހި

 އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް  އި ގާނޫނުން ކަނޑައަަޅއިދިނުމަކީ އެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަ  އް ޒިންމާތަކެއް ވޭ. އެ ޒިންމާތަ

ައޅގަނޑުމެންނަށް  .ތްތެރި ރައީސްްއޒައިއެޅޭނެ މުހިއްމު ފިޔަވަެޅއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.  ށްފޯރުކޮށްދިނުމަ

ރަކު އިންނަވާ އިއެ  .ކަުޅވަކަުރ މިސްކިތަކީ ހަމަ ތާރީޚީ ބިނާއެއް އިއްޖޭަގއި މާލޭގަދިވެހިރާ  މި ،ފާހަގަެވގެންދިޔަ

އެއީ ތާރީޚީ ތަނެއް ކަމަށް  އަނެއް ބޭފުޅަކު ވަޑަިއގެން ގާފައި ިވއްކާލަންީވ. އެރީމާ އެ މިސްކިތް ނަވެރިޔަކު ހިތަށް

ދެން އަންނަ ވެރިައކު ބޭނުންވީމާ، އަެނއްކާ އޭިތ  ަގއި ަބހައްޓަނީ.ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުތީ ގެނެސް ދެކިވަަޑިއގަންނަވާ

 މިނީ. މިކަހަލަ ާހލަތްތަކެއް ވެގެންުނވާނެ. ާލފައި ފޮރުވަނީ. ވާނުާވެއއް ނޭނގި ެގއްލެ ނަގާފައި ކޮންޓެއިނަރަކަށް

ހުރި ބަެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް. މާލޭަގއި އެކުެރިވގެންާވކަން ކަންތައްތައް މި ގާނޫނުން ރައްކާތެރި

ތެރި އިްއޒަތް ތެރޭގައިކަިއގެ ފަތާއި ތަރިސަގާތަންތަން. އި ތަރިކަިއެގ ފަތާސަގާ ތަންތަންކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގާނޫނުން 
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 ިދވެހިން  ،ފީ ުކޅިވަރުަތއްސަގާރަށް ބޮޑު ބަެއއް އަދާކުރޭ ީމގަިއ ވަ ސް، ހިމެނެނީ ހަމައެކަިނ ބިނާތަކެއް ނޫން. ރައީ

ފީ ކުިޅވަރުަތއް ސަގާ އުޅުނު ކަންތައްތަްއ. މިކަންތަްއތައް ވެސް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން، ކޮށްށްުމކޮއްފީ ގޮތުން އާސަގާ

 އަުޅަގނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން ސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމުގައިކުރިއެުރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ވެ 

ތަންތަން ފަތާއި ތަރިކަިއެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަގާނޫނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ތަންތަން  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ 

ކީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަތަެކްއ ަބއެއް ވާަހކަތަކަ ލިޔެވިފައި ހުންނަ ންކަމުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ދެކޭ ބައެއް ތަންތަނާ ބެހޭ ގޮތު

ިވ ބޭފުޅާ ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ވެރިމީހާ ނޫނީ އެއީ ެއއިަރކު އެކަންަތއްތައް ބެލެހެއްޓެ  ކު އިންނަ ނޫން. އެއީ ެއއިރަ

ހުންނަނީ. ކަމަށް ވާތީ، ލިޔެފައި  މާނީހުރި މިގޮތަށް މި ވާހަކަ ލިޔުގޮތުަގއި ެއއިރަކު ހުންނަ ވެިރމީހާއަށް އެންމެ ފައިދާ

 ަގއި ކިަޔވައިދިން ފޮތްތަކުަގއި ވެސް ހުރޭ މިކަހަލައް ްސކޫލް ފޮތުގައި، ދިވެހި ފޮތްތަކުަގއި ނޫނީ ސްކޫލުކުރީަގއި ބައެ

ތަންތަނާ ބެހޭ ޙަޤީޤީ  އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި ގާނޫނުން އުފެދޭ ވުޒާރާިއން އެވާހަަކ.  ންތަުކގެލުއިއޮޅުވަ 

، ެއތަންތަނުގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ލިޔެވި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން އި ހޯދަލޫމާތުޢުއަސްލު މަ

 .ނޫނަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައެްއ ކަމުގަިއ ވެްސ އަުޅގަނޑު ެދކެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ މި ގާ 

އޮންނަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް،  ފަާތއި ތަރިކަ މި ސަގާޖޭގެ ރާއް  ނޫނީ ވާ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައްމި ގާނޫނުގައި 

ންސިލުތަކަށް ވެސް މީެގ އުބެލެހެއްޓޭނީ ކަ . މިކންތައްތައް އެންމެ ބޮޑަށްރާއްޖެައށް ފެތުރިފަ، މުޅި އަތޮޅުތެރެއަށް 

 ގައިކަމުމިސާލަކަށް ބަލާ ވާންޖެހޭނެ. ދީގެން. ަކުއންސިލުތަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ތަންތަން ކަމުގައި ބައެއް ބާރުތައް

ވުޒާރާގެ ދަށުން ކައުންސިލު އްދު ބެލެހެއްޓުން މި ހައެ ސަރައްދު. ހަސަރަ ނުުހރި ކޯގަންބަައއްޑޫ މީދޫަގއި އެ ،ވަންޏާ

ތަންތަނަކީ އާސާރީ،  ކަހަލަޓަކިޔާ މިސްކިތް  ހުިރ މިސާލަކަށްހުޅުދޫގައި ވެސް އެބަޖެހޭނެ. ވެންމެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރެ 

ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނެ އުސޫލު ފަތާއި ތަރިަކއިގެ ެތރެއިން ބެލޭނެ ތަންތަނުސަގާ ވީ ތަންތަން. ެއއީ ރާްއޖޭގެދުވަސް

މި ތަންތަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އޮތް ޖީލުތަކަށް އެ އަންނަން ،ގެތެރެއިން ކަނޑަެއޅިގެންާދނެ. އެތަންތަން ބެލެހެއްޓިމީ

ތަރިކައިގެ  ފަތް ނޫނީސަގާޭޖެގ އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްގާނޫނުން ކުރެިވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި 

 އެ ،ގޮތާއި މީހުން ހޭދަކުރި އި އަިއސް އުޅުނު ުދވަސްޮކޅުަގއި ރާއްޖޭަގއި އެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕޯޗުީގޒުން ރާއްޖޭގަ 

ތަކާއި ތަންތަނުގެ ވާހަކަ. ނާބިމީހުން ބިނާކުރި އެ ،މީހުން ގެންުގޅުނު ތަނާއި އެ ،މަލުތަކާއިޢަމީހުން ކުރި 

ބިނާތަކާިއ ނާކުރި ބިމީހުން ރާއްޖޭަގއި އެ ،އިނގިރޭސިން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިަގއި ައއިސް ރާއްޭޖގައި ުއޅުނިއިރު

 މީހުން ބަޑި ބެހެއްޓި  އްދުަގއި އެހަސަރަ އެޅަހުރި މީދޫ މާއަްއޑޫަގއި އެބަ  ،އްގެ ގޮތުން. މިާސލެވެސް ތަންތަނުގެ ވާހަކަ

ވަނީ. އެ އެ ހުރި. އެ ތަކެތި މިހާރު މޫދަށް ގޮސް، މޫދުތެރޭގައި ަބެއއް ތަންތަން ބަޑީގެ ބޭސްތައް ެއބަ . އެތަން

ރާސްަތއް ގަހުރި ބިންއެބަޓި، އާާސރީ ތަންތަން ކަމުަގއި ބެލެހެްއޓިގެންދާނެ ތަންތަނަށް ވާންެޖހޭ. ތަންތަނަކީ ބެލެހެއް

ވީރާނާެވގެންދަނީ. މި ގާޫނނުން އެތަންތަން ބެލެހެއްޓި، ސް ގޮތެއް ެނތް. . އެތަންތަން ވެސް ބެލެހެއްޓޭނެ އެްއވެހެދިފަ

ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެްނ. އިމުޤާ ލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއްތަންތަން ބެ އެ ،އެތަންތަނަކީ ކޮބަިއކަން ސާފުކުރެވި
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ތާއި ތަރިަކއިގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ވަރަށް ފަސަގާރާއްޖޭގެ ހުރި ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓުތަކުގައި ެވސް އެބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮތްަތއް އުފެދެްނޖެހޭ. އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ކުރެވޭނެ ތަންތަން ހިމާޔަތް ގިނަ ކަންތައްަތއް. މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އެ

ފަހު، ރަނަގޅު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ސްއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. މި ބިލަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮ

 ވަރަށް  ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިއީ ާރްއޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަށްފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް

އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ، ިއްއޒަތްތެރި  ،މު ބިލެއް ކަމުަގއި ދެޭކތީއްމުހި

 ރައީސް.

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ވަިއކަރަދޫދައްަކވާނީ ދެން ވާހަކަފުޅުއާދެ!  މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 .ޒިޔާދު ޙުސައިން

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ށް މިފަދަ ބިލެްއ ކުރުން، ާއސާރުކުެރވިފަިއވަނިކޮތަިރކަާއއި އާސާރީ ރައްކާތެރި ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝު

އަދާކުަރން. އަދި ހަމައެހެން މި ބިލު  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަުޅގަނުޑ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ަޓކައި ސަުރކާރަށް 

 ބަތްވާނިސް ިތލަދުންމައްޗަށް ެމންނާ އެއް ދާއިާރއަކަށް،އަށް އަުޅގަނޑުهللاދުކޮށްދެްއވި އަޙްަމދު ޢަބްސްޕޮންސަރ

ބޭފުާޅއަށް ވެސް ުޝކުރުދަންނަވަން. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ވާހަަކ ދައްާކއިުރ  އެއެކަމަށް ަޓކައި މެންބަރަކަށް ވީތީ 

ހުރުވައިން ބޭފުޅެއްގެ އަިމއްލަ ބަ ބޭފުޅަކު މިއަދު އެ ކަމަކީ މިތަނުން ެއއް ވެސް އަުޅގަނޑު އެންމެ ދެރަވި އެއް

ކުރަީނ ބަހުރުަވއެްއ ނެތް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއެ މެންގެ ޑުނވާހަކަދަްއކައިފި. މިއަދު އަުޅގަ

ނެތެމުން  ،މެންގެ ތެޭރަގއި ވެސް ބަހުރުވައެްއ އޮންނާނެ. މަޑުަމޑުން ފޮހެވެމުންކޮންމެވެސް ޒަމާނެއްަގއި އަުޅގަނޑު

ކޮންމެ  ތަކެއްފާތުތަ ހުރޭވެސް އެބަ އަދި ށުަގއިކުރަނީ. ެއއީ ސަބަބަކީ ބައެއް ރަށްރަދިޔައީ ކަމަށް އަުޅގަނޑު މި ގަބޫލު

ކަމުން އަުޅގަނަޑކީ ާރއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެވުނު ދެން ނަސީބު ރަނގަޅުރަށެއްަގއި. 

 ތަރިކަ. ތަރިކަ  އީބޭފުޅުންގެ ާއސާރު. އެ އެ އީހުރި. އެމީހެއް. ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ތަފާތުތަކެއް އެބަ

ެދކުން ެއ ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި ރައްޔިތުން ދެކޭ ސަބަބަކީށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ރިކުރުމަރައްކާތެ

ެވސް އަުޅގަނޑު އެދޭ އެންެމ  ަގއިމެންނަށް މި ބިލު ގާނޫަނކަށް ެވގެން ނިކުންއިރު ިމއަދު އަުޅގަނޑުމަދުވެފައި އޮތުން. 

ނުދިޔުން. އެްއޗަކަށް ވެގެން މަލުކުރެވޭ ޢަ މި ގާނޫނު އަށްރެތޮށިން އެތެގެ ހުރަސް ބޮޑު އެދުމަކީ މި ބިލަކީ ވެްސ މާލޭ

ދަންނަަވނީ މި ބާވަތުގެ ގިނަ ކަްނތައްތައް، މި ބާވަުތގެ ގިަނ ގާނޫނުތައް ހުރީ އެގޮަތްއ މިމިހެން އަޅުގަނޑު 

މާލޭަގއި  ކީ ވެސްތަރިކަިއގެ މަދު ަވީސލަތްތަކަރީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި ހު . މިއަދު ރައްކާކުެރވިފަ
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ހުރި ތަންތަން.  ތަނަށް ޖަމާކުރެވިފައި ކުެރވިފައި ހުރި ތަންތަން. ދެން ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ގެނެސް މިރައްކާ

އެ ހުންނަ  އިުހންނަ ތަނެއްގަ  އެްއެޗއް އެ  ވަނީ އެ އާސާރަކަްށ މި ގޮުތގަިއ ތަރިކަ އާސާރު ބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑު 

ބޮޑު  ތަކުރުފާނުގެ ގަނުޑވަރު ގެނެސް އަުޅގަނުޑމެން ހުޅުމާލޭގެ ޖާގަމުޙައްމަދު އެހެރ އިތީމުގަ ގޮތަކަށް ހުރީމަ. އު

ރަކަށް ުނވޭ. ނަ ީމހުންނަށް ފެންނާނެހެން. އެަކމަކު އެ އާސާގި ތަނެއްަގއި ބަހައްަޓއިގެން ައޅުގަނޑަށް ީހވޭ މާ

މިސްކިތް  ތެއް. އަުޅގަނޑަށް އަިދވެސް ނޭނެގ އެ އަޅުގަނޑު އިތުރު ބޭފުޅަކު ެދންމެވެސް ވާަހކަދައްަކަވއިފި މިސްކި

މިސްކިތް ހުރި.  ތާގައި އެ ހުރި ތަނެއް. އަުޅގަނުޑ ދެކެން މިހާރު އެހެރަ ކޮންޓެއިނަރ ބަހައްޓާފައި މިހާރު ވީ

ތަނަށް ދަނީ  ކުދިން އެ މިސްކިތެއް ނުއެއް ފެންނާނެ. މިހާރު އެ ން އެކުށް ދެން އެތަނަކައަޅުގަނޑުގެ ދަރިންނަ

ނުލެިވ އިދޭތެރޭގައި ވިސްނަ  އެކަމާ ،ކެްއގެ ގޮތުަގއި. މިގޮތަށް ާއސާރުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނެތިނިކުރަން ޕާފި

ރު ކުރިން ވެްސ އަހަ 37އަހަރެއް ނޫން. މީގެ  5ދަނީ. މިދިޔަ  ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅިގެން މި

ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. ނެތް އާސާރުަތއް ހިމާޔަތް އްއެ ފަެލވިއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއވެްސ ވަރަކަށް ވިސްނަ

ގިަނ  ވަރަށް .ހަދަން ކުރީ ައޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުަގއި ކޭލަކުނުަގއި ިރސޯޓްފަހުން މި އިޢުލާން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ

ނެތީ. ެއީއ ރު ވިސްނިފައިތުގައި އެރަަށކީ ކޮންކަހަަލ ރަށެއްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޭރައްޔިތުން އުފާ ެވސް ވި. ަޙޤީޤަ

ވެސް އެާތ  އްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މީ. މިއަދުއެކުރި ބަތަން. ކޭލަކުނުން ހިޖުރަ އަޅުގަނޑުމެން އުފެދިގެން އައި 

ޓަށް ބެލިޔަްސ ރާއްޭޖގެ ށްއްޮކޅުން ެއއީ ތިާމވެުނލެވި. އަނެއިފެންނަން އެބަހުރި އެ އާސާުރ. ެއއްވެްސ ވަަރކަށް އަޅަ

ގޮތަށް ޖަންގަލި ހެދިފައި އޮތް ރަށް. ބޮޑު ރަށެއް. ޓުއަރިޒަްމގެ ގޮުތގައި  އޮންނަ ޖަންގަލިބޭރުގައި ހަމައެކަނި 

އްެވްސ އްޔާ ހޯދޭނެ އެ އެ ާއސާރު ނެތިއްޖެ ،ެއކަށީގެްނވޭ. ެއހެންނަމަވެސްލިބުން ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް 

ށް. އޭރު އަުޅގަނޑުމެން ކިޔަނީ ރަބަރު ފާހަގަކުރަްއވައިފި މަތީގޮތެއް ނެތް. އެގޮތަށް ހަމަ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ރަށަށް ދޯނި ބީއްސަްނ ދާ  2، ުހވަދޫ މީހުން އެ ންމަތީރަށްފުޅެއްގެ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ވެްސ ހަނދާން އެބަހުރޭ އަްއޑޫ

ރި ހުއްޓަސް. އިްއޒަތްތެ ވީ މީހެއް ނޫން ިމހެން ދުވަސް ނެ. އަުޅގަނަޑކީ އަދި މާަކށް ވެދާޔަ ގޯސް އާދައީ ހަނދާން. އެ

ވެްސ  ތައްއޮތީ. އިމާރާތްތަން ހަމަ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮުތގައި  ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަނދާންހުރޭ. އެކަމަކު މިއަދު އެ 

ބޮޑު ތަރިަކެއްއ  ،އާސާރެއް  ކުރެވިފަިއވަނީ. ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކީ ބޮޑުސުންނާފަތި އިތަޅަ  އި،ހީވަނީ ކުރަހަ

ކަެމްއ  ޒަމާނުންސުރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުނުކުރެވޭ ެއއް ،އެންމެ ކުރިން ފެށިގެންތަނެއް.  ތްރައްކާކުެރވިފައި އޮ

ގޮުތަގއި ބުދު ދީނުން. އިސްލާމްދީނަށް   ބުނެދޭޚުތާރީ ،އައީ ބުެނވޭ ގޮތުަގއި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން އުެފދިގެން މި

، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ.  ބަދަލުވި ކަމަށް ބުނަނީ. އެ ބަދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން

މީހުން  އްާސއި، އެމީހުން ގެންގުޅުުނ އެްއޗެ ފަތްތައް ުހންނާނީ އެގާިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަ ޚާއަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީ

އް ފަހުން ފައި މިތިބީ މީގެ އެތަްއ ސަތޭކަ އަހަރެ ކަްނކަން ދޫކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ިއްސލާމްވެ ގެންގުޅުނު ގޮތް. އެ

ހުރި ގޮތުން އިސްލާމްވެގެން ައއިއިުރ  ނޑުމެން ދާ ގޮތަކަށް ނޫން. ކަންދިމާވެފައިއަނެއްކާ އެފެނިގެން އަުޅގަ



29 

 

ހުރީ. ފަހުން  އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ެއއީ ކޮން ވިސްނުމެްއގެ ކަމެއް. ފައްޅިތައް ހުރިތާ މިސްކިތްތައް އެޅިފައި

 ސް ެއކަން ވެަފއި އޮތީ އެގޮތަށް. އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު ނަމާދުކުރަން އެ ވިޔަގޮތެއް ވެސް ކަންނޭނގެ. ކޮންމެ ލުވާންބަދަ

 ން ފެންނަން ހުންނަނީ. ވަރަށް ޚުޒަމާނުގައި ހުރި މިސްކިތްތައް އެއީ އޭުރގެ ފައްީޅގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީ

ހަމަ  އިފުަވއްމުލަކުގަ  ،ޑަށް ދެވުނުހަމަ އެންމެ ރަށެއްގައި އަުޅގަނ. ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަުޅގަނުޑމެން ދުށިން

ތަނެކޭ ޖަންަގއްޔެކޭ ހަމަ އެްއގޮތަށް އޮތީ.  އެއީ އާސާރު ހިމާަޔތްކޮށްފައޭ. އެ ،ރީހު ވަށަިއގެން މުޑިތަކެއް ޖަހާފައި 

 އި  ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމާލޭގެ މިހުރި ތަންތަން ވަރަށް ؛ތަންޮކޅު ކުރިން އެމާލޭގައި ައޅުގަނޑު ކުރިން ެވސް ފާހަގަ

އިދާާރ  އެއީ ކައުންސިލުހެދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށުގައި މިހުރި އާސާރުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. އެބަ

ވަނީ މިއަދު  ތަންތަން  ކަތީބު ޒަާމނުގައި ވެސް. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ގިނަ ތަންތަން ޒިޔާރަތްތަކާިއ މި އައުުމގެ ކުރީަގއި

ނޭދެވޭ  ،ބޫލުކުރަން ގައަުޅގަނޑު ވެސް  ،. ވެދާނެކުރެވިފަސުންނާފަތި އިކުަގއި ތަޅަ. ދީނީ އެކި އޮިއަވރުތަގޮއްސަނެތި

ކިޔަނީ މިއީ ތަިރކައޭ، ިމއީ ާއސާރޭ. އާސާުރ  ެވސް ައޅުަގނޑުމެން މި ިދޔަ. ެއކަމަކުއިއެތައް ކަމެއް އޭރު ހިނގައެތައް 

މަ އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމުންނަްށ މެން ދޫކޮށްލީމަލު އަޅުގަނޑުޢަ އެ. މަލެއް ނޫނޭޢަރި ކުމީހުން  ހިމާޔަތްކޮށްދޭށޭ. އެ

 އެ އެއްެޗހި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާ ،ބުނަނީ މި މެންައޅުގަނޑު ިމއަދު ބޭނުމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑު ،ވީ. އެހެންވީމާ

ގޮާތއި،  މީހުން އުޅުނު އެ ތަކުެގ ވާަހކަެއއް ނޫން. އިމާރާތްތަާކއި ހަމައަށް ދައްކަން އެބަޖެހެޭއ ބަހައްޓަން. ބުދު

ރަބިކަރައިެގ ޢަގޮތް ެއބަ އިނގެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެމންނަކަށް ނުބުނެވޭނެ އަޅުގަނޑުމެން އައީ  ގަނޑުމެން އައިއަޅު

ދީނަށް އުޅުނު ބަޔެއް.  ތަނުން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކުީރގެ ުބދު ކޮންމެވެސް ދަރިކޮޅަކުންނޭ. ައޅުގަނޑުމެން ައއީ މި

ެއީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާސާުރ. ންނަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. މީތި އަޅުގަނޑުމެ ބަަފއިންނަކީ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާ

، އޭތި މިއަދު މުޅިްނ ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާޫބލުގަ ައޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން މިއަދު 

ކަމަކަށް. ހަމަ  ވިދާނެންނަށް ވެޑުމެގަނ ބަޔަކަށް ައޅުބޫެލއް ނުކުެރވޭ ެއހެންގަލާފައި އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް އިނައްތަ

ތަކުރުފާނުެގ ަގއި ވެްސ ވަރަށް ަބއިވަރު. ެއއަށްފަހުގަިއ މުޙައްމަދު .ގަިއ ވެްސ، ށ. ، ހއަގއި .އެގޮތަށް ހދ

 ވީ  ،ވީރާާނވެ ،ެއއްޗެހި ނެތި ހަމައެކަނި ގަނޑުވަރުހެން އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ފެންނަން ހުރީ. އޭގެފަހުން އެ

ބިލު  މި ،ކަމަކީ  މު އެއް އްވަގުުތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހި ޖެ މިހާރު. މިުހސްވެއްގި ގޮސްނޭނ ވެސް  ގޮތެއް

ހަމައެކަނި މާލޭގެ ހުރަސްތޮށީގެ އެތެރެއަށް ހެޭދ  އީމި ،ވާއިުރ އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެދެން އައިްސގެން ގާނޫނަކަށް

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ މަލުޢަރިހަމައަށް އެންމެ ފު އިގަދޭތެރޭ އާ ހއ.ން ފެށިގެން ާރއްޖެތެރޭެގ އަްއޑޫ ،އެްއޗަކަށް ުނވެ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.  ކުރަން. ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށްވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އުއްމީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާއަރުވަނީ ގަމު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މުޙައްމަދު ވިސާމަ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީތީ ގެ ބިޚުފަތާއި ތާރީގާޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަ

ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ  މިއަިދ ދަްނނަވަން.  ރަށް ުޝކުރުކާއަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ސަރު

އީސް. ބިލަކީ ދިވެހިރާއްެޖއަށް އަިދ ވަރަށް ވެސް ބޭނުންތެރި ިބލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ  އަާދކުރަން. އާދެ! މި  ޝުކުރު

 188އި މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިރާއްޖޭގަރާއްޖެ އިސްލާމްވުުމެގ ކުރިން ދިވެ ،އިޚާާތރީ ،ފަތާއިގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ 

މެދު ވިސްނަންޖެހޭ  އެކަންކަމާދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގޮތަކީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދިރިއުޅޭ މީހުން ވެސް ރަށުގެ މީހުން 

އަީކ ތަ އްގަމު ަހވި ،ޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނަޑކީ ހައްދުންމަތީ ގަމު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރަުމންދާއިރުކަންތައްތައް. ިއއް

ގަމު ހަވިއްަތއަކީ ބުުދ  ،ގޮުތން ބުނާ ގުޅިފަިއވާ ތަނެއް. ދިެވހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ފަތާގާ އި ސަޚާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީ

ހުރީ.   ބޭނުންކުރި ތަނެއް. އަދިވެްސ ގަުމގަިއ އެ ަހވިއްަތ އެދީންގެ މީހުން އޭރު ބުދަށް ައޅުކަން ކުރުުމގެ ގޮތުން

މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން ގާނޫނެްއ މިއަދު  .ވަމުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްރާނާދަނީ ވީ މިއަދު އެ ހަވިއްތަ އެ

ވަނަ އަހަުރގެ ޖުލަިއ  2000ކުރަން އެބަޖެހޭ. ތްކުރާއިރު މިފަދަ ތަންތަން ހިމާޔައަޅުގަނޑުމެން ހަދަން މަސައްކަތް

ތޮިށގަނޑުެގ މިއަދު  އި އެބަޭވ. އެއްދުަގިއ ތޮށިގަނެޑއް ލާފަހަ އެސަރަމަހުގެ ތެރޭަގއި ގަމު ަހވިްއތަ ގިރާތީެވ 

ޅާެވގެން ނުވޭ. އާދެ! މިއަދު ޯލކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުއް ފަހުން އެތަނުގައި ެއްއވެސް މަސައްކަެތއް ޮކށްފައެ ދިޔަވީރާނާެވގެން

 އި އަށް އަރަ ައދި ގަމު ހަވިއްތަ ލަން ދޭ. އިގަމު ހަވިއްތަ ބަލަުޓއަރިސްޓުން ޮކންމެ ދުވަހަކު އިނގޭތޯ  ،އަންނައިރު

ފޮޓޯތައް ެއބަ ދައުރުކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި  ޔެއަށް ފެންނަހެންއެބޭފުޅުން ފޮޓޯ ނަގާަފއި އެަބ ޝޯޝަލް މީޑިާޔގައި މުިޅ ދުނި

އްދު އެްއވެސް ވަަރކަްށ ހަސަރަ  އްދު އޮތީ ވިަނވެފައި އިނގޭތޯ. އެހައެ ސަރަ ،ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް 

ުޅތަކުަގއި ހުރި ތާރީޚީ މިފަދަ ާއސާރީ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ެއކި ކަންކޮ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާދެ! ނެތް.  އްފައެ ކުރެވިހިމާޔަތް

ތަެނއްަގިއ ހުރި މިވެނި އާސާރީ ތަެނއްެގ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ލިބިފައެއް ނެތް. މިވެނި 

 ފަެއއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން މި ޑުމެންަނށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެއަުޅގަނ ،މިއަދު ހޯދަން ބެލިކަމުގަިއ ިވޔަސް

ވެސް އަދި އެނޫްނ މަނަ ޢާއިންޖެހޭ ފޮތްތަކުގެ ޛަރީއަޅުގަނޑުމެން އެބަމިފަދަ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތުތައް  ،ފާހަގަކުރަނީ

ގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން އެޗް.ސީ.ޕީ ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ގަމު ހަވިއްތަ  ން.ވެސް ގޮތްގޮތުން ލިެޔވެ

 ގުރާފުަގއި ލިޔުްއާވފައިވާ ލިޔުންތައް ބަލަިއގެން ބެލްގެ މޮނޮތުރެއްަގއި ލް ކިޔާ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރި ދަބެ

ވާނަމަ ކަމަށް  ޖެހެނީ. އެހެންކަމުން، މި ބިލުގަިއ މި ހުރި ކަންަތއްަތކަށް ބަލައިލާއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ުކރަން

. މި ފަދަ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ނިމިފަ ވަނީ ޓް ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހެރިޭޓޖު ޓްރަސް
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ހުރި ތަންތަން  ގޮުތގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކި ަކންކޮޅުތަުކގައި  ގަބޫުލކުރާޤާއިމްކުރިކަމުަގއި ވީނަމަެވްސ އަޅުގަނޑު

އި ވެސް ނެތް ކުރަނީ މިިއން ޒަމާނެއްގަ ޖެހޭ. ައޅުގަނޑު މި ފާހަގަ ބައްޓަންކުރަން އެބަގޮތަށް މިކަްނަކން މާޔަތްކުރެވޭހި

އިތުރަށް ަގމު ޕަރީ ފެންގަނޑު އިނގޭތޯ  ޭއގެ އަދި ،އަތޮޅުގެ އިސްޫދގެ ހަވިއްތަ. ވިއްތަ އަދި ލހައްދުންމަތީގެ ގަމު ހަ

. މިއަުދ ވެސް އެ ރަްއޔިތުން ެއ ކަެތއް ކޮށްފަމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ެއްއވެްސ މަސައްހިމިއިން އެްއވެސް ތަެނއް 

ތްކުރުމަށް މާޔަހިއާއި އަދި ތޯއްމާޔަތްކުރެވޭނީ ކިހިނެހި ާދއިރު ވެސް އެ ތަންަތންންބެނީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާވެގެތި

ކުރިން ތަންތަްނ  މުކޮށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ މީގެާއއްއުފައްދާ. ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލު އުަފއްދަ

އްދެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމާޔަތްކުެރވިފަިއވާ ަސރަހިއްދަކީ ހަމިވެނި ސަރަ ،ލިޔެފައި މާޔަތްކުރެވިފައި އޮތީ ކަރުާދހުންހި

ފަތާިއ އާސާީރ ގާުނކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސަ އެްއ ނެތް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއްއެކަމުެގ ޢަމަލީ ސިފަ

މި ބިލުގައި ވަރަށް ލެވޭނެ ކަަމކަށް. އިނިންމަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާރުލްއާސާރުން އެ ކަންކަން ތަންތަން ހަ

ކުރެވޭެނ އްދުތަކުަގއި ޤާއިމު ހަވެހިރާއްޖޭެގ ެއކި ސަރަ ވޭ ދާރުލްއާސާުރގެ ގޮފިތަްއ ދިރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ެއބަ

ަގިއ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގަމު ލޯމާފާނު ވެސް ހުންނަންވާނީ ގަމުގައި. އެ ތަކެތި ގަމު ކަމަށް. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު

ކަންތައްަތކާ ެއކުަގއި. ަތކުން ކުެރވޭނެ  ސާފުކޮށް ބަޔާްނކޮށްފަިއ އެބަވޭ ކައުންސިލުށްބެހެއްޓޭނެ ގޮތެްއ މި ބިލުގައި ވަރަ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ކާމިޔާބުވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު  ،ނަމަ ްނުކރެވިއްޖެޓައެ ގޮތަށް އެކަން ބައް

ބެލެހެއްޓުުމގެ ގޮތުން  ،ކޮށްރީޚީ ތަންތަން ަރއްކާެތރިތާފަާތއި ސަގާެހންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަބޫލުކުރަނީ. އަދި ހަމަ އެ

ެއއް އުފައްދަިއ އެޖެންސީ ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި 30ދެ، މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފަ. އާއޮންނަނީ ފައްދަން މި އެޖެންސީއެއް އު

އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި ހުިރ ނޫން އިނގޭތޯ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އްދިވެހިރާއްޭޖގެ ަވކި ރަށެ ؛އަދި މިފަދަ މުހިއްމު ތަންތަން 

ެގ ފަންޑު އަޅުގަނޑުމެން މި ؛އަޅުގަނޑުމެން މި ފަންޑަށް ިއ،ންތަން ކަނޑައަޅަރަށްތަކުގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ  މުހިއްމު ތަ

އާސާރީ ތަންތަން  ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންަނށް އެކި ސަރަހައްދުަތކުަގއި މިހިރަ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮުތގައި ިހފިއްޖެ

 މުގެ ޕަރީ ފެންގަނޑުނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާެދ، ގަ މެދު އަޅުގަނޑު ޝަްއކެއް ކަމާތަރައްީގކުރެވޭނެ

ވާ ގަސްތަާކއި އަދި މި ފެންގަނޑު މި ގޮތަށް އޮންނައިރު މި ފެންގަނޑު އިނގޭތޯ ނުވަތަ މި ފެންގަނުޑގެ ވަށަިއގެން 

ގެ ގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭ ިއނގޭތޯ ުނވޭ. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ސައްކަެތއް ކުެރވިފަެއއްމާޔަތްކުރުމަށް އެްއވެސް މަ ހި

ވަމުން އަންނައިރު އިނގޭތޯ ޤީ ގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ތަރައްޖޭރިޒަމް ދިވެހިާރއްއަޓްތަކާއި އަދި ލޯކަލް ޓުސޯރި

ފުޅުްނ ބޭ ަގއި އެތުއެަކށީގެންވާ ގޮގޮތުން އެންމެ  މާޔަތްކުރުމުގެހިގެ ދަށުން މިފަދަ ތަންތަން އްޞަކޮށް ސީ.އެސް.އާރުޚާ

 ،ިރޒަމް ފުޅާެވގެން އަންނައިރުއަުޅގައި ވެސް އިނގޭތޯ ހަމަ ލޯކަލް ޓު އަތޮ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ލ. މަސައްކަތްނުކުރާ

ގެ އެޖެންސީތަކުމި ކަން އިނގޭތޯ މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށް އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެހެންނަމަވެސް މި

ިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންެގ އިތުަރށް ފަތުވެރިކަމުގެ ދާއިާރގަޭއގެއެކު އަދި ަކއުންސިލާ ަވގުތު މިކަށް މަސައްކަތަ
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މެުދ  ކަމާމާޔަތްކުރެވޭނެހިއެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިތަންތަން  ފަންޑާ ގްރީން ުނވަތައިނގޭތޯ ގްރީން ެޓކްސް 

 ތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާނުކުރަން.  އަޅުގަނޑު ޝަްއކެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިރާގެ  މެންބަރު. އާދެ، ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީއިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 މުޙައްމަދަށް.މެންބަރު ޖަމްޝީދު އިްއޒަތްތެރި 

 

 އްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙަ

 ،މި އެްއޗެހި ؛އާސާރު ،ަފތްަސގާ ،ގޮސްަފއިވާ ތަިރކަ. ގެއްލި ބީވެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިްއޔާ . هللد مالح م هللابس

އެހެންކަމުން މި ބިލު  ުއއްމީދުކުރަން. ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ،މި ތަކެތި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ލިބިގެން

ވަން. އަޅުގަނޑުމެްނ ދަންނަ  ޝުކުރުށްތީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވަރަށް ބޮޑަވީއް ދެ ހުށަހަޅުއްވައި

ޓަށް ށްހދ. ުކޅުދުއްފުށި. ކުޅުުދއްފު ،ޚާްއަޞ ތަކެތި ެގއްލިފަ. ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން އަތުން ވަނީ ވަރަށް

ނަމަވެސް ެގއްލިފަ.  މާލުންހުސްކިތްތައް ވަނީ ަބއެްއގެ އިމި އަހަރު ވެފަިއވާ  400، 300ބަެއއް ތަކެތި.  ނިސްބަތްވާ

އަިދ އްމީދުކުރަން. ޔާދަނުވެދާނެ ކަމަށް އުޢިމި ބިލުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުނުވެ  ،އެހެންކަމުން

ޯހއްދަވާަފއި  ންއްކަތުސަމަިވ އް ފުޅުން ކުރެމި ބޭބޭ ،ކޮމާްނޑަރުން ،މުޖާހިދުން ،ބްޠާލުންއައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހަމަ

ގޮސްަފ. އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑއިރު ބީވެ  ނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަތުން ގެއްލިމި ތަކެތި ވެސް ވަ ؛ހުރި ޝަރަފުތައް

 ެއއީކޮމާންޑަރު. ހަނުގރާމަކުރެއްވި މަލަބާރުންނާ ދެކޮޅަށް ކަނޑުމަތީގެ ލަޝްކަުރގައި  ،ހުރޭ އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށގަ

 ންނަނީ ށް އެކަޭލގެ ފާނުގެ ކަނިޑކޮޅު އޮފާނު ކުެރްއވި ޖިހާދަށް ހޯދި ކާމިޔާބަކަލޭ ކަލޭފާނު. އެމަރުޢުން ދޮ ކުޅުދުއްފުށީ

ޮގއްސަ. ވީ ތަނެއް ނޭނގޭ. އެަކމަކު މިހާރު ވަނީ ގެއްލި އެއް.ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތަރިކަ ކުޅުދުއްފުށީަގއި.

އެހެންވީމާ، އެ   ތަކެިތ،ައޅުގަނޑުމެންގެ މިލްިކއްާޔތުގެ ،ތި ަތކެއެ  މިފަދަ ބިލުތަުކން އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،އުއްމީދުކުރަން

 ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބިލުތަކުގައި އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ފުރިހަމަކޮށްލަން ލިބިގެންދާނެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަކެތި

އެހެންމެ އަދި ހަމަންވާނެ. ވާނަމަ އެ ތަކެއްެޗއް އެ ރަށަށް ލިބެ ތިތަކެމިފަދަ އިތުރަން. އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ގެ އަތުން ެގއްލިފަ. މިހިރީ ން މި ދިދަ ވަނީ އަުޅގަނޑުމެ .ވޭ ޮގތުގައި ލިބިފަިއވާ ދިަދއެއްތިލަދުންމައްޗަށް ޝަރަފުގެ 

ސަބަބުން ގޮސްފަިއވާ ތަކެތި. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަކީ މިފަދަ ބިލުގެ ގެ އަތުން ީބވެ ންއަޅުގަނޑުމެ

އުުމގެ ޤަދިވެހި  ،އެހެންމެ ރާއްޖެއިން ބޭރުންކަމުަގއި ދެެކން. އަދި ހަމަ ނެ ފުރުޞަތެއްނަށް ލިބިގެންދާއަޅުގަނޑުމެން

ދިވެހި ގަނުޑވަރު މަލިކުަގިއ  ،ބޭރުގައި ވެސް އެބަހުރި ދިެވހިންގެ ތަރިކަ. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

 އެީއ ކަމުގައި ވިޔަސްަގިއ ހުރިބިމުއެއް. އަދި އެހެން ބައެްއގެ ހުންނަ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ވަރަށް މުހިއްމު ބިނާ
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ލާާއއި ާޢއިކަލޭފާނުގެ  ތަކުރުފާނު ޕޯޗުީގުޒންނާ ހަނގުރަމަކުރެްއވިއިުރ އެ. މުޙައްމަދުއެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ބިނާ 

އެ  ފަހަރަކު ބޭނުންކުރައްވަނީ ޓަކައި ދިވެހި ޤައުމު ދޫކުރައްަވއި ކޮންމެފާނު ސަލާމަތާއި ރައްާކތެރިކަން ހޯދުމަށްއެކަޭލގެ

. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ތަންތަން ންވެސް މަލިކުއަދި ހުރި ތަނެއް ފެންނަން ންނަށްމިއީ އަޅުގަނޑުމެ  އިމާރާތް.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ުއއްމީދުުކރަން ދިއުން އަުޅގަނުޑމެން އެދޭ ކަމެއް. މާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބިލު ފުރިހަމަވެގެންހި

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ކަމަށްސިލުވާނެހާޖުމުލަކޮށް އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ަކންތައްތައް  ،ންނެވިބިލުން މި ދެ

 ޢަލަިއކުމް. ވައްސަލާމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް ގުތުޮކޅު ވަސްވަހު ނާއާދެ، އަުޅގަނޑުެމން ؛ފުރުޞަތު ދެން އަުޅގަނޑު ދެ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާ

ެއއް  ބާކީ މި އޮތީ. ދެން ވާހަކަފުޅުދަްއވާެނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު. އެހެންީވމާ، އެއް މިނެޓު އިވެފަކައިރި 

ގުތުކޮެޅއް ހުސްވަަވގުތު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  މި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ،ނެތީނުނިމޭ އިތެރޭގައި ވާހަކަުފޅުދައްކަ މިނެޓު

   ޖަހާއިރު.  11ނީ އަރުވަން. ދެން ޖަލްސާ ފެށޭ

 

 {އަށް 10:11އިްނ  29:01 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (هللا ޢަބްދުއީވާ ސްރައީ ނައިބު ގެލީހު މަޖި ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި

 

 

  ެކވުން:ކަދެއް ން ވާހަރިޔާސަތު

 ބާރަށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ،ގެންދަނީ މި ޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާެވސް ކުރިއަށްއަ `.

ފީ ތަރިަކއިގެ ބިލު. މި ބިލަށް އަދިވެސް ގާދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا މެންބަރު އަޙްމަދު އަބްދު

 5ގަޑީަގއި  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންނަމަވެސް، މި 21އެިދވަަޑއިގެންފައި އެބަތިބި ވުމަށް ްއކެވާހަކަފުޅުދެ

ރުން ވަޑަިއގެންވީ ކޮމިޓީަގޭއ. އަދި ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން މެންބަ 55މާނައަކީ  ކޮމިޓީއެއް ކުިރއަށްދާތީެވ، އޭގެ

ފިޔަވައި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވީ ކޮމިޓީގައި.  މެންބަރަކު 3އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ޖެހިއްޖެއްާޔ ދީފައި މެދުކަނޑާލަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާުރ މިތާ ަވޑަިއގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

ލާފަިއ އި މެދުކަނޑަ ވަންދެން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީ މަސައްކަތް 11:20ުނވަތަ  11:15ލާނަން އިމެދުކަނޑަ

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުޗެމްބަރަށް ވަަޑއިގެންެނވެންދެން. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ، ަތރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމުެގ ބިލުބިލު ތާރީޚީ ފަތާއި ގާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސަ 

ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ެދއްވީތީ އިސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަ ،ެދްއވީތީއިހުށަހަޅުއްވަ

 ޔަެއކު ސަުރކާރަށް އަުޅގަނޑުމެން ުޝކުުރވެރިވަން. ެއއީ ވޭތުވެދި ެއއާއަށް ުޝކުރު އަދާުކރަން. އަދި ހަމަهللا އަބްދު

ފެންވަރަށް  ފަތް ހިމާޔަތްކުރަން މިގާސަރުކާރުްނ ނޫން އެހެން ސަރުކާރަކުްނ ާރއްޖޭގެ ތަިރކަ އަދި ސަ  ދިގު މާީޒގަިއ މި

ވެސް   ކޮންމެ ދުވަހަކުަފތާއި ތާރީޚީ ތަންތަނަކީ ަހމަގާއީސް، ސަނުވާީތވެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ކޮށްަފއިމަސައްކަތް

ތަން ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަނީ  ތަންތަން ނެތިގެންދާ ބާރުމިނުަގއި މި  ފެންނަމުންދާ ތަންތަން. ނަމަވެސް، ހަމަ އެ

. ންނަކަށް ނޫންްށ ނޫން. ދިވެހީމުވަނީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެންނަކައްތަންތަން މުހިފަތާއި ތާރީޚީ ގާ. ރާއްޖޭގެ ސަ ފެނިފަ

ައޅުގަނޑުމެްނގެ އާސާީރ ،  ދިރާސާކުަރއްވާ ޢިލްމުވެރިން ރާއްޖެ ދުރުވެފަތާއި ތާރީޚުގާއުމުތަކުަގއި ސަޤަ ދުނިޔޭގެ އެކި 

ކުރޭ. ޢާމުޠާލި އިގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހޯދަ ރަތްތަކާޟާޙަ އުމުތަކުގެ އާސާރުަތކާއި ޤަ އެ ،ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

ނޫން.  ކަމެއް ޔަތްކުރުމަކީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެންގެ ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް، މިކަންތައްތައް ިހމާހެންވީމާއެ

ކަން ނޫން. އަިދ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މިކަުމެގ ސަބަބުން ފައިދާކުރާނެ ކަެމއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާ ެއަކނި ކުރާ

ކަންަތއްތަްއ  މި ،ތަންތަނަށް އިހުމާލުވުމާ އެ ފީ ތަންތަން ހަލާކުކުރުމާއި ގާދާ ސަ ޔަޤީން. އަުޅގަނޑުމެން ފެނިެގން މި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްކާެތރިކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުެރވިގެން. ެއ 

ބޭފުޅުންނަށް  މުކަން އެއްމުހި މިކަމުގެ ،ސަރަހައްދުތަކުަގއި އުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެވިގެން

ތަންތަނާ ބެހޭ  ދީގެން. ވީާމ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ބިލުގެ ަސބަބުން މިފަދަ ކަންކަން ކުރެިވގެންދާނެ. މިއަންަގއި

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުެވގެންދާނެ. އަދި މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެތަންތާ އުޅޭ ބޭފުުޅންނާއި އަދި މުޅި ރާއްޭޖގެ 

ބަސް. ބަހުގެ އެކި ށް އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ހިމާޔަތްކުރަން މިހާރު ދިވެހިއެއާެއއްކޮތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. ހަމަރައްޔި

އެާއއެކު ައޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ވަރަްށ ބަސްތައް. ެއހެންނަމަވެސް، ހަމަ އުޅޭސަރަހައްދުތަކުަގއި ާރއްޖޭގަިއ ބަސްމޮށެ

ވެސް ހިމާޔަތްކޮށް  ތަކެތި ތިފަވެލިގޮ ބާ،ރައިވަރު، ބަނދި، އަން ބަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ކަމެއް މުއްމުހި

މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށް  އީމިތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް. ިއގެ ތަކެްއަޗކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާދަ  އަރުޝީފުކުރެވުން. މި

މެންނަްށ ވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރުތަކުން ކަންތައްތަްއ ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުގެނެވި. ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއކަމާ އަުޅގަނޑު މި

ފަތަށް ގާސަުރކާރުން ތާރީޚާއި ސަ  އެދެނީ މި މެންނަމަވެްސ، ައުޅގަނޑުދެއްވާފަިއވާ ސަމާލުކަން ކުަޑވުން. އެހެން

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް  ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާކުެރވި ތަކެތި މި ،ކަުތގެ ތެެރއިންކުރަްއވާ މަސައް

ތެޭރގައި ހިމެނޭ އިގެ އެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ާއދަކާދަހަމަހިމެނުން.  ކަށްލަތްތަސީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވައަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ކަހަލަ ކަންތައްތައް. ފޯމާލިކުޅުން، ކުޅުންމާލިފޯބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް އާާލކުރަން އެ އިދިރުވަ ފަތްތައް އަުޅގަނޑުމެންގާސަ

ތިލަދުންމަތީގައި ޚާއްޞަކޮްށ  ،މައްޗަށްޚާއްޞަކޮށް ތިލަދުން ،އުތުރަށް  އްސަކީމި އެއްޗެ  ،ދަނޑިފަރިހިކިޔުން، މަލިކު
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ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ތިލަދުންމަތީގެ  އާލާކުރުމަކީ އިކޮށްއުޅޭ ކަންަތއްތައް. އެެހންވީމާ، މިކަންތައްަތއް ދިރުވަ

ގަނޑު ދެކެން. މިކަމުެގ ަގއި އަޅުކަމެއް ކަމު މުއްއުުމގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ަވރަށް މުހިޤަރައްޔިތުންނަށް އަިދ 

 ،ކަމަށް ެވސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ައއިސްސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެން ރާްއޖޭގައި މިހާރު އާލާވަމުން ައންނަ ފަތުރުވެރި

އުމަށް ވެްސ ޤައެއާެއއްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު އާމްދަނީ އެ ސަރަހައްދުަތކުަގއި ުއޅޭ މީހުންނަށް ވެސް އަދި ހަމަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން މި ބިލުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކަންތައްތައް  ކަމެއް ތްދާނެކަމީ ޝައްކެތް އޮލިބެމުން

ވީމާ، ދެއްިވ ޑޮކިޔުމެންުޓުކރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް.  ،ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ައރުޝީފުކުރެވި

 ޔާ.ފުރުޞަތަށް އަޅުގަނޑު ުޝުކރު އަދާކުރަން. ޝުކުިރއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ތުން  ވެސް ސަރުކާުރގެ ފަރާފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ރައީސް. އެންމެ ` ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ފީ ތަރިކަިއގެ ބިލެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަިދ ގާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ 

ށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަهللا މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބާރަުށ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ަޓކައި ސަުރކާރުގެ އޮނިގަނޑުެގ ފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމަށްގާޖޭަގއި މުޅިން އަލަށް ރާއްޭޖގެ ސަ  ދިވެހިާރއްއެއާެއކީަގއިހަމަ

ހިމާޔަތްކުރުމަށް ، އާލާކޮށް އިރާއްޖޭގެ އާސާަރށާއި ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ދިރުވަ  ިއ،ތެރެއިން ވަކި ުވޒާރާެއއް ުއފައްދަވަ

 އުމު ދެކެޤަ  .. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްތަްށ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަންދުގެ ސަރުކާރުން ުކރައްވާ މަަސއްކަޓަކައި ިމއަ

އެ  ފައި އޮންނަނީޅިގު މީހާ ވާ ލޯބި . ފަސްގަނޑު ދެކެވާ ލޯބި ގުޅިފައި އޮންނަނީ ފަސްގަނޑު ދެކެވާ ލޯތްބާ

މި  އަޅުގަނޑުމެން ކަށްންތަނަށް ނުވަތަ އެ ހަނދާތަ. އެ ތަންކަކާތަ ހަނދާންތަވަތަންތަނަށް ނު ފަސްގަނުޑގައި ހުންނަ

ޚީ ގުޅިފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ތާރީ އެއާ ވީ ތަންތަނޭ.ނޭ ނުވަތަ ދުވަސްތަންކިޔަނީ އާސާރީ ތަ

 އަދި އަށް ހިތުގައި އޮންނަ ލޯބިޖެރާއް މި މެންައޅުގަނޑު ،ލޯބި ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމީވާހަކަތަކޭ. އެހެންވީމާ

ތް ލޯބި ދިރުވައި ންގެ ހިތުގައި ދިވެހިާރްއޖެއަށް އޮދިޖީލުތަުކެގ ކު ން އޮތްއަންނާ ،ގެގެ ކުަޑކުދިންއްޞަކޮށް އަދު ޚާ

މާޔަތްކުރުން އެއީ. ހިމެންގެ ަތރިކަ މެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަުޅގަނޑުއާލާކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު

 އް ތަރިަކއެ  އޮތްވެން ހިސާބުން ނިންމައިލެ މާލެއާއި އުތީމާ ނިކަހަމައެ އްޖޭގެ ތަރިަކއަކީ ރާިދވެހި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަރު އާސާރުތަެކއް. އަދި ހުރިހާ  ބައި އްމީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަެށއްަގއި ވެްސ އެބަހުރި އެތަ  ޖޭގެރާއްނޫން. ދިވެހި

ަހކަތަކެްއ  ަބިއވަރު ވާއްގުޅޭ އެތަ ތަެކއް. އެއިން ކޮންމެ ރަށަކާ ބަިއވަރު އާސާރުއްއްަގއިހެން އެބަހުރި ެއތަފަޅުރަށެ
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 ދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން މި އަތޮޅަކީ ެވސް އަޅުގަނޑު އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ރ. .ީއސް ތްތެރި ރައެބަހުރި. އިއްޒަ

ސްަފއި އޮތް އަޮތޅެއް. ގޮގެންވި އު  ،ހަލާުކވެ ،ނެތި ެއއްކަަތރި ަތއްއެއްން އެތަ ތުމާލުވުމުެގ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮހުތަނުގައި އި

 !މިސާލަކަށް، ބައްަލވާ. ޅަކީއަތޮ ރ.ތާރީޚެްއ އޮތް އަތޮެޅއް ދީމީ ގަވަރަށް  ،ސަނދި ތާރީޚެއް ވަރަށް މުއް

އްސަރު ވަޑާުމގެ ަވރަށް މަޝްހޫރު އަތޮޅެއްެގ ކިޅު މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރުވެފައި ޮއންނަނީ ތޮ މެންގެ އައަޅުގަނޑު

މެން ައދި ވަޑާމުގައި އަޅުގަނޑު ،ގޮތާއި  ގެން ައއިގޮތުަގއި. އަުޅގަނޑުމެންގެ ައތޮޅަށް ކިއްސަރު ވަޑާން ާވރުތަވެ

ސާރެއް މިހާރަކު އާ  ސް ުދވަްސވީ ެއއްވެ ،ޭއެގ ެއްއވެސް އެްއޗެއް  ، ކޮށްފައި ހުިރ މަސައްކަތްަތކާއި އަތޮޅުެގ ަވޑިން

 ންޓިޓީިއޑެއަޖޭގެ ވެހިރާއްމެްނ ދިގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ، އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމެްއގެފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންީވމާ

ހުރި އެއްޗެްއ  ،ދިރާސާކޮށް ހޯދައި ންގެ އާސާރު އަލުންބަލުމެންއެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑު މެންކައި އަޅުގަނޑުހިފެހެއްޓުމަށް ޓަ

ތެިރ ތްކުރަން. ިއއްޒަަރއްކާތެރި ،މި ކަންކަން އެއްކޮށް ،ވާހަކަތަާކއި  ،ދިސާތަކާއިހާގުޅިފަިއވާ  އަދި އެއާ ،ދެނެގަނެ

 މިހިރީ. ނަށް ދާދި މަދު ތަނެއް ފެންނަންންއި ައޅުގަނޑުމެގަ އައިއިރު ށްހިސާބަ މި މާލޭގައި މިހާރު .ރައީސް

ގެފާނަން. އަުޅަގނޑުމެން އަޑުއަހަނީ ހުކުރު ސްތަން ނިސްބަތްވަނީ އިްސކަންދަރު ރަ ކަށް، ހުކުރު މިސްކިތް. އެލަމިސާ

އޮތް ވަރަށް ފަންނީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް.  އިމީހަކު މާލެ އަިއސްގެން ކޮށްފަ މިސްކިތަކީ ހަމަ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށެއްގެ ދެ

ރި ހުއެހާ ރީތި ފަރުމާއަކަށް ހަދާފައި  ،ށްއަހަމަފުރި ހިރިގަލުން ކަނޑަިއގެން ެއހާމުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނެތް 

އެ ކަންކަްނ  ،ހޯދައިތައް ޭއެގ ތަފްސީލުތައް އެނގުުނވަރަުކން ބިނާއެއް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ މަސައްކަތް

ނެ އެންމެ ވާނގިަވޑަިއގަންނަދާރުްލއާސާރުތަކަކީ އެ އުމުތަުކގައި ޭޔގެ ޤަދުނި .ސާކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރާދި

ޔޭގެ ތަންތަނުގައި ދުނި .ދަކުެރވިގެން ބެލެހެްއޓޭ ތަންތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގަކަން ވަރުންށް ސަލާމަތީ ކައަވަރުގަދަ 

ދާ މަސަްއކަތް. ލުކަން އެކުެލިވގެން ކުރަމުންބިއެންމެ ޤާ ،ފަންނީ އީ އެންމެއާސާރީ ކަްނކަން ބަލައި ދިާރސާކުރުން އެ 

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ތާީރޚީ ފަތްފުށްތަކުން ފެންނަން  ،ެވއްޖެވަޅުެލވިފައި  ގައިމެން ރާއްޖޭގައި ޮކންމެ ރަށެއްއަޅުގަނޑު

ށްރަުށގެ ރައިން ސަާލމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ފޭރޭ މީހުންނާއި އަދި ާރއްޖެާއއި ތޮޅެން ައންނަ މީހުންގެ ކިބަކަނޑު ،އެބަހުރި

މެން ާރއްޖޭެގ . ައޅުގަނޑުއްބަިއވަރު ތަެކއްޗެ އެަތއް  ،އެަތއް ތަެކްއޗެއް އި ަވޅުލާފައި ެވއްޖެ އެަތއްފަސްގަނުޑގެ ދަށުގަ 

ެއކި  ފިލުކަމުގައި ތިއްބާޣާނަވެއް. ައޅުގަނޑުމެން އްޖެ އެތައް ބަިއަވރު ފައި ވެރިފަރުތަކަށް އު  ،ތަކަށްޑުކަނ

މެންގެ ަކމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ގެންޮގސްފިއް ަބިއަވރެއް ނަަގއިގެން ތައެމުގައި މީހުން އައިްސ ފީނައިގެން ޭއގެ ނަނަން

 މި ކަންކަން  އިަގއިފައުމެއްެގ ސިޤަ، އަލުންބަލުން . އެހެްނވީމާެއއްއި ޒަމާނުއްސުރެ ދެެކވޭ ވާހަކަ ގަތެރޭ

ރަށް މުހިއްމު އީ ވައެ  މި މަަސއްކަްތ ގެްނދިއުން ،ާރސާކޮށްދި ،ފިލުަވއިރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ މި ަކންކަން އޮޅުން

އި ގަށް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތު އަބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ފުރިހަމަގަ ކަމުަގއި ައުޅގަނޑު އުމީ ކަމެއްޤަ

ނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދީގެން ގާޑެތި އަދި މިއަށްވުރެ ވެސް ބޮ ،ރާ ގޮުތަގއި މި ބިލުގައި މިހިރަ ކަންކަންކުބޫލުގައަޅުގަނޑު 

 އަހަރު ރާއްޖޭގެ  ވަނަ 1922މާލޭަގއި  .ގަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްންމެން އެ ަމސައްކަތްަތއް ހިއެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑު
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ރުގައި މާޭލގައި މަޝްހޫރު އޭ  ،ބެލް ލިޔުއްވާަފއި އެބައޮތް ޕީއްޖެ ދުރުވި މަޝްހޫރު އެޗް.ސީ.ރާސާކުރަން ރާތާރީޚު ދި

ލިސްުޓގެ ތެޭރގަިއ ބެލް ލިޔުްއވާފައި އެބަހުރި  އެ .ޒަތްތެރި ަރީއސްިއއްކަމަށް.  މިްސކިތެއް ުހރި 31އާސާރީ 

ކަ. ކަލާފާނު ހަކަ. ބޮުޑކާށި ިމސްކިތެްއގެ ވާހަ ވާއްެގ ވާހަކަ. ފާރު ރީތި މިސްިކތެއްގެ ތެ މިސްކި ްނގެތާރަފަޑިއައް

ގޮސް އެންމެ ފަހުން މިހެން ދަމުންދަމުންފެންނާކަށެއް ނެތް.  ވެސް ތަނެއް މިހާރަކުއް ވާހަކަ. މިއިން އެ މިސްކިތެްއގެ

ހުރޯޒު ތަނެްއ ެވސް. ބި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްހޫރު ަކޅުވަކަުރ މިސްކިތް ވެސް ަނަގއިގެން ގެްނގޮސް މިހާރު ނޭނގެ ވީ

ކޮށްލެވުނީ. މި  ލާ ހިސާބުގައި ޮއްއވައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ވެިރކަން ބަދަލުއިމިސްކިތް ވެސް ހަމަ ނައްތަ

ުއސްގެޮކޅު ތަޅާލުމުެގ މަސަްއކަތް ހިންގަން އުޅެނިކޮްށ  ،ސަލްޓަންޕާކުަގއި ހުރި ހަމައެކަނި ުދވަްސވީ ބިނާ

 ތަނެްއގައި ހުރި ހަމައެކަނި ިމއަދާ  ތިބީ. ެއގޮތަށް ގޮސް ރާއްޭޖގެ އެަތއް މެންނަށް ކިރިޔާ ަސލާމަތްވެފައި މިއަޅުގަނޑު

ބޮޑަށް  ވަރަށްއޮތީ. ައޅުގަނޑު ހަމަ  ގޮސްފައި މި ލަތަކަށްހާވެސް ނުރައްކާތެރި  ތަންރި މަދު ތަން ހިސާބަށް ދެމިހު

ްސ  ގެނެކަންމި ބިލު ބިލެއްގެ ސިފައިަގއި މިޝުކުރު ދަންނަވަން ން ތަކުރާރުކޮށް ފަށްފަށުހަމަ ހަމަ އަނެއްކާެވސް 

 އިލާން ނައްތަތައަދި އެ ކަންކަން އެ ތަން ،ޅިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަންކަން ކަނޑައެހި ންނޫނީ ގޮތުގާނޑުމެން އަޅުގަ

އެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް  ކަނޑައެޅި ދަބު އަމީހުންނާއި އެ ތަންތަނަށް ެގއްލުންދޭ ފަރާތްތަކަށް 

 .ސް ރައީރިއް. އިްއޒަތްތެމެމެން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެންގެ ރާއްޖެއަށް އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑުއެއީ އިމުވުން ޤާ

ސްފަިއ ގޮ  ނެިތގެނ ގަިއ ހުރި އާސާީރ މިސްކިްތ ވަނީށީްއ ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންެގ އަތޮުޅ ުކޑަފުހަމައެކަނި މާލެއެ

ރަދުންގެ ޒިޔާރަްތ ރުވީއަުޅގަނުޑމެން އަތޮޅު ބޮޑުފުށީގައި ހުރި ޢުމަރު .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހުމާލުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އެތަްއ ތަނެްއެގ ރި އެތައް ހު ކޮންމެ ރަށެްއަގއި ،މެ ރަށެއްަގއިންގޮސް ކޮމިހެން .ތެރި ރައީސްތްޒައް . އި ލާފައިތަ އްވަނީ ނަ

 ،އިންން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަޅުއަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ގިނަ ބޭފު ؛ންލުހޭ އަޖެއަުޅގަނޑުމެން އެބަ .ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

އެްއޗެހި  ފަހަުތގަިއ ހުރި ވާހަކަތަކާއޭގެ ށް އަދިދިާރސާކޮ ،ބަަލއި ،ތެއް ހޯދައިލަސީ ވެސް ހުރި މަދު ވަރުހާމި

ާސތަކުން އެ ކަްނކަން ބާރަށް ދާ މުއަްއސަންކަން މި ބިލުގެ ދަުށން މި އުފައްކަެއ  ،ނެގަނެދެ އަޅުގަނޑުމެން

ނގަޅަްށ ޚު ރަ އަުޅގަނުޑމެންގެ ތާރީއްމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުެމންގެ ވާަހކަތަގެންގޮްސ އަުޅގަނޑު ށް ކުރިއަ

 ޔާ.އްރިއޮްތ ޖީލުތަކަށް ވާރުތަކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކު ންގެ އަންނަންނޑުމެއަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށްފަހު އަޅުގަނުޑ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެންދޫ ދާއި

ށް. ެއއީ އިަހވަންދޫ ދާއިާރެގ މަދު ޝިފާޢައްރު މުޙަބަިރ މެންތްތެއިރާެގ ިއއްޒައިހަވަންޫދ ދާ އަރުވާނީރުޞަތުފު

ރި މެންބަރު ޢަލީ އަށް. ކެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ 11:30ައށް ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭތީ ޓީމިޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮއް އި

 އިން.ސަޙު
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 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ،ދަންނަމުހޭ ނުދަންނަމުހޭ ،ހުރެފާ ވާނަމަގާކެތި ،ވަޅާކާލި  އިއީސް. ައއްސަރަނގާރަ ރި ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެކުޝު

ޑު ބުޅަލާ ބޮ ،ވެ ދާންދޭއެ ބަުލން ދު ،ގަލެްއ ވެއްޓި ބަލެއް ޮއވޭ ،މައޮންނަ އެނދު ތަންދޮށުގާ ން އެތެެރގެބުރިރޭގޭއެތެ

ެއއް ެވސް އަދި ަރއިވަެރއްެގ ވާހަކަ  ،ޔަނީކީ ބަންެޖއްގެ ވާހަަކއެްއ ނޫންދާންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަޅުގަނޑު މި ކި 

 ،މެއްކަ ކޯްއޗެއްއުޅެނީ  ނުވަތަ ބުނަން މިމީަގއި މި ބުނާ އެއްެޗއް  ޤީޤަތުގައިނޫން. އަޅުގަނޑު މި ދަްއކަީނ ޙަ

އުޅެނީ  ވަން މިދަންނަ މަދުވާނެ. ދަންނަ މީހުން މިހާރު ވަރަށްކަެމއް  ޙަޤީޤަތުގައި މީަގއި ކިތައް ާމނަ އެކުލެވިފަިއވާ

މުިޅ  ،އިންރަންނަމާރި އަރާފައިވާ ފަދަ ށްގޮތުގެ ވާހަކައައިސްލާްމވީ އެހެން ވާހަކަެއއް. ދިވެހިރާއްޖެ  މުޅިން އަދި

 އަކީ ކޯއްެޗއް ވަނީ ރަންނަމާރި އަރާފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ރަންނަމާރި އާާސރުތަކަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށާއި

ކަމެްއ،  ދިވެހިާރއްޖެ  ިއސްލާމްވީ ކިހިނެއް ނޑުމެންނަަކށް ނޭނގޭ. ކަމެްއ އަުޅގަ ރަންނަމާރި އެރީ ކިިހނެއް ،ކަމެއް

 އެންމެ ، ެވސް ކުޑައިރު ގޮތަށް. ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަނޑު ެއންމެ ެއކި މީހުން ކިޔަނީ އެކި ؛ކަމެއް އިސްލާމްކުރީ ކާކު

އޭނަ  ،ައއި ރަށަކީ ން ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖެއިރި މީހާ  ދިވެހިރާއްޖެ އިސްާލމްކުވެސް އަުޅގަނޑު ައޑުއަހަނީ ކުޑައިރު

 އީއެހެންވީމާ، އިސްލާމްކުރި މީހާ އެ އަތޮޅު ކެންޫދއޭ.  ވެސް އައި ރަަށކީ ބ. މާލެއަށް އައުުމގެ ކުރިން ހަަމގައިމު

ޒިާޔރަތެއް އެބަހުރޭ ކެންދޫގަިއ.  ،ފުޅެއްމުޤާއޭނައަށް ނިސްބަތްވާ މަބަރުބަރީ ކަމަށް ވިޔަސް  ،ރޭޒީ ކަމަށް ވިޔަސް ތަބު

އަޅުގަނޑުމެން ލަތު ހާހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އެ ތަނުގެ ޒަމާނުއްސުރެ އޭނަ ހުން ތަން ކަމަށް ބުނާ ތަނެއް އެބަ

 .ޮކޅު ރުދވަސް އެ ،ގޮތުން ނާދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ބު ،ގޮތުން ލީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ދެރަވޭ. ކެންދޫ މީހުން ބުނާއިބަލަ

ކެންދޫ ޒިޔާރަތަށް  ވަންޏާ ކަމަށް  ދާއަތޮޅު ހުރަސްކޮށްފައި  ބ. ،އަތޮޅު މީހުން ވެސް ، ރ.ންނާއިއަތޮޅު ކަނދޮޅުދޫ

 އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން މިކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު ބުނަން މީހުން މަޑުކުރާނެ. ނަދުރު

 ،މުޅި ތާރީޚަށް މިއަދު މިވަނީ ރަންނަމާރި އަރާފައޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚު، ށްއްޖޭގެ ތާރީޚަ ދިވެހިރާ  ،އުޅެނީ

ކަމެއް އަުޅގަނޑަކަްށ  ައޅުގަނޑުެމންގެ އާސާރުަތއް ައއީ ކިިހނެއް ،ކަމެއް  ތާރީޚު ައއީ ކިހިނެއް ވީރައްކާކުރަން 

ެޗއްަގއި ވިދާުޅވި ވާހަަކއަކުްނ ސްޕީ ވިދެއްގޮތުން  ގުޅޭ ފަހަކުން އަލާއުދީދީ ދެއްވި ސްޕީޗެްއ، ތާރީޚާ ދާދި. އޭނޭނގެ

ރާއްޖެ ހޮޅިންގެ ައތްދަށުން ސަލާމަތްކުރަން  ިއންއަޅުގަނޑު އިނީ ހަމަ ހައިރާންވެފަ. ދޮންބަންޑާރަ

އަުޅގަނޑު ބުނާީތ  މުން.ބަަޔކު ގެންެނވި ކަމަށް އަާލއުދީދީ ވިދާުޅވު ވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއ ބޭރުެގ ކޮންމެވެސް

ނޫރު ޢަލީ ރާޖާގެ އަރިހުން އެހީއަްށ ންފާނު ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ވެސް ކަންނަކުރުތަބޮޑު ،އަުޑއަހަން

ބޮޑުތަކުރުފާނު ، ފަހަރު ދިަޔއީ ހޮޅިން އެތަކެއްވެގެން ނަތީޖާައކަށް އޭ.އެދިަވޑަިއގެން އެ ތަނުން ވެސް ބަޔަކު ގެނަ

ތޮޅެން އައުން. އަުޅގަނޑު ގާތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ،  އާފަހަރު ރާއްޖެ އެތަކެއް ފަހުން ްއވި ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެ

 ،މެއް ވެސް ނުދަންނަވާނަން. ވަރަށް ިއްއޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު ވިާދޅުވި ޤާއަޅުގަނޑު ނަމެއް ނުދަންނަާވނަން. އަދި މަ
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 ބައިއް އެ ތިން ބައިކުޅަ އް ޮއެވއޭ.ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަްސވުމެ ބޮޑުތަކުރުފާނާއި އޭރު ކަންަނނޫރު ޢަލީ ރާޖާއާ

ޢަލީ ރާޖާއަށް، ރާއްޖެއިން  ތިން ބައިކުޅަ އެއް ބައި ދިވެހިންނަށް،  ތިން ބައިކުޅަ ެއއް ބައި ،ކަޢުބާއަށް ،މައްކާއަށް 

 ނީ،ދަންނަވަން އުޅެ ައޅުގަނޑު މި ؟ތައް ކޮބައިހެްއޔޭންހުރި އަހުދުނާމާ ލިބޭ ހުރިހާ ތަކެތި. މި ވާހަކަތައް ލިޔެފައި

 ޒީބީހުނޑުމެން ފަުތރުވެރިކަމާއި އަދި ތައަުޅގަ ،ކަމަށް ވާނަމަ ން ކުރިއަށްދާގޮތުދީ އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާ

ކުމަތްތެރިކަން އިސްކުަރން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ޙިކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ  ދުނިޔެއަކަށް ލޯހުުޅވާ

 ން އާާސރުތަކާއި ބިނާތައް ބަހައްޓަންޑުމެގަނތަނަކުންކަން އެނގޭެނ ގޮތަށް އަޅު އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ައީއ ކޮން

ވެދާނެ  ،ފަރިއްާސއި ،ބަންޖާއި، ރަިއވަާރއި، ަގއި ހިމެނޭ ޅެންތަކާއިއިއެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ައދަބީ ތަރިކަ

 ށް.ގޮތަކުްނ އަޅުގަނޑުމެން ލިޔެފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެްއޗެއް ކަމަ ަރިއވަރަީކ ވެސް ކޮންމެވެސްބެރަކި ފަހަރެއްގައި 

 ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ވާހަކައެއްއެ ހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނަކު އެ

ގޮތަކަށް  އެްއޗެއް ކީ ޮގތަކަށް ކޮންމެވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކީ ،އަުޅގަނޑުމެްނ ލިޔުނު އެްއޗެއް  ،ކުރި ކަމެއް

ކަން ނަކުން އުޅުނު ބައެއްިކހި ،ކަށް ޓަކައި ދިވެހިންނަކީ ކޮންގޮތަކަށް ތަޖީލުރައްކާތެިރވެފައި ހުރުމަކީ އަްނނަން އޮތް 

ފަތާއި ތަިރކައަްށ ސަގާުމޅި  ،އެހެންވީމާ، މުޅި ތާރީޚަށް ރަންނަމާރި އަރުވާފައިއަންަގއިދޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތް. 

 ގެން ދުނިޔޭަގއި ދައްކާނެ މާ ަޔއި ކި ޒީބޭހުގަނޑުމެންނަކަށް ތަރަްއޤީއޭ ކުރިމަގޭ ތަދެން އަޅު ،ރަންނަމާރި އަރުވާފައި

 2ވެްސ  ދަނީ ހޫނުވަމުން. ދުނިޔޭގެ ހަމަަގއިމު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ދުނިޔެ މިްއ ނެތް. ގިނަ ވާަހކަތަކެ

ނެިތގެން ބޮޑުތަނުން  ކަމަްށ ވާނަމަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މުަރކަިއގެ ފަރުތަާކއި ރީތިކަން ވަރަށްޑިގްީރއަށް ހޫނުެވއްޖެ 

. ދެްނ މަރުެވގެންދާނެ 90ދިރޭ މުރަކަިއގެ ގާތްގަނޑާކަށް %ހުރި . މިހާރު 90. ގާތްގަނަޑކަށް ހަމަ %ނެއިދާހިނގަ

 .އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭހެން މި ދުވަހަށް ވިސްނަން ؟އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނީ ކޯްއެޗއްތޯ

، ރީތި ތާރީޚެއް އޮތް ބަެއއްކަންއަުޅގަނޑުމެންނަކީ ، ކަން ތް އޮކެއްތާރީޚީ ބިނާތަކާއި ާއސާރުތަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ފަތުރުވެރިންނަށް އެނގެން.  ގެ ބޭރު ށެްއގައި ހުރިކަން އެބަޖެހޭރަ ތަކާއި ތަންތަން ކޮންމެއަޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ އާސާރު 

 ސަރުކާރުން މި ބިލު ވެހިދި ، ޓަަކއިމިައދު އެޅުނު ވަރަށް ރަނަގޅު ފިޔަވަެޅއް. މިކަމަށްިމއަދު މިއީ އެހެންވީމާ، 

ޮބޑަށް  ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށްހުށަހަޅުއްވައި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުމެންއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ 
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ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރެއިްނ  20 ންއޮތް ގޮތު އެނގެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ރާއްޖޭގެ ތާީރޚުން 

 ގެ ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން މި ޤައުމު 1932އޮތް. ޤާނޫނުއަސާީސއެއް އެބަ އަހަރުން ފެށިގެްނ މި ޤައުމުގައި ވަނަ  1932

ހަމައަށް ޖެހެންދެން  މިއަދާކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އަިއސް އޮތް  ގާނޫނީ ެއކި މަސަްއކަތްތައް ިހނގަމުން

މު އްހިމި މުދިޔައީ.  މި ކުރެވޭނެ ެއްއވެސް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަެމއް ނެތިފަތް ހިމާޔަތްސަގާ ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚާއި

ދިވެހި ސަުރކާރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ޓަކައި އް ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށްނެގާނޫވަގުތު މި މަޖިލީހަށް މިފަދަ 

ބާރަށު ދާއިރާގެ  ،ކޮށްދެއްވި އަުޅގަނުޑެގ އަޚްބިލު ސްޕޮންސަރ ކު، މިއަދާކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެ  ޝުކުރު

 ގެއަހަރު  ވަނަ 2016ރި ަރީއސް، ތެޒަތްިއއްެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މާކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް އިޚްލާޞްތެރި

ެގ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަުދ ދައްކަންޖެހޭނެ. ވީނުވީއެއް މިސްކިތު އޮގަްސޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ަވަގށް ނެގި ކަޅުވަކަރު

އެ  ؛އް ދެން އޮތީ ބުރަ މަސަްއކަތެކުރެިވއްޖެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލޮކޭޓްނޭނގި ެގއްލިފަިއވީ ަކޅުަވކަުރ މިސްކިތް 

ޅުގަނޑުމެންނަކަށް. ކަުޅަވކަރު މިސްކިތެްއ ދެން ނުލިބޭނެ އަކުީރގައި ހުރި މިސްކިތް ރޭވުން. އެހެންނަމަވެސް، 

ދަކުރެވޭނެ ޚިޔާނާތެއް ނޫން. ޢިޔާއެއީ ތާރީޚަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތަީކ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް.  ަފތާއިސަގާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަެއއް ޢިޔާފަތަށްވީ ޚިޔާނާތް ަސގާ އެ  ށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތާރީޚަދާނެދިބިލިޔަން ޮޑލަރު ހޯގެއްލުނު ބިލިޔަން

ކުެރވުނު ރުނުަގއި އިމާރާތްގަވަނަ  18 ،ަވނަ އަހަރު 1989މު ވަގުެތްއގައި އްދަ މުހިމިފަނުކުރެވޭނެ. 

މި ބިލު އައުން ިމީއ  އިއްގަ ގަދަައޑުން ދެކެމުންދާ ވަގުތެ  އި މިސްކިތް ގެއްިލގެން އެކަމުެގ ވާހަަކ މި ޤައުުމގަކަޅުަވކަރު

ފަތް ހިމާަޔތްކުރަން މަޖުބޫރުވެއްޖެކަްނ ަސގާ މި ޤައުމުެގ ތާރީޚާއިކޮންމެހެން ިއއްތިފާޤެއް ޫނން. ހަމަ އެންމެ 

ޚާއްޞަކޮށް ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ޮބޑުތިލަދުންމަތިއެބަޖެހޭ.  ބޫލުކުރަންގައަޅުގަނޑުމެން 

އްުދ ހައަޮތޅުެގ ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްާވ ސަރަ ބަޔަށް ބަިއކުރެިވ، ހއ. ދުްނމަތީ ދެލަ ތިވަނަ އަހަރު 1958

އްެދއް. ހއ.ަގިއ ހަންތަްއ ެއކުލެިވެގންވާ ސަރަތަފަތުެގ ަވރަށް ގިނަ ގާސަ ތާރީާޚއި އްދަކީ ވެސް ހަސަރަ ދިޔަބަދަލުވެގެން

މިހެންގޮްސ  ،ބާރަށާއި  ،ތަކަންޫދއާއި  ،އުތީމާއި  ،ާއއިލާކެ ން އަތޮޅު އޮތް. ހއ.ަބއެއް އެބަ  ތާރީުޚގެ ޮބޑުމި ޤައުމުގެ 

ކޮންމެރަށަކީ ވެސް މި ޤައުމުެގ ތާރީޚު ލިޔާއިރު އެ ރަށްތަުކގެ ނަންތައް ލިޔާ ރަށްރަށް. މި ރަށްރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ 

ވަްސ ައސަރާއި  އިޔާއެތަންތަނުެގ ކުލަ ،އޮތުމުގެ ސަބަބުންއޮތް ބިނާތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުެރވި 

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  .އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ ގާތްވެފަ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ވަގުތު އެބަ ފިލައިދާން މިހާރު މި

ރުވެރިކަން ލިބިގެންދާ ކުރުމަށް ބާ ފަތް ހިމާޔަތްސަގާ ތާރީާޚއި ،މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ލިބިގެންދާ

ގެ ބޭނުން ޑުމި ގާނޫނުން އުފެދިގެންދާ ޓްރަސްޓް ފަން ،އެޖެންސީތަކުން ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތާއި  އެ ،އެޖެންސީތަކާއި 

ކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަްނ ލާއާ އަލުން  އި ވަހާޔާ ގޮތުގައި ހިަފއިގެން އަުޅގަނޑުމެން މިތަންތަނުގެ ކުލަ އެންމެ ފުރިހަމަ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ރީ ނާާވން ދޫވެފައި މިހިރާވީ ތަންތަން މި، ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަީޤޤަތަކީގަ އެބަޖެހޭ.

ކުރުމުެގ ތަންތަން ހިމާޔަތް އެކަމެއް ވެސް  ކޮން ހިސާބެއްަގއިތަންތަނާއި އާސާީރ ތަންތަން ހުރީ ތާރީޚީ 
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ރުަކޒެްއަގއި މަ ނީހުންނަ މިނިސްޓްރީއެއް ނޫއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅިަފއި ތިބި ފަރާތްތަކަކަށް ރަނގަަޅކަށް ނޭނގޭ. މާލޭގަ 

އޮފީހެްއގަިއ  ،ުކރަންށޭ ބުނެފަތް ހިމާޔަތްަސގާތިބީ ތާރީޚާއި  ތިއްބަވާ ތިންހަތަރު ބޭފުޅަުކ ތިމަންނަމެން މި

ތަންތަން  އަންނަން ޮއތް ޖީލުތަކަށް މި ،މިފަދަ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުެރވި ިރކަމުަގއި ިވޔަސް ކުމަސައްކަތް

ރުމުގެ މަސަްއކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މިދިޔަ ދުވަސްަތުކގަިއ އަދާކުެރވިފަެއއް ނެތް. ކު ްއކާޓަކައި ރަފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދާއިރުގައި ޙަީޤޤަތުގައި އާސާރީ ތަންތަން  ހަމައަށް. ަކއުންސިުލތަކާ ދެން އޮތީ މިފަދަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތައް

ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނީ  ތަންތަނާ މި ، ކިހިނެއްތޯލާނީތްތަންަތން އަ މި ންފެންނަން ހުރިކަމުގައި ިވޔަްސ ކައުންސިލުތަކު

ސާރީ ލެވެލްގައި މިފަދަ އާރަށްރަށުެގ މެދު ގޮތެއް ނުނިމޭ. ރަށްރަށުގައި ތިބި ކައުންސިލުތަކާއި  ކަންކަމާ ކިހިނެއްތޯ މި

ަޔކު ވަރަށް މަދުން ބަ ބިތަމްރީނެއް ލިބިަފއި ތި ،ކޮށް ދަމަހައްޓާނެ ގޮުތގެ ެއްއވެްސވަރެްއެގ ޢިލްމެއްތަންތަން ހިމާޔަތް

. ކޮށް ރައްކާތެރިކުރުަމށް ކައުންސިލުތަކަށް ެވސް ޮއތް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް، ހުރަހެއް ހިމާޔަތްނޫނީ ނެތް. މިއީ މިތަންތަން 

ޓަަކިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްރައްކާތެރި ންމާޔަތްކުރަހި ތަންތަން ތަުކަގއި މިފަދައެއާެއކު، ަކއުންސިލުހަމަ

ނޫނުގެ ތެރެއިން ގާެވސް މިވީހާ ތަނަކަށް ލިބިފައެްއ ނެތް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުުކރަނީ މި  ށް އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއްކުރުމަ

ގެ ދަށުން ވެރިކަމުރަދާ ކޮމިޝަނަށް މާލީ ބާނޫނުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންގާއުފެދިގެން މިދާ ޓްރަސްޓު ފަންޑާއި އަދި މި 

މާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބޮުޑ ހިރަށްރަށުގައި ހުރި ތަންތަން ވެސް  ގެތެރޭއަތޮޅު ،މިފަދަ ތަންތަން ރަށްރަށުގައި

ވެސް  . ހަމަ އެއާެއއްކޮށް، ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުށްއެހީތެރިކަމެއް އެ ފަރާތްތަަކށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަ

 ،ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ،ކޮށްޞަރަން. ޚާއްވެސް ލިބިގެންދާނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީްނކު ކަށްތެރޭަގއި ތިއްެބވި ފަރާތްތައަތޮޅު

ނަމުންދާއިރު ވަޅުތައް ކޮން ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ލިބި ގެދޮރު ހަދަން ބިން ކޮންނަމުންދާއިރު

ތަން  ތި ،ށް އެންމެ ބޮުޑ ވަަރަކށް މި ބުނެވެނީއާސާރީ ކޮންެމވެސް އެްއޗެްއ ފެނިދާނެ. ދެން އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމައަ

ާއއެްއކޮށް، އަމިއްލަ މީހާ އެތަނަށް ވާންވީ ގޮތެއް ނުެއއް އެނގޭ. ހަމަ އެ ،އެއަށްފަހު ހަދަންވީ ގޮތެއް  !ހައްޓާކޮނެ ބަނު

ތެރެއިްނ ިނޒާމެއްެގ  އެހެންނަމަވެްސ، ަރނގަޅުޖެހުނީ ހުއްޓާލަން. ެއ  ވެސް  ަމސައްކަތް މުންދިޔައަޅަްނ ކުރަގެދޮރު

 ހިތުން މާަޔތްކުރުމުގެ ނިޒާެމއް ާޤއިމުކުެރއްިވއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑުހިތަންތަން  ފަދަފީ މިގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚާއި ސަ

މިފަދަ ބައިވަރު  ،ލުކުރަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މި ބިލަކީބޫގަޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭއި. ޮގތުގަގެ ކަކަށް ަޙއްެލއް ލިބިގެންދާނެ ބިލެއްއެތައް ކަންަތއްތަ

ދާއިާރެއއްަގއި ހިްނގޭ މަސަްއކަތެއް. މިފަދަ  މާޔަތްކުރުމަކީ ިމއީ ފުޅާހިފަތާިއ ތާރީޚު ގާގޮތުަގއި ދުނިޭޔގެ ސަ 

މަވެްސ، ވެްސ އެބަހުރި. އެހެންނަ ޢިއްޔާަތއް ޖަމުވާމީގުމަސައްކަތްތަުކގަިއ ެއކި ގޮްތގޮތުން އެހީތެރިާވ ބައިނަލްއަ 

ވެްސ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ނުހަނު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ. މި  ޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެންނަށް އަދި މިފަދަ ޖަމުއަޅުގަނޑުމެން

ފައިާސއާިއ ފަންނީ އެކި ޮގތްގޮތުން  ،ޢިއްޔާތަކާ ގުޅި ނޫނުގެ ތެެރއިން ބާރު ލިޭބ އެިކއެިކ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ޖަމުގާ

ފަތް ރައްާކކުރުމުގެ އާ ހަރުފަތަކަށް އަުޅގަނޑަށް ެދވޭނޭކަން ހަަމ ގާރާއްޖޭެގ ތަރިކަާއއި ސަ އެހީ ހޯދައިގެން ިދވެހި
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ފަތް ގާޓަަކއި ޤައުމީ ތާރީޚާއި ސަ ބެއް ދަރިންެގ މެދުގައި އުފެއްދުމަށްތްގައިުމވެސް ަޤއުމީ ލޯޔަޤީން. ހަމަ

 ޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. ޝުކުިރްއޔާ އިއް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ ތޮއްޑޫ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ންތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ

ށަހަޅައިދެއްވީީތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިަކިއގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހު  ފަރާތުން ސަރުކާރުގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދަންނަވާލަން.  އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުهللا ބާރަށު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢަބްދު ،ެގ އަޚްއަޅުގަނޑު

ތް އާލާކޮށް ދިރުވުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންެގ މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފަ

ވަނީ ކުރައްވާފަ. ެއގޮުތން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ހަމައަށް މި ތްތެިރ ރައީސް މިއަދާމަސައްކަތްތަެކއް އިްއޒަ

 އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ަވރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓްރީއެއް އަލަށް ޤާއިމުކުެރވި 

މުގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި ާއސާީރ ތަންތަން ދިރާސާކުރުދަނީ ކުރެވެުމން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ިގނަ  މިހާރުވެސް މި

ދަނީ ކުރައްވަމުން.  އެީކގައި މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތް މިދެންނެވި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާ

 ޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިއެކަމަށް ޓަަކއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟި

ފުންނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ަވޒީރަށް ވަރަްށ ްއޒަވަޮކށް ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓްރީގެ ހީވާގި މު ޞަންނަވާލަން. އަދި ޚާއްދަ

ދިވެހިރާއްެޖއަީކ  ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖެއަކީ ިދގު ތާރީޚެއް އޮްތ ޤައުމެއް. ބޮޑަށް ޝުކުރު

އަދި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އެކިެއކި  ،މީހުންނާއި ކުރި ދަށް އަޅުކަންމީގެ އެތަެކއް ސަތޭކަ އަހަުރ ކުރިން ބު

ކޮްށ ޞަޚާއް ،ދިރިއުޅެމުންައއި ޤައުެމއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރުގައި  ،ކޮށްރަހިޖު ދަތުރުތަކުގައި އައިސް

ހުރި. އެބައް ރީ އެިކއެކި ބިނާތައޮތް އަތޮޅެއް. އަިރއަތޮުޅގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ާއސާ އަރިއަތޮަޅކީ ދިގު ތާރީޚެއް

ހުރި ފެށިގެން ތޮއްޫޑއާ ދޭތެރޭ ފެންފުށިން  އަތޮޅު އަރި ،ދޭއެބަ އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެމުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެތަެކއް  .އި އެތަެކއް އުޅަނުދފަހަރެއް ވެއްޖެރަށްރަށުގައި އާސާރީ ގިަނުގނަ ބިނާތައް އެބަހުރި. ކަނޑުއަީޑގަ 

ވެސް  ކަމެއް އަދި އަދަށްދާން ކޯޗެއް ޒަމާނުގައި ފެތިފައި ހިނގައްޖެ. އެ ބޯޓުފަހަރުގައި ހުރީއް އެ ފަހަރެބޯޓު

 އަރި ،ހަމަ އެގޮުތން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭވަނީ ސާފުނުވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ މީހުންނަށް މި

ސަޭތކަ އަހަރު ކުިރން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުްނ  ތަކެއްީމގެ އެ  ބާެއއް. ިމއީދާގަިއ ތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮްއޑޫގަ އަ

 ،ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެއް އަދު ބެލެހެއްޓުމެއަީކ މިގަބާ  ދާދިރިއުޅެމުން އަިއކަމުގެ އަިލގަދަ ހެއްެކއް. އެ

ާރއްޖޭަގއި މިހެން  މާނޫނަކަށް ވެެގން އައިގާމިފަދަ ބިލެއް  ،ބޫލުކުެރވެނީގަ ށްއަުޅގަނޑަގާތްވެަފއިާވ ތަނެއް.  ނެތިދިއުމާ
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މި ރާއްޖޭގެ  ،އަދި ައއްޑޫ ސިީޓއާއި  އިއަތޮޅާ އަދި ލ. ތަރާގަނޑު ހުރި  އިޚާއްސަކޮށް، ކާށިދޫގަ ؛ހުރި ތަންތަން

އިން ފައިދާ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަދި އެ ،އެިކއެކި ކަންޮކޅުތަުކގައި ހުިރ މިފަދަ އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓި

. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އާސާީރ  ފޯރައިގެންދާނޭއަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް

 ށް ކުޑަކޮވަގުތު ދައުލަުތގެ ބެލުންތެރިކަން ވަރަށް  ޚާއްސަކޮށް، މާލޭެގ އާސާރީ ބިނާ ބެލެހެއްޓުމުގައި މި ؛ތަންތަން

އަންނަ  ެވގެން ނޫނަކަށްގާ މި ބިލު، ޖެހޭޑުމެން އެބަދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަމުން މި

ހިސާބުން ފެށިގެން ޤައުމީ ާއސާރީ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަކީ ސީދާ ސެކިއުރިީޓ، ސީދާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޫނީ ފުލުހުންގެ 

ށް ެމއް ކަމަގެންދާނެ ކައެޅިވުން ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލަށް ބާރު މުގެ ދަށުން ހިނގާނެ ތަންތަން ކަމުގައިބެލު

ވުމާިއ، ިމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީަޚކީ ވަރަށް ކުީރގެ ތާރީޚަކަށް ،ޖެހެނީބޫލުކުެރވޭ. އެެހން މިދަންނަވަންގައަޅުގަނޑަށް 

ބޮޑެިތ  އުފުލޭ ތަކެއްާޗއި ނުއުފުލޭ ތަކެއްަޗކީ ވަރަށް ައގު ،ސާރީ ތަކެއްާޗއިތަންތަނާއި މި އާއާސާރީ ހުރި ތާރީޚުގައި 

މިހިނދުން  ،ައޅުގަނޑު މިއަދުވެސް ސަުރކާރަށް ޮގވާަލން ބޭނުންވޭ ތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ،އެްއޗެހި އިްއޒަތް

ދިވެިހ ، ކިއުރިޓީ ހުރި އާސާރީ ބިނާގެ ސެގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ މާލޭގައި  އަވަސް އެންމެވެސް  މިހިނދަށް

ހަމަޖެއްސުން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންތިޒާމު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިން މެދުވެިރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ

ރީ ބަޣާވާތަށްފަހުަގއި ޭއެގ ފަހުން އަިއ ުދވަސްތަުކގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ވަރުފެބު 7މީގެކުރިން ފެނިގެންދިަޔ 

ުމގެ ވަނީ. އެތަނުން ވަރަށް ގިަނ އެްއޗެހި ެގއްލިފަިއވާކަތަަނށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެއް ދީަފއި އެ ،ދާރުލްއަސާރަށް ވަދެ

ދިޔުމަްށ ފަތް ނެތިަސގާދިވެހިާރއްޖޭގެ ކީ، ކަންކަމަ މި މީިޑއާތަކުން ލިިބފަ.ވަނީ  މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެިރ  ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ިމ ބިލުން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭ ެއއް ދިމާވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

 ދާއިރާއެްއގައި މިހާރު މި  އަތޮޅުަގއި ވަރަށް ފުޅާ  ޚާއްޞަކޮށް އަރި ،ރަށްރަށުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގިނަ  ރައީސް،

ީފ ސަގާރަށްރަށުގައި މި އެީކަގއި އަޅުގަނޑުމެން  މި ލޯކަލް ުޓައރިޒަމާއޮންނަނީ ލޯކަލް ޓުއަިރޒަމް ކުރިއަރަމުން. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް  މަދިަޔއި  ފާހަގަވެގެންތާރީޚުަގއި ހުރި ކަންކަން ،ހިމާޔަތްކުރެވި ބާދާގަތަރިކަ މިދެންނެވި ފަދަ 

ކުިރއަރަިއގެންދޭ. މި ރަށްރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެބަ ފާހަަގކުެރވޭ ރަްށރަށުގެ ުޓއަރިޒަމް މީެގ ސަަބބުން އެބަ ބޮޑަށް 

ވަރަށް ގިނަ  ،އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ން އެބަ އިތުރުވޭ. ފަތުރުވެރި ކުރާމި ރަށްރަށަށް ޒިޔާރާތްއެބަ އިތުރުވޭ. 

ކީ ޔައެހެންނަމަވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމަލުމަށް ޓަކައި. ލައި ބަބާާއދޭ ތޮއްޑޫ ދާގަޑޫއަށް އެބަ ރިން ތޮއްފަތުރުވެ

ން ފެނުމުގައި ހުރި ދަތިތަްއ ތަ  މީދުކޮްށގެން ައންނަ ފަތުރުވެރިއާއަށް އެއްއު ޓަކައި އެތަން ވީރާާނވެ އެތަން ބެުލމަށް

ވެގެން  މިދެންނެވި ގޮތަށް، މިދެންވި ގޮތަށް މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ،ހުސާސްކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް  އިއެބަ މެންއަޅުގަނޑު

ހަމައެއާއެކީ ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެިރ މީގެން ހުރި ފައިދާތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ.  މާއައި

ޓަކަިއ ނައްތާލުމަށް ންތަނަށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކަށް ނޫނީސާރީ ތަ ހުރި އާސް، މި ބިލުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަރައީ

 އާއިފިޔާ ލައްކަ ރު 1ފާހަަގކޮށްަލންޖެހޭ  ،ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ާގނޫނަކުން އެޅިގެންދާނެ ފިަޔަވޅުތައް. ެއގޮތުންމަސައްކަތް
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ވަރަްށ  ެއއީ ކުމެއް ައއުން.ޙުޖަލު  މެދުގެއަހަރާ ދެ 20އަހަރާއި  5ކުރުން. ނުވަތަ މެދު ޖޫރިމަނާ މިލިއަން ރުފިާޔއާ 1

ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް ގަބޫލުކުެރޭވ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާސާީރ ތަންތަނަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

 އެކީ މައެއާ ހަ .މު ކަމެއްއްީއ ކޮންމެހެން ވެސް މުހިިދޔުން އެހިމާޔަތްކޮށް، ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމުގައި ެވގެން

ން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ އެން.ޖީ.އޯސްަތއް ރާއްެޖއިން ިދވެިހރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދޭ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ފަރާތްތަކުން އެބަ ބޭނުންވޭ ކުާރ ސާބަހަށް މަސައްކަތްއޮތް. ާޚއްޞަޮކށް ބޭރުގެ މުއްސަނދިން، ހިލޭބޭރުގައި އެބަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވެގންދިޔަ މިހެން ހުރި އާސާރީ އެހީތައްިކއެިކ ޑޮނޭޝަންގެ ގޮުތގައި އެ

ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ ދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް އެބަ ތިބިކަން. މި ބިލު ތަންތަން ތަރައްޤީ

ހިލޭ އެހީއަށް މީގެތެރެއަށް މިހެން މިދެންނެވި ، ގައި އެކީ  މާ އުފެދު ގެން ައއިސް މި ޓްރަސްޓް ފަންޑުކަށް ވެގާނޫނަ

 ތައް ލިޭބ ފައިދާ ތަންތަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މިމިކަންކަން ތަަރއްޤީޮކށް، މާ އިދިޔަބޭނުންވާ ކަންކަން ފަހިެވގެން 

ުކާރ ގަބޫލުނޑު އަުޅގަ. ގައި އެބަ ހުރި ކަުއންސިލުތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ބާރުތައްވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުެވގެންދާނެ. މި ބިލު

 ،ލިބޭބިލުގެ ތެރެއިން އެބަމި ކައުންސިލުަތކަްށ އިޚްތިޔާރުތަކާއި ބާރުތަެކއް  މާއިވެގެން އަ  ގޮތުަގއި މި ބިލު ގާނޫނަކަށް

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުރންފަހިކު ގޮތްގޮތް ހޯދޭނެ، ިމކަންކަމުން އާމްަދނީ އިމިތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓަ

ދު ބަހުސްކުރެވި، މި ބިލު އަވަހަކަށް ގާނޫނަކަްށ މެ ލެވެލްގައި ވަރަށް ފުޅާކޮށް މިކަމާ ކޮމިޓީ ކުރަނީއުންމީދު

 ދިޔުން. ެދއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވެގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހާރޫން ދުމައަޙް ރުމެންބައިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މަނަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރިބާރަށު ދާއިރާގެ ެދއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ އިމި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ،ުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއަުޅގަނއާެއކު ދަންނަވަން. ހަމައެ ޝުކުރުވެސް އަށް އަޅުަގނޑު هللاޙްމަދު ޢަބްދުއަ

 .އޭފަާތއި ތަރިަކއާސަގާވަނީ ޝަރަފު ުގޅިފައި ގޮނީޑގެ ދެ މި އިން މަނަދޫ ދާއިރާެގ އަޅުގަނޑު މިއަދު މި އިށީނ

ދިވެހި  ޤް އަުޅގަނުޑގެ މި ގޮނޑި ކުރިން ފުރުއްވި ކުީރގެ މެންބަރު، މަނަދޫ މުޙައްމަދު ޠާރި ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 .މަސައްކަތަްށ ައއްސަރިބަހާއި ސާަބސް ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުާރ ތަިރކަ ހިމާޔަތްކުުރމަށް އެ  ފަތާއިސަގާ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ެވއްޖެ. އެެހންނަމަވެސް ފަތާއި ަތރިކަިއގެ ވާހަކަ ަދއްކާތާ ވަަރށް ގިނަ ުދވަސްަސގާއަޅުގަނޑުމެން 

ހިވަންތަކަން ޭއގެ ފުރިހަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެގޮއްަސ. ނެތިގެންތަނުން ވަީނ ވަރަށް ބޮޑު ފަތާއި ތަރިކަ މިސަގާ

ފަތް. ސަގާގެންުގޅެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތުަގއި ަދއްަކއިދިނުމަށް މިއަދު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި



45 

 

ގަިއ ނެވުމުބާ ދެންައޅުގަނޑުމެންެގ މަސަްއކަތްތެރިކަން. ބޭރުގެ މެހެމާނުންނަށް މަރުޙައަޅުގަނޑުމެންގެ ތަިރކަ. 

ދެނީ ދިވެހިންގެ އަތްތެރި މަސައްކަތުން ކޮށްފަިއވާ  ދިވެހި ހުނަރުތައް. ހަދިޔާއަަކށް މިދެީނ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކައި

ރިކަިއގެ ގޮތުަގިއ ހަމައެކަނި ހުރި ބިނާތައް އަުޅގަނޑުމެން އާސާރީ ތަ .މަސައްކަތްތައް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ބިނާވެފައިވަނީ ހަމަެއކަނި އެ ބިނާތަކަކަށް ނޫން.   ނެތް. ައޅުގަނޑުމެންެގ ތާރީޚުޭސކަށެއްރުޖެއްފަ ރައްކާތެރިކޮްށގެން

އިތުރުން ެވސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތެރިަކމުގައި ހުރި އެިކއެކި ަކންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން އޭގެ 

 ތްތެރިކަމުގެ ތެެރއިން ިކއްސަރު މަސަްއކަލާނަން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށް ،މިގޮތުންންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ. ހިމާޔަތްކުރަ

ވަޑާމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތެއް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުން ފެންނަން ނެތް 

ހުނަރުވެރި ބަަޔކަްށ ނޫނީ ކުރެވޭ މަސަްއކަްތތަކެއް ނޫން. އަެނއްކާ އެ  ވަރަށް މަސައްކަތެއް ިމއީ. މިއީ

ތަަކކީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ އޮޑިކަނޑުތަކުަގއި މި ދުއްވާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ރާއްޖޭގެ ގަދަ ނަތީޖާ ތަުކގެ މަސައްކަތް

ދިވެހި ލިބާސް ، ހަމަ މިގޮތަށް ދިވެހި ބޯވަޅު ވިޔުން ފަދަ .ކާބަފައިންގެ މިންނަތް މަސައްކަތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްތ ޖީލުތަކަށް ަތއް ަރއްކާތެރިކޮްށ، ކުިރއަށް އޮއްކަތްެއ މަސަ އްަސކީ މިީއ ައުޅގަނޑުމެން ެއ ހުނަރުތައް،ޗެފަދަ އެއް 

އަުޅގަނޑުމެން ކުަޑއިރުން ފަށަިއގެން  ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ އެީއ. ހަމައެާއއެުކ އާސާީރ ބިނާތަކަށް ބަލާއިރު

ކައިދީފައިވަީނ ށް ދައްމެންނައަުޅގަނޑު އެތަން އޭުރގައި  ،މިސްކިތެްއގެ ވާހަކަ. އެހެނަމަވެސް  މަނަދޫ މާ ،އަުޑއަހަން

 ގޮަތކީ  ވާ މިލިއިުރގައި އިއެތަން ބަލަ ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދާކަށް ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސްއި. ނާމާންތަނެއްގެ ގޮުތގަ

ވަރަށް ރީތި  ،ހަމަ ހިރިގަލުން ހެދިފައި ހުރި މިސްކިތެއް ކަހަލަ ތަނަކާއިވަރަށް ވަރަށް ގަދީމީ ތަނެއް. އެއީ އެތަނަކީ 

އިލްތިމާސްތައް ދާ މި ރައްާކތެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންތަން  އެ ،އޮތް. ެއހެންނަމަވެސްއެބަ ުނގައިއް އެތަވެވެ 

ވޭ. ނު ނުވޭ. އެކަން ކުެރވޭނެ ެއއްވެސް ަމގެއް އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައެއް މިހާތަނަށް ކާމިޔާބުވެފަެއއް އަދި

ެތރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެތަނަށް ެވސް ރަްއކާ ،ލުކުރަން ފެށުމާއެކުމަޢަލަށް ހިތްވަނީ މި ބިކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ތަްނ  އެ .ތްތަކުން ައޑުއަހަމުްނ އަިއ ވާހަަކއެއް ލަންދޫ މާބުދުޭގގެ ވާހަކަައކީ ައޅުގަނޑުމެން ކިަޔވާ ފޮ ،ހަމައެއާެއކު

ަގއި ވަނީ ޯކއްެޗއްތޯ އެތަުނގެ ައޑީ ،ސާފުކޮށް ޑުމެން ަގއި. އެތަން މާދަމާ ައޅުގަނވެސް ެއ ހުރީ ވެލިފުންޏެއްެގ ސިފައި

ެވގެންނުވާެނ.  ލާނަކުން ުކރެވޭ ކަމަކަށް ޢުތެރިކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ަދއުލަތުން ކުރެވޭ އިރައްކާ  ތަންތަން ލާއިރު މިބަ

. ެރވިފަކާތެރިކުހުރި ރައްއެބަ އްސުރެކުރެިވގެން ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން ވަރަށް ޒަމާނުލާނު ޢުމިހާރުވެސް އެގޮތަށް އި

ނެތް.  ބަޔަކުކުރަން މަސަްއކަތެްއ ކުރާ އެްއވެސް ބަެއއް ނެތް. ބަލަހައްޓާނެ އެތަންތަން ރައްކާތެރި ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރާ ޮގތުގައި މި ބިލު ކޮމިޓީން ލާކަން ެއކަނި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއިލާނުގައި ޖަހަޢުހަމައެކަނި އެއްކަލަ އި

ސް ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓާނެ ތްކުރެވޭ ތަންތަނަކީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެވެ  ހިމާޔަމިގޮތަށް ،ދިރާސާކުރެިވގެން އަންނައިރު

ފަތުގެ ވާހަަކ، ގާސަ ައޅުގަނޑުމެން އާސާރުަތކުގެ ވާހަކަ،  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެވގެންދާނެ ތަންތަން ކަމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާުނއްސުރެ  ،ޖެހޭއެބަައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ، ދައްކަމުްނދާއިރުކަ ތަރިކަިއގެ ވާހަ
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ހުރޭ މަންޑި، ކިެއކި ކުިޅަވރުތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް. އަުޅަގނޑުމެން ކުޑައިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުޅެމުން ައއި އެ 

. އްސެއް ނުފެނޭމިހާރަކު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މި އެއްޗެ  ކަމަކު ޅޭ ހަނދާން. އެ އް ކުކެމިކަހަލަ ުކޅިވަރުތަ  ،ސުވާސާ

ހުނަރު ދައްކުަވއިދޭ  ންގެދިވެހީ ،ގުޅިފައި ހުރި ކުރާ ގޮުތގަިއ މި ކުޅިވަރުތަކަކީ ހަމަެއކަިނ ދިވެހިންނާބޫލު ނޑު ގައަޅުގަ

ތައްތަކެއް. ށްދޭންޖެހޭ ކަންތް ޖީލުތަކަށް ފޯުރކޮއޮމިކަްނކަމަކީ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އާލާކޮްށ، ކުރިއަށް ަތކެއް. ކުޅިވަރު

ފާހަގަކުެރވޭ ކަމެްއ. އި މިއީ ހަމަ ދުނިޔޭގަ  .ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ވެސް ،ބޭނުން ކޮށްލަންފާހަގަ  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު

އެ ބޭސްވެރިކަމުަގއި ދިވެހި ބޭސްެވރިކަމެއް މި ރާއްޖެއަކުން ނުފެނޭ.  މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،އެހެންނަމަވެސް

ޖެހޭ ޅުގަނޑުމެން މި ފަތްޕިލާވެލި ވެސް އެބަނެތް. އަރި އެކިެއކި ފަތްޕިލާވެލީގެ ާބވަތްތައް ފެންނާކަްށ ބޭނުންކު

ންތަެކއް ހެދިގެން މި ފަތްޕިލާވެލިތަކަކީ ކުރިއަށް އޮްތ ބޮޓެނިކަލް ގާޑުރައްކާތެރިކޮްށގެން، ހައްަދއިެގން ބަލަހައްޓަން. 

ުރވާތަުކގެ ކުރި ފަ މެން މިމި ފަްތޕިލާވެލި ބޭނުންކޮށްގެްނ އަުޅަގނޑުޖެހޭ. އެބަ ހެދެންްއސަށް ޖީލުތަކަށް ފެންނާނެ އެްއޗެ

ދެން އޮތީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  .ޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްސައިންޓިފިކް ރިާސޗްތަެކއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދެން އެބަ

އަުޅގަނޑު ން. ކުތީ ހަމައެކަނި ވަރަށް މަުދ ލިޔުންތަކައޮ އަުޅގަނޑުެމންގެ ތާރީޚު ފެންނަން މިތާރީޚުގެ ވާހަކަ. 

ން. ދޫއަތޮޅު ލަން ށް ރާއްޖެއިން ފެނުނު އެންމެ ގަދީމީ ލިޔުން ފެނިފައިވަނީ ނ.ހާތަނަހަމަ މި ފާހަގަކޮށްލާނަން

ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުނޭވ. މިދެންނެވި ކަހަލަ  އެ އަކުރުަތކުގެ ތާރީޚު ދެނެގަނެވިފައެއް އަދިވެސް

ކުާރ ގޮުތަގިއ ގަބޫލުރެއިްނ އަުޅގަނޑު ލުގެ ތެ މި ބިހަމަ .އްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަންތަ ެރވެންޖެހޭރައްކާތެރިކު

މެްއ އެހީތެރިކަކޮްނމެވެސް ކަހަލަ ޖެހޭ. އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ަރއްކާތެިރަކން ދެވެން އެބައާޓް ގެލެރީތަކަށް 

ރެހެންދި  ދަނީ މި އަުޑއިވެމުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހޭ. ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން އެބަ

ގެނެްސދީ، ކުރިއަްށ އޮތް ޖީލުތަކަށް  ިއަގއިފަ. އެ ޙަޤީޤަތްަތްއ އާްޓގެ ސިޤީޤަެތއް ނޭނގޭޚަދީޖާއެއްެގ ވާހަަކ. ޙަ

އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ  .ހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޖެފޯރުކޮށްދޭން އެބައަޅުގަނޑުމެން 

ދިކަން ފުންމީގެ ނަކަލެއް ހެއް  ދައުލަތުން ވަރަށް ޮބޑު ހޭދައެއް ކޮްށގެން ކަުޅއޮއުރުަގއިދިޔަ ދަނިމި ،ގޮވާލަން ބޭނުން

ައޅުގަނުޑ ނގޭކަްށ ނެތް. ެނއް އެތަ ވީ ގޮެތއް، ވީ މިއަދު އެ ުއަޅނދަށް ،ެއހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނޭގ. 

ންެގ މެހޯދަން. ހޯދައިގެން އަުޅގަނޑު އޭޖެހެން އެބަގަނޑުމެފުންމި އަޅު އްހަމަ މި ކަޅުއޮ  ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި މާޔަތްކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ޝުކުިރއްޔާ ހިފެންނާނެ ގޮތަކަށް ރަްއކާތެރިކޮށް އެ  މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުތެރި އިްއަޒތް ދާއިރާގެ ށީއަލިފުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 
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 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

މާޔަްތކުރުމަކީ އެއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ެއ ހިފީ ތަރިކަ ގާިދވެހިރާއްޭޖގެ ސަ އާދެ! އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

އިމު ވެްސ ގަ ގޮސްފައި އޮތް ކަމެއް. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ހަމައަތްދަށުން  ، ނުދެވިސަމާލުކަންކަމަށް ދޭންވާ 

މާޔަތްެވގެންދާނެ. އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ަމއިގަނުޑ ގޮތެްއގަިއ ފާހަގަކުެރވުނު ހިމި ބިލުގެ ސަބަބުން ގާނޫނަަކށް ވީމަ 

ނަން. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގވި ެއއް ލާއިނަވަަދން ކަންަބެއއް ކަން  ކަންތައްތަްއ މި ބިލުެގ އިތުުރން ވެސް

ސަލާމަތީ ގޮތުން ނުބެލެހެއްޓި  ށްސާރު ބަލަހައްޓަންވާ އެންމެ ރަނގަޅަހުރި ދާރުލްއާ ރާއްޭޖގައި މިހާރު މި، ކަމަކީ

 ވަން މި ދަންނަ ގަނޑުއަޅު  .ންކަޒަމާންވި ަތެކއްޗަށް ެގއްލުންެވގެންދިޔަވަރަށް އެތަުނގަިއ ހުރި  ،އޮތުމުގެ ސަބަބުން

މާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ހިތަންތަން އެބަހުރެއޭ. ެއ  ހުންނަމާޔަތްކުެރވުފަިއ ހިިރޓީ ދެވި އުާރއްޖޭަގއި ެސކި ،އުޅެނީ

، ނަމަ ފީ ތަރިކަިއގެ ާދރުލްއާސާރު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާގާދޭންޖެހޭ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ސަ 

.ޑީއެފްެގ ސަލާމަތީ ބާރުތަުކން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ތަނެއް. ެއ ފެންވަުރގައި ތަިރަކ މް.ެއންހަކީ އެޖިލީރައްޔިތުންެގ މަ

އިމު ވެސް ދެކެން. ގަރިޓީ ދެވެންޖެހޭ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ ހަމައުސެކި .މާޔަތްކުރެެވންޖެހޭހިއިމު ވެސް ގަހަމަ

ރިކޯެޑއް ތަކެތި އެބަހުރޭ. އެއްވެސް ކަހަލަ  ރީނަ އާސާރަށް ގި ަގއި ވަރާއްޖޭގެ ެއިކ ކަންކޮޅުތަކު ،ހަމައެއާެއކު

ތަކެތި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ ވާހަކައެއް ނޫން.  އެ ،އުޅެނީ . އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން މި ސަރުކާރުަގއި ނެތި

 ،ކުރެވި ރެކޯޑު  ،ރެވި ނެއް ކުތަކެތި އިޢުލާބާވަތުގެ އަސާރީ  އްޭޖގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ހުރި މިއެހެންނަމަވެސް، ރާ

އެބަ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަލަށް މިހެދޭ  އިއިމު ެވސް ދަފްތަރެއްގެ ސިަފއިގަ ގަ ހަމައެްއކުރެިވގެން 

 ،ހަމައެއާެއކު .މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި  އުފެދޭ އަލަށް މި، ގާނޫނުގެ ދަށުން މި އުފެދޭ ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން

ފަންނުގައި ވަރަށް އަދި ކުރެވިފައި ނެތް ކަމެއް. މި ކަންކަން  ގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މިކީ އަޅުނާކުރުމަމީހުން ބި

ދެިވގެން ނޫނީ ތަމްރީނު .ތަމްރީނުކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަެމއްޓަކައި މީހުން މާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްހި

ވެސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ކަށްރައްކާތެރިކޮށްެދވިދާނެ ކަމަ  ،ޮކށްޔަތްމާހިމި އެންމެ އެދޭވެ ގޮތެްއގައި  ،އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

ާލން ބޭނުންކުރާ އަންނައުނު  އީ އެ .ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް، ާރއްޖޭަގއި އެބަހުރި ަވކި ކަެމއް ނޫން ،ލާނަންއިދަންނަވަ

އަދި ކުޅިވަުރ  ،ވިޔަސް  މުަގއިކައެކި އެހެން އާލާތްތައް ފީ އެކިގާއައި ސަ ބޭނުންކުރަމުން ކުރިން، ކަމުގައި ވިޔަސް 

ކީ ެވސް އޭގެ ައްސލު މިހާރު ގެއްލިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. އަުޅގަނުޑގެ އަޚް މިއިން ކޮންމެ އެއްޗަ ،ވިޔަސް  އިކަމުގަ

އްޖޭަގއި  ވެސް މި ރާ އިމުގަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް ިދެވހި ބޭސްވެރިކަމަކީ ވެސް ހަމަ އި

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  .ރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ގިނަ ބަޔަކު ޭއގެ ފަރުވާ ލިބިގަތް ަކމެއްހެން ވަކޮންމެ ހަމަ

ެއ  .މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތިބީ މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ވަަރށް ދުވަސްވީ ބޭފުޅުން .އްއޭގެ އަސްލު ެގއްލިގެންދާ ަކމެ

ންނަށް އުފެދޭ ޒުވާން ކުދި އަަލށް ،ސް ނުވޭ މި ދަސްކޮށްދޭކަށް ވެސްވެ މެއްފަރާތުން އަދި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުބޭފުޅުންގެ 

ވަރަށް ފަންނީ  ތެރޭަގއި އެބަތިބިބައެއް ބޭފުޅުން އަދި އޭގެއިުތރުން ޒުވާންކުދިންގެ ޝައުުޤެވރިކަން ވެސް ކުޑަ. މީގެ
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ތީމުގައި އިނޭދ އަތޮޅު ރަްސގެ .ރ ،ޔަސްއަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާއަށް ބަލައިލި އަުޅގަނޑު ހަމައެކަނި  .ހުނަރުވެރި ބޭފުޅުން

ުޅގަނޑު މިކުާރ ިއމު ވެސް އަގަ ހަމަ .ތަ އިނގޭތޯއްއަންހެނުންގެ ފަރާތުވާތަކަށް ާޚއްޞަ އަންހެން ކަނބަލެއް. ސަކީނަ

އެކަމުގެ އުފަުލގަިއ ގެން ދަރީން ލިބި، ދަތުރުތަކުގައި ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ ދަރިން ނުލިބިގެން ދަރިން ހޯދަން ގޮސް

ކިތަންމެ އުޅެނީ މިކަހަލަ  އަިއސް އުޅުނު ތަން ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ މިށަށް ން އެ ރަޅުކުރައުފާފާ

ނޫން ފަރުވާތައް އުވި ެއބަދެޔޭ. ޒުވާނުން އޭގެތެެރއަށް  ބޭސް ިވޔަސް އަދި މިފަރުދެއް ރާއްޭޖގެ ރުްއގަލު ދޭ ފަރުވާެއއް

 މިސާލަކަށް ދަންނަވާ  މޭ.ަގއި އަުޅގަނޑު ދެޭކ ކަްނކަިއގެ ގޮތުރިކަ ފީ ތަގާސަ ެވސް ހަމަީއ އެ .އެބަޖެހޭ ވައްުދވަން

ކުރި ރަށެްއ ކަމަށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަސްގަތީމޭ އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވި ރަށަކީ އެއީ ާރއްޖޭަގއި ރަސްކަން ،ނަމަ

އެއިން . ކުޅި ކަންކަންެގ މުސްތްޒާތު ޒާ ިއ،ވަޅާމިހެންގޮސް  ،އިއެ ރަށުގައި އެަބހުރި ވަރަށް ގިނަ މަޤާމާ އް.ބުނާ ރަށެ

އެ ރަށަީކ  ؛ތީމުއަނގޮޅިއޮތް ހަމަޖެހިގެން . ދަނީނެތި ،ނުލެިވ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެ އިއެްއވެސް ތަނެއް އަޅަ 

ވަރަށް ގިނަ ތަކެތި ފެންނަ ރަށެއް. ވަރަށް ފަހުން ވެސް ކޮނެގެން ވަރަށް އަސާރީ ހިިރގަލުން ހަދާފައި ހުރި ތަކެތި 

އެހެްނ އަދި އަދި އެ ރަށުގެ ގުދަނެްއގެ ތެރޭަގއި ވަަރށް ގިނަ ސާމާނު ފޮރުވިފައި ވެސް އެބަހުރި.  .ބަހުރިފައި އެފެނި

އެތަކެތި ގެންދަން ވެްސ އެަބ ގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތަގިއ  އަންނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން

ގޮތަށް ާރއްޖޭެގ  ދެންނެވި ކުރިން ންނަން. ހުފަިއ ފޮރުވިފައި ތްކޮށްމާޔަހި ތަކެތި އެބަޖެހޭ މި. ރާއްޖޭގެ އަސާރީ ތަރިކަ

އަލަށް މި ހެދޭ ގާނޫނުގެ . މާޔަތްކުެރވުީނސްހިއެތަކެތި  ،ނަ ނަމަތަކެތީގެ ރިޯކޑް ބެލެހެއްޓިގެްނ އެކަން ކުެރވިފައި އޮން

 ފަރާތްތަކަްށ ވެސް  އްލައަމި، ށްއަމިއްަލ ފަރާތްތަކަ ވޭ.ދަށުން ވަރަށް މުހިއްމު ެއއް ކަެމއް އެބަ ފާހަގަ 

. ބިލުގައި ހުރި ހެންއްހިންގުމުގެ ބާރު އެބަ ލިބިދޭ. އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެތައް ދާރުލްއާސާރު

ބާވަތުގެ ބައެއް ކަްނތައްތައް ހަމަ ދަންނަވާލަން  އަުޅަގނޑު މި ،ލުުމގެ އިތުރުންއިމައިގަނޑު ނުކުތާތަކަށް ައޅިައޅުވަ

 އީއެ  .ހުރޭ މަޤާމެއް އިުލކުރާ އަލިފުށީ ދާއިާރގެ އަލިުފށީގަސީލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑު މި ތަމްސާމި .ނުންބޭ

ކުިނއަާޅ  ،އެތަން ެވސް ކުިނގޮނެޑއްގެ ގޮުތގައި  .ވެސް އަްނނަ ރަށެއް ތަނުންތަން ން ވަރަށް ދުރުނަދުރު ފުއްދަން މީހު

ދަފްތަރުކުރެވިގެން އެ ތަންތަނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން  ،ގެންލެހެއްޓިޅަށް ބެރަނގަ ދަނީ.ތަނެއްގެ ގޮުތގައި މިހާރު މި

 ތޮޅަކީ ިކއްސަރުއަ ރ. !ބަލަމާނެ ކަމެއް ނޫން. ހިނގާއެީއކީ ހަމަ ގާއިމު ެވސް ުއިވދާ ،ދެވިގެން އެކަން ކުރާ ނަމަ

، މަސްދޯނިވަދުދޯނި، ިއސް ގެން އައެ ރަުށަގިއ ބޮއްކުރައިން ެފއްޓި .އަތޮޅު ތިބި ންއެންމެ ހުނަރުވެރި ަވޑިވަޑާމަށް 

 އުަފއްދަމުންުޅަގއި އަތޮއެ ހުނަރު ލިބިފައި ތިބި ވަޑިްނގެ ފަރާތުން  ގެހުރިހާ ތަކެއްަޗީކ އެންމެ ކިއްސަރު  މި ،ބައްތެލި

 .ތަންތަން ، އިނގުަރއިދޫ، އިންނަމައިޫދ މި ތަންތަނަކީ އެ މަސައްކަތްކުރަމުން އައިޚާއްަޞކޮށް އަލިފުށީ ؛އައި 

ިވގެން ވަޑިން އެކަމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި އާލާތްތައް ވެސް އު ަވޑިންގެ ެއ ދައުރު އެބަދޭ. އަދި  ،ސްންނަމަވެއެހެ

ގުދަނަށް ލައި ތަޅުލެވިފަ. ގުަދން ،އާލާތްތަކުގެ ތެރޭަގިއ އެބަހުރި އޭރު ބޭނުންކުރި ބައެއް ސާމާނުތައްއެބަދޭ. 

މާޔަތްކުރަން ހިތީގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ރީ ތަކެމަ އާސާހަ ވެސް ފޮރުވިފަ. އެ ތަކެއްަޗކީ އިގެތަުކގަފަޅު
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ިކޔާ ެއއްެޗއް. ެއ  "ކަޅިހި"ކަށަވަރެްއގެ ގޮަތށް އޭރު ބޭނުންކުރަމުން އައި  ހަމަޖެހޭނެ ތަކެތި. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ

ގޮއްސި.  ނެތިހާރު އެވަތް. މިއް ވެސް ނޫން. ހަމަ އެ ގޮތަށް ފޮނުެވސް ފެންނަ އެއްޗެއެްއޗަކީ މިހާރު އެއްގޮަތކަށް

ކުޑިޮކޅު  ތެރޭަގއި ހުންނަ އެ ޯލަވޅު ިއ،ތޮރުފާފަ ވެސް ުނވެސް ެފނޭ. ކުޑިލުްއސި. މިސާލަކަްށ ލޯވަޅުއެްއގޮތަކަށް 

ން އައިސް ދިޔަހިއްކަން ދެ ،ދަމުން. ކުރެދި އިލިނަގަން ބޭނުންކުރާ އާލާތް. އެކަހަލަ ކިތަންމެ އެއްޗެއް އެ ދަނީ ނެތި

ހި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބާވަތުެގ އްަސކީ ނެތިދާ ެއއްޗެމި ާބވަތު ެއއްޗެ  ،ޅު ަފއިރު ގެްނގުއޭ

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ހި އެ ެއއްޗެ ،ނުގޮސްޭބނުންކުރަމުން އައި އެްއޗިިހ ނެތި ރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުރެ

ލުކުެރވޭ މިހާރު މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އޮންނަ ބަ ގަބޫަނށް އެއެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެންން. ދެން ހަމަބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހޯދަ

އެ އެޖެންސީްނ  ،ލުމުގެ ދަށަްށ އައިސް އުފެދޭ ެއޖެންސީއެްއގެ ބެޑިޕާޓްމަންޓެއްަގއި ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަލަށް 

 ހިގެން އަންނަޖެއް ހަމައިންިތޒާމުތަައއު ބިލުގެ ތެރެއިން  ތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މާލީ ތަނަަވސްކަން އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮ

ބާވަުތެގ ހުރިހާ ކަމެއް މި ބިލެއްގެ  އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މި ،ތަން. މި ގޮތަށް އެ ކަންތައްަތއް ކުެރވެނީ ކަމަށް ވަންޏާ

ހުރި މުހިއްމު އާސާރީ  އިގެްއލިފަ ތެރެއިން އައިސް ގާނޫނަކަށް ވެގެން ހަމަގައިމު ވެސް ކުިރން މާޒީވެ ދިޔަ ތާނގައި

ޙިމާޔަތްކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ހިްއޗެތަރިކަތަކާ އެ

މި ބިލު ބަލައިގަނެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަްށ  ،އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަރިހުން ނިންމާލަމުން ވެސް ބޭނުންވަނީ

 ހުގެމަޖިލީ، ށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ބޮޑަށް ދެނެގަނެގެތެެރއަ މިޓީގެ ތެރެިއން އަދި އިތުރަށް މީއެ ކޮ ދިޔައިމާ

ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ބިލު  ފުިރހަމަ ،ތެެރއަށް ގެނެްސގެންފާޅުކުރެއްވި ިޚޔާލުތައް އޭގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އިތަޅުމުގަ

 އިމާޔަތްކުރުމުގަހި  ތަކެތިފޮނިމީރުކަން މުޅި ރާއްޖޭގެ އާސާރީ މީެގ އެންމެ ފުރިހަމަ  ،ގާނޫނަކަްށވެ ،ފާސްވެ

 ޢަލައިކުމް. ދިއުމަށް އެދެން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަާލމްލިބިގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ނިޔާޒް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު

 

 ކަެދއްެކވުން:ޒް ވާހަހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާ

ސަރުކާރުގެ . ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްދާ ބިލަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން ޝުކުރިއްޔާ

ޞަދުތައް ކަމަށް ބުނެފައި ދެ، މި ބިލުގެ މަޤްއާމެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލު. އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ބާރަށު ދާ ،ފަރާތުން

އި އާސާރުތައް ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތާރީޚާ ގުޅިފަިއވާ ތަކެްއޗަކީ އެ ރަށެްއގެ އެންމެ މުހިއްުމ ބިނާތަކާދުވަްސވީ  ،އެބަވޭ 

ތާއި އަމިއްަލ ފަރުދުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ ލައުމާޔަްތުކރުމުގައި ދަ ހިތަކެތި  އިމިފަދަ ތަންތަނާ ،ސިފަތައް ކަމަށް ވާތީ

މުގެ އިންތިޒާމު ޓުއްބެލެހެ ންލައި ހަރުދަނާ އުސޫލުއިެއކުލަވަ ސްޓެއް ފީ ލިސަގާިދވެހިރާއްޖޭގެ ަތރިކަިއގެ  ،ކަނޑައަަޅއި
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ން ނާއަން ،އެފަދަ ތަރިކަ ރައްކާތެރިޮކށް ދެމެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުަތއް ކަނަޑއަޅައި  އެހެންމެއްސުން. އަދި ހަމަހަމަޖެ

 އެބައޮްތ. އިށްފަ އި ފާހަގަކޮގޮތުގަ ޞަދެއްގެއޮތް ޖީލުތަކަށް މިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް މި ބިލުގައި މުހިއްމު މަޤް

 2 ދިޔަނިމިގެން ،މި އޮތް ކުިރއަށް ފަތާއި އަދި ތަރިަކއިގެ ވާހަކަ ގާްތގަނަޑކަށް ސަގާ އި ތާރީޚާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގަިއ ށު  ައޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ދިޔައީ ވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުން. އެ ރަށްރަގަިޑއެއްާހއިރު މެދުނުކެނޑި

 ،މާޔަތްނުކުެރވިހިއިމާރާތްތަކާއި އަދި އެ ކަންކަން މިހާތަނަށް އައިުރގައި  ،ސަރަހައްދުތަކާއި ،ހުރި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި

ކުެރވޭ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ގު ތަސްދީ ،ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ ރައްކާތެރިނުކުެރވި އޮތް ވާހަަކ އިވިގެން އެ ދިަޔއީ. މި

އްުލ ޙަކުރެްއވި ވަަރށް ގިނަ ކަްނކަމަށް ޅު ތަނުގައި ފާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިުދ މި އިގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަ

އެޖެންސީެއްއ  ތެރޭގައިދުަވހުގެ  30މި ގާޫނނު ތަސްދީގުކުރާތާ  ،މި ާގނޫނުގައި އެބަބުނޭ  އެގޮތުންލިބިގެންދާނެ. 

ވުމާއި ހިްނގުމުގެ ކަންކަން ރޭ ކަން އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް. އަިދ އެ އެޖެންސީެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް މި ކަން

ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަެވގެންދޭ. ގެ މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް .ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުްނ މާލުވެފައިވާ މިންވަރު. ގާނޫނަހުމި ކަންކަމުގައި މިހާތަނަށް ސަރުކާރުތަކުން އި މި ދަނީ ގެންވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި

ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން  ފީ ތަރިކަ ރައްކާތެިރކުމުރުމުންސަގާރާއްޭޖގެ  ، އެޖެންސީ އުފެދުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުންމި

މަތިކުރެިވގެންދާނެ. މި  އާެކއް އެ އެޖެންސީ ންވެަފއިވާ މަްސޫއލިއްޔަތުތަކަނަޑއެޅި ބަޔާ ،ލިބިއެޖެންސީއަށް 

ފީ ަތރިކަިއގެ ގޮުތަގއި ބަލާ ތަެކްއޗާއި ތަންތަނަކީ ކޮބަިއކަން ަސގާ އުމީޤަ ،ަތކާއި ބާރުަތކުެގ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތު

މިނިސްޓަރަށް  ،ންފީޒުކުރަމުންދެތޯ ބެލުމާއިވާމީ މުޢާހަދާތައް ރާއްޖެއިން ތައަގު ބެހޭ ބައިނަލް ތަރިަކއާ ،ކަނޑައެޅުާމއި

 ކަމާ ގުޭޅ ތަފާތު ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ،މާއި ޅުފީ ތަރިަކައށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާ މެުދ ފިޔަވަުޅއެ، ސަގާލަފާދިނުމާއި

ފަދަ ކަންކަން އެބައޮތް. ދެން މި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ގާނޫނަކާ ެއކު އުފެދޭ  ހެރިޓޭޖު ފަންޑު ހިންގުން ،ކުރުމާއި

 ނެ ހަމައެބައާދޭ. މިއީ އެޖެންީސ ހިންގުމަށް ދާެނ ޚަރަދުތަކެއް ހުންނާ އިތުރު ބުރަެއއް ލަތަށްއުއެޖެންސީއަާކއެުކ ދަ

 ،އްލު ގެނެސްޭދ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއގޮތުންޙަ މި ބިލުން ެއކަމަކަށް  ،ނުން ވެސް. އެހެންނަމަެވސްޤީޔަ

ނީ މި ކުރަންވާދި އެއީ އެ ފަންޑު ބޭނުންމި ގާނޫނުަގއި. އަ ލުމުގެ ވާހަކަ އެބަޮއވޭއި ރަސްޓް ފަންޑެއް އެކުލަވަ ޓް

ވެގެންދާނެ  ބޭނުންކުރެވޭ ފަންޑެްއގެ ގޮުތގައި މި ފަންޑު ކުރުމަށް ރަްއކާތެރި ،ތްކޮށްމާޔަހި ގާނޫނުަގއި ބުނާ ތަރިކަތައް 

ކަުމގަިއ ފީ ތަރިކަ ަސގާަގއިވާ ތެރޭގެ ގާނޫނުަގއި އެބަބުނޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި ބުނެފަ. 

ލަުތގެ އު. މި ގޮތުން ދަެއބަވޭ އި ބުނެދީފަނޫނުަގއިވެރިކަން ކަނަޑއަޅާނެ ގޮްތ މި ގާިމލްކުގެ ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ތަކެތީ

ކުރެވޭ ތަންތަނާއި ތަެކްއޗާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވެިރކަން ާސބިތުީފ ތަރިކައާއި މިލްކު ސަގާވެރިކަން ެއކުލެވޭ މިލްކު

ާކއި ޔާސަތުތައިދާރާެއއްގެ ސި އެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ެގ ނަޑއެޅިގެން އެބަދޭ. ސަރުކާރުވެސް މި ގާނޫނުަގއި ކަ

ގެންެދވޭނީ މި ބިލާއި ބިލުގެ ދަށުން ހެދުން އަދި އިޤްތިޞާީދ އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ވެސް ކުިރއަށް ޕްލޭންތަކާއި

މިހާރު  ،ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ން ކަމުގައި މި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ ލާޒިމުކުރާ ަގވާއިދުތަކާ
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ކުރުމަްށ ޤީޓް ފަަދ ތަންތަން ތަރައްސޯއަދި ރިވެސް މަޝްރޫޢު ހިންާގއިރު  އްީޤގެ އެިކއެކިން ތަރަވެސް އަުޅގަނޑުމެ

އްާޔ ން ވެއްޖެ ގޮތު އެބަހަދާ. މި ގާނޫނުަގއި ބުނާ އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ންޓްޔަަރންމަބަލާއިރުަގއި ވެސް އެންވަ

މާޔަތްކުރުމަށް އޮތް ހިން ތަރިކަ ނުވަތަ ނޫންތޯ މި ކަެންއތޯ ފަތަށް ނުވަތަ ތަރިކަ ެއކުލެވޭ ތަސަގާތަރިކައަށް ނުވަތަ 

. އަންނަން އޮްތ ހެދުމަށް މި ގާނޫނު ލާޒިމުކުރޭ އްގެއްލުމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލެން ެއބަޖެހޭ. އެފަދަ އެސެސްމަންޓްތަކެ

ދިންނާއި ިއގެ ކުފޯރުކޮށްެދވޭނީ މިައދުގެ ޅަފުރަ ކުފީ ތަރިަކ ރައްކާތެިރުކރުމާއެސަގާެގ ޖީލުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭ

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޒިންމާވާ ކޮންމެ  ،ވާތީ ށްކަމަ ށް ތަރިކަިއގެ މުހިއްމުކަން އުނގަންނައިީދގެންޒުވާނުންނަ

ސިޓީތަުކގަިއ ރތަކާއި ޔުނިވަކޮްލޖު ތަކާއިރު ސްކޫލުލްމާއި ހުނަފީ ތަރިކައާ ބެހޭ ޢިސަގާއިދާރާއަކުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ 

އެ ތަންތަނުގެ މަންހަޖުތައް އެކަށައެޅުމަްށ އިސްކަންދެވެްނވާނެ ކަމަށް  ،ގުފަހިވާނެ ފަދައިންމަށް މަފެތުރު ކުރިއަުރވައި

ލުމަށް އިއެކުަލވަ ިމއީ މި ބިުލގަިއ ހުރި މުހިއްމު ކަންކަން. ައދި މި ބިލު .މި ބިލުގައި އެަބވޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ަރން. އަދި ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ުލކުބޫކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ  ބިލެއްލުވާނެސިހާދު ޞަޤްލާފައި އޮތް މައިޓަކައި އެކުަލވަ

ހުރި ބަދަލުތައް ވެސް ގެނެސް  ވެންގޮތުން ވާހަކަދައްަކއި މި ކަމުަގއި ޢިލްމީ ގޮތުން ގެނެ ވެސް އިތުރަށް މިކަމާ ބެހޭ

ބަދަލެއް ކަމަށް  މު ހެޔޮމުހިއް ނުން ވެްސ އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ރާއްޖެއަށް އޮތް ޤީދިއުމަކީ ަހމަ ޔަފާސްެވގެންމި ބިލު 

ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިންޑަސްޓްީރއެްއ ޭޖގަިއ ފުޅާކޮށް މިހާރު ރާއް ،ގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަޅު

ީކ ޅައަތޮ . ބ.އްޖެއި އޮތް ަތރިކަިއގެ މުއްސަނދިކަުމގެ ާވހަކަދެއްކި އަތޮުޅގަ ތަނުގައި ބ. ރިޒަމަީކ. މިއަލޯކަލް ޓު

ރިޒަމް ުކރިއަރަިއގެންދާ ސަރަހައްދެއް. އެހެންވީމާ، އެ ސަަހއްދުެގ އަ ބާރު ސްީޕޑެްއގައި ލޯކަލް ޓު ށްރަަގއި ވަރާއްޖޭ

ލަހައްޓައި އެ ކަންކަމުްނ މާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުެރވޭ ތަންތަން ބަހިމި ބިލުގެ ސަބަބުން ރިޒަމަށް ވެސް އަލޯކަލް ޓު

 އިތުރުވާ މުހިއްމު ކަމެއް ގެ މުއްސަނދި ކަމަށްދި މުޅި ރާއްޖޭޅަށް އައާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްގޮތް ހެދުމަކީ އެ އަތޮ

 ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނީފް.ސަهللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 

 ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާ

 ތިނަދޫ ބަހުންކަންނޑު މި ަވގުތުަގިއ ވާހަކަދަްއކާނީ ތިނަދޫ ބަހުންކަން ހަވަރު `. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ފަށް ތަށް މާ ކައިރިން ނިހާޔަފުޅުންގެ އްޔާ އެ ބޭހާމަކޮށްލަން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި ބަސް ނޭނގޭ ކަމަށް ވެއްޖެ

ސް ވަރަން ިގަނ އަފީ ގޮތުންގާސް، ސަ އަ އާސާރީ ގޮތުން ،ސް އަގޮތުން ތެނެދުއަކޫ ގުދުރަތީ އެދެން. `.

ތެރޭ ުކރިމަތި ވެގޮހޮ އޮތެ ރަެޓކެ. ތެނަދޫގެ މުޅި ާއސާރީ ހަޔާތާ ތަކަކާއި ވަރަން ިގނަ ކަންތައްތަެކކެ ޭއގެގޮންޖެހުން
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 ގިެޔ ަރޓެއްެގ ގޮުތެގއި މުޅި މިއަހަެރ ކުރިޔޭ ނެިތެވގެން 60ިތކޮށްލީގެން މީެގ ކޮށް ނެ ެއއްޚުމުޅި ތާރީ

ފަތެާކއި، ތެއްޔެެހއި ިބނާތަކެކާިއ، ެއކަށީގެްނ ވެނެ ގާެހިއ ސަާކއި، ެތއްޔެޚެދިވެހިރާއްދޭޔަްސ އެރަެޓއްެގ ތެއްޔެހޭ ތާރީ

ސުންނާަފތިކޮށްލީ ދައުލަތުގެ ބޮެޑ  ،ކޮޓެކެ ނެތިމުޅި ކިއްލާ ތަެކކާއި އެންމެހެއި މީސްތަކުންގެ މަސަްއަކތްތަކެ

މެ ފެރެތަން މި އެން ،ެއގޮުތންއިހުމާލަކުން ނެތިވެގެްނގޭ ރަޓެއްގެ ގޮތުެގއި ތެނަދުވާ ާފހަގެެވގެން މިއެޔަންނޫ. 

ގެިއ ގެ ގޮތު ފީ ބަހެއް ގާެގއި ސަޚު ތެނަދޫގެ ބަހައްކޫ ތެނަދޫގެ ތާރީ ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ރައީސް މަ ފާހަގެކޮށްލަންނޫ

ނުކެރަމާ. ބޫލުގަން. އަހަރިޔާ ެއގޮތަށް ްއގެ ދަރަޖަ ހަމައެކަނި ދިވެހިާރއްދޭ ަގއުމީ ބަހައްކޫ މާލެ ބަހެކެ ނޫގައުމީ ެލވެލެ

ޖެހެންނެއި. އައްޑު އަތޮޅު ބަހަ ކަމަށް ހުވަދޫ ބަހަ ކަމަށް ކަނޑައެޅެންނަށް .އްދޭ ރަސްމީ ބަހައްޫކ ގދދިވެހިރާ

މާލެ، އަހަންނައްޫކ  ،ފުވައްމުލަކު ބަހަ ކަމަށް ކަނަޑއެޅެންނަށް ޖެހެންނެއި. ހަމަ އެގޮތުންނެއި. ޖެހެން ނަށްކަނޑައެޅެން

ންމާ. އަަހންނާންނައްކޫ ދިވެހި ދަރިފަސްކޮޅަށް އުފަން ިދވެހިރާއްދޭ ނޫ ބައިކެނެވަކި ތާކުން ިދވެހިރާއްެދއަްށ އަހަތޭ

ޅޮއުމަށްޓަެކއި ތެނަދޫ މީހެނެ ރަޓުން ބޭލީ ލިކާ ރަމްޒު ޔަތެ ކޮދިެވހިރާއްދޭ ސަޤާފަތެ ހިމާ ،ރައްޔިތުންތަކޭ. އެގޮތުން 

ަޓކެއި ހުގެ ޖީލަށް ރައްކަލެ ކޮޅޮއުމަށް ފިލްމެއްގެ ގޮުތގެއި ބިނާ ކޮޓެެފއި ރައްޔިތުންނަށް ފަޚުކޮށްދެންނޭ. އިހުގެ ތާރީ

ނަޑއެީޅގެން ން ކައިން އާރޓްސްއަހަރިޔާނެ މަސަްއކަތެ ކޮެޅމާނެ ކައުންސިލުން. މިމަސައްކަާތއް އިންފޮމޭޝަ

ބޮޑެ  ިދެވހިރާއްދޭގެއި އަސްލު މިކަހަލެިއ ބިލެކެ އައުާމއްކޫ މީ އަހަންާނންނަށް ލެބެނެ ވަރަށް ،އޮޑޫ. އެހެންވީމެއިހުރަސް

ބިލެކެ މިހެއި ކުރިއޭކޮޑު މަޖިލީހަށް ގެނާހުގެން އަހަންނަންނަށް ކަންތެތި ރައްކަލެކޮެޓ  ރެކެ. ސަރުކާރުން މިފަދަ ޚުފަ

ން މަސައްކަތެ ކޮޅޮއުަމއްކޫ އަހަންނާންނަށް ލެބެނެ ވަރަށް ބޮޑެ ކުރިއެރުމެކެ. ދެން ހެރިޓޭޖް ކެރަންނަހިމާޔަތެ 

 ،ތޯ ޓްމެންޓްެގއި ވެރިންަނށް ގޮތުެގއި ެއވޭލޭޔަސްގެ އޯގެން ވޮންނާ. އެޑިޕާޓްމެންޓެކެ މީގެ ކުިރއޭ ދިވެހިރާއްދޭޑިޕާ

ްށ ޚަމިސްކިާތއްކޫ ތާރީ ފީ މިްސކިތެކެ ަތޅެއިީލވޭލޭ އެ ގާސަުހއްީޓ ތޯ އެކެަބއިކެނެ. ސުވާލާްއކޫ ތެނަދޫެގއި މިވޭލޭޔަސް

އި ހަލައިކޮށްލީ މިސްކިތެކެ. މި އްފަތްތެރިކަން ނަގާހަޢިބަލަނެވޭލޭ އެ މިސްކިތުގެިއ އެތެރޭ އަންހެނަކުންގެ 

 ތަޅެިއ މިސްކިތާފަހުން އާ ެވރިކަމުން ގުީޅގެން ޭއގެ އްފަތްތެރިކަން ނަގައިލޫ ިމ މިސްކިތު އެތެރޭ ކަމަްށވުމާޢި

ކެރަންނަށް ތެއި ޓްމެންޓުގެއި މި ކަންެތތި ހިމާޔަތެސުންނާފަތި ކޮޅެވޭލޭ މަދެރަެވންނޫ ހަމަ އަދަސް މި ހެރިޓޭޖް ޑިޕާ

ިމ  ،މި ބިލުން ފާހަގަވެނެ ކަންެތއްތަްއކޫ ،ބޭފުޅުންނެއި މިކަމާ ގުީޅގެން މިހިދަސް އެތާ ތެިއކަމާ. ސުވާލާްއކޫއިސް

ފައްދަނެ ކަްނކަމުން ކެެހނަކުންހޭ މިނިސްޓްރީއަށް މީތި މިއުޓެާކއި، ޓްރެސް ޑް ޑެކާިއ، ފަންލެނެ ބޯ ބިލުގެއި ިމ ެއކުލަަވއި

މް ޤާ. މިނިސްޓްރީެގ ބައިކެނެ ތިެބގެން އެބަިއެކންނަގެ ހަމައެކަނި މަކެރަްނނަށް ބަޖެހެއިބޮޑަްށ ދިރާސާ ވަރަށް

 ،ނުވެންނެއި. މި މިނިސްޓްރިއާ މިވެންނޫެވގެންއާ ޓްރީކެރަންނަން ހެދީފެއި އޮތެ މިނިސްޓްރީއެކައް މި މިނިސްދިފާޢު

ތެނަދޫވަން އަލުން އާބަދުވުމުެގއި  ށް ޓަކައިޚަދިވެހިރާއްދޭ މީގެ ފަހަ އަހަރުގެއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތެނަދޫގެ ތާރީ

 ބަހުއްޓީ. ގައިސިލުތަކޭ ތެނަދޫ ކައުންހަދިޔާއެްއގެ ގޮުތގެއި ކަެޅވަަކރެ މިސްކިތާ ދެންނޭ ކަމަށް ބޮނެފެއި އިނެ ސިޓީ

ހަމަ ހެރިޓޭޖް  އެ މިސްކިތާ އެރަްނނަށް މަސައްކަތެ ކޮޅެމާއި އިްއޒަތްތެރި އިސުވާލާްއކޫ ތެނަދޫ ކައުންސިލުގަ



53 

 

 ،މިސާލުގެއި. އެހެންވީެމއިޓްމެންޓްގެއި މިމަސަްއކަތެ ކެރަނެ ބޭފުޅުނެ ކޯޓަށް އެޔަްނނޫ ދެފާއް ހިނާރައިގެން ވޮންނާ ޑިޕާ

ިނ ދިވެހިރާއްދޭަގއި ިމއޮތްތޫ ނަސްލީ ތަފާތެކޮޅުން ނައްތޭިލޔަންނާ މި ބިލުގެ ތެރެއިން މައެކަކެރަންނޫ މީ ހަބޫލެގަ

ދިވެހިރާއްދޭ ހަމަހަމަކަން ެގނައުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްދޭ  ،ފާތެކޮޅުން ނައްތޭލެއި ކަމަށް. މި ބިލުގެ ތެރެއިން ަނސްލީ ތަ

ބިލުގެއި  ވިޔެންނެއި ަބއިކެްނނަށް ގޮތުެގއި މިއިމު ެގިއ ގާތެއްޔެހެއި ކަންކޮޅުތަކު މީެހންނަށްކޫ ހަމަ އުސޫލެއް

ތީ ތެއްޔެހެއި މެންބަރުންނާސް. ފަހަރެއްޭގ ކުރެންނޭމު ކަމެކެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މާފުއްހިމެނުމާއްކޫ ވަރަށް މުހި

ނުެއގުމުެގ  ވާަހކެ އެއްތެތި އުނދަގުޭލގެން މި ދައްކަނެތިބޭފުޅުންނަށް މާދިމާއް ބަލެއިގެން ތި ތިބެންނޫ މި ކިޔަނެ 

ޅުމެކެ ިވޔެއި. އެކަމަކު ޙަޤީޤަަތއްކޫ އަހަންނަންނަގެ ބަހަްއޫކ ތަމަޅަބަހާއި ގާތެ ގުބޫލެގަގަސް މައް ކަމަށް ސަބަބުން

ދާ. ތެނަދޫ ބަހުން އަތާ ދެންނާ ހަމަ ލަންކާ ބަހުން އަތާ  ދެންނާ ބަހާިއ މިސާލެކަށް އަތާހުއްޓީ ބަހެކެ. ސިންގަޅެ

މިބަހާ  ،އާލާކޮޓެ މިބަހާ  ،މިބަހާ ދިރާސާޮކޓެ ،މިކަހެލޭ ގާތެ ގުޅުންތަެކކެ އެހެންވީމެއި  ،ންވީމެއި ދެންނާ. ސޭމް. އެހެ

ފަތަށް ބޭނުންވެނެ ަކންތެއްތަކެކެ ކޮޮޅއުމަށް ޓެަކއި ގާން ގޮަތކުންތޯ ބަލެއި ތެނަޫދގެ ސަ އަހަފެއި ހުއްޫޓ ކެހެނަކުންތޯ ކޮ

ޓު ދަނގަޑާ ެއކަނި. ލާޓު ދަނގަޑާްއކޫ މި ހުެޓގެން ވޮންނޯ ލާ ުތގައިތެނަދޫގެ މިހިދެ ހަމައެކަނި އާސާރީ އެއްެތއްގެ ގޮ

ެގއި ކަިއކަސް ެއގެންެނއި އެްއިވޔަސް ވަސީލަެތކެ އްޚެދަނގަެޑެކ ޖެހީފެއި އިންނޫ ކޮން ތާރީދިވެހިރާއްދޭެގއި ލާޓު

ޓަރ. އީުކއޭޓަރ  ީއކުއޭ އެހެއިޔަސް ކުރިއޭ ޖެހީފެއި ހުއްޓީ ލާޓު ދަނގަޑެކެ. މިާލޓު ދަނގަޑާ ޖެހުންނޫ ކޮން ގޮތަކު

ތެނަދޫން  ފާހަގެކޮޅޮއުުމގެ ގޮތުން އިނިގރޭސީނެ ޖަހައިހެއި ހުއްޓީ ލާޓު ދަނގަޑެކެ. އެހެންވީމެއި އީުކއޭޓަރ މެދާއްކޫ

ދޭެތރާ. ފުވައްމުލަކު ދޭތެރާްއޫކ މީ އީކުއޭޓަރ ބެީހގެން އެޔަން ލިކާ. މިފަދަ ރަމްޒީ  ފޮއްޓީގެން ފުަވއްމުލަކާ

 ސާީރ އެއްެތކެ ހުޓެގެން ވޮންނޯ. މުޅި ތެނަދޫ. އާސާރީ ެއއްޮކށް ނެތިވެގެން ގޭ ރަޓެކަށް ކިން އާކަންތެއްތަކެެކ އި 

ޓްމެންޓްގެިއ ވޮންނާ މީހެންނަގެ އެހީއާ ގެ ދީލަތި އެހީާއއެކު ާމލޭ ހެރިޓޭޖް ޑިޕާވޭމެއި، އެހެންވީެމއި ތިބޭފުުޅންނަ

ން މިކަންތެތި ކެރަންނަށް ޖެހެއި. ދެން ންެވގެފަތާ އާލާކޮޓެ ިދރުވަންނަގާއެުކވަސް ތެނަދޫން އިތިއްަރށް ސަ

ަލްއކަ ރުފިޔާ ޚަރަދެ ކޮެޓގެން  4ގޮވޭލަންނަށް ބޭނުންވެންނޫ ތެނަދޫ ކައުންސިލުން  ސް މަ ޓްސްއަ އިންފޮމޭޝަން އާ

 هللاމަތުޢަލައިކުމް ވަރަޙް ފުރުޞަތު ތެނަދޫ ކަުއންސެލުން ދެންނާއި. ވަްއސަލާމް ހަދަންނަން ވޮންޑީ ފިލްމާ ހެދުމުގެ

 .ހޫކާތުވަބަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަްއަކަވމުން ބޭނުންކުރެއްިވ ބައެއް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކަފުޅު

 ހުިރ ކަމަށް ައޅުގަނުޑގެ ުގމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ބަލަނީ ައޅުގަނުޑގެ ހުރި ނިކަމެތި ކަެމއްނ ނޭށްބަސްބަސް އަުޅގަނޑަ

ބޭނުންކުރެއްވި ބަހަކީ މިއަދު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ލިބުނު އިތުރު  ކަމެއް ކަމަށް. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި  އުނި
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ޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ދެކެނީ. ުޝކުރިްއާޔ އިއް  ށް ައޅުގަނޑުމަކަ މުއްސަނދި ކަމެއް

  ޙަލީމް. މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ދެންމެ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެއްޖެ އަުޅގަނޑުެމންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

މަޖިލީހަށް  މި ސްވެ އަށްޕާޓީ މެންގެވާަހކަދެއްެކވީމަ. ެއއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ބަހުންބޭފުޅާގެ ރަށު  އެ

ިއގެ ބިލެްއ ކަ ފަތާއި ތަރިސަގާ. އާދެ! ފްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ސަނީ ނދިކަމެއް.މުްއސަވެސް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު 

ދެއްގައި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ެއީއ ޤްޞަވަރަށް މާތް މަ އޮތީ ށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި މިހަމި މަޖިލީ 

ތް އޮްއ ތެފަަސގާ ގިަނ ާތރީޚީ އަދި ރާއްޖެއަީކ ވަރަށް  އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މި ،ގޮުތގައި  ށް ފެންނަމެންނައަޅުގަނޑު

ވަރަށް ގިަނ ތާރީޚީ ތަންތަން  ަތކުަގއިިކވަކި ރަށްވަ ،ެއކިއެކި ގެ ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން  އުމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ކުޑަ ޤަ

ިއ ން ބެލެހެއްޓިފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގަތަމެންނަށް ެއ ތަންުޅގަނޑުކީ އަޔަހިތާމަ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް،

ްނ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަވަރަށް ޮބޑަށް ބޫލުކުރަން ގައިުތރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ށް އަޅުގަނޑުމެންލަމި ބި

އަދި ތާރީޚަކީ ކިހާވަެރްއގެ  .އްތައްކަންތަ މާޔަތްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭހިއަޅުގަނޑުމެންގެ ަތރީޚީ ތަންތަން އެބަޖެހޭ 

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ގަހޭ. އަުޅގަނޑު ޖެނގެންނަށް އެބަ އެންންެގ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުއެްއޗެްއކަން އަުޅގަނޑުމެ

 އީއެ .ދެެކވިފަނުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންަނށް މިފަދަ ތަންތަން ވަނީ އެއީ އެހާ މުހިއްމު ތަންތަނުެގ ގޮތުަގއި 

ްނވީ ވަރަށް ނުއިރުގައި ވަރަށް ޒަމާރަށްތަކަށް ދެވުގައި ރާއްޖޭގެ ވަަރށް ގިނަ ކުނަށް މި ކުރެވުނު ދަތުރުތަނޑުމެންއަޅުގަ

ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް  އެ ތަންތަން އެހެންނަމަވެސް، ؛ރީޚީ ތަންތަން ތާން އެބަހުރި ވަރަށްތަރަނގަޅު ތަން

ތް. އެހެންނަމަވެސް، ނެލެވިފަެއއް އިމިކަމަކަށް އަޅަރަުކން . ެއއްވެސް ަވރަކަށް އެްއވެސް ސަރުކާގޮސްފަވީރާނާވެ 

ތާރީީޚ  ށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަ ،އުފެދި ސަުރކާރެއްވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ީޕގެ  2008ނީ ބުުކޑަ ުއއްމީދެއް ލިކުޑަ

 ކުުރ ވެސް، އެވުނު. އެހެންނަމަކުރެތް ިދރުވުމަށް މަސައްކަ ފަތްސަގާތްކުރުމާއި ައޅުގަނޑުމެންެގ މާޔަހިތަންތަން 

އު އަ ޔާދިަޔއީ. އަނެްއކާެވްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮ އަނެްއކާެވސް ރޭަގއި އެ ކުެރވުނު މަސައްކަެތއްމުއްދަތުގެ ތެ

ޚު ރީއްޭޖގެ ތާބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ރާގަނީ އަޅުގަނޑު ޅުތަނަށް މި ހުށަހެ މިބިލެއް އެީކަގއި މިފަދަ  ސަރުކާރަކާ

ންކަން ބެލެހެއްޓޭނެ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މި ކަ ،ފަތްތައް އިތުރަްށ ދިރުވައިސަގާގެ އަދި އަޅުގަނުޑމެން ،ޔަތްކޮށްމާހި

މަގަކަށް ކަްނކަން ކުރުމަށް. އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތވާ ދާއިރާ، ބިލެތްދޫ ދާއިާރަގިއ ވެސް ވަރަށް ފަހުން 

ުޅގަނޑުމެންގެ ރަުށގެ އޭތި އަ ،ވެފައި އޮތް ެވވެއް ފެނިއްޖެ. ފެނިސް ދުވަ ވުރެ ގިނަ އަަހރަށް 400އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

، ކުފި. ެއކަމައިޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ފަށަމާހި ބޮޑު ޚަރަދެްއ ކޮށްގެން ށްއި ވަރަރައްޔިތުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތާ

ރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ލޮލަށް ފެންނަން ހާއެ މަަސއްކަތް ވެްސ ކުރީތީ އޭތި މި ،ުއޅެނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި
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ޚަރަދަާކިއ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަެތްއ  ވެފައި ތަނެއް. ވަރަށް ބޮޑު އަހަރު 400އި އޮތް ވެެވއް. ައޑީގަ  އެބައޮތް. ބިމު

ވެސް މިނިސްޓްރީން  އެކަން ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކޮްށގެން 

އުޅޭ  ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިބީ. އެހެންވީމާގައި ތިސާބުހި  ރި މީހުން ކުށްވެރިވާކުއެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު. ެއަކން 

އެ ކަްނކަމަކަށް ދެްއވަްނާވ  ަތކުންސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރުވެ  އް ކުރީމަމެާއއްމު ރަްއޔިތުން އެވަރު ކަ ،އެްއޗަކީ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ންވީމާއަދި އެކަން ކުރާ ބަޔަކު ކުްށވެިރާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. އެހެ ،އެއްބާރުލުމެއް ނުދެވި 

ންގެ ެތރެއިން މިކަހަލަ ތަންތަނަށް ތުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔި ،ލަންޖެހޭބަ އޮތް ތަނުަގއި އެަބ ށްކުރިއަ

އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ  އްޓަންހަނަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ބަލަތަނޫނީ މިކަހަލަ ތަން ،ޚިދުމަތްކޮށް

ނިލަންދޫ  ،ޖެހިގެން އޮންނަ އަނެއް ދާއިރާ ވޭތޯ. ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއާ މެއްުރގެ ކައް ލިބޭވައިފަސޭހަކަމެލު

ހުރި ތަނެއް. ޅުންގު ތް ތަނެއް. ފިރިހެނުންނާއްދެއް އޮހަސާރީ ސަރައާ ވަރަށް ބޮޑު ދަދާއިރާއަކީ ވެސް މިފަ

 ؛މަ ބައެއް މީހުންދެންނެވީ ންއި މިހެމާޔަތްކުަރންޖެހޭ. ފަހަރެއްގަހިއެހެންނަމަވެސް، އެ ތަންތަން އަޅުގަނޑުމެން 

 ކަމުަގއި ގުޅުންހުރި ތަނެއް   ފިރިހެނުންނާއީެވސް ލަްއވައިފި. އެެހންނަމަވެސް، އެއި ބަލަ ށްއަދިމާ ޝަރީފް އަުޅގަނޑާ

އަުޅގަނުޑ މި  ،އަުޅގަނޑުމެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ޏާވިޔަސް ެއއީ ާއސާރީ ތަނަަކށްވާ ކަމަށް ވަން

އެްއވައްތަރު ގޮުތގަިއ  ސްާލމްދީނާއިކޮންމެ ތަނެްއ  ،ރަށް ވެސް ޮގާވލަންމަޖިލީހަށް ވެްސ އަދި ސަުރކާ ތްތެރިއިްއޒަ

. އެކަަމކު، ެއ  ގިނަ މިސްކިތްށްރަވަބަހުރި އެންގެ މިސްކިތްަތއް ވެސް. ރަށްރަށުގައި އަުޅގަނޑުމެ !ނުހުރެދާނެ. ބައްލަވާ

ނޫނިއްާޔ  ،ގޮަތކީ އެީއ ކުރީގައި ފައްޅި  ވާ ިރ ރައީސް، އެއްޒަތްތެހެން އި ނާނީ ކުޑަކޮށް އަރިއަށް. އެންމިސްކިތް ހު

، އެ ތަށް. އެހެންވީމާކިމި ބަދަލުވީ ހަމަ ހުރި ގޮތަށް މިސްއަޅުގަނޑުމެން ިއްސލާމްވި ފަހުން އެ ތަންތަން ލް. ޓެމްޕު

، ެޗއް އެބަޮއވޭ. އެހެންވީމާޑަ ަކއް، ކުޑަކުނެއް ނޫން. އެހެންވީމާތަތަންތަނަކީ އޭރު ޤިބުލަޔަށް އަޅާފައި ހުރި ތަން

 !ކުރައްވާ ފުވަގުތު އެ ތަންތަނަކީ މިސްކިތް. މާ މި ،ތުަގއި މިހެން ދިމާވެފައި ހުއްޓަސް ެވސްއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮ

 ތުަވގު ދެން އަުޅގަނޑު މި .އިފި. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްރަވެސް އަ  ންނޭނގެ ުކޑަކޮށް ކޮށިނިލަންދޫގެ ވާހަކަެދއްކީމަ ކަ

އެބަ ަބއްލަވާ.  ށްއަދިމާ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑާ ކަށް ވެސް. ޝަރީފް މާކާ ނޫން މި ވާހަކަ ދައް ސޭހައެއްއެހާ ފަ

 އޭ ބަޖެހެއެހުރި ތަންތަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  މިހެން ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދައްކަން މި

ޅުން އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އެބައޮްތ. އޮތް ގު ދީނާ، އަޅުގަނޑުމެންނާއި އިސްލާމްޔަތްކުރަން. އެހެންވީމާމާހި

 ރީަގއި ބަޣާވާތަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވަރު ފެބު 7 ،އަޅުގަނޑު އެންމެ ދެރަވާ ކަމަކީ

ރި ަގއި ހުރި ބުދުަތކެއް ަތޅާލީ. ެއ ބުދުތަކަީކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން އަުޅކަންކުރަން ބޭނުންކުރުދާރުލްއާސާ

 އެންެމ ސްގައި ވެހިސާބުގަނޑު  މި ގެނޑުމެންއަޅުގަ އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ،ޗެއް ނޫން. އެ ބުދަކީ ވަަރށް ޒަމާންވީއެއް 

 ލީ. މިއަދާއިސުންނާފަތިކޮށް ނިންމަ އިތަޅަ ރީަގިއ އެ ެއއްޗެހިވަރު ފެބު 7ޒަމާންވީ ެއއް ތަރިކަ. އެހެންނަމަވެސް، 

. ންފައެއް ނޫހޯދި ވަނީ މި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަދި ބަަޔކު ދިކުރިކު އިޅަވެސް އެ އެްއޗެހި ތަ އައިއިރު މަޔަށްހަ
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އުޅެނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ތަރިކަަތއް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި، . އެހެންވީމާނުހޯދުނުްއ ށެކަެވސް އެކަމަ  ފެއްއިންސާ

ލެހެއްޓެން. ބެރަނގަޅަށް . ކުަރންމުއިޤާރައްކާކުެރވިފައި ހުރި ތަންަތން އެބަޖެހެއޭ ރަނގަޅު ެސކިއުރިޓީ ނިޒާެމއް 

ވެސް ނޫނިއްާޔ   ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު މިތާ ވިދާޅުވިހެން ކޯޓާގެންމިހާރުވެސް އެތާނަގއި މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެ

ށް ވުރެ ރަނގަޅަން ބަލަަހއްޓަން. ެއއަށްތައެ ގްލަދޭޝް މީހަުކ އެ އިންނަނީ ކޮްނމެވެސް ބަނތްނެ ކްޕަރމިޓު ވެސްވޯ

ެރ މިއުޒިއަމްތަަކކީ އަގުޮބޑު ޖަވާހިރަށްވުހެން ހުންނަ އްޓަންޖެހޭ. ދުނިޔޭގައި މިހަން ބަލަތަންން އެ ތައަޅުގަނޑުމެ

، އެ ތަންތަން ބަލަހައްޓަނީ ވަރަށް ހައި ސެކިއުރިީޓގަިއ. އެހެންވީމާ ،ހި ހުންނަ ތަންތަން. އެހެންވީމަޗެތި އެއް ޑެއަގުބޮ 

ެގ އްޖޭ ހެއްޓެން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރާއް ަވރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެިޒއަމްތަރާއްޖޭގައި ވެސް މި މިއު ފެނޭ މި ށްއަޅުގަނޑަ

އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ލޯކަލް ުޓއަރިޒަްމ  ރަށްތަކުގަިއ ހުރި މިކަހަލަ ތަރިކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަހައްޓަން އެބަޖެހޭ.

. ފެންނަ  އެބަ ބަހައްޓަންޖެހޭދައްކަންގެ ރަށްރަށުގައި މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖޭ ރާއް ،ފުޅާވެގެން އަންނައިރު 

 ގޮުތގައި ސަުރކާރުން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލައި އިތުރު ރެވޭބޫުލކުގަ ށްއަޅުގަނޑަ ،އެހެންވީމާ .ތަށް އެބަ ހުންނަންޖެހޭގޮ

ލަ  މިކަހަރިހުެގ ރަށްތަކުގައި ގައި ރާއްޖޭ އް ދުވަސްވަރެރާއްޭޖގަިއ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރަމުންދާ  ޚަރަދުކޮށްގެން ވެސް

 ތުލޫމާޢުގޮތުން މަ ބެހޭ އެއާ ،ވިރަތްކުރެ ންނަށް ޒިޔާޓުގެ ޓުައރިސްއެ ަތންތަނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ،އްޓައިތަންތަން ބަލަހަ

މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން  .ރައީސް ގައި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރިކަމު ންތަންތަ ދެވޭ

 ޅުންހުރިގު ންނާތުރައްޔި އެއީ ާމލޭ ން.ޅުަވކަރު މިސްކިތް ައވަހަށް މާލޭގައި ާރވަކަށް ކަރަށް ވީހާ އަވަހަ ރުކާސަ

 ނުވާނެ. ސް އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮްސގެނެއްވެއެ މިސްކިތް އެްއގޮތަކަށް ، ވީމާންމިސްކިތެއް. އެހެ

 ޓުއަިރސްޓުންނަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ  އަންނަ މާލެ ،ަކށް މާލޭގަިއ އެ މިްސކިތް ރާވައި އަޅުގަނޑުމެން ވީހާ ައވަހަ

ޏާ އެ ންސިޓީއެްއ ކަމަށް ވަތް ލަށް ފޮނުްއވާފައި އޮސި. އަދި ތިނަދޫ ަކއުންންިއ ދެްއކޭނެ ގޮތެްއ ހަދަުތގަތަރިކައެްއެގ ގޮ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިރއްޔާ ކުޝުކުަރން. ވަރަށް ބޮޑަށް ތިލުވެސް އަވަހަށް ބާ ސިޓީ

 

 :ްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިެގންފައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ންވަދައްކަ ބަރު. ވާހަކަފުޅުްއޒަތްތެރި މެންއި ކުރިއްޔާޝު

 އަށްފަހު ދެވަނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެއިންނެވީ އެންމެ މެންބަރެއް. ދެ  ތެރެއިން މިހާރު މާލަމުގައި ވަޑަިއގެން

ފަހު ދެން ަފިއ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. އެއަށްއިގެންދިވަޑަ ފުރުޞަތަށް އެ

 ޓީ މިލާފައި ކޮއިމި ަބހުސް ނިންމަ އަުޅގަނޑުމެން ،ނަމަ ރި މެންބަރަކު މާލަމުގައި ެނތްއަޅުގަނޑުމެން އެހެން އިްއޒަްތތެ

 ންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. ތެރި މެ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް ށް ދާނަން. މަޑުއްވަރީއަހަމަ ރިޕޯޓާ

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:



57 

 

ރި މެންބަރު  ރައީސް. މި މާލަމުގައި ދެންމެ އަޅުގަނޑުެމންގެ އިްއޒަތްތެރިޒަތްތެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އި

ރަށްފުށުގެ ތާރީޚާއި މި  ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުެމންގެވަރަށް ޙަލީމް އަޙްމަދު އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ބިލެތްދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު

ބާ ޙަކުފާަނށް ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޓަކަިއ އަުޅގަނޑު އެ މަނިދައްަކވައިފި. ެއކަމަށްބިލާ ގުުޅވާލަިއގެން ވާހަކަުފޅު

ތަިރަކ ފީ ގާސަ މު ބިލެްއ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ އްގޮުތގަިއ މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހި ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ ގަޫބލުކުރާ

ުމ އްޓަަކއި ކުެރވޭ ވަރަށް މުހިުއމިއްޔަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޤަހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހި 

 .އާދަކާދަ ތަރިކަާއއިފަތާއި ގާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަ ،ބަހާއަކީ އްމު އެއްއުމިްއޔަތުގެ އެންމެ މުހިޤަިދވެހި  މަސައްކަތެއް.

ދިޔުމަކީ އަުޅގަނުޑ ފީ ތަރިކަ ަރއްކާތެިރކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނީ ބިލެއް ކަނޑައެިޅގެންގާސަމެންގެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު

 ްސ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވާރުތަކޮށްދީފަިއ މިދެކޭގޮުތގައި އަންނަން އޮތް ީޖލުތަކަށް ވެ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާހިސާބަށް ، ގޮތާއި ޓަފާޅި ހުރިއް އުުޅމުގެ ވަގެ ދިރިމީހުން ،މަސަްއަކތްތެރިކަމާއި ،ވާ ރީތި އާދަތަާކއި

ެލވޭ އިއެކު ގެްނގޮސްިދނުމަށް ޓަކައި އަތުރައޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްާކތެރިކޮށްދިނުމާ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންގެ ުކރިއަށް އައި

ުދވަހަށް  އެއްުދވަހުން އަނެއް ްއޔަތުއުމިޤަ މު ފާލަމަކަށްެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ރާއްޖޭގެ އްވަރަށް މުހި

ައިދ  ،ވިމިކަހަލަ ބިލެއް ފަރުމާކުރެއުމީ ލޯބި ކުަޑވަމުންދާ ދުވަސްވަެރއްަގއި ޤަމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި  ،ވީރާނާވަމުން

މަކީ ތަނުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިކަމުގެ މަސައްކަްތތައް ރާއްޖޭގެ މުޅި ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފެތުރިގެންދިޔު ކުރިއަށް އޮތް

ޓަަކއި އަދި އާދަކާދަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތަިރކަާއއި ،ފަތާއިގާސް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ސަ ވެ

މު މަސައްކަތެްއ އްޓަކައި ކުރެވޭ ަވރަށް މުހިއަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ ިކބައިަގއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ހަރުދަނާކުރުމަށް

ރާއްޖޭެގ  ،ދަނީ ނުޑ ދެކެން. ރާއްޖޭަގއި މިހާހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން މިއަުޅގަ ކަމަށް ވާނެ ކަމަށް

ކަމެއް ފަރުމާކުރެވިގެންދަނީ ފުރަމާލޭގެ ހަތަރު ތޮށީގެ އެތެރޭގަިއ  މިއިން ކޮންމެ ،މަސައްކަތާއި މަސަްއކަތްތެރިަކމާ

ރާއްޖޭގެ ާތރީޚާއި އާދަކާދަާއއި އަދި  ،ޤީޤަތަކީޖެޭހ ޙަކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން

ބޮޑު ބައެއް ހަމަ ހިއްސާކުރެވިަފއި އޮތީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެކި  ރަށްފަުތގެ ވަގާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ

ގެ ކިބަިއގަިއ  މީހުންޖަޒީރާ ރަށްތަުކގައި ދިރިއުޅޭއެާއއެީކގައި ކަން. ހަމަހިސާބުތަކުގައި ހުރި ރީތި ނަލަ ރަށްރަށުގައި

ކާބަފައިން ގެނެސްީދފައި ހުރި ރީތި އާދަަތކަީކ މީހުން މިހާހިސާބަށް އަޅުގަނުޑމެންގެ  އެ  އި،ހުރި ހަރުދަނާކަމާ

ކަންތައްަތކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ އަުޅގަނުޑ  ކަން. މިމު ކަންތައްތައްއްފަުތގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިގާއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ

ސަްއކަްތ ފީ ތަރިކަ ރަްއކާކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް ބިެލއް ފަރުމާކުރެވިގެން އެ މަގާމެންެގ ސަުޅގަނޑުދެކޭގޮުތގައި އަ

ޓަކަިއ ައޅުގަނުޑ މި ބިލަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ަކމެއް. ެއކަމަށް މުއްމަީކ އަުޅގަނުޑ ވެސް ދެޭކގޮުތގަިއ މުހިއުކުރެިވގެންދި

އި އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރ އްޖޭގަ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރާ

ތަްއޔާރުކުެރވިފަިއ  ،ދިފައި ހުރިއްއޮތް. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް އުފެކަމެްއ އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެން

ނަީނ ދު އަންސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތާރީުޚގެ ވާަހކަ މިއަވެ  ެލވިފައި ހުިރ ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިންއިއެކުަލވަ ،ހުރި
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އިަގއި ތަފާތު އެކި ސިފަތައް ދަނީ ތަފާތު އެކި ކުލަކުލަ ތަންކޮޅެއް ފަނޑުކޮށް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި 

ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގއި  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު .ތަން ޖެހިގެން ލިޔެވެމުންދާ ރިޕޯޓުތައް އެކި ތަންތަނުަގއި ހުރި 

ާރއްޖޭގެ ކޮްނމެ ރަށަކީ ތަފާތު ޚާއްޞަ ންނަކަށް ނުފެނޭ. ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ގަނޑުމެލިޔެވެމުންދާ މަންޒަރެއް ައޅު 

ިދޔައީ ތިނަޫދގެ  ކުެލވިގެްނވާ ރަށްރަށަށް ވާތީ. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ދެންމެ ފާހަގަކުރެވިގެން އެސިފަތަކެއް އެ

ށް ުފވަްއމުލަކަކީ ެވސް ވަކި ާޚއްަޞ އެގޮތަ ތަން. ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ަރށުގެ ބަހުރުަވއިން ވާހަކަދެްއެކވި

އަތޮޅުގައި ެއކަން  ނެއް. އައްޫޑއަކީ ވެސް މިފަދަ ތަނެއް. ލ.ތަ ނުވަތަ ރާެގއް ނުވަތަ ބަހުރުވަެއއް އޮތް ެޓއްޑައިލެކް

ަލ އެކަހަ އެބައޮތް. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ސީދާ ވަކި ބަހުރުަވއެްއ ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ކުޅުދުްއފުށްޓަކީ ވެސް ހަމަ

ތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޚާއްޞަ ާވހަކަ އެއާއެީކަގއި މިއިންތަނެއް. އަދި ހަމަ ތަފާތު ރާގެއް އޮތް

 ،އަތޮޅު މަުޑއްވަީރއަކީ  ދޭނެ ވާހަކަތަެކއް އެބަހުރި. ރ.އިއޮތް ޖީލުތަކަށް ދައްކަ  ކިޔައިދޭނެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ައންނަން

ފައިނަްށ އަތޮޅު  ކުރި ރަށް. އަދި ެއރަށުން ރ. މަ ވާރުކަންކުރި ރަށް. އަތޮުޅވެރިކަންފުރަތަ އަތޮުޅގައި އެންމެ ރ.

ކަންކަމަީކ  މި .ގޮތް ދިޔައަދި އޭގެފަހުން އުނޫގފާރަށް އަތޮޅުވެރިކަން ބަދަލުެވގެން .ގޮތް ދިޔަ ލުވެގެންއަތޮޅުވެިރކަން ބަދަ

ކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ  ކަންނެ ކަންތައްތައް. އަދި މިަކންންޖެހޭޓަަކިއ އެ ރަށްރަށުަގއި ލިެޔވެއެރަށް ރަށުގެ ތާރީޚަށް

ގޮތުން މި ބިލުގެ ތެރެއަށް  ތަނުގައި ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ  އޮތްކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް މުއްދެކޭގޮުތގައި މުހި

ޔެ ރައްާކކުރުމުެގ ތައް ލިފަތްގާއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތާރީޚާއި އާދަކާަދއާއި ސަ 

ޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްަތއް ކޮންމެވެސް ޒިންމާެއއް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާނެ ގޮތަކަށް އަ 

މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުާރ  ،ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމުން މުއްބައްޓަންކުރުން. އެކަްނކަން ހިމެނުމަކީ މުހި

 ންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ަގއި ދަބިލެއް ކަމު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ންބަރުއިްއޒަތްތެިރ މެ ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

މު ބިލެއް އްއަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވަރަށް މުހި ،ފީ ތަރިކަިއގެ ބިލުގާއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ ޝުކުރި

ތަިރކަ ރައްކާތެިރކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ވަރަްށ ބައިވަރު މަަސއްކަތްަތކެްއ މި ބިލަކީ. އަުޅގަނޑުމެން 

އްޭޖގެ ތާރީުޚގަިއ ހަމަ އަބަދުެވސް އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހިފައިާވ ކީ ރާޗަ އެބަހުރި. ބޮޑު ތިލަދުންމައް 

ކަންތައްތަެކއް އޮްތ ސަރަހައްެދއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރާްއޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކީ ހަމަ ތާީރޚީ ތަރިކަެއއް. ކޮންމެ ރަށަީކ 

ގޮތް  ގޮތަށްވުރެ މި ވާއިވުރެ މިހާރު ހުށަހެޅިފަލަށްބި ވެސް ހަމަ މީގެދަށުން ހިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. މި
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ފުޅާވާން އެބަޖެހޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތަރިަކިއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަީރ 

ފައި ހުިރ ަދވެއިޔާބަސް. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުްނކުރި ތަކެތި. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތާރީޚުގެ ތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަންތައްތައް. ހާލުފޮިޅއަކީ ެވސް ހަމަ ތަރިކައެއް. ައއްޑޫ ބޮޑިއަކީ ވެސް ތަިރކަެއއް. ިރހާކުރަކީ ވެްސ 

. ެއހެންވީމާ، މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީތި މި ބިލު މިއަށްވުރެ ފުޅާވާން އެބަޖެހޭ ނގޭތޯތަރިކައެއް ހަމަ އި

އަުޅަގނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަުޅަގނޑުމެން ކުޑައިރު ފެްނވަރަށް ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވަޅުފަދަ ސް. އީއިްއޒަތްތެރި ރަ

ހުރި ތަންތަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކަ  އްސަ. މި ވަޅުތަކަކީ ވެސް މިހާރު ފަނާވެގެންގޮ ތަކެތި އެބަހުރޭ ހެދިފަ

 މި  ،ތަންތަން ފެނުނު މީހަކު ނެތި ގެންދިަޔއިުރގައި މިކުވެހަލާތަންތަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިަތއް ރަށުގައިތޯ މި

ދިޔައީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުންާވ  މި މިހާރު ހުރިހާ އާސާރީ ތަނެއް ނިމިެގން

ުށގައި ހުިރ އެރަ އި،ނާއެ ރަުށގަިއ އުޭޅ މީހުން ،އެ ރަެށއް އުފެދިފަިއވާ ގޮތުންނާއިވާހަކަައކީ. ކޮންމެ ރަަށކީ ެވސް 

ފީ ތަިރކަެއއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް މި ތަިރަކ ގާއާސާރީ ތަންތަނަށް ބަލާއިުރގަިއ ހަމަ ސަ

މު އްތަނަކީ ވަރަށް މުހި ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ޮއންނަން އެބަޖެހޭ. މިއަދު ވެދާނެ ވަކި ރަށެއްަގއި ހުރި ވަކި

މު ތަނަކަށް ވާނެ ިއއްޒަތްތެރި އްތަނަކީ ވެސް ހަމަ މުހި ނެއް ރަށުަގއި އެހެރަ އެމަ އަހަތަނަކަށް. އެކަމަކު މާދަމާ 

ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިައދު އަޅުގަނޑުމެން އެތަންތަން ހިމާޔަތްކުރަން ނުކުރި މަސައްކަތެއް މާދަމާއަކަްށ 

އި އަުޅގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަހާއި ުރގަރާއިރާއްޖޭަގއި ަތރިކަ ހިމާޔަތްކު ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭނެ. އެހެންކަމުން

ޔާދަވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކަީކ ޢިއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަމުންގެންދިޔަ ތަކެއްާޗއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ތާރީޚުގެ ތެރެއިން 

ށް ނަމެންކަމެއް ހިމާޔަތްކުރެވިގެން ައޅުގަނޑު ހުރިހާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. މި

ތަރިކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮްތ ޖީލަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ  އެކު އަުޅގަނޑުމެންގެ އަންނަންކަމާމުއްސަނދި

ތަންތަން  ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ. ާރއްޖޭަގއި ެއބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުަގއި ކުީރ ޒަމާނުްއސުރެ ހުރި ތަންތަން. ހަމަ އެ

 ،ނަގައި ގޮތަކަށް އެތަންތަުނގައި ހުރި ެއްއޗެހި  ބޭނުން ށްތަންތަނަ  އެސްގޮ ނަށްތަންތަ ގޮތަށް އަމިއްލަ މީހުން އެ  ހުރި

އެްއވެސް ކަހަލަ ފިަޔވަޅެްއ  ،ދަނީ. މިކަމަށް ޓަކަިއ ެއއްެވސް ކަހަލަ ބެލުމެއް ނެތްވީރާނާެވގެން  އި،ހަލާކުކޮށްހަދަ

 ައޅުގަނޑުމެން ނާޅައިފިޔަވަޅުަތެކއް ވަސް ފި އަ މާޔަތްކުރުމަްށ ޓަކަިއ ހި ކަންކަން ނެތް. އެހެންކަމުން، މި ެއއްއެޅިފަ

ހައުްސގެ ވިޔަފާިރ ކޮްށ ގެސްޓުޞަމި ތަރިކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެއްލިދާނެ. ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަްމ، ޚާއް ،ނަމަ

ފީ ތަންތަން. އެތަންތަން މިއަދު ގާސަ ޖެހޭވެސް އެބަ ހުންނަން ްސވަރެްއަގިއ ކޮންމެ ރަށެއްަގއިދުވަ ދާއާލާވަމުން

އޮތް ޖީލަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަންތަން ބެހެއްޓޭނީ. ކުރީ ޒަމާނުަގއި  އަންނަން ގެ ވުނިްއޔާ މާދަމާތްކުރެމާޔަހި

ރިކަިއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ފީ ތަގާވެްސ ހަމަ ސަ އަޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިން ދިރިއުޅުނު ގެަތކަކީ

މި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައިާވ  ހިއްމު ބިލެއް.ރަށް މުމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ތަންތަން. އެހެންކަމުން، މި ބިލަކީ ވަހި

މި ިބލުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި  ،މި ބިލު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ިއ،ވުެރ އިތުރަށް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ މިންގަނޑަށް
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 ތްތައް ޖެހޭ. ހަމައެކަިނ މި ތާރީޚީ އިމާރާތްވާނެ އުސޫލަަކށް މި ބިލު އިތުރަށް ަބއްަޓންކުރަން އެބަމާޔަހިތަރިކަ 

ވިސްނުްނ  ގެވާންޖެހޭނީކީ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެކަންޏެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ތަރިކައަކަށް

ަތރިކަިއގެ މުޅި ހުރިހާ ކަމެއް  ންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅިމިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ގެްނގުޅެްނޖެހެނީ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް އަނެއްާކ އިތުރު ބިލުތަކެއް ހަދަިއެގން ދެން ހުރި ކަންތައްތަްއ  އަޅުގަމާޔަތްވެގެންދާނީ. ނޫނިއްޔާ ހި

ނިސްޓްރީއެއް ހެދިގެންދިަޔއީމާ ބެހޭ ވަކި މި  . އަޅުގަނޑު އުއްީމދުކުރަން މިކަމާމާޔަތްކުރުމުގައި މަސަްއކަތްުކރަންޖެހޭނީހި

މިކަމުގައި ކުެރވިގެންދާނެ ކަމަށް.  އްއްކަތްތަކެ ރު މަސައިތު ،އިތުރަށް މިކަމުގައި މި ރައްިޔތުން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

ނުދޭ އިްއޒަތްތެިރ އަދިވެސް ހަމަ ކުރެވުމަކުން މެއްގިނަ ކަންކަ މާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ މާ ހި އްތަރަށްރަށުގައި ތާރީޚީ ކަންތައް

ްއޒަތްތެރި އި ނެތް ެއނގޭކަށް ގެ ހިސާބުންއިެވްސ މުނިކާފަ އިލާޢާއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަ

 ؟އިލާ އޮތް ހިސާބެއްޢާއެނގެނީ މުނިކާފައިގެ އެޮކޅުން  ތޯއިލާއަކަށް ޢާލަތު މި ޤައުމުގެ މިއަދު. ކޮން ހާރައީސް. މިއީ 

، އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ކުރަންޖެހިފައިާވ އަދު މިތިބީ. އެހެންވީމާލަތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިހާނގޭ އެވަުރވެސް ނޭ

ހުރިހާ  ގޮާތއި މި އިލާ ރޭވިފައި އޮތްޢާމުޅި ހަމަ ވެސް ިއ އިލާތަުކގަ ޢާބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް.  ވަރަށް މަސައްކަތަކީ

މާޔަތެްއ ހިކަެއއް ގަނޑުމެންގެ ތަރިހޭ. ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުޖެގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ދެނެގަންނަން އެބަ

ނެތް. މިކަން  ެއއްަކނޑައެޅިފަމިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް  ވެސް ންނުކުރެވޭނެ. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބު

އިލާތަކަށް ބެލެވިފައި ޢާކަމަށް ގިނަ  އިލާ ނިމުނީ ޢާހިސާބުން އެ  ނެތް. މުނިކާފައާ އެއްބެލޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑަެއޅިފަ

، ވެސް. އެހެންވީމާ  އޮންނަނީ އިބެލިފައިލީ ކަންކަން ޢާއިތުރަށް އިލާތަކަކުން ެއއަށްވުރެ ޢާ މި އޮންނަނީ. ވަރަށް މަދު 

ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ތަރިކަިއގެ ގޮތުަގއި ވާހަަކދައްކާއިުރ ައޅުގަނޑުމެން މިައދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ެވސް މިއީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތިރ  ،އި. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފަންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 މިނެޓު.  3 ނީރަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ލިބިަވޑަިއގަްނނަވާމެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 :މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ުޅގަނޑު މި އެދުނީ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން. އެީއ މި ބިލުެގ ތްތެރި ރައީްސ. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އައިްއޒަ

 ،ޒުތައްފްނޫނު މާނަކުރުން. ލަގާޭވ ާއސާރުކަމަށް މި ވަނަ ާމއްދާގެ )މ(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއ އެބަ 62ތަރިކަިއގެ ބިލުެގ 

ކެްއޗެެވ. ދެންމެ ެއ ނީ ާދރުލްއާސާރުަގއި ބެހެއްޓިަފިއާވ ތަވަ އި އެ އާސާުރކަމަށް ބުނެފަ، އިބާރާތްތައް

އަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސް ފާހަގަކުރެްއވީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ،ފާހަގަކުރެްއވިހެން
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އިްނ ަރއްޔިތުންނަށް މި ،ކަމާއިކަމެއް  ސިލުވަނީ ކޮންހާއިން ަރއްޔިުތނަށް މި ،ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަާމއި

ވެްސ އި ތޯ ވަނީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބިލު ފާސްކުރާއިރު އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަފައިދާތަކެއް ، ކޮންތަކެއް ފައިދާ

ދިވެހިާރްއޖޭގެ ދާރުލްއާސާުރގައި ހުރި ެއއީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާސާުރ  ހަމައެކަނި 

ކުރިން މެންބަރުން  ،ވިފައިިއލެގައި ވަރަްށ ގިނަ އާސާރީ ތަކެތި އުކަ ނޫން. ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު  ެސއްއްޗެއެއް 

، މި ތަކެއްޗަކީ އާސާރީ ތަކެތި. ދެން، އަުޅގަނޑުމެން، ގުަދނުގައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާގުދަން ހެންފާހަގަކުރެްއވި

 ،ންނަމަވެސްނީ ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ކަމެއް ނޫން. އެހެމި ވަާއސާރު  ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ލަފާކުރެވޭ

ގެންގުޭޅ، ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި މި ފީ ގޮތުން ގާސަ  އިޒަމާންތަކަކަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގެްނގުޅޭ ތަެކްއޗާ

އެކަނި މިސްކިތް،  ނޫން. ހަމަވެސް  ވަނީ. ހަމައެކަނި އިމާރާތްތަެކއް ާއސާރީ ތަކެއްޗަށް މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ެއއްވީމާ

މިއާއެްއކޮށް ވެސް ނޫްނ. އަދި  ހަމަ ެވސް ނޫން. ރާއްޖޭަގއި ހުރި އިމާރާތްތަކެއް ކިތްތަެކއްޒަމާންވީ މިސް

އެ ޒަމާނެްއަގއި ގެްނގުޭޅ  ،ަސއްކަތު ގެންގުޭޅ ސަމާނާއި، މަގުޅޭ ސާމާނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ިހފައިގެން 

އްސަީކ ވަނީ އާސާރީ ތަކެްއޗަށް. އެ ެއއްޗެ  އަަހރު ފަހުން އެ 100އަހަރު ނުވަތަ  50 ގަނޑަކަށްފަހު،ކީ ޒަމާންތަކެއްޗަ 

އަޮތުޅ  ކުރިން ގެްނގުުޅނު. މިސާލަކަށް. ރ.އްސަްށ ބަދަލުވުމުން ޗެފަތެއް އޭރު ގެންގުުޅނު ތަކެތި އެހެން ެއއް ގާއެ ސަ 

 ރ. ،މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެ ދެ! އޭރު އާވެްސ ފާހަގަކުރި.  ޝީދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަމެންބަރު، އި

ކުަރއާިއ އްއްުދގެ ދޯނި ބަނުމުގައި، ބޮހަފަންނެއް އެއީ އެ ސަރަރު ކިއްސަުރ ވަޑާމަށް މަޝްހޫ ؛އަތޮޅުގެ ިކއްސަރު 

ދަލުވަނީ އާާސީރ ބޭނުންކުރި ތަެކއްަޗކީ މި ބަ މާޔައިއެހެންގޮސް  ތަފާތު އެްއޗެހި. އެކަމަުކ، ެއ ތަކެތި އުިވދި

ބިލު ުޅގަނޑު މި އަ ،މާޔަތްކުރުން. އެހެންީވމާހި، އެ ތަކެތި ރައްާކކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ޗަށް. އެހެންވީމާތަކެއް

ީކ ދާއިރު ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ާއސާރީ ތަކެްއޗަީކ، އާސާރައިޞްލާޙުެވގެން

ެސއް ޫނން. މުޅި ރާއްޭޖގައި އާސާީރ އްލްއާާސރުގަިއ ހުރި ެއއްޗެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދާރުކޮބައިކަން. އާސާަރކީ ހަމައެަކނި

ޖެޭހ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ބަޖެހޭ. އެއާ ބެހޭ ދަފްތަރެއް އެކުަލވައިލަން އެކުަރން އެބައެއްތަކެތި އަޅުގަނޑުމެން 

 ރައީސް. 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ހުރިާހ  އްެބވިއެދިވަޑަިއގެންފައި ތި ށްސްކުރުމަހުބަބިލަށް ން މިހާރު މި ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 ސްކުރަްއވައި ނިމުނީ. ހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް  .6
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  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ގްދަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. ެއއީ މިހާރު މި ފަށަނީ ނެޝަނަލް އިންޓެ މިހާރު މި

ންކުރުމަށް ަޓކައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފިއވާ ނަންފުޅުތަްއ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީން ޢައްޔަ

ކާށިޫދ ސް އަުޅަގނޑުމެން އަލުން އަނެްއކާ ުކރިއަށް މި ގެންދަނީ. ހުދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓުެގ ބަ

 . ޖާބިރުهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް ދާއިރާގެ އި

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަށް ފޮނުވަން ރިޕޯޓު ައނބުރާ ކޮމިޓީގްިރޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނެޝަނަލް އިންޓެ 

ން އަޅުގަނޑު އި އެ ހުށަހެުޅން ހުށަހަޅާލައެ ހުށަހެޅުމާއެކު އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ.  ފުރުޞަތަކަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. 

 

 :މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އިތުރު ެއއްވެްސ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ޢަޟޫއުމިއަށް، މި މަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

މިނެޓު އާ ރިޕޯޓަަކށް ދިއުން. ނޫނީ އަޅުގަނޑު  5ގޮތަކީ ާބީކ އޮތް  އެއްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ނެތް. އެދިަވޑަިއގެންފައި 

ފަށާނީ ޖަހާއިރު ދެން  1ވިސްނީ ދެން މިހާރު މެންދުރުގެ މެދު ކަނޑާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާނަން. ދެން މި 

 1އަޅުގަނޑުމެން ން ފައިާވ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ތުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަ .ންކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު

  .ން މެންބަރުތްތެރިޖަހާއިރު މަސައްކަތް ފަށާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 {އަށް 00:31އިްނ  12:21 :ކޮޅުގުތު ސްވަހު}

 (ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާ)ރި
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 ޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަ  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދއުމަށް އަުޅގަނޑު މިހާރު ޖަލްސާ ިމ ގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަާތއިގެން ކުރިއަށްހުސްވަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ެގ ދަށުން  91. އެީއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 7.1މެްނ މިދަނީ ނީ. އާދެ! އަުޅގަނޑުޓައްފަ

ތު ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަބއެއް އޮިޑޓު ރިޕޯޓުަތއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތެގ މާލިއްޔަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީޓު ހުށަހެޅުމަށް އަރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުން. އާދެ! މި ރިޕޯ

 . ށްރާހީމް ޝަރީފަމެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދާގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ަވނަ މާއް 98ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވަރަށް ގިަނ  ،ނގިވަަޑއިގަންަނވާނެމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނީ ބައެއް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތައް ދިާރސާކޮށް ނިންމާފަ. އެ

. ޭއގެތެރެިއން މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަްށ ފާހަގަކުރެވުނު ރިޕޯޓުތަްއ އަދަދެްއގެ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެބަހުރި

، ވީމާ ކަމަށް. އެހެން ވަނީ މަްއސަލަެއއް ނެތް ކުޑަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމަވާފައި މިފޮނުަވިއގެން ކުޑަ ކޮމިީޓއަކަށް 

އިއްޒަތްތެރި  ގެްނދަނީ. މިހާރު މައްސަލަ ހުރި ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަމުން މި

ހުރި ރިޕޯޓުތައް  ނިންމާފައި ވާެނ. މިގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގިއ މި ރިޕޯޓުގެ ކޮީޕއެއް 

، 2015 ؛ވަނީ. އެއީ މިިނސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަންެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް  ރިޕޯޓު ިނންމާފައި މި 44ގާތްގަނޑަކަށް 

. އަިދ ޖުޑީޝަލް 18، 17، 2016 ؛މަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ރިޕޯޓުަތއްންއަިދ ލޯކަލް ގަވަރަ .19، 18، 17، 16

، 2015، 2014 ؛. މޯލްިޑވްސް މީިޑއާ ކައުންސިުލގެ ިރޕޯޓުތައ2017ް، 2015 ؛ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ރިޕޯުޓތައް

. 2018، 2017، 2016، 2015، 2013 ؛. މޯލްިޑވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓގެ ރިޕޯޓުތައ2017ް، 2016

ިމ ވަނަ އަހަުރގެ ރިޕޯޓުތައް. އެއީ ފުރަތަމަ ބައިގައި  18ާއއި  2017ރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިޕޯޓުތައް ހޫރައީސުލްޖުމް

ފޮނުވަިއގެން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ށް ދިރާސާކޮށް ކުޑަ ކޮމިީޓއަކަން ކޮމިޓީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރިޕޯޓުތަކަކީ.  ހުށަހަޅާ

ެއްއވެސް މައްސަލަެއްއ އި މިއިން ރިޕޯޓެއްގަ ،ކޮށްކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކަން ހުރި ޅުއްވާފައިޖެނެރަލް ހުށަހައޮޑިޓަރ 

އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މި .  މި ހުށަހެޅީ ފަރާތުން ގެކޮމިޓީމި މަޖިލީހުގެ ނެތް ކަމަށް ފެންނާތީ، މި ރިޕޯޓުތައް އަުޅގަނޑު 

 ަޓކައި.ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ކަމުގައި އަުޅގަނޑުރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގަނޑުމެންނަްށ އަޅު ކުރުމަށް ރިޕޯޓަްށ ބަހުސް މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ހުށަހަޅުއްވާއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 7މިނެާޓއި  36 އަށްއެމް.ޑީ.ޕީލާނަން. އިގޮތް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަ ެއ ވަގުތު ބެހިފަިއވާގަިޑއިރު.  1އޮތީ  މި

 4 އަށްިސކުންތު. ޕީ.އެން.ސީ  5މިނެޓާއި  5 ށްސިކުންތު. ީޕ.ޕީ.އެމަ 5މިނެޓާއި  5 އަށްރީ ޕާޓީހޫސިކުންތު. ޖުމް

ަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ ވެިސކުންތު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތް 3މިނެޓާއި  3 އެމް.ޑީ.ޭއއަށްސިކުންތު.  3މިނެޓާއި 

ދައްަކވަން ވާހަކަުފޅުގޮތުން  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ ތެރެއިން މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ސިކުންތު.  52މެންބަރަކަށް 

އަރުވަނީ  އާދެ! އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ން. ހުޅުވާލަބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޕޯޓުަތކުަގއި މި އިދާރާތަކުގެ ރިއާދެ! މިހާރު މި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތަކަކީ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް 

މި ރިޕޯޓުތައް މަޖިލީހުން . އެހެްނވީމާ، މިގޮތުްނ ތައްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ިރޕޯޓުްތ ކަމަށް އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް ނެ

. ރިޕޯޓުަތއް އެބަހުރިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަރަްށ ގިނަ ކަމެއް.  އި ފާސްކުރުމަީކ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަގޮތެްއ ނިންމަ

މު އްވަރަށް މުހިހުރި ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، ގޮެތއް ނިންމުމަކީ ލަތުގެ މުއައްސަސާަތކުަގއި ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ދައު

އޮޑިޓަރ ދަނީ  ުފރޮޅިގެން މިގޮތަށް ކަންަތއްތައް  ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން. ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ

ބެހޭ  އަދި ކަމާ  ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި ލަސްަވމުންދާތީ. އަޅަންޖެހޭ ،ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ދިރާސާކޮށް

 ،ިޖނާޢީ މައްސަލަތަކެއް ވާނަމަ ،ުހރި ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް  މުއައްސަސާަތކުން ެވސް ެއ ރިޕޯޓުތަކާއި ތަޙުޤީޤުކުރަން

އްސަލަތަކެްއ ހުރީމަ. މަހަމައެހެންމެ، އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމގައި ެވސް ނުދާތީ. ެއޅެމުންއެކަން ކަމަށް ވެސް ފިަޔވަޅު 

އެޅެން ޖިނާޢީ ފިޔަވަޅުއެ ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ެއކަނި  ،ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތަކަކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބެހޭ އިދާރާތަކުން  ކަމާކުރެވޭ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ވެސް އެ ރިޕޯޓުތަކުގެ މަތީން ފާހަގަ ،މަށް ވެފައިކަނުހުންނަ ކަން

 އޭރުން ކަމެއް. މުއްެވްސ މުހި ވަރަށްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެޅުަމކީ  ،ކޮށްތަުޙޤީޤުފުރުޞަތެްއގަިއ އަވަްސ 

އަދި މާނައެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ހިމާޔަތްުކރުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތުެގ އެއްެވސް  ،ކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓު

ަވރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ ދައުލަުތގެ . ވޭނީލުކުރެހާސިުލކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާސިގޮތެްއގައި  މަޢުނަވީ

 ،ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ނޭޅި ލަްސވަމުންދާ ނަމަމާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ައއިްސގެން ވެްސ ހުންނައިރުގަިއ ވެްސ 

މިކަހަލަ  ،އި ޔާގަ އަދި ބިޑުަތއް ކުރުމުއި ޔާަތކެތި ގަތުމުގަ  ،އިޔާ ގަޕްރޮކިއުމެންޓު އެިކއެކި އިދާރާަތކުން ސަރުކާރުގެ 

ވެސް  ކަމީ ކުޑަ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާނެވަަރށްކަމުަގއި ހިނގާ ނާޖާއިުޒ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ކަން

މި ވެްސ،  އިރުއިތައް އަ ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސގެ ެވސް ިރޕޯޓު، ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ

ޑު ައޅުގަނވެްސ އޮތީ ނޭޅި.  އެކަމަްށ އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަެޅއްވަހެއް ވީއިުރގަިއ ެވސް ދު  ތަނަށް އައިްސ އެަތއް
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ބެހޭ މުއައްސަސާތަާކއި  އުފާކުރަނީ މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިސްނަގަިއެގން ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ކަމާ

ެލވުނު މާލިއްޔަުތ އިއެކުަލވަ އަލަށްކަމަށް. އަިދ ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  ކުރިއަށްދާެވސް ން އެކަމަޝްވަރާކުރަމުން 

ރިޕޯޓުތައް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ނެތް  ،ކޮމިޓީން ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީޑެްއގައި މިހާރު ހުރި ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް

ފޮނުވަމުންދާކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން އުފަލާއެކު. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޕްރޮކިއުމެންޓާިއ 

ކުރެވޭެނ ނިޒާމެއް ައޅުގަނޑުމެްނ ގޮތަކަށް، ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ކަންކަން ެއބަޖެހޭ ދެފުށް ފެންނަ މި ،ރުމާބިޑުކު

ެސކްރެޭޓރިއެޓެްއގެ ވަޒީފާ އޮޑިޓަރ ވެފަިއ އޮންނަ އެޓޭޗު  އާ ކޮމިޓީ  ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތުއަދި ޤާއިމުކުރަން. 

ރަޕްޝަން ހުއްޓުވުުމގަިއ ެވސް ވަރަށް ޮބުޑ ކޮ ޒިންމާ  މަޖިލީހުގެމި ޖެނެރަލް އަދާކުރައްާވއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން

ތަށްޓަކައި ޝުކުުރ ޞައަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެުޅމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ދެއްވި ފުރު

 ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

ދައްަކވަން. ނެތް ވާހަކަފުޅު ެއއް އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް އެދިަވޑަިއގެންފަޒަތްތެރި މެންބަރު. އްޔާ އިއް ޝުކުރި

ރި މެންބަރު އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އާދެ! މިހާރު އެދިވަަޑއިގެންފި. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުސަުތ މި

 ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެން

 ށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރިޕޯޓަ

 ހެން އެއް ނެތް މި އްަގއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިފަޚެދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ތާރީ ލާއިރުަގިއ އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

 މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ންތަނެއް. މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެިކ ަތންތަނު ގޮސްަފއި ހުރިމަލުކުރެިވގެންޢަހުރި ރިޕޯޓުތަކަށް 

މަލީ ޢައެއަށް  ،އަބަދުވެސް އަުޑއަހަން. އެހެންނަމަވެސްހުރި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެްނ  ލާފަށް އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައިޚި

ެއްއވެސް އަދަެބްއ  ،ކަން ކުރި ަބއެްއގެ މަްއޗަށް ެއއްެވސް ތަހުީގގެއް ުނހިނގާސިފައެއް އައިްސގެން އެއަްށ އެ

ހިރާއްޖޭގެ ބޫލުކުރަނީ ިމ މަޖިލީހުން ދިވެގައަޅުގަނޑު  ،ހުރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްދިއުމަކީ މިއަދު ހިތާމަ ނުލިބިދާ

ެއކީަގއި ެއ  ދުލުވެރިކަމާޢަ ،އިންސާފުވެރިކަމާއި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން ކަންަކން ނުގޮތުަގއި ކޮށްަފއި ތިބި މީހުންނަށް

މީގެ ސަބަބުން މިއިން އެްއވެްސ  ،އަުޅަގނޑު މިހެން މިދެންނެވީ ބޫުލކުރަން.ގަދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ކަންކަން ނިމިގެން

ސަތު ލިިބގެންދޭ. ނެތުމުގެ ސަބަބުން ެދން އަންނަ ބަަޔކަށް ެއކަން ުކރުމުގެ ފުރުހިސާބަށް ކަެމއް ނިމިފައި، މިހާކަމަކަށް

ހެޔޮ ގޮތުގައި  ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަކީ މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮށްފައި އޮްތ އަމާނާތެއް

، ދައުލަތުގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަންކަން ދިޔައިމާވާުލވެ ތިއްބެތި ބޭފުޅުން އެކަންޮކށް ނިމިހަ ވުޒާރާތަކާ .ބެލެހެއްޓުން
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ތަނެްއ ނުފެނޭ.  އްެލްއ ލިބިގެންދާޙައެކަަމކަށް  ،ހުރޭ ވަރަށް ގިނަ ރިޕޯޓުތަުކގަިއ. އެހެންނަމަވެސް ކޮށްފައިފާހަގަ

ާދއިރުަގއި ހަމައެކަނި އިއް އަހަރެްއގައި ިހނގައެތަ  ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ފައިސާ ެގއްލިގެން އެަތއް ކަެމއް

ނިމޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އިނގެންޖެހޭ ވައްކަންކޮްށގެން، ލުމަކުންނެއް މިކަން އަދި ނުއިޅަރިޕޯޓެއް ހުށަހަ

 އި،ވަކުރުމީހުން ޒިންމާދާރު ބޭ ތި ޔާނާތްެވގެން، ދިވެހި ަދއުަލތުން ފައިސާ ނަަގއިގެން ެއކި ގޮްތގޮތަށް ހަވާުލވެޚި

ށް އަދަބުލިބެން ފެށީމާ، ގި އެކަމައެީކގަިއ، ތަހުގީެގއް ހިން އިންސާފުވެިރކަމާ ،ގިތަހުީގުގ ހިންއެކަންކަުމގެ މައްޗަށް 

ލާފައި އިއަބަދުވެސް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަ ،ތަނަކީ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ވެސް ހުއްޓުިވެގންދާނެ ރަޕްޝަންކޮ

ބަޔާނެއް ނެރުނީމާ، އެކަން އެ ނިމުނީ. އަޅުަގނޑުމެން ނޫސްތަކުން އެބަ ބެހޭ އިދާރާއަުކން ނޫސް ކަމާނުވަތަ 

ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެްއަގއި ވިދާުޅިވ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރީ ތަން،ކި ތަންވެސް އެ އަުޑއަހަން މިއަދު

ވެފައި  ޑު އިހުމާލެއްދިަޔއިުރގައި ެއންމެ ބޮއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޭބންކު، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މައްސަލަ ހިނގަ

، ްއޔަކީ. އެހެންވީމާ، ެއކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެލިނޫން އެ ިވދާޅުވަނި އޮތީ ބޭންކޭ. އެހެންވީާމ، ެއީއ ކުޑަ ވާހަަކެއއް

ދިޔައިާމ ރަނގަޅު ގޮުތގައި އެއަށް ގޮތްަތކެއް ވެ އެކަންކަން ޒިންމާދާރުވެަފއި ތިބި ބޭފުޅުން އެކަންކަން ތަހުގީގުކޮށްފައި

އަޅުގަނޑު  ވެސް އަދި މިކަންކަން ކުރުމުގެ ބިރުވެރިކަްނ ހުންނަންޖެހޭ. ންނަ މީހުންނަށް ބޭފުޅުންނަށްދެން އަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްާޔތުން ވައްކަންކުރާ މީހުންނަށް  ގޮުތގައި ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައި އެ ވަތްގަނޑުގެ ތެރޭަގިއ ބޭއްވީމަދެކޭ

ތު ހުުޅިވގެންދޭ. އެ ހުުޅިވގެންދާ ސަބަަބީކ ޞަެވސް އެ ފުރު ންނަ ބަަޔކަށްތު ހަނިެވގެނެްއ ނުދޭ. ދެން އަޞައެ ފުރު

 ެއކަން ކުރާ ަބޔަުކ މި ، އެއް ނެތް. އަބަުދވެސް ފެންަނނީކާަލިއގެންދާ ބަޔަކަެށއް އަދަބު ލިބިފަ  މިއިން ެއއްެވސް ކަެމއް

ވާންވާނެ. ތަފާތު ،ވަނަ މަޖިލިސް 19ންމާއަކީ. މިއީ އެެއއްނޫން މި މަޖިލީހުގެ ޒި ތަން. ދާއިޤައުމުަގއި ކުރިއަރަ 

ހެދޭ ގާނޫނުތައް، މެއްގެ މަްއޗަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މުދާ ހިމާޔަތްކުރެވެންވާނެ. އަންނަ ކޮންމެ ވެރިކަ

 ފައިދާހުރި އުމަށްޤަ ،ގާނޫނުތައް ވެގެްނވާންވާީނ މުޅި ދައުލަތަށް، މުޅި ަޤއުމަްށ، މުޅި ރަްއޔިތުންނަށް ފަިއދާހުރި

ވަނަ  19 މި ާވނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިުތން މިއަދުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން  ކަށްގާނޫނުތަ

މި ޤައުމު  ،އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް. އެއީ މި ދައުލަތް މަޖިލީހަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮްކރެޓިކް ޕާޓީއަށް ހަވާލުކޮށްފައި

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ދިނުން.އިފޮއްޗަށް ވާނެ ޮގތެއް ހޯދަޤައުމުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން. މި

އްގެ ގޮުތަގއި އަމާނާތްތެ ނުވެ، މިއީޔާނާތްތެރިޚިމީދު. އެހެންީވމާ، މިއަށް އްކަމުގެ ފޮނި އުށްދޭނެއިމުކޮޤާފު ޞާދުލުއިންޢަ

ހިމާޔަތްކުެރޭވނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ދައުަލތުގެ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮްށ،

. ދެއްިވ ފުރުސަތަށް ނިހާަޔތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބޫލުކުރަންގަދާންވާެނ ަކމަށް އަުޅގަނޑު ކުރެިވގެންބައްޓަން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 
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ވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! މިހާރު ފުރުސަތަކަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއި މި

   هللا.ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

ކުރުމުގައި ވެސް ހިމެނެނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވީމާ، މި ރިޕޯޓު ދިރާސާ އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ިޑޓް ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުުމގަިއ  ލާނަން. އެގޮތުން އޮއިވެސް އަިލއަޅުވަ  އަުޅގަނޑުދިޔަ ގޮތް ކުރުކޮށް،އިކަންކަން ހިނގަ 

ންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އޮިޑޓް އޮ އައިޑެންޓިަފއިކޮށްފައި މި ގަނޑުެމން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅު

ބޮުޑ އިޫޝއެްއ ނެތް ރިޕޯޓްތަްއ ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރުމުގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މި އިސްކަެމއް  އޮޕީނިއަންެގ ތެރެއިން މާ 

ކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުެމން މައިގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ެއގޮތުން އޮިޑޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާ ދަނީ.ރިއަށްދީގެން މި ކު

މަލުކޮށްފައި ުހރި އިދާރާތަުކގެ ރިޕޯޓުތައް. ޢައެްއގޮތަށް  ބަލާފައިވާނީ މާލިއްޔަުތ ގާޫނނާއި މާލިއްޔަތު ަގވާއިދާ

ރީ ބަލާފައި، ން ވާނެ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއްގެ ފައިނޭންޝަލް ސަމަހަމައެއާިއއެުކ، ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެ

ތެރެއިްނ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނެ އެތަންތަނުްނ ޭއގެ .ފައިނޭންޝަލް ސަމަރީ ދިރާސާކޮށްފަ

ދުކޮށްފައިވޭތޯ. ރަޚައެްއވަރަށްތޯ ނޫނީ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް   މިންވަރާތްރަދުކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުަގއި ކަނޑައެޅިަފއި އޮޚަ

 ،ނަމަ ރަދުކޮށްފައިވާޚަޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާނެ، އެގޮތަށް ެއއްވެްސ ތަނަކުން ެއގޮތަށް އިުތރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯ

ބަޖެޓުން  ކުރެވުނު އެްއވެސް ރިޕޯޓެްއގައިގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގިއ މިހާރު ދިރާސާއެކަންކަން ފާހަގަކޮށްަފއިވާނެ. އަޅު

ޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑު ދޭްނ ަރއް  ެއއްކޮްށ، ދިވެހިއެއް ނެތް. ހަމައެއާރަދުކޮށްފަޚަމިންވަރަށް ވުރެ ިއތުރަށް ކަނޑައެިޅ 

މި މަޖިލީހުން ހިމާޔަތްކުރާނެކަން. މި އަުޅގަނޑުމެން ެގ މުދަލާއި ފައިާސ ިދވެހި ރައްޔިތުން ،ކަަމކީންޤީއޮތް ޔަ

ތަފާތު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގކުެރއްވި ފަދައިންހަކަދެްއެކވި  ހަމަ ދެންމެ އަޅުގަނޑަށްވުރެ ކުރިން ވާމަޖިލީހަކީ

 75ެއކު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ޕަސެންޓަކީ ތަފާތު މަޖިލީހެއް، މެންބަރުންތަކެއް. ހަމައެއާ  75މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހުގެ 

ޔިތުންނަށް، ރައް ަވން ދިވެހިންކަން އަރު ޤީވެސް ތަފާތު ބައެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޔަ ޕަސެންޓަކީ

އިތުރަްށ އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ރަްއިޔތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ިހމާޔަތްކުރާނެކަން. ޭއގެ މެން ދިވެހިއަޅުގަނޑު

ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ގަުދވަްސ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު މަސް 6ން މިހާރު މި ދައުރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ކޮމިޓީ

ެއގޮތުން  .ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް 18އި ވަނަ މަޖިލީހާ 17ދެ މަޖިލީހުގައި،  ހެނީ ފާއިތުވިޖެ ކުރަން މި

ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  707ކުީރގެ މަޖިލިސްތަކުގައި.  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. މީގެ 707ފާހަގަކުރެވިަފއި އެަބއޮތް 

ކަން. އެހެންވީމާ، ތްހަމައަށް އައިްސފައި އޮ މެންނާއަޅުގަނޑު ވަނަ މަޖިލީހަށް 19އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނުކުެރވި 

ތައް ބެހޭ ރިޕޯޓު އޮިޑޓް ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް، ެއއާ 707މި  ،ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުަރން މި ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ

ބޭްއވިފަިއ  މިީޓަގއިލަ މާލިއްޔަތު ކޮމުވަނަ އަހަރު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީަގއި، ޖު 2014، ތަްއޔާރުކޮށް ނިންމުން. އިހަދަ
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ޖަލްސާ.  20ވަނަ އަހަރު  2015ޖަލްސާ.  28ަވނަ އަހަރު  2014 ،ޖަލްސާ. އެގޮތުން 110މިދިޔަ ދައުރުގައި  ތީއޮ

. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ިމ 19ވަނަ އަހަރު  2018އަިދ  17ވަނަ އަހަރު  2017. 26ވަނަ އަހަރު   2016

ޖަލްާސއެްއ،  15 ގަނުޑމެންނަށްައޅު ތެޭރގަިއ އަދާ ހަމައަށް  ުދވަހުގެ  ފާއިތުވި މި މަޖިލީހުެގ، ފާިއތުވި އެއްމަސް

، މީގެ ކުރީ މަޖިލީހުގެ ވުރެ ގިނަ ޖަލްސާ ޭބއްިވއްޖެ. ގާްތގަނަޑކަށް ދަންނަވަންޏާ ޖަލްސާއަށް 15މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 ،ނައިން ޖަލްސާ ބޭއްވި ވެސް ގި ބޮޑުތަނުން މާ  އަހަުރގެ ޖަލްސާއަށްވުެރ ގިނައިން ނިސްބަތުން ބަލަންޏާ އެއް

އަާރ ލެިވއްޖެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހިތަށްއިވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދައްކަ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ،ސައްކަތް ފެށިމަ

ވަނަ މަޖިލީހުގައި މި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އެ ތިއްެބވި  18ކޮށް، މިދިޔަ ޞަ އްޚާ ،ކުރީގެ މަޖިލީހުގައި 

ބޭފުޅުްނނަށް އެބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ަހލާލުތޯ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ.  އެ. ކަތަީކ ކޮބައިތޯމަަސއްކުރެްއވި  މެންބަރުން އެ

އޮތީ.  ޖެހިފައި މިދުވަހު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިހާރު ކުރަންމަސް  އޮތް ހަ ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑު ކުިރއަށް އެ

އަރުވަްނ، އަުޅގަނޑު ންކަންޤީމެން، އަުޅގަނޑު ޔަ ނޑުޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގައްޔިތުްނ މިއީ ވިސްނަންރަ  އެހެންވީމާ، ދިވެހި

ދެން  ،މިއިންނަ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއިްނ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައުރު ިނމިގެންދާއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ނުނިމި

އަޅުގަނުޑ  ންކަންޤީވީމާ، އެ ޔަވަނަ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުފޮނުވާނެކަން. އެހެން 20އޮތް މަޖިލީހަކަށް ދެން 

ވެސް މި ފެންނަނީ  މިއަދު ނޫސް ބަލައިލީމާ .ތްކަެމއް އެަބއޮ އިތުރަށް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ެއއްއަރުވަން. އަދި ޭއގެ

 މެދު އެޅޭނެ  ބަޔަކާ ީލމާ، އެއި. ެދން ލިޔެ ކިޔުންތައް ަނއްތަކޮންމެވެސް އިދާާރއަކުން ލިެޔކިޔުންތައް ަނއްތާލި ވާހަކަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ބޫލުުކރެވޭ ގޮތުަގއި ގަވެސް ނެތް. އެަކމަކު ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަނުޑމެން، އަުޅގަނޑަށް  ފިޔަވަެޅއް

އަުޅގަނުޑ  ބޫލުކުރަން،ގަެއއްކޮްށ، އަުޅަގނޑު ހަމައެއާގާނޫނާއި ަގވާއިދުަތއް ހުރި ގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އެަބއޮތް. 

 ން މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި، މާލިްއޔަތު ގަާވއިދު، ާމލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ދިވެހި ވެސް ކުރަން މި މަޖިލީހު މީދުއްއު

އް މި މަޖިލީހުން ގެންނާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ޙެލާޞްރައްޔިތުންގެ މުދާ ހިމާޔަތްކުރަން ކުރަންޖެހޭ، ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ އި

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 :ން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތު

 ތެރި މެންބަރު. ދިއްގަރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވުްނ: 

ން އޮިޑޓަރ ދަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީވާަހކަދެކެވެމުންގައި މި ަވގުތު ފުލޯ މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ެވސް  ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓަށް. އަޅުގަނޑު ބެހޭ ވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ބެލުމަށްފަހުގައި ެއއާޖެނެރަލް ފޮނުވާފައި

އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތުަގިއ  މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ ހުގެބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިދިަޔ ުދވަސްތަަކކީ، މިދިަޔ އަހަރުތަަކކީ، މަޖިލީގަ
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. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެންމެ ރަނގަޅު ރަންނުކޮށްވާ އަހަރުތަކެއް ަކމުގައި ފާހަގަކުޕާފޯމް

 އެ  ން ައވަހަށްމަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުން، މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ގޮތުަގއި އަދާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓުތައް ތަްއޔާރުކޮށް،

ންޖެހޭނެ. ައދި ފައިސާެގ ކަންތައްަތުކގަިއ ުޅ ެއޅިގެން ދާވާނަމަ، ެއއަށް ިފޔަވަ ބަލައި، އޭަގއި ަމއްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް

އި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން ފަުރވާތެރިކަމާެއކު ރަްއޔިތުންގެ ޔާ އިދާރާތަުކގަ ސަރުކާރުގެ

ން ތު ކޮމިޓީފޮނުވުމުން މާލިއްޔަ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުގައިރިޕޯޓްތައް ހޭނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެ ފައިސާ

ބެހޭ އިދާރާތަކުން  ކަމާ ،ވާނަމަ، ެއ މައްސަަލއެއް ފާަހގަކޮށް، ެއއަށް ެއޅެންވާ ިފޔަަވޅު އެ މައްސަަލއެއް އުޅޭ ކަމަށް

ފައިސާއަށް އިހުމާލުވާ މިންވަުރ ކުޑަެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  ިދއުމަކީ ޤައުމުަގއިއެޅިގެން

ން ވަަރށް ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުންދާ ގޮުތގަިއ، މި މަޖިލީހުގެ ިޒންމާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ބޫލުކުރާ ގަޑު އެގޮތުން އަުޅގަނ

 ުކރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ޝުވަނަ މަޖިލީހުގައި 19ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން، 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުޞަން މި ފުރު ދެއާދެ! . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

އްގެ އްދަތެމު ން ވަރަށް ކުރުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ޝުކުރިއްޔާ

ވާ، ސަރުކާރާއި ދައުލަުތގެ އެިކއެިކ މުއައްސަސާތަުކގެ އޮޑިްޓ ހުށަހަޅާފައި މެވުމަށްފަހުނިން އިތެރޭގައި ދިރާސާކުަރއްވަ 

ެއއްހާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ތަޅުމަްށ އަށް ސަޭތކައޮތް މަސައްކަެތއް. ގާތްގަނަޑކަށް  ރިޕޯޓްތަކަކީ ނިމިދިޔަ މަޖިލީހުން ކުރާން

 ދުމަތެކޭ ދެންނެވޭކަށްޚި ޤުއް ޙަ އޮތުަމކީ، ނިމިދިޔަ މަޖިލީހުން އިއްަޒތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރު ނުގެނެސް ބާްއވާފައި އޮތް

އެއްހާ ޮއޑިޓް  140 ،އެއްހާ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ެތރެއިންއަށް ސަތޭކަނެތް. މިއީ ނާޤާބިލުކަމުގެ ދަލީލެއް. މި ދެންނެވި 

ވަނަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީެގ ޤާބިލުކަމުެގ  19 މި މެވިކަމީއަށް ހުށަހަޅަން ނިންލޯރިޕޯްޓ މި ފް 22ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ މަޖިލީހުން ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ނުގެނެްސ  18އޮތް  . މި މަސަްއކަތް މަިތވެފައިހެއްކެއް

ބުރަ ން ިމ ޓީމާލިއްޔަތު ކޮމި .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްުއފެދޭ. ުސވާލު ވެސް  ވަނީ ީކްއެވތޯ އަުޅގަނޑު ފަސްކޮށްފައި މި

ވަަނ  19ެވްސ އެނިގގެންދަނީ  ެވސް، މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މި ބުރަ މަސައްކަތުން ެއކަނި މަސައްކަތަށް ެއކަނި

ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް  އްރިރަާށިއ އެޤަތުަގއި މާިލއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޞަމަޖިލީހަކީ ފުލްޓައިމް މަޖިލީހެއްކަން. މި ފުރު

. ދެއްވި ފުރުސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޑު ޝުކުރު ދަްނނަވަންށް އަޅުގަނއެ ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތަ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ގައި އިދާރީ މޭޒުން ވޯުޓެގ  1:25ގައި އަުޅގަނުޑމެން ވޯޓަށް އަހާނަން.  1:30ޝުކުރިއްޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ހުރި މަސައްކަތަށް. ެއއީ ިއއްެޔެގ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. ށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ ނުނިމިވޯޓަރަނގަބީލު ޖަހާނެ. 

ބަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ  އޮތް ބިލުެގ ބާކީ ގެނައުމުގެ ޙުލާ ޞްއިގާނޫނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނުގެ 

ދާއީ ބަހުސް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތިއޮތިްއޔާ، އަުޅގަނޑުމެްނ ފަށާނީ އިބު ށްފަހު ވަގުތުގެންދާނަން. އެއަކުރިއަށް 

މް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވާ ބިލުގެ ބަހުްސ އަޅުގަނޑުމެން ފަށާނަން. މުލަކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 ނަޞީރު.  މްމެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މެންބަރު އިްބރާހިމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ 

ދަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓް އޮފީހުން  ވާހަކަދައްކަމުން މި ޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ރިޕޯޓުތައް ދިރާާސކޮށް، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީއަކަށް، އާދެ! މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ އޮިޑޓް 

މެދު ވާހަކަދެއްކުން.  މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓާ ،ސާކޮށްން ދިރާބެލުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރައްާވ އެ ކޮމިޓީ

ނުހިނގާ ގޮްތ ބެލުމަށްޓަކައި މި ފެހި ައުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ކަްނކަން ހިނގާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކޮމިޝަންތައް  . ވަކި ދުަވްސތަކަކަށް އެރަށް ގިނަ ކޮމިޝަންތަކެްއ އުފައްދާފަޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަނީ ވަ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، -ެއންޓި ،. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޭއގެތެރޭަގއިމަސައްކަތްކުރާނޭހެން މުއްދަުތތަކެއް ދެްއވާފަ

ރަީއސް، ދައުލަތުގެ އެންމެހަިއ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސްތަކަކީ އިްއޒަތްތެރި 

ޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ހިްނގުމަށްޓަކަިއ ފާރަވެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތަްއ އެކަްނކަން ހިންގާން ،ކަންކަމަށް ފާރަވެިރވެ

މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކުން ހިނގައްޖެ ފާހަގަކުަރން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޑު އަުޅގަނ ކަމުގައި

ވަރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތަން.  މުސާރަ ނަންަގވަިއގެން ތިބި އި،އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ނުނަންގަވަ 

ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވައިފި. އަޅުގަނޑު ވެސް އެ މަޖިލީހެއްަގއި ތަމްސީލުކުރަމުންދިޔަ 18

ްށ ވަރަށްވުރެ މާ ުކޑަކޮ ަނގަންޖެހޭ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ. ތެދުފުޅެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ޒިންމާވަނަ 18މަޖިލީހެއް އެއީ 

ަދއުލަތުެގ ބަެއްއ ޒިންމާތައް އުފުލާަފއިާވ މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ދިއުން އެއީ ބަލަންޖެހޭެނ ގޮތަކަށް މުއްސަނިދވެގެްނދާ ން ކުްއލިމުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބޭ ވެިރން ނުވަތަ މުވަްއޒަފު

 ބައެއް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގައި ތިބޭ ވެރިން ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން ބޮޑެތި އަދި ދައުލަުތގެ ކަންތައްތައް. 

ަކން ވެސް ބަލަން ތިބި ބަޔަކީ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ނާޖާއިޒު ފައިދާތައް ަނގަމުންދާ

އްރިުރ ކުރެްއވި ބައެއް ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި މުޤަމި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ފާހަގައަޅުގަނޑުމެން ކަމުަގއި ދަންނަވަން. 
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 މައްސަލަތައް ބަލަން ހަވާލުވާ  ،މައްސަލަ ހުރި ބައެއް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަްއ ތިމަންނަމެން ބަހައްޓާފައިފާހަގަކުރަްއވައިފި. 

 ލަތް އެންމެ ފުރިހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަމުގައި ދައުހަވާލުކޮށްފި ކަމަށް.  ފަރާތްތަކާ

މު އެއްޗަކީ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް މިދެންނެވި ކޮމިޝަންތަކުން ކުރުން. އްގޮތުަގއި ހިންގުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހި

ާވކުރުމުެގ ޢުކޮމިޝަނަކަށް ވެސް އެ ޮކމިޝަނުގެ އަމިއްލަ ޒިންމާ ނަންގަަވއިގެން ދަ ކޮންމެ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ފިލާ  އި،ޔާރާއި ބާރު މި ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިދީފައިވޭ. މީެގ ބޭނުން ނުހިއްޕަވަތިފުރިހަމަ އިޚް

މެން ގަބޫލުކޮްށގެންނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި އެީއ ޒިންމާދާރު ޮގތެއްަގއި އެކަން ކުރެވެީނ ކަަމކަށް ައޅުގަނޑު ތިއްބެވީމާ

ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެށިގެން މިދާ ވެރިކަން  2019 ،ކަންކޮށް މި ވެރިޞައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޚާއް ،ދައުލަތް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  .ފުށް ފެންނާނޭހެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑމެން ގެންދާނީ ރައްޔިތުންަނށް ދެ

ވި ފުރުޞަތަށް ރެްއވިހެން ތަފާތު ފެންނަ މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތގައި ިމ މަސައްކަތް މި މަޖިލީހުން ކުރާނެ. ދެއް ފާހަގަކު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝިފާޢު.މެންބަރު. އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ވަަނ  18ައށް ހުށަހެޅިގެން މިއަދު މި އުޅެނީ ނިމިދިޔަ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ  ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ  އި ނިންމަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައެއް އޮިޑުޓ ރިޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް

މެންބަރުން މި  ލީހުގެނަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިވަ 18 ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީހުށަހެޅުމެއް. 

ރިޕޯޓުތަުކެގ  ހުރިވާަފއި އްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމާފައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނު  707މަޖިލިސް ދޫކޮށް ދިޔައިރު 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ވަަޑިއގެންނެވީ. އެ ަޕވަިއގެން އްބޭފުޅުން މުސާރަ ހި އެ ،ނުކޮށް ބަހައްޓާަފއި  މަސައްކަތް

ން ވެސް މި މަޖިލިސް ވަނަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މާ ބޮުޑތަނު 19ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލިސް. މިއީ  18

ގެނެސްދެްއވުމަީކ ރިޕޯޓު ނިންމާފައި ގެނެސްދެއްވި  22ހަމައަށް އޭގެތެރެއިްނ  ތަފާތުވާނެ. މި މަޖިލީހުގައި މިއަދާ

ރު ކުރެޭވވަުރގެ ރަ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވުޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީން ތިޔަ ކުރެއްވި ބު

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިދެންނެވި މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާނުކޮްށ  18ތްތެރި ރަީއސް. އަދަދެއް. ިއއްޒަ

 މަންޒަރުތަކެއް. ފެނުނު މަންޒަރު ވަރަށް ހަމަ ހިތާމަހުރި ދޫކޮށްލާފައި ދިއުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި. 

 5ކަްނކުރަން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އް ބޮޑެތި ަވގުން ވަ އަހަރު ެވގެން މި ދިޔައީ 5އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިމިދިޔަ 

އަހަރަށް. ވާނީ ވެސް އެހެްނކަން ޔަޤީނެއްނޫންތޯ. އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ނިންމެވުމަށްފަހުގައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި 
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  ަހވާުލވެ ބަޔަކު ، ސަރުކާރާމަސައްކަތް މި މަޖިލީހުން ނިންމާފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާއެްއވެސް އޮޑިޓު ރިޕޯެޓއްގެ 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުަގިއ ވަްއކަންކުރަނީ ފާރަވެިރވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާރަވެރިނުެވ ދޫކޮށްލީމަ. 

ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ  19ޔާ މި ވެސް އެޅޭ ޒިންމާތައް އަދާުނކޮށް ދޫކޮށްލީމަ. އިރާދަކުރެްއވިއް 

މި ކަްނކަމަށް  ،ކާރުްނ ކޮރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ހަމަ ފާރަވެރިވެރުސަ ،ބޮޑަށް ފާރަވެރިވާ  ސަރުކާރަށް ވެސް ނުހަނު

ރުކާރަކަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ މި މަޖިލީހުގައި އޮތުމަކީ ސަކުރުވާނެ މަޖިލީހަކަށް. ޖަވާބުދާރީ

ިމ  ،ށްލާނެ ކަމެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެ އެރިހާ ގޮތަކަށް ކަންތަްއތައް ކުރަން މި މަޖިލީހުން ދޫކޮހިތަށް

އެްއވެސް ކަެމއް ގޯސް މަަގކުން  އި،ދާނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަން ރަނަގޅަށް ިފސާރި ކައިރިން ބަލަ މަޖިލިސް ވެގެން

 25ުލގެ  ހިންގަވާނެ މަޖިލީހަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަިއ.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަމަގުން ސަރުާކރުހަމަ ،ދިޔަނުދީ

ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އެންމެ  ،ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅަން ނިްނމިއިރު

ތެރެއިްނ ޭއގެ ،ތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެްއވި ނަމަޓު ރިޕޯޓުތަުކގެ ަމސައްކަޑިމިދެްނނެވި އޮ  ،ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް

ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ  18 ،ހިފެހެއްޓޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލިސް އޮތީ ނުދީށް ަދތުރުކުރިޔައެއް ަޓވަރު ހެންވޭރުކޮޅަ

ވަުރ އެހެީރ . އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި އަޅަން ނިންމި ދެ ަޓަވރުން އެްއ ޓަމަޖިލިސް އޮތީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފަ

ތޯ ސަރުކާރެއް އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުކުރުވާނީ ޤައުމެްއގެ މާލިއްޔަުތ އް، ކިހިނެންވީމާހެންވޭރުކޮުޅގައި. އެހެ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް  19ާލއިރުަގއި ެއކަން ހުްއޓުވަން އޮތް ތަނަކީ މި މަޖިލިސް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އިލޫޓުވަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް  19އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ްއޔަތަށް ފާރަވެރިވާނެ މަޖިލީހަކަށް.ވެގެންދާނީ ދައުލަތުގެ މާލި

ޖެހޭ ންވެގެންދާނީ ރައްޔިތުން ހަވާލުުކރި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފާހަގަކޮށްލަ

ރާތްތައް ވީ ހިސާބެއް ވެްސ . އެ ފަފިލި ފަރާތްތައް ވީ ފިލާފަބަިއވަރު ބޮޑެތި ބިލިޔަނުން ވައްކަްނކޮށްފައި  ،ކަމަކީ

އަމުރު ހޯދަން އުޅެނިކޮށް ފިލައިގެްނ ދިޔައިއްޔޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ނޭނގެ. އަޑުިއވެނީ ކޯޓު 

. އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ ނެތިފަ ތިބީ ކުރާނެ ކަެމއް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ވަގަްށ ނަގަިއގެން ފިލީ. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި

 ،ވޭވޭ ޮއއްވާ ތަން މި ފެންނަނީ. މި މަޖިލިސް މިގޮތަށް ފަންކްޝަން ދާޝަންެވގެން މަޖިލިސް ރަނގަޅަށް ފަންކްމި

ނުދޭނަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަްނަކން ރުފިޔާ ފޮްއޗެއް ެވސް ގެއްލުަނކަދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން ލޯ ބައި

ްސ ވެ ތްތަކުން ރަނގަޅަށް ފާަރވެރިެވެގން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްކަަމށް ފާރަވެރިވާންޖެހޭ ފަރާރަނގަޅުކުެރވޭނީ ެއ ކަން

އާއެކު މަްސއޫލިްއޔަތުތަކެްއ ވެސް ަހވާލުކުރެޭވ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ އެ ބޭފުެޅއްެގ ހަވާލުކުރެވޭ ޮބޑު މަޤާމާއި ިޒންމާ

 ޤައުމަށް ވެސް ާފގަިތ ޅުގަނޑަށް ޔަޤީން މުޅި މިމަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުެރވިއްޖެްއޔާ އަ

 ،ދޭން ބޭނުންވަނީައޅުގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ، ައޅުގަނުޑ ޔަޤީންކަން، އަޅުގަނޑު އެދެނީދުވަސްތަެކއް ފެނިގެންދާނެ. 

ޑު ވަނަ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބޭ ބޮ 20ނުދާނޭ ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ެވގެން 19އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި 

 ބޮލުގައި ރިހުމަކަށް. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް ފަހު ބާކީ އޮތް ބަޔަށް އަންނާނަން. ޢަޟޫއުމެންބަރު. މި މަރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކު

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން ރި ކަންކަމަ އެހުމަށް ހު  ށް ވޯޓަ  .8

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގްރިޓީ ނެޝަނަލް އިންޓެ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކްކޮށްލަދެްއވުްނ އެދެން. 

 އި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވަ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ަރއީ

ކާށިދޫ ާދއިރާެގ  ،ގޮުތގެ ިރޕޯޓު އަނބުރާ ކޮމިީޓއަށް ޮފނުވުމަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  ، ަމޑުްއވަރީއިޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވަ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއް ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްވަރީ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 65    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގަ 

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ކަމަށް  . ނުފެންނ63ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 65ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަުދ؛ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު .ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މަޖިލީހުެގ  .63ލަ؛ . ޖުމ32ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ63ްވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .ސުމެއް

 ޖާ؛ ފާސްވީ. ވޯޓު ނަތީ .87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

 

  މަސައްކަތް އިތުރު އެހެން  .9

 

 ދެްއެކވުން:ހަކަތުން ވާރިޔާސަ

ސްކުރަމުންދިޔަ ރިޕޯޓަށް. އެއަށްފަހު ހުޓަށް. ކުރިން ބައަނެއްާކވެސް މި ދަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯއަޅުގަނޑުމެން 

ގެ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންސް ނިމިއްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން ދެން ބަދަލުވާނީ ޖުހު އަޅުގަނޑުމެން ދެން އެ ބަ

ސްކުރުން. ހުއިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ބިލަށް ބަ ރިޕޯޓަށް. އެއަށްފަހު މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވަޙީދު. هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޓީން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސްކުރަމުންދަނީ މާލިއްޔަތު ޮކމިހުއަުޅގަނޑުމެން މި ބަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރިޕޯޓުތަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައށް ވަރަށް ގިނަ މަްސއޫިލއްޔަތުތަެކއް މި މަޖިލީހުން 

 700ދިޔައިރު ނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، އެ މަޖިލިސް ނިމިގެންވަ 18ހަވާލުކޮށްފަިއވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ތެރޭގައި މިހާރު ފާހަގަކުރެިވެގން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި  ހުގެ ނުނިންމާ ހުރިކަން މި މަޖިލީ އަށްވުރެ ގިނަ ރިޕޯޓު

އް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތަ ރައީސް. ދައުލަުތގެ ކުންފުނިަތކާއި ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާަތއް ޮއޑިޓުކޮށްފަިއ އެ ރިޕޯޓު

މަސްއޫިލއްޔަތު  ށްފައިވާހަވާލުކޮ އެ ފަރާތްތަކާއްަގއި. ޞަދެއްގަިއ، ބޭނުމެމު މަޤްއްދަނީ ވަރަށް މުހި ހުށަހެޅިގެން

ފުރިހަމައަށް އަދާކުރިކަން ނޫނީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މިްނވަރަށް އެ ޚަރަދުތައް ކުރެވިަފއިާވކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަަކއި 

ެއއްހާ ރިޕޯުޓ ހަތް ސަތޭކަވަނަ މަޖިލީހުން  18ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ނިމިދިަޔ ޕޯޓުތައް ހެިދގެންއެ ރި

ހަމައަށް ސާފުކޮްށ  ނެތުމަީކ މިދެންނެވި ކަްނކަމުގަިއ ހިނގާފަިއ ހުރި ކަންކަން ވެސް ަރްއޔިތުންނާފާސްކުރެވިފައި
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ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  19 ،ފާހަގަކުރި ފަދައިންهللا ޢަބްދުޤޫބު ނުދާނެ ކަމެއް. ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުއެނިގގެން

އަދި ހިނގަމުންދާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް ެވްސ ނިންމާފައި ރައްޔިތުންނަށް  .ންމާނެރިޕޯޓު ނި  700މަޖިލީހުން 

ޅޭ  ހުށަހެ ފުކޮށްދޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަމައެކަނި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަމުންދަނީސާ

ށް ހާޒިރުކުރެވިފަެއއް ނެތް. ތު ކޮމިޓީއަމެދުގައި. އެހެން އެއްވެސް ފަހަރަކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް މާލިއްޔަ ބަޖެޓާ

ށް ޙަޤީޤަތުގައި ޒިންމާދާރުކޮށް ކުެރވޭ ކަންކަމެއް ނޫން. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމިޓީއަ ،މިދެންނެވި ކަންކަމަކީ

 ،. ދައުލަތުެގ ކުންުފނިތަކުންނާއި ދައުލަތުެގ މުއަްއސަސާތަކުން ކުރާ ކަންކަމާޖެހޭންހާޒިރުކުރެންޖެހޭ. އަދި ސުވާުލކުރެވެ

އެ ފިޔަވަޅުަތކަށް  ،މެދުގައި އެޅޭ ފިޔަަވުޅތަކާއި އަދި އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގައި ާފހަގަކުރެވިަފއި ހުރި ކަންަކމާ

ހަާވލުކޮށްފައިވާ މަްސއޫލިްއޔަތު  ތުންނޫނީ ރައްޔިއުޫސލަކުންތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންދަނީ ކޮންޢަމަލުކުރެވެމުން

އްހާ ހަތް ސަތޭކައެ  ނިމިގެންދިޔައިރުަގއިވަނަ މަޖިލީހުން  18ށް ނުފެނޭ. ގޮތުގައި އަދާކުެރިވެގންދާ ކަމަކަ ފުރިހަމަ

ހުން ވަނަ މަޖިލީހަކީ ތަފާތު މަޖިލީހެއް. އެ މަޖިލީ 19ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ަޔޤީން  ރިޕޯޓު ދޫކޮށްފައި މި

ޔަވަުޅތަކެއް އެިޅގެންދާނެ. ދެއްިވ ޓުތައް ނިންމާފައި މި ރިޕޯޓުތަކުަގއި ފާހަގަވެފައި ހުރި ކަންކަމާ މެދުގައި ފިމި ރިޕޯ

  ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޙަސަން ޢަފީފު.ތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިްއަޒތް މެންބަރު. ވިލުފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ވިލުފުށީ

ަގއި އަުޅގަނުޑ އިއާދެ! މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މަސައްކަތް މި ައޅުގަނޑުމެން  ،ށް ވާތީވެޓީގެ މެންބަރަކައާދެ! އަޅުގަނަޑކީ ވެސް އެ ކޮމި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ،ހަވާުލކޮށްގެން  ރިޕޯޓުަތއް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީތަކާމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ބަހާލީ މައްސަލަ ނެތް ކަ

ޓަރ ޖެނެރަލް . ޮއޑިޔައީގެންދިހަވާލުކޮްށގެން އެ ރިޕޯޓުތައް އަުޅަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުން ސަބް ކޮމިޓީތަކާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން އެ ަކންތައްތައް ބަލަމުންގެންދިަޔ ނަަމވެސް ައޅުގަވީ އްސަލަެއއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުަރއްވާަފއިމަ

އަދި ޭއގެ ދަށުން  އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އެްއެވސް ރިޕޯޓެއްަގއި ވޭތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ

އްގޮތަްށ އެ ވެްސ އެ  ޕްރިންިސޕަލްތަކާ ގން އަދި އިންޓަރޭނޝަނަލް އޮޑިޓި ، އެްއގޮތަށްވެސް  ހެދިފައިވާ ގަާވއިދުތަކާ

ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއިވޭތޯ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަން. މިގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު ރިޕޯޓުތަކުގެ ތެޭރގައި 

ށް މި ފޮނުވަނީ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި މަޖިލީހަ މައްސަލަެއއް އެްއވެސް ގޮަތުކން ނެތް ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނުޑމެން 

ހުރި އޭގައި ޭއގެތެެރއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެްއ ރިޕޯޓުތައް އެބަ ،ށް ފާހަގަކޮށްފައި ހުއްަޓސްކަމަ ނެތް މައްސަލަެއއް
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ށް މި މަޖިލީހަކަ  ބައެއް މައްސަލަަތއް އަުޅގަނޑުމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކެއް. އެ ރިޕޯޓުތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން

އެ ކަންތަްއ އަދި  ،ވެސް މަްޝަވރާކޮށް ން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލާގޮތު ގުޅޭ އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ނުފޮނުވަން.

ސާފުކޮށްފައި މެނުވީ ެއއީ މަްއސަލައެއް ނެތް ރިޕޯޓެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުނިންމޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ކުރާ ވާހަކަ. އަޅުތްތެރި މަޖިލީހެއް އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުޒާހާ ނައަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

ޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިސކުނޑި ދާން. އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ެއައށްވުރެ ފުޅާކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ

ދައުލަތެއް މި ރާްއޖޭގައި ޤާއިުމކުރެވޭތޯ ބެލުން.  ތެރިތް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނވީ ނަޒާހާއޭޖެހެވިސްނަން އެބަ

މި ިއއްޒަތްތެިރ  ގެ ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައުޅގަނޑުމެންރި ދައުލަތެްއ އަުޅަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭަގއި ާޤއިމުތްތެނަޒާހާ

ގަނޑުމެން ވަކި ބަަޔާކ އަޅު އާއި މުދާތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ވެގެންދާނެ. އާދެ! ދައުލަތުގެ ފައިސާ މަޖިލިސް ވެސް ނަޒާހާ

މަތީްނ  ާއއި މުދާ ރައްކާތެިރކަމާ އަދި ހެދިފަިއވާ ގާނޫނުަތކާއި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެއެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ފައިސާ  ،ހަވާލުކުރަނީ

ހޭ ނާޖާއިުޒ މުްއސަނދިކަމެއް ވާނަމަ އެ ކަްނތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ޖެ ،ޢަމަލުކުރުމަށް. އެނޫން ގޮތަަކށް ޢަމަލުކޮށް

ން ގޮތްގޮތަށް ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް . އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓު އެކަންޏެއް ނޫން. އެނޫބަލަން

މައްސަލަތަްއ  އެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން ،ވާނަމަ

ޔިތުްނގެ މި ދަންނަވާ ކަންތައްތަްއ ޔިތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޒިންމާައކީ ރައްރައް . މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ބަލަންޖެހޭނޭ

ދިނުން. ަރއްޔިތުންގެ ަޙްއޤުތައް ރައްކާތެިރކޮށްކޮށް، ރިަރއްިޔތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ރަްއކާތެ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

ން މެނުީވ ައުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކަންކަމެްއ މިދެންނެވި އުސޫލުން މަސައްކަތްކޮްށގެއަުޅގަނުޑމެން ވާނަމަ، ކަމަށްއެހެން

އެ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުން އަުޅގަނޑުމެން  އާދެ! ްއަޒތްތެރި ރައީސް،އި ހާސިލެއް ނުކުެރވޭނެ. 

ދިރާސާކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއައްަސސާތަކަށް ފޮނުވިދާނެ. އެއަށްފަހު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ އެ 

އްތަްއ އާދެ! މި ކަންތަ  ކީ.ކޮަބއިތޯ އެ ފިަޔވަޅަ  .އަޅާ ިފޔަވަެޅއް . މެދު ކަން ކުރާ ގޮެތއް ަތކުން ެއއާމުއައްސަސާ

ތްތެރި ދައުލަތެއް ހާައުޅގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ޮގތަށް ނަޒާ މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިޔައިމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި އިިއ. މި ރާއްޖޭގަ އިމުުކރެވޭނީޤާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ  ހާރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން މިމަސައްކަތްކުރުުމގައި ެވސް ައޅުގަނޑުމެން މި

 ލިބޭކަށް ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރުން. އަުޅގަނޑުމެން އެ ދާއިރާ އިްޞލާޙުކޮށްގެން މެނުވީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް އިންސާފު

ކުން ޝަރީޢަތަށް ވެްސ އެ މައްސަަލތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަ ،ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައް

އެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާުރގެައީކ . މަތުކުރެވޭ ކަންަތއްތައްހުތު ،ބޭފުޅުން ކޮށްފައިވާ ކަންަތއްތައް  ކިހުށަހެޅިދާނެ އެ

އިމުކުރާ ތަނެއްތޯ ޤާނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޔަޤީންކުރަން. ފަނޑިޔާރުގެައކީ އިްނސާފު ތްތެރި ތަނެއްތޯ އަޅުގަ ހާނަޒާ

މިދެންނެވި . ިއމެއް ނުކުރެވޭނެޤާނުވެ އިންސާފެއް ތްތެރިޖެހޭ ޔަޤީންކުރަން. އެ ފަނޑިޔާރުގެ ނަާޒހާއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ަތއް ެއޅީމާ އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ،އިކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަ
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އަިދ  .ވަނީތްތެރިހާފަނޑިޔާރުގެ ެވސް ނަޒާން މި ބޭނުންވާ އިމުކުރަޤާއަދި އަުޅގަނޑުމެން  .ތްތެރިވަނީހާނަޒާ

ވަނީ. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަްތ ތްތެރިހާއިމުކުރަން މި ބޭނުންވާ ދައުލަތް ވެސް ނަޒާޤާއަޅުގަނޑުމެން 

ދެންނެވި އްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން މިއި އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދަކީ މި އްޔާ ައޅުގަނޑުެމން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އިރާދާކުރެްއވި 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިގެންދިއުން. ުޝކުރިްއޔާ އުސޫލުން އަުޅގަނޑުމެން މި ުކރަމުންދާ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް. ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްުކރަމުން މި ގެންދަނީ ްއޒައިޝުކުރިއްޔާ 

 .ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ގެންދަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ  ުކރަމުން މިަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްއްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްާޔ 

ދާއިރާެގ  ގެއަޅުގަނޑު ، ނުނިމި މިހިރީމި ރިޕޯޓުތައް  .އްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރންއިރިޕޯޓަށް 

. އެ ބޭފުޅުން އެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 18ެއއީ  އެއްމެންބަރަކު ވެސް އިންނެވި ޮކމިޓީ

 މި ކަންތައްތަެކއް ހިންގާފައިއިހުމާުލވެފަިއވާ މިންވަރު ކަަށވަުރވެގެންދާ  ށްޔައެ ބޭފުުޅންގެ ޒިންމާ، ބޭފުޅުންގެ ހުވަާޔއި

އެތައް އޮޑިޓު ރިޕޯެޓއް  އަށް ސަތޭކަޅުނު ވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށާހ18ެ ،އެ އެގޮތުން ބަލާއިރު ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް .އޮތީ

ވަނަ މަޖިލީހުން  19ެއފަދަ ހާލަތުގައި ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ގޮވަމުްނދިޔައީ  .ނުބަލާ އި،ނުނިންމަ މިއޮތީ

ވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން ފެންނާނޭ. އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ ގްރޭޕް ޖޫސް ބޮއިގެން ތިބެގެންތޯއޭ ިމ މަސްތު

ޚިލާފުވެ ތިއްެބވި ބަޔަކާ  ހުވަޔާ ،މާލެއް މިފަދަ ޒިންމާއިން ބަރީޢަވެމިފަދަ އިހު ؟ތިއްބެވީ އިނުނިންމަވައް ތަމަސައްކަތް

ނުކޮށް ދޫކޮްށލި މައްސަލަ ވެސް އެބަޖެހޭ އަދާޒިންމާ  ،ގޮތުަގއި އިހުމާލުން ބަރީޢަވެ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ

 ން އޮްތ ކޮންމެ ގޮެތއް ހޯދަިއގެން ދޭތެރޭަގއި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅެ އެ ބޭފުޅުންނާ އި،ބަލަން. މި މައްސަލަ ބަލަ

ނިންމަވާ  ގޮތުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ ފިޔަަވޅު ވެސް އަޅަން އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ،ނަމަވެސް

 ،ދިރާާސކޮށް  އި،ޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަބަލަންއަުޅގަނޑުމެން  ،ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް ައއުމުން

ނުކުާރ ކުރުވުމަށް ޓަަކއި މާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީން މަސައްކަތްކުންފުނިތައް ޖަވާބުާދރީ ހިއްސާވާ ރު އަދި ސަުރކާރު ސަރުކާ

ވަނަ  18. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ކުރުމަށް ބޮޑެތި ދޮރުަތްއ ހުޅުވިފައްާޔ އެހެރީ ަވއްކަންކަމުގަިއ ެވއްޖެ

ކަނަޑއެިޅގެން  އިދިނުމަށްކުރުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތު ހުޅުވަވަްއަކން ކުންއްސަސާތަމަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެ މުއަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ތަކުަގއިހުީގގު ތަކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ، ދީފައ އޮތް ކަމަށް. އެހެންކަމުންއެއްބާރުލުން

ެއ  އި،ދިން މެންބަރުންނަކީ ކޮބައިތޯ  ބަލަ އެއްބާރުލުންމި ވަްއކަމަށް އި،އިހުމާލުވެފަިއވާ މެންބަރުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ



78 

 

ދެްއވި ންޖެހޭ ަކމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ެދޭކ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެޅުމަކީ ކުރާރޭގައި ެވސް ފިޔަވަޅު ބޭފުޅުންނާ ދޭތެ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 .ޢާމިރު އަޙްމަދު ންބަރުމެއްޒަތްެތރި އި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އޮޑިުޓކުރުމުގެ މެންޑޭުޓ މުއައްަސސާތައް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ޝުކުރިއްޔާ 

ފީހަށް ނުކުރެވޭ ބަެއއް ކަންތައްތައް އަުއޓު ސޯްސކޮށްގެްނ ހަވާލުވެފަިއވާ ފަރާތަީކ ޮއޑިުޓ އޮފީސް. އަދި ޮއޑިޓު އޮ

އައިްސ ފެންނަމުން ފަހަކަށް ކުރެވެމުންދާކަމީ ވެސް މިީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ޙަީޤޤަތެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި

. މައްސަލަތައް ހުންނަ ރިޕޯޓުތަކުަގިއ މައްސަލަތައް ހުންނަ ރިޕޯޓުތަކާއި މައްސަލަތައް ނެތް ރިޕޯޓުތައް ދަނީ އޮޑިޓު މި

އިތުރަށް އެކަން ނުހިނގާނެ ގޮތަށް  ،އޮންނަނީ މިފާހަގަކުރެވިަފއި  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ތަކުަގއިރިޕޯޓު

މިއީކީ ލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އިނިންމަ  ންރިޕޯޓު، ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް އިރުޝާުދ ދީފައި

ަކން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫނޭ. ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް އެ ތެޭރގައި ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ

ނަ މަޖިލީހުން ވަ 17ތްތަެކއް އޮންނަްނވާނެ. ގޮމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅޭނެ  ެއކަމާ  ކަމަށް ވާނަމަ،ކޮށްފި

 މީހެއް ލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި ަމސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އިރުަގއި ެވސް މާއި އަ ހިސާބަށް ފެށިގެން މިއަދު މި މަޖިލީހާ 

ަދއްަކވާ ވާހަކަތަާކ  މި ތަނުގައި ވިދާޅުވެ ނުކުރާ ކަމަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހާޒިރު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް  .އަޅުގަނޑަކީ

މާދާރު ގޮެތއް ޒިން އީ އިމު ެވސް އެގަހުރަމެ އަޅުގަނުޑ ެއއްެޗއް ނުބުނެ ހުރުމަކީ ހަމަ އި ނގަގުޭޅގޮތުން ވެްސ މިތާ

ަވނަ މަޖިލީހުން ފެށިގެން ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީތަުކގަިއ  17ނޫން ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ދެެކން. އަދި ހަމަެއއާއެުކ 

އާއި އަދި އާަކއިވް ތެެރައށް ވެދެ ބަލައިލީމާ ފެންނަން އެ ކަްނކަމުގެ ަޔއުިމއްޔާ ، ހިނގާފައި ހުރި ގޮތާއި  މަސައްކަތް

ފެންނާނެ. ޭއގެ އެްއ  ލައިިފއްޔާއިްއވަ މާ، އެ ކަންކަްނ ބައްލަގިަނ ކަްނކަން ހުންނާނެ. އެހެންވީ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް

ޮއޑިޓަރ އަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ފަހަރެްއގެ މަތިން  ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ،ންލައަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށް ގައިގޮތު ގެ ކަމެއް

 ަކންބޮޑުވުމެްއގެ ގޮުތަގއި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ސުވާލުތަުކގެ ،ޖެނެރަލް ހާޒިރުކޮށް

އެޅޭނެ ހަމަތަކެއް ޚިލާފުވުމުން ފިޔަޅު ނެތޭ ންނެއްތިމަންމަމެންނަކަށް ގާނޫނަކު ،ފާހަގަވާ ެއްއ ކަމަކީފާހަގަކޮށްފަިއވާ 

މާ، އެ ފަރާތްތަކުެގ ންވީއެހެ. ުކރުމަކީ ވެސް ތިމަންނަމެންގެ މެންޑޭޓެއް ނޫން ކަމަށްހުގީގުއަދި ތަ .ބަޔާންކޮށްފަ

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމ މަޖިލީހުން އަޅެ ހިނގާށޭ  ކަމަށް ގެނެސްފައި ޫދކޮށްލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ސަމާލު

ށް ފާހަގަކުރެވޭ ށް އެ ބާރު ދެމާ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަލައަޅުގަނޑުމެން ހިތްވަރެއް ހުެރއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ



79 

 

ޕޯެޓްއގައި ނުވަތަ އޮިޑޓުކުރަމުންދާއިުރގަިއ މުއައްސަާސއަކުން މާލިްއޔަުތ ގާނޫނާއި ުނވަތަ ަގވާއިާދ އޮޑިޓު ރި ،ކަމެއް

ށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަ ،ވާަނމަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިކުރެިވފައިވާ ކަމަށް ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލަމުޢާމަލާތެއް ޚިލާފަށް 

އިުމ ވެސް އެ ބަސް ބުނުމުެގ ގަ. އޭރަކުންނެއް ހަމަދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ހިނގާށޭ ދެމާ

ކަށް ލިބިގެނެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްރާފު ފުރުޞަތެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

ތަކުން ވަސީލަތަކީ މި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކޭ. އެހެްނވީމާ، ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުހަމައެކަނި ނެގަނެވޭެނ ދެއެންމެ ބޮޑަށް 

މާލިްއޔަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި  ،ނުވަތަ ގާޫނނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްރާފުަވމުންދާ މިންވަރު

ހަރުކަށި ިފޔަވަޅު ެއޅޭނެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމެއް  ،މެދު ހަމަ ފިޔަވަޅު ުމޢާމަލާތްތަކާޚިލާފަށް ކުރެވޭ ގަާވއިދާ 

ޅުގަނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ ދައުލަތުގެ ފަިއސާގެ ިނޒާުމ ހަރުދަނާކޮށްގެން ެއކަން އަ ގާއިމުކުެރިވގެން ނޫނިއްޔާ 

 . ޝުކުރިްއޔާ.ހެންކުރެވިދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާިއރާގެ ހުޅުދޫމިނެޓު.  ށްއަޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ާބކީ ޮއތީ އްއި ޝުކުރިއްާޔ 

 .ބްލަބީ އިލްޔާސް

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް

ގޮތުން އަޅުގަނޑު  މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ އޮޑިޓު ިރޕޯޓާ ބެހޭްއަޒތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކުރިްއޔާ އި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އޮތޭއެބަގިނަ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓ  ށް ވުރެއަ  900މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ބެލީ ކޮބައިތޯ  މެން އަޅުގަނޑުކުަރްއވާފައި ފޮނުއްވާަފިއ ގޮތްތަކެއް ނުނިމި. އޭގެތެެރއިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންއޮޑިޓު

ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ހުރި  ،ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރި ކަންތަކާއިއޮޑިޓަރ މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް  އިމީގަ

މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަްށ  ،ވަނީޮބޑެތި މައްަސލަތައް ހުރި ކަންތައް. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ،ކަންތައްތަާކއި

 މައްސަަލއެްއ ނެތޭ މި އި ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެުރއްވާަފއިާވ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަާކ ބެހޭ ގޮތުން ބަެއއް ރިޕޯޓުަތއް. ީމގައޮ

އެ އޮފީހުގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް ވާހަަކެއއް  ،ކުރެްއވިއިރު  އޮޑިޓު އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ،ބުނަނީ

ކިތާބު ކުެރްއވިއިރު އެތަުނގެ ހިސާބުއިވާ މިންގަނޑަކަށް އޮޑިޓަރުން ޮއޑިޓުނޫން. އެއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަުޅއްވާފަ 

 ިއ އެބަހުރި އަދި ޕާފޯމަންސްއެ ތަންތަނުގަ  .ނޫންތޯ ،ތޯހުރިލިޔެކިޔުން ހަމައަްށ  ނޫންޯތ. ހުރިތޯ، ބަލަހައްޓައިފި

ޅިފައިވާ ރިޕޯޓަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް . އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ހުށަހެރިޕޯޓުތައް ހައްދަވާފަ އެިކއެކި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓާއި

 ،ފައިނޭންަޝލް އޮޑިޓު ބައި ެއކަނި އި،ކިތާުބ ބަލަހައްޓަހިސާބު އެތަނުގެމިންގަނޑަށް  ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވައިިފ އިެދންމެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެްއ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ  .ތް ކަމަށްމައްސަލަެއއް ނެ
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 ،ކުރައްވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭވާޢުހިނގާށޭ ދަ މާ ބަރުދެ ށްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  .ންނަނީ ގުޅިާލމެހިފަމި އޮ ޔާިއ ައނެއްބަޔާދައުލަތެއް މި ހިނގަނީ. މި ދައުލަތުގެ އެކި ެއއްބަ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ރަްއާވފައި ކަންތައްަތއް ހުށަހަުޅްއވާަގކުފާހަ ފާހަގަކުަރއްާވ ކަންތައްަތއް އި ކުަރްއވައޮޑިޓް

 ަފއިކުަރއްވާއޮޑިޓުެއކި ތަންތަނަށް. އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް  ،އޭ.ސީ.ީސއަށް ،ހަށްއޮފީހަށް، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީ

އަހަރަކު ރަނގަޅަކަްށ  5ޔަ ސަލަެއއް އުޅޭ ކަމުަގއި ވަންޏާ އޭ،.ސީ.ސީން ބައްލަވަންޖެހޭނެ. މިދި ޕްޝަނުގެ މައްރަކޮ

 ވަންޏާ ފުލުސް އޮފީހަށް އަންގަވާފައި ަގއި ނެތް ބެލިފައެއް. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ބައްލަވާފައި ޖިނާޢީ ކަމެއް އުޅޭ ކަމު

ނުހިނގާ ހަކީ މިކަން ހިނގާ ގޮްތ، ރަނގަޅަްށ ހިނގާމި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީކަށް ބެލިފައެއް. ޅަ ހުރި. ނެތް ރަނގައެބަ

އަހަރު ނިމިގެންދިަޔއިރު  5. ތޯ ބަލަން އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހަކުން ނެތް ބެލިފައެއްގޮތް އޮތް

ގާނޫނު ބުނާ މައެކަނި ބަޖެޓުެގ ިރވިުއެއއް ދެްއވަން.  ހަތީ ންފައި އޮމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ވަަޑިއގެ

އްެގ ގޮުތގަިއ މަސަްއކަތް ކުރަްއވަންޖެހޭ ބޭފުޅާ. އެ ޓެިރއެ ޓްއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ެސކްލިގޮތުން ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަކީ މާ 

.ީސއަށް ސީ، އޭ.އި ހުރި ކަންަތްއތައް ބަލަ އިކޮްށގެްނ ދައުލަތުގަ ެއކީ މަަސއްކަތް މާުލއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ފުޅާއާއިބޭ

، އެކަްނތައްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ އި ، ފުލުހަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި އަންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ައންގަ

. އެހެންވީމާ، ިމީއ މުއައްސަސާަތއް ރަނގަޅަށް އަހަރު ނެތޭ ކޮށްފަ 5މިދިޔަ ނިޝަން ކްމަޖިލިސް މިއީ. މިތަނުގެ ފަން

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މި މަޖިލިސް ތަފާތުވާނެ.  19ވެފައި އޮތީ. ިމއީ މާނުހިނގާ އޮތީމަ މިކަން ދި

ދަނީ.  ކުރަމުން މިއެކީ ގާތުން ަމސައްކަތްފެށީ މި މަސައްކަތް ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލާ ންއަޅުގަނޑުމެ

ކުރިޯތ ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤު ،ސަލަ ބެލިތޯ މައްން އެ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަ ބަލަން އޭ.ސީ.ީސއަށް އަްނގާނަން. އޭ.ސީ.ސީ

ށް ފޮނުވީމާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ލަކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަވާޢުގަނޑުމެން ބަލާނަން. އޭ.ސީ.ސީ ދަޅު ވެސް އަ

މެްނ ައޅުގަނޑުސް ވެ ެވގެންތޯނުކުރެއްވީ ީކއް ންޏާވާކުރިތޯ. ނުކުރަޢުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަވާޢުލަ ދައެ މައްސަ

މި ދައުލަތުން، ަދއުލަތް ހިނގަމުންދާނީ ރަނގަޅު  ކޮށްިފއްޔާކަމާއެކީ މަސަްއކަތްމަޖިލިސް ޒިންމާދާރު މި ބަލާނަން.

ގަން. ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާއާއި ސަރުކާުރެގ މިސްރާބަށް. އޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ މި ދައުލަތް ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ހިން

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ގެނެވުމަށް  މި ދައުލަތްެއއްގޮތަށް ޒީޯރ ޓޮލެރެންސަށް  ސަތުތަކާކާރުެގ ސިޔާރު ސަ ،ޝާދާއެކީ ރުއި

ބަރާބަރަށް  ދަނީ މަސައްކަތެްއ ކުރުމަށް މި މަޖިލިސް މި ތިބީ ތައްޔާރަށް. އޭެގ ެއއްބައި މާިލއްޔަތު ޮކމިޓީން މި

 . ޝުކުރިްއޔާ.ރިއަށްދާނަންއަދާކުރަމުން. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި މަސައްކަތުަގއި އަުޅގަނުޑމެން ކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 މި  ދާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިންކުަރމުއަޅުގަނޑުމެން ރިިވއުމިހާރު ! އާދެ. ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް

ވަނަ އަަހރު މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ  18، 17 ވަނަ އަަހރު އަދި 16ވަނަ އަހަރު އަދި  2015ަސކީ އްވާ އެްއޗެ

ބަރީޢަވެ،  ވަނީ މިކަންތައްތައް ބެލުމުން މިވަަނ މަޖިލިސް  18ތަކުން ދަްއކާ އެްއޗެހި. މިދިޔަ ކަމަށް ޑޮކިއުމަންޓް

ވިދާޅުޭވ  ބޭފުޅުންގެ ތެރެިއން ބައެއް ބޭފުޅުން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ިއއްޒަތެެތރި މެންބަރުން އެބަ . އެނިދާފަ

 ކުެއއްެޗހިތައް ބައްލަވާށޭ. ެއކަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ކުރި މަސައްކަތާ ުކރީމޭ.އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ހާޒިރު

ން މިތާ ތިބީ ކުީރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ،ބޭފުޅުން ސާފުކޮށް ފެންނަން އެއޮތީ ވަރަށް  ގަނޑުމެންނަށް މިއަޅު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -އެްނޓިންމާތަކައި ނިދާފައިކަން. އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރާކަން. އާދެ! އޮޑިްޓ އޮފީހުގެ ޒި

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އާދެ! ނގެން.އެޖެހޭ ރަނގަޅަށް އެބަ ށްނަމި އެޗެހިަތއް ެވސް އަޅުގަނޑުމެންޒިންމާތަކާއި 

. މި ތައް ފޮނުވާފައޮޑިޓް ރިޕޯޓު ، މި މަޖިލީހަށްތަނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ވަނީ މި ،މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން

، އެކަން ކުރުމަކީ މި އިލައޮތްތޯ، ނެތްތޯ ބަ އްޔާމައްސަލަތައް އޮވެއްޖެ  ، މިމަޖިލީހުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް

ވާކުރުމުގެ ބާރު ޢުމަލަށް ދަޢަކޮރަޕްޝަުނގެ ޔާ އްމަލެއް ހިންގާފަިއ އޮވެއްޖެ ޢަކޮރަްޕޝަންގެ  .ލީހުގެ ޒިންމާއެއްމަޖި

އެއީ އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލްގެ ޒިންމާެއްއ ބޭފުޅުން.  ކޮރަޕްޝަނަށް. އެކަން ކުރާނީ އެ-އެންޓި އޮންނާނީ

މަޖިލީހުގަިއ  ވަނަ 19އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ މި  ،ތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވ ފަދައިންާރގެ އިްއޒަތްއިދެ! ހުޅުދޫ ދާނޫން. އާ

މެން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ވުޒާރާަތކުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުަތއް މި މަޖިލީހުން ރަނގަށް ބަލާނެ. އަުޅގަނޑު

 ނުހުންނާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެްނ އައިސް ފުނިޖެހިފައި ންކަމަކީ މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މިތާނގައިޤީށްދޭ ޔަރައްޔިތުންނަ

ރާއިރަށް އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ދިރާސާކޮށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، އެއަށް ބަހުސްކުެރވި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް އަ އަތަށް ހަމަ

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވާ  19އެ އެްއޗެހިތައް ބެލިގެންދާެނކަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި 

އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް  ކޮރަޕްޝަނަށް އޮްތ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ،އިންފަދަ

 ކުރާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު.ދެ ށް ބާކީ އޮތީ އިބްރާހީމް ރަޝީދަމެންބަރު  ިއއްަޒތްތެރި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަޝީދު  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ނުމާފަން

ރިޕޯޓު މިއީ ހަަމ އޮޑިޓް ަވނަ  22އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގެ  ،ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްކަން ބޭނުންަވނީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ްއ ލެުޅގަނެޑއް ގަބޫއަ ،މަވެސްނަވެްސ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެހެން. ެއއްއޮތްއެްއވެސް، ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން 
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. އިންފޮމޭޝަން ފާހަގަކޮށްލަނީ ތަން ެއއް ގައިއޮޑިްޓ ރިޕޯޓުނުކުރަން މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ރަނގަޅު ކަމަކަށް. 

ލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި ހޯދުމުެގ ޢު މަގެއްޖޭ ހިރާވެގެ އޮީފހަކީ މި ދިރުގެ އޮފީސް، އިްނފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކޮމިޝަނަ

ގާނޫނު  ވިސުލްބްޯލވަރދުވަހު ހިފެހެއްޓީ. އަހަރު 5ޙައްެޤއް ފާއިތުވީ ދީފައިވާ ައސާސީ  ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް

ޓީތަކަށް އޮފީހުން ލާ ސިކުރާ މައްަސލަތަކާއި ރަްއޔިތުންނަށް އޮފީސް. ރައްޔިތުން ރިޕޯޓުހެދި ސަބަބާއެ ވީ އުފަން

 ރުގެ ންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަެގ ރިޕޯޓެއް، އި މިގޮތް ހަދައިގެން ހިފަހައްޓާފަިއ އޮްތ ކޮމިޝަނުޖަވާބުދާރީނުވެ، ެއގޮތް

އިންނަ ބަޖެޓު ކާިތބަކާއި އެތާ އިންނަ މީހަކު އޮފީހުގައި  ރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރިޕޯޓު

 ފޯމެންސް އޮޑިޓް.ޕާ ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުބެލޭނެ.ކަމަކަ  މާލީ ބަޔާންއީ އެ ސޮއިކޮށްލާ ފޮނުވާަފއި މާލީ ބަޔާން، 

ލާފަިއ އިގްރޫޕަށް ބަހަ 5ީބ،  އޭ، ގްރޫޕު ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ހިފަހައްޓާފައި ގްރޫޕު ؟ތީއޮ ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށްދީފައި

ިއއްޒަތްތެިރ  ،އޮތީކީ އޮތީ ރަނަގޅަށް ކަމަށް. ރަނގަޅަކަށް ޫނން މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މި ދިރާސާކުރަން އަޅުގަނޑުމެން

ތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއެއް އިންފޮމޭޝަން ކަމެއް ނެތް. އެތައް ސަ ލުވި އެއްން ރައްޔިތުންަނށް ހާސިމިއިރައީސް. 

ނުކުރޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ އެްއވެސް މައުލޫމާތެއް ާހމައެއް އިރު ންއޮފީހަށް ދި ރކޮމިޝަނަ

ލޫމާތެއް ޢުމަެއްއވެސް ޚިދުަމތެއް  ށްކަދުމަތްދޭތޯ. ރައްޔިތުންނަމީހުން ރައްޔިތުންން ދޭންޖެހޭ ޚި މުއައްސަސާަތކުން އެ 

. ވާނީޓު ރަނގަޅު ޕޯއޮޑިޓް ރި 22 މި . އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯއީދަންނަ ކަމެއް އެ  މުޅި ާރއްޖެ ދީފައެއް. ނެތް

މާލިްއޔަތު  ،ސް. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީތަކުންގެ އޮފީރުރިޕޯޓަީކ ިއންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ 5 ންމީގެތެރެއި

މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮްށގެން  ހަެއއްކަ، އަެށއްކަ  ހޭދަކުރާ ތުން ޔަތުރަްށ ބައްަލވަން. ަރއްޔިތުން މާލިއް ވެްސ އި ންކޮމިޓީ

 !އާނ ވީ؛ންދެން އަުޅަގނޑުމެން ބުނަ ،އެްއކަމެްއ ވެސް ނުކޮށް ؟އޮފީހެއް ހެދީމާ އެތަނުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ

 ޚިލާފަށް ކޮށްފައި މި  ޮއޑިޓްގެ ުއސޫލުތަކާ ގާނޫނުތަކާއި ވާމީގު ރަނގަޅޭ. ރަނގަޅެއް ނޫން. ބައިނަލްއައޮތީ  މިރަނގަޅޭ. 

ޭއގެ  ކަމަކުނުދޭ. ރަނގަޅޭ ބުނީމަ ފައިމަތިމަތިން ބަލާޮޑކްޓަރެއް ބަލާހެްނ އޮންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ަހމައެކަނި 

 ބޫބަކުރު އެ އަޒީރު ޖަމާލު . ޢަބްދުލްޢަކަމެއްތޯ ކޮށްފައި އޮތީ އިްނފޮމޭޝަން އޮފިސަރުއެތެރެއަށް ފީނަން އެބަޖެހޭ. ޮކން

ބޭފުޅުންނަްށ  ދައުލަުތގެ އެްއވެްސ މީހަކަށް ނޭނގެ އޭނަ ހުރި ަތނެއް ެވސް. ތި މި ،އަުޅގަނޑަްށ ނޭނގެ  .ހުންނެވީ

  ފިއްޔާ...އޭނައަށް ޚަރަދުކޮށް ؟ންތަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ އޭނަ ުހރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަށަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު   މިއަުޅގަނޑުމެން މިހާރު -{6.1}

ށް ( އަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުސަ ޖުޑީޝަލް) 2008/10އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންނަވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް ދައްަކަވން އެދިވަޑަިއގަބައި. ވާހަކަފުޅު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ބަީކ އޮތްޙުއިޞްލާ

 އެދިަވޑަިއގެންނެވުން އެދެން. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަ

އުމުތަުކަގއި އެިކ ޤަކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް އެކި ން ޒިންމާދާރުފަނޑިޔާރު އި،ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މަްއސަލަ ބަލަ

ާލފައިވަނީ. ދެން ފަނޑިޔާރަުކ އިއެކުލަވަ  އެ ނިޒާމު ،ކްޝަންތަުކގައި އެިކ ގޮތްގޮތަށް އެ މުައއްސަާސތައްޑިޖޫރިސް

އްާޔ މެއްަގއި ނޫނި އުޤަަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ގޮތަްށ ވަރަށް މަދު  ރުމަށް އެކުމުން ވަކިޤާމަ

އުމެްއގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤައެ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަަވއި އާދަިއެގ މެޖިސްޓްރޭޓުން މްޕްރީސު .ނޯންނާނެ

އުމެއް ވެސް ވަރަށް މަދުވާނެ. ޤައް ވެސް އޮންނަ ކުރާ ުއސޫލެނުވަތަ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިގެން ވަކި 

އެ މުއައްސަސާަތކުން އަާދކުރާ  ،ފިޔަވަުޅއަޅާ ުމއައްަސސާ އި،ބަލަ ްނގެ ސުޫލކީ މައްސަލަ ފަނިޑޔާރު ،އެހެންނަމަވެސް

ކޮންމެ ނިންމުމެއް  އިންކުރުން. ެނގެހެއްޓުން. އެޭގގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުއެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ފަނޑިޔާރު

މެދުަގއި ަރއްޔިތުންެގ އޮންނަ އިތުބާުރ  އާން. ފަނޑިޔާރުގެ ކުރުސިލުހާނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެކަެމއް ކުރަޅުން ބިނާއެބޭފު

އެުކގައި  ކަމާއެުކަގއި ެއތަނަކީ މިނިވަން ކުރުމާންޤީޔަ ،މެދުަގއި ަރއްޔިތުން އިތުާބރު އާގެ ކުރުވުމަށް. ފަނިޑޔާރު ންޤީޔަ

 ،ންނަމަވެސްކުރުން މިއީ ކަމަކީ. އެހެްއކަން ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެާބވަތުގެ ޭބފުޅުންކަން ކަށަވަރު ކުެރވޭ ތަނެމަސައްކަތް

ރވިްސ ކޮމިޝަނުން ސަ ދެމެދުަގއި މިހާރު ެވސް ޖުޑީޝަލް  ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރަކާ  މްޕްރީނިކަން ބައްލަާވ ސު

ީދދީ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު هللاޛު ޢަބްދުކޯުޓގެ ފަނިޑޔާރު އަްލއުސްތާ މްޕްރީސު ،ގެންަދވާ މައްސަަލއެއް ބައްލަވަމުން

ބޭފުޅާެގ  ބޮޑު ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލައިަގއި އެ ރާއްޭޖގައި ިހނގި އެންމެ ؛ގައިޖިނާޢީ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާ ކަމު

ޅެްއ މިެވނި އަދަދަކަށް ފައިސާކޮ ،މަލާތްތައްޢާކުރެވޭ މު އާ 1މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއަށް. ސަސްޕެކްޓް  އެ އާދޭނަން އެބަ

 ،ނަމަވާށް ކަމަ އްޒީބެހުދުނިޭޔގެ ެއއްެވސް ތަމިއީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް.  ،އެބަ ބޭނުންވެއޭ 

ާއދެއޭ މިކަމުަގއި އެހެންވީާމ ފަނޑިާޔރު. ތިމަންނަގެ ނަން އެބަ އަށް ަސސްޕެންޑްވާނެ ކަެމއްއަމިއްލައަްށ، އަިމއްލަ

 އެކަމަުކ ނިކަން ަބއްލަވާ ެވގެން ހުންނަވާނީ. ސަސްޕެންޑު ސުމައްސަލަ ަވކި ގޮތަކަށް ނިެމންދެން އަމިއްލަ ނަފު

ން ކަންބޮޑުާވ ކަމަކީ. މުޖުތަމަޢުގައި މިކަންކަން ިހނގަމުންދާ ގޮތް. މިީއ އަުޅަގނޑުމެ މި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުަގއި

ކަންކަން ރަނަގޅަށް  ރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުގެ ތެޭރގައި މިސަ ، ޖުޑީޝަލްއެހެންވީމާ

ބިލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުެމން ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ. މި ހިންގޭނެ ގޮތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކަކާއި 

އްޔާ އެގޮތަްށ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާެރއްގެ ިއތުބާރު ނެތް ކަމަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެފާހަގަކުރެވޭ ަބއެއް 

ވަދެގަތުުމގެ ފުރުޞަެތއް ނުދެވޭނެ. އެހެން ދީގެން ށް އިތުރު ފަރާތަކުން ދެން އެ ދެމެދަ، ނަމަވާ ނިންމަވައިފި ކަމަށް

ހަދާ ދުވަހަކު ވެސް ގާނޫނު ،ނޫނުައސާސީަގއި ބުނެފަިއވާ ފަދައިން ޤާ ދުވަހަކު ެވސް .ނަމަވާ  ކަމަށް ވެސް ުނވާނެ. ދީފި

ކޯޓުްނ  .މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ުފރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް އެ ފަނޑިޔާރަކާ  ،މަޖިލީހަށް

ން ބައްަލާވ .އެސް.ސީ، އެދޮރު ބަންދުވާނެތީެވ ޖޭމަްއސަލައެްއގެ ތެެރއަށް. އެހެްނވީމާ ވަދެަވޑަިއގަންނަވާނެ އެ
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ނަމަ ދެން ެއ ފުރުޞަތު އެހެން ފަރާތަކަްށ ވާ ކުރުމަށް ނިންމަވައިފި ކަމަށްމައްސަލަެއއްަގއި ފަނިޑޔާރަުކ ވަކި 

މެދު  . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެން އެކަމާމައްސަލައެްއ ައންނަންޖެހޭނީ ށް އެުނވާނެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަދެވިގެން

ެއުކގަިއ އެނޫން ަމއްސަލަތަުކގަިއ . އަދި ހަމަެއއާބިލުަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިފަ ޖެހޭނީ. އެަކން އެބައޮްތ މިންގޮތެްއ ނިންމަވަ

ަމއްސަލަެއއް  އްޔާ އެެވއްޖެ  އި ގަކުރުމަްށ ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ފިަޔވަިއ އެނޫްނ މައްސަލަތަކު ވަކި

ޔާރުންތަކެްއގެ މަްއޗަށް އެކުެލވޭ ފަނޑިޔާރުްނގެ ކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބިދޭ. އެއީ ފަނޑިއިސްތިޢުނާފު

 ބޫލުކުރަން. މިގައިސްތިޢުނާފު މަޖިލިސް ކިޔާ މަޖިލީހެއް މި އުފައްދަނީ. އެއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު 

ން ނެގުމަީކ ކޯޓުގެ ދަށު މްްޕރީސު ،ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .އެކަން ފާހަގަކޮށްފަބިލުގައި 

ގިނަ ޖަރީމާތައް  ކޯޓުން ވަރަށް މްރީޕްކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިއީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ސު

ކޯޓުގެ  މްޕްރީކަެމްއގެ ގޮުތގައި މި އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން ސު އްއެންމެ ބޮޑު އެ !ނިކަން ބައްަލވާއެބަ ހިންގަވާ. 

 ،ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް އެއް ކަމަކީ. އަނެއް ކަމަކީ ޑުކޮށް ވަކީލުން ަސސްޕެންޑުނގަ ،ަކމަކީ ދަށުގައި އޮެވގެން ކުރާ ެއއް

 ވުމާއި، ދަށު ކޯޓުތަުކގެ އެ ހިނަގމުންދާ މައްސަލަތައް އުފުއްލު  އިދަށު ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުުވން. ދަށު ކޯޓުތަކުގަ 

ނަމަ އެކަްނކަން ވާށް ރާތެއް ބޭއްުވން ކަމަ. މިސާަލަކށް ފުޓްބޯޅަ މުބާއިބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ަބއެއް ަކންކަން ހިންގުމުގަ

 ތަން މިހެން  ، މިކޯޓުން. ެއހެންވީމާ މްޕްރީޖޭ މެުދވެރިކޮށް ސު.ހުރިާހ ކަމެއް މިކުރަީނ ޑީ މި ،ވެސް ހުްއޓުވުާމއި

މި  މު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ދެން އެންމެ ރަނަގޅު ެއއް ުއސޫލެއް ކަމަށްއް ރުަމކީ ކޮންމެހެން މުހިކުވަކި

ަޖވާބުދާރީވާ ގޮތަށް އޮންނަ ތަނަކަްށ  ން،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދަށަށް ގެންނަ ،މި ިވސްނުނީ އިކުރުމުގަ ބިލު ޑްރާފްޓު

ކުރާނެ ގޮތަށް ހެދުން ަރނގަޅުވާނެ ކަމަށް ދެކޭތީ. ދެން ތަން މަަސއްކަތް ގައި އެހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ޖޭ.އެސް.ސީގެ ދަށު 

ޖޭގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ .ޑީ ،ވަގުުތގައި  ފާޅުކުރޭ މި ކަންޮބޑުވުން އެބަ  ،ރޭާފހަގަކު އެބަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން

މުތަކުަގއި އެބަ ތިއްަބވާ. ހަމަ ޤާ ހަމަ މަބޭފުޅުން މެދު ކިހިނެއްތޯ ދެން ވެގެންާދނީ. އެ ސްޓާފުންނާއި މެންބަރުންނާ

ުކ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަާކިއ، އަލުން އުެފއްދިެއއް ކަމަ ،މުއައްަސސާ ދިަޔއެއް ކަމަކު ޖޭ.އެސް.ީސގެ ދަށަށް މި

 ންނާފުހުރިހާ ބަދަލުވެގެންދަނީ މިދެންނެިވހެން ހަމަ އެ މުވައްޒަ މި ންނާއި، ހުރިހާ ޒިްނމާތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ފުމުވަްއޒަ

 ،މު ކަމެއްއްއެުކގައި ޖޭ.އެސް.ީސގެ ދަށުަގއި އޮންނަ ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށަށް. ައދި ހަމަ މުހި

ބިލުން އެބަދޭ. މިއީ ފަނޑިޔާރުން ދެކެ ބިރުގަންނަ   މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ސިއްރުން

ްއ ނެތި ޖޭ.އެސް.ސީއަްށ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭފުުޅންނަށް އެްއވެސް ޖެހިލުމެ މީހުންނަށް ވެސް އެ

 ބޫުލކުރަން. އަޅުގަނޑު އެދެނީގައަޅުގަނޑު  ވެސް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްއީ ވާތީވެ މި ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަށް

ޅާކޮްށ ވެްސ ފު ޖޭ.އެސް.ީސގެ ގާނޫނަށް މި ގެންނަ ބަދަލުތައް ގެެނިވ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި އަދި މިއަށްވުރެ 

ވުން. ައދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ތަނަކަށް ގޮސް މިއީ ިމރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރގެއަށް އޮްތ އުއްމީދީކުރެިވގެންބަހުސް

ން ބައްލަވަމުންދާ މައްސަލަތަްއ ޖޭ.އެްސ.ސީދާނެ ގޮތަކަށް ވުން. ޖުޑިޝަރީ މިނިވަންެވގެން އޮތް ުއއްމީދީ ތަނަކަށް
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ސުލޫކީ  ިއ،މެދު ރަްއޔިތުން އިުތބާރު އުފައްދަ އާފަނިޑާޔރުގެ ،އެކު ބަލަިއގެންމާއިންސާފުވެރިކަާމއި ޢަދުލުވެިރކަ

ފުރުޞަތުތަކެއް ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބުނާ ގޮތަށް ލިބިދިނުން. ގަުޅ ހަރުދަނާ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ރަނ

ކުރަން. ންޤީއަޅުަގނޑު ވަރަށް ޔަ މަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެގޮތަްށ ނިމިގެންދާނެ ކަ .އެއީ އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝީދުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަ

ވާ އިޞްލާޙަީކ  ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މިރވިްސ ކޮމިޝަން ގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖުޑީޝަލް ސަ

 19މު ބިލެއް. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެޖެންޑާ އްކުރުމަށް ޓަަކއި ަވރަށް މުހިއިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމު

ުމ އްަގއި ައުޅގަނޑުމެން އެންމެ މުހި 19މު ިބލެއް. އެޖެންާޑ އްބިލަކީ ވަރަށް މުހި ވެސް މިކުރުމަށް ޓަަކއި ކާމިޔާބު

ކުރުމުގެ ވާހަކަ. އިމުޤާފު ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. އިްނސާފު ޞާވާނީ ޢަދުލުއިން  އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޢުދެއްގެ ގޮތުަގއި

އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޝަނުގެ  ،ލާއިރުއި ބަލައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ިމ ބިލަށް

އަހަުރ  40އުމުރުން  ،އެޮގތުން ަގިއގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ. މެންބަރެއްގެ ،މެންބަރުންގެ ހުންނަންޖެހޭ

 40މުރުން މީހެއްގެ އު އެ ،ވީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޣުބުނޭ. އިންސާނަކު ބާލި ފުރެންޖެހޭ ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި އެބަ

ގައި އަުޅގަނޑަްށ މާއްދާ ވަނީ. ދެވަނައަށް މި މީހާގެ ސިނކުޑި ބާލީޢު މި އަހަރު ފުރުނީމާ ޙަޤީޤަތުގައި އެ

އަާރ ށްމު ޝަުރތެއް. އަޅުގަނޑު ހިތައްބުއްިދ ސަލާމަތުން ހުރުން. މިއީ ވަރަށް މުހި ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެްއ ސިފަައކީ 

ބާަވއޭ. ެދން އެއަށްފަހު މި ގާނޫނަށް  ރުންގެ ގަިއަގއި މި ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތިއްެބވި މެންބަ އި ނިމިދިޔަ ކޮމިޝަންގަ

ގާނޫީނ  ،ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅޭ މެންބަރުންނަކީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަށް ިސފަވަނީ މި މުއްގެނެވޭ އެންމެ މުހި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ޯކޓެްއގަިއ ހުރިހާ ހިނދަކު މުގައި ދެމިޤާމަ ބޭފުޅަކު އެ އެ ،ވާނަމަ ވަކީެލއް ކަމުަގއި

ރވިސް ސަ ހިނގައްޖެ ޖުޑީޝަލްނަށް ފެނިގެންއަުޅގަނޑުމެން ،ނުދޭ. ނަމަވެސްކުރުުމގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެންވަކާލާތު

ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮުތަގއި ސެންޓަރ  ،ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅި މެންބަރު 18ކޮމިޝަނަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން  150ދެކޮޅަށް  އާިކޔާ ުކންފުންޏެއްގެ ވަކީެލއްގެ ގޮތުަގއި އެމް.ޕީ.އެލް ޕްރައިސަސް އެންޓަރ

 ،ރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުގެ ގޮުތގައި އެއް ުދވަހު ހުރެފައިސަ ޖުީޑޝަލް ،ން. ވަކީެލއްގެ ގޮތުަގއިތަ ކުރިވަކާލާތު

މީހަކު  އެހެންނޫނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރިމަްއޗަށް އެ ،ންގެޟީ ޤާޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ވަކީލެއްގެ ގޮތުަގއި ކޯޓުތަުކގެ 

ގާނޫނުން ގެނެސްދޭ އަނެއް  . އާދެ! މިށްްއގެ ތެރެއަށްތޯ އެ ފަނޑިޔާރަހުއްޓި ހުރީމާ އެ ދެވެނީ ިކހާބޮޑު ނުފޫޒެ
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ގޮތުން މައްސަލަެއއް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ެއއްވެްސ  މިޝަނުން ނިންމާ އެއްވެސް ނިންމުމަކާ ގުޅޭ ކޮމި، އިޞްލާޙަކީ

ނުވުން. މިއީ ލިބިގެން ށްއަދި އެއްވެސް ފިަޔވަެޅްއ އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް ޯކޓުތަކަ .ކޯޓަކަށް ހުށަނޭޅޭ ގޮތަށް އޮތުން

 ށް މި ގާނޫނު ވުޖޫދަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހިންގުމަށް ލިބިދޭ ބާރެއް.  ކަމާއި މިނިވަންަކމާއެކު މި ކޮމިޝަންއްލުޤިމުސްތަ

 މް ކޯުޓންޕްރީސު އްތަ އައި ަމސައްކަތް  ކުރަމުންޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުންޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީ ،އައުމާެއކު

ެއޅުމުގެ ބާުރ ވެސް ޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭަޓރ ކަނޑަޖޭ.އެސް.ީސގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ލިބިގެންދާނެ. އަިދ ޖުޑީ ،ނެއްޓި

ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަންގެ ކުރާ ގު ހުގީތަ ހެޅޭ މައްސަލަތައްއިތުރަށް ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ހުށަލިިބގެންދާނެ. މީގެ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް

 ،މިހެންވުމުގެ ސަބަބުންޝަނަށް ލިބިެގންވޭ. ވެސް ކޮމި އްޔަްނކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރުޢަބޭފުޅަކު  މެންބަރުން ނޫން އެހެން

އެ ފަންނެއްގެ މީހަކު އެ ކޮމިޝަނަށް  ،ކި ަވއްތަރުގެ މައްސަަލތަކުގެ ބާވަތުންއެށަހެޅޭ ތަފާތު ޝަނަށް ހުކޮމި

ން ވެސް މުއަުޅގަނޑު ނިންމާލަ .ޔާރު ވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އްޔަންކުރުމުގެ އިޚްތިޢަ

ޢަދުުލވެރި ފަނޑިޔާރުގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ދޭ އިންސާފުވެރިއަުޅގަނޑުމެން މިއެ ،ދިވެހި ރަްއޔިުތން ،ދަންނަވާނީ

ތަްއ އެދޭ ތަރައްޤީތަކުގެ މަޝްރޫޢު ތިއްޔިތުން . އަދި ފުވަްއމުލަކުގެ ރަވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެްއަގއި ލިބިގެންދާނޭ

 ންކަން އަުރވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޤީކަމުގެ ޔަައވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ވެސް ވަރަށް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 هللا.އަޙްމަދު ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބާރަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ންބޮުޑވުން އިންތިހާއަށް `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ކަ

މަސައްކަތުގެ ތެެރއިން  ދާހުން ކުަރމުންޓަކައި މި މަޖިލީލާޙުކުުރމަށްޞްކަުމގަިއވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އި  އޮތް ެއއް ާދއިރާ

ެއ  ލާޙެްއ ހުށަހަޅައިޞްޖޭ.ެއސް.ީސގެ ގާނޫނަށް އި .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ސްުދވަ އެއްމިއަދަކީ ެވސް ފާހަަގކޮށްލެވޭ 

ަރއްޔިތުންނަށް ޝަުރޢީ ދާއިރާގެ ކަންކަމުަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތް ބޮޑުތަނުްނ  ،ފުރިހަމަވެ ވުރެގާނޫނު މިހާރަށް

މި ބިލުން  .އަދި އެދޭ ގޮތް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ،ބޭނުން ނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ެވސްދިއުމަކީ އަުޅގަރަނގަޅުެވގެން

އަުޅގަނޑު ކަްނބޮޑުވާ ބަެއއް ކަންަތއް ެވސް  ،ާވއިރުަގއިކުރަން ހުށަހަޅާފައިލާޙުޞްގިނަ ކަންތައްަތކެއް އަުޅގަނުޑމެން އި

ލަތަށް ހާގޮތުަގއި މިހާރުގެ  ރާކުލާގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުހަމި ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރު .އެބަހުރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ .ތެރި ރައީސްރިޢާޔަތްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި އެަބވޭ. އިްއޒަތް

އްޔާ އެތަުނގެ ދަށުން ވެއްޖެ  ނޫނީ ،އި ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން އެއްކޮށްަލއިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނާޖުޑީ

ޝަލް އެކަޑަމީއަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެބަ އެއާއެކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖުޑީހިންގޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާއިރުގައި ދެން ހަމަ
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ގޮުތގެ ވާހަަކ  ނޫނީ މުވައްޒަފުންނަށް ވާ ،ގޮތަކަށްތޯަސސާ ނޫނީ އެތަން ހިންގަމުންދާނީ ކޮންލަންޖެހޭ. އެ މުއައްވިސްނާ

ހި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ޗެެދން އެތަނަށް ވެގެންދާ ގޮތަކާ އެއް ، . އެހެންނަމަވެސްއެބަޮއވޭ

ައޅުގަނަޑށް މި ފެންނަނީ އެކިެއިކ  . ރައީސްންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރިނޫނީ މި ބިުލން އެބަ ސާުފވާ ،އެންގެންޖެހޭ

ހަދަމުންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  އިއެކި ތަންތަނުން ހިންގަނަންނަމުގައި އެކިެއކި އެަކޑަމީ ހަދައިގެން 

ސިީޓގެ ބިލު ރވައަުޅގަނޑުމެންނަށް ޔުނި ،ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެކުކޮށްލުުމެގ ގޮތުންނާ ސާއްހިތަޖުރިބާއެއް 

ފުޅުންގެ ިވސްނުންފުޅުަގއި ބޭ އަދި އެ ،ށް ެވގެންދިޔަކަދިޔައިރުަގއި ެވސް ބައެްއ ބޭބޭފުޅުންގެ ހުށަެހޅުމަސާކުރަމުންދިރާ

ވެސް ބޮަޑކަށް އެ ެދވޭ ޚިދުަމތްތައް ވީހާ  ،މިފަދަ ހުރިހާ އެކަޑަމީަތއް ެއއް ފުރާެޅއްެގ ދަށަށް ގެނެސް، ކަމެއް ެއއީ ހުރި

ނޫީނ  ،ިސޓީެގ ތެރެއިން ހިންގޭނެ ގޮތަކަްށ ކަންކަން ފަހިވެަފއިރގޮތަށް ޔުނިވަތާ އެއް ބޭނުްނވާ ގޮ  ދާއިރާއަކުްނ އެ

މާ ސްނާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކޮށްލުން އެއީ އޮތުން. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ގޮތުން ވި އިބައްޓަންވެފަ

ހެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ އެހާމެ ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވެދާނެ ،ނޫންހެން. އަދި އެއީ މުހިއްމު ގޯސްކަެމއް

 ތި އެހާ ރަނގަެޅއްޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ކަްނަކން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން ކަނޑައެޅިަފއި އޮތީމާ ައޅުގަނޑަށް އޭ

 އި އަދި އެ މީހެއްގެ އަބުރު ގެއްލުމާއި މީގަ  ،ން ސާބިތުވުމާއި ނުވުމާޝަރީޢަތަށް ކަންކަ .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ެއ  ،ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސްިއ އެތައް ކަމެއް ހިނގާފަފަދަ  ތަފާތު ކަްނކަމެއް. މީހެްއގެ އަބުުރގެއްލޭ ގިނަވަރަށް ހުރޭ 

މުތަކުގައި ތިއްަބާވ ޤާމަމިފަދަ  .ުޙކުމަކާ ހަމައަށް ުނޮގސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ތަށް ސާބިުތވެކަންކަން ޝަރީޢަ

ހައިބަތުހުރި ބަޔަކަށް  ،ޝަަރފުވެރި ،އަބުރުވެރި ނަކީ ބޭފުޅުންޓަކައި އަދި އެތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްހާނަޒާ ގެބޭފުޅުން

ނުވިޔަސް އެކަީށގެްނވާ ނޫނީ މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ޓަކައި މި ދެންނެވި ޮގތަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުމަށް

ހުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެީއ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީ މުތަކުގައި ތިބުންޤާފަދަ މަމިގެއްލިަފއިވާ މީސްމީހުންނަކީ  އަބުރު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަސަްއކަތްުކރަމުންދާއިރުގައި މި ދެންނެިވ  .އުފެދޭ ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުގަނޑަށް ުސވާލު

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެީއ ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ެވގެންދާނެ މަގުން ވިސްނާލުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ގަ

 އިޞްލާޙުަގއި ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ފާހަަގކޮށްފައިާވއިރުަގއި ހަމަ އަުޅގަނޑުެމން މި ދެންނެވިހެން ކޮމިޓީ ކަމެއް. މި

ނާލަންޖެހޭ ބައެއް އެހެން މާއްދާތަްއ މި އިޞްލާޙާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގައި ވިސްމެދު ނޫނީ  ލާގައި މި ބިލާޙަމަރު

 ނެ ކަމަކަށް ހަމަ ހުރިހާ މާއްދާތައް ފާހަަގކޮށްލުމަކީ ކުެރވޭ ތުެގ ތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި ަވގު

ދެންނެވި  ނުވާތީ ައޅުގަނޑު މާއްދާތަަކަކށް ނުދާނަން. އެހެންވީމާ، ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގަިއ މަސަްއކަތްކުަރމުންދާއިރުގަިއ މި

ވިދާނެ ކަންތައްތަކާ މެދު ްއޔާ އިތުރަްށ ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ކުރެވެއްޖެ ނޫނީ ،ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންަތއް

 އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ،ިއގަތުމަށް ދަންނަވަމުންޑަ ވިސްނަިއވަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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 ވަޙީދު.هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދުޢަބްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ބައެްއގެ ގޮުތގައި ފާހަަގވެގެންދިޔަ އަތްނުލެވޭނެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްެޔއާ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޔާަރކަށް ެވްސ ާރއްޖޭެގ ޮކންމެ ސަރަހައްދެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ފަނޑި .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްައކީޝަރީޖުޑީ ދާއިރާެއއް

ކުރުވިގެންދާނެ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާްޒ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ އެސް ދި ޤާޟީއަކައަ

މުހިއްުމ  އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން ،ޖޭ.ެއސް.ސީއަށް މި ހުށަހަޅާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަކަކީ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ފަހުމީ

ާގނޫނީ އުސޫލު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅިފަިއާވ  ނިޔަުތގައި  ހެޔޮށްވަރަ ލާޙުތަކެްއގެ ގޮުތގައި.ޞްއި

 ގެށް ނޭނގި މަރުވެ ގެއްލިިދޔަ މީހުންާރއްޖޭަގއި އެކި ގޮތްގޮތަ .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްލާޙުތަކެްއގެ ގޮތުަގއިޞްއި

 ގެ ބައްޕަ ކޮންމެهللاރިޟްާވން ޢަބްދު ލާތަކުން އެ ދަނީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން.ޢާއި ޓަކައި އެޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް

ދުވަހަކު އަުޅގަނޑު ކައިީރަގިއ އެދޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑިަޝރީ އަވަހަށް ިއޞްލާޙުެވގެންދާން. އެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް 

 .ދުވަހަކު ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން ެއބަދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮންމެކެނޑިނޭޅި ޓަކައި އިންޞާފު ލިބުމަށް

ިދޔުމަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. މި ިއގަނެގެން.ސީ ފުރިހަމަ ގޮތުަގިއ ހިނގަޖޭ.އެސް

ކުރާ މަސައްަކތުން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެްއގައި ތިބި ފަނޑިާޔރުންގެ ވެސް ހުރި ސުލޫކީ  މަޖިލީހުން މި

ރީޢަތްތަެކްއ ޝަފުވެރި ސާިއން ށްދިވެހި ަރއްޔިތުންނަ ،އް ބެލިއަދި އެެހނިހެން މައްސަލަތަ ިއ،މައްސަލަތަކާ

ޖަލްސާ  ،މި ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙުގެ ތެރެއިްނ މިހާރު ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ދިމާވާ  .ދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްލިބިގެން

 .ން ޖަވާބުދާރީކުުރވޭނެބޭއްވުުމގައި ދިމާވާ މަްއސަލަތަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ. އަދި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރު

ޖަވާުބދާރީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުެރިވގެންދާނެ. އަދި އެާއއެުކގައި ވެސް ކޮންމެ ކޯޓެއްަގއި މަސައްކަްތުކރާ ފަނޑިޔާރެއް 

ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ ސީޙައްުލވެގެންދާނެ. ޒަމާނީ ވަ ދަތިތައް ޓަކައި ދިމާވާ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ަމއްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް

ން ނިންމާ ފަހިވެގެންދާނެ. އަދި ެއާއއެުކގައި ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީ ށްމައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަވެްސ އިން ޛަރީޢާ އިްލގެ އީ.މެ

އެ މައްސަލަ ބެލޭ ފަނޑިޔާރުގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ  އި،މައްސަލަތަކުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަަތއް ދިގުލަ 

ުމ އްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ވަރަށް މުހިދިޔުން ހުއްޓުުވމަށްގެންދާކޯޓުތަުކގެ ތެރެއިން އެކަންކަްނ ލަސްވެ 

މައްސަލަތަްއ ނިމިގެންދާނެ. އަދި ެއއާެއކުަގއި އެ ފަނިޑޔާރުންނަްށ  އެ އިޞްލާޙެއް ގޮުތގައި ކޯޓުތަަކށް ހުށަނޭޅި

ާރއްޖޭެގ އަދި ޕްރީމް ކޯޓުން ވެްސ ރި ަރއީސް. ސުއިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިިބގެން އެބަދޭ. ިއއްޒަތްތެ

 ޖެހޭ ސިއްަކއަކީ ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގަިއ ޖެހޭ ސިއްކަ. އެ ސިއްކަ މި ކުގައިކޮންމެ ކޯޓަކުން ވެސް ނެރޭ ޙުކުމްތަ

 ރާއްޭޖގެދިވެހިފު ލިބުނުކަން އިހުސާސްެވގެންދާ ސިއްަކއަކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ސާނީ ރައްޔިތުންނަށް އިންވެގެންދާންޖެހޭ

ތަކާ މެދުގައި ރައްޔިތުން ޝައްުކގެ ނަޒަރަކުން ބެލިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި މްކުޙުކޯޓުތަކުން ނެރޭ 
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ފުވެިރ ސާަރއްޔިތުންނަށް އިން .ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުްނ ޖޭ.އެސް.ސީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނަގއިގަންނާނެ

 ކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޓަސިއްަކއެއް ލިިބގެންދާނެ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ޖުޑީަޝްލ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ގާނޫަނށް ހުށަހަޅާފައި އޮްތ އިޞްލާަޙށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަްށ ާތއީދުކުރަން. އަދި މި ހުށަހެޅި 

ގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައިވާ ޢަދުލުއިންޞާފު  19އެޖެންޑާ  ،ދަނީދޭހަވެގެންއިޞްލާޙުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ެއއަށް ވަަރށް އަހަމިއްޔަތުކަން ީދގެްނ  ،އިމުކުރުން ކަަށވަރުކުރާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ިމއަދުގެ ަސރުކާރުން ވެސް ޤާ

ޖުޑީޝަްލ  ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެކުރިްނ ފެނިގެންދިޔައީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތަން. ގެންދާކުރިއަށް އެކަން 

ގެންދިަޔއީ ޖުޑީޝަލް ވެސް ކިޔަމުން ަގއިއަުޅގަނޑުމެން އޭރު .ގޮތް ގެންދިޔަސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރަމުން

ޓުގެ އަތްދަށުަގިއ ޕްރީމް ކޯހުރިހާ ބާރެއް ސު އެ ިއ،ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށަށް ނަގަސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބާުރ ސު

ތަން. ައދި އޭެގއިތުރުން ޖުޑީޝަްލ  ގެންދިޔަކުރަމުންބާއްަވއިގެްނ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަން ކޮންޓްޯރލް

ނޫނުގެ އެތައް ަބއެްއ ގާއެ ، ގޮތުަގއި ޮއއްވާ  ގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގާނޫނަުކން އެއީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ތަނެއް

ޕްރީްމ ކޯޓުެގ ބެލުމުގެ ދަުށގަިއ ސު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށަށް ގެނެސްރުމަށްފަހު ސުލުކުތި ެއ ގާނޫނު ބާ ،ލުކޮށްތިބާ

 ،ވަނީ  ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙުަގއި މި މި ތަން. އަދިވެްސ މިއަދު އޮތީ އެހެން. އެއަްށފަހު މިހާރު ހިނގަމުންދާ

 .ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ދަށަށް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަންނާނެ 

މިއަށް ޢަމަލުކުރަން ނޫނީ  ،އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުގެނެސް ށް މި ގާނޫނަ ،އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ 

މިއަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮްނ  ިއ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ގެެޒޓުކުރަްއވަ

 ނޫނުގާ. ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ގެނުކުރާނެކަމުލު ތިކޯޓުން މި ގާނޫނު ބާޕްީރމް ގެރެންޓީެއއްތޯއޭ އޮތީ ސު

ބޭފުޅުންގެ އަތްމަްއޗަށް  ލުކުރުމަށްފަހު އެ ބާރު އެތިބާ ރައކުންކިޔުލަޕްރީމް ކޯޓުން ސާއެގޮތަށް ޮއްއވާ ސު

ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ ސު ،ކީއުޅޭ މައްސަލައަ  ދިމާވެގެން މިގުތު ވަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ތިބީ. އެ ނަންގަަވއިގެން

އެއީ މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ  .އަމުރުތައް މި މަޖިލީހުން ބަލައިނުގަތީ

މޭ. ބުނުން ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުނުކުރަބުނާޕްރީމް ކޯޓުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުބނަންކެރޭ އަުޅގަނޑުމެން ސު  ބައެއް.

 ކަމަށް ފުންޒަތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ އާދައިގެ އެތާނގެ މުަވއްންނަމަވެސް، ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި އެހެ
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އަމުރެއް ެއގޮތަށް އައިސް ތިމަންނަމެންގެ  ޕްރީމް ކޯޓުގެސު .ވާނެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ވާތީ އެ

އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނޫނީ އެއަށް ނޫނެކޭ ބުނަން.  ،ބުނީމާ ގޮތޭ ހަދަންޖެހޭނީ ނާދަށުގައި ތިބި ބައެކޭ. ތިމަންަނމެން ބު

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަނަކީ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ދަށުގައި އޮންނަ ތަނެްއެގ  ،އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް

މިގޮތަށް  ،ނޑަށް ހީވަނީ މި ބަދަލުގޮތުަގއި ކަނޑައެިޅގެންދާއިުރަގއި މިކަމަށް ވިސްނާލުން ަރނގަޅު ކަމަށް. އަުޅގަ

ނުކުރާނެކަމުގެ ކިހާ ގެރެންޓީެއއްތޯ އޮީތ ލުތިބާ މި ޕްރީމް ކޯޓުންގެނައުމުން އެއަށް ޢަަމލުކުރާނީ ނޫނީ ސުބަދަލު

 ޕްރީމް ކޯޓަްށ އެ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. މިކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ިމކަހަލަ ގާނޫނުތަްއ ހަދަމުންދާއިރުގަިއ ސު

ލުނުކުރެވޭނެ ގޮތަަކށް ކަންކަން ކުރުން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންެވްސ ތިންގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން މީތި ބާމީހު

ބިރުވެިރކަން މުިޅ  ިއ،ބާރު ދައްކަބޭފުޅުްނގެ  ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ އެ ކަމެއް. އަވަހަްށ ކުރަންޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭނެ

. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެކުރިން ފެނިފައި އެބަހުރި ނެވަމުންގެންދާރާއްޖޭގެ މިކަހަލަ ކޮމިޝަންަތކަށް ފޯރު

ޕްރީމް ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ސު ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިްޓސް ޮކމިޝަނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މިހެން

ބޭފުޅުންގެ  ނގައި ވެސް އެތާ  އޮތް ތަންތަނަށް ހަދާލި ގޮތްގޮތް. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް ގެން އެ ަވއިކޯޓުގެ ނުފޫުޒ ފޯރު

 ،ޕްރީމް ކޯޓުގެ އަތްަދށަށް ނެގުން ކަމަށް ވާތީ ބޭފުޅުްނގެ ފިކުުރވެސް ހުންނާނީ އެ ބާރު ސު އެ ،ެވސް ވިސްނުން

ވާތީ އަުޅގަނޑު ިޚޔާލަށް  ނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން އެއީ ރަނގަޅު ކަަމކަށްގާހެުދމަށްފަހު މި  ތެއްގޮ ނުކުެރވޭނެ އެކަން

 މާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޚިޔާލު ައއިއެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްިއއްޒަްތތެރި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ގެންާދ  ގެ އިޞްލާޙުުކރުމަށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަމުން މިފަނޑިޔާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު އަްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަަވން. ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ އެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިްތވަރަްށ 

ެވސް މި  ގެ ރަނގަޅުކުރުަމކީ ހަމަ ޔަޤީނުންމި ފުރުޞަތުަގއި ސާބަސް ަރއްދުކުރަން. އާެދ، ފަނޑިޔާރު ހަމަ އަޅުގަނޑު 

ނޫނު ވުޖޫދަށް ގާކަމެއް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ މި ،އުމުގެޤަ

ކުިރ ގުދީސްތައެ ރައީސް  އިލައި ނޫނު އެކުލަވަގާގާނޫނެއް ހެދުމަށްފަހު އައި ހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

ފެށިގެން ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތައް އެަތއް ގުނަައކަށް އިތުުރވެގެންިދޔަ. ރަްއިޔތުން އެދެމުންދިޔަ އެދުންތަްއ  ހިސާބުން

ން ނިންމި. އެހެންނަމަވެސް، ނޫނީ ކޮށްފައި ހުރި ޝަކުވާތައް ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް އެ ރަްއޔިތު ،ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް

އެއް ފޮނުަވއިގެން. ދެންމެ . ސަރކިޔުލަރޕްރީމް ކޯޓުން އެ ގާނޫނުގެ ބޮޑު ަބއެއް ވަީނ ނިގުޅަިއގެންފަސު ،ހިތާމައަކީ
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ބައެްއ  ބޮޑު ގެދުވަެހއްަގއި އެ ގާނޫނު އެްއ ފޮނުވައިގެން އެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވިހެން ހަމަ ސަރކިޔުލަރ

 ށް އެ ގާނޫނު ހަދާކަައޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި  ،ގެ ިއތުރުންޕްރީމް ކޯޓަްށ ދީފައި އޮންނަ ބާރުސު. ލީށްއުނިކޮ

އޮންނަނީ.  ހަމައެކަނި އެއަށް ބަސްބުުނމުގެ ފުރުޞަތު މި ؛ނުކުރަން. ފުށުއަރާ ގާނޫނުތައް  ަހވާލެއް  ސުޕްރީމް ކޯޓަކާ

ލުުމެގ ރިހާ ކޯޓެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އަތްދަށަށް ހު ،ގޮަތކީ ކުރި  އެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިކަން

 ،ބޮުޑ މާއްދާއެއް ނަަގއިގެންަފއިއޮތް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން އޭރުގައި އޮްތ ގާނޫނުގައި ވަކިން ވިސްނުމުަގއި 

ދެން ހުރިހާ މީހުން.  މީހުން. ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަނީ ެވސް އެ ފަނޑިޔާރުން ތަންތަނަށް ޢައްޔަންކުރަނީ ވެސް އެ

ސާުބން ފެށިގެން ައޅުގަނޑުމެްނގެ ހި ައއިއެްއޗެްއ ެއއްތަނަކަށް އަނެްއާކ އެްއކޮށްލަިއގެން މަަސއްކަތްުކރުމުގެ ިވސްނުން 

އޮތީ  ވާ ިއްޞލާޙުގައި އަލުން މިހުށަހެޅިފައި އުޅެނީ ޯގސްެވގެން. އެހެންނަމަވެސް،  ގެަތއް މިހާރު މިފަނޑިޔާރު

ކުރުމުގެ ގޮތުން އަނބުރާ ޢަރިކަން ރުޖޫ ކު ންޚިލާފަށް ޙަޤީޤަތުގައި ުސޕްރީމް ކޯޓު ީސއާނޫނުއަސާޤާއަޅުގަނޑުމެން 

. އަށް ދިނުަމށް އަނެއްާކވެސް ނިންމާފަ.އޭއޮތީ އެ ބާރުަތއް އަެނއްާކވެސް ޑީ.ޖޭ ގެނައުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުެމން މި

ެގ ބޮޑު ތަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނިޑޔާރު އެހެންވީމާ، އެހިސާބުން ފެށިގެން އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުަރނީ ވަރަށް

ކުރާ އެންމެންނަށް އަނެއްާކވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ، ވިސްނުމުަގިއ މަސައްކަތް ގެއިޞްލާޙުކުރުމު

ގެަތއް ަރނގަޅުކުރަން މި މަޖިލީހަށް އަުޅަގނޑުމެން ފަނޑިޔާރު ،ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ިމ އިޞްލާޙެއް

އުޅެީނ ެއކި ަތންތަނުން އެކި ގާނޫނުތަްއ  ފަހަރާ މިއުޅެނީ. ަތފާތު ގިނަ އިޞްލާޙުތައް ެއއް ހުށަހަޅައިގެން މި

ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކިގެން. ައޅުގަނޑުމެްނ  މު އެއްއްެގ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ އެންމެ މުހިފަނޑިޔާރު  ،ރަނގަޅުކޮްށގެން

 ފަނޑިޔާރުން ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިކުރާ މަސައްކަތް ،ހަމައެކަނި ނެތް ބުނެވާކަށް

ކަެމއް ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑީޝަލް  ގެ ރަނގަޅުވާނެމިކުރާ މަސައްކަތަކީ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރު

އެަބ ވެްސ ާޤނޫނުއަސާސީއަްށ  ،ގޮތް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ،ގޮތް އިލާެއކުލަވަ އެބަ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވެސް 

ކަމެްއ  ލަ ގޮތެްއަގއި ހުރިހާއެހެްނވީމާ، ޖުމުކުރަން. ރަނަގޅުގެތައް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ އަޅުގަނުޑމެން ފަނޑިޔާރު

ދެން ފަނޑިޔާރުްނގެ  ،ފައިލާ ބަަލއި އްަޙއްޤުތަ ަފނޑިޔާރުންގެ ،ލާަފއިއިކުރާއިުރގައި ހަމަެއކަނި ސުޫލކީ މައްސަލަ ބަލަ

ުކރުމެއް ނޫން. ފަނޑިޔާރުގެ ޅު ނޑިޔާރުގެ ރަނގަފަދި އަުޅގަނޑުެމން އަ ފެންވަރު ބަލައިލާފައި ދޫޮކށްލުމަކީ

ޙުކުރަންޖެހޭ. އާދެ! ސާސީ ވެްސ އިޞްލާއައެބަ ޤާނޫނުއަޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަ ނީބޭނުން ކަމަށް ވަ ންރަރަނގަޅުކު

ން ނަގައިގަތް ޓުޕްރީމް ކޯސު ،ނުން އެބައިގާނޫ ޤަތުގައި އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެންގެފަނޑިޔާރުންނަށް ޙަޤީ

ދާަގއި ނޯވޭ ވަނަ ާމއް 151ީސެގ ސާ. ޤާނޫނުއަ ވޭއި އެަބއޮގަ ނޫނުއަސާސީ ބައި ނަަގއިނުގަެނވޭނެކަން ަކނޑައެިޅގެން ޤާ

ޔާރުންގެ ސުޫލީކ ޢައްޔަންކުރާކަށް ނޯވޭ. ފަނޑި ތަނަށްގިނަ ކަންތައްތައް ކުާރކަށް. ފަނޑިޔާރުްނ ތަން ފަނޑިޔާރުން މާ

 ވަނަ މާއްާދގައި މި  151 ގެ ފަނޑިޔާރު .ކީމިތިބީ ށްނަައޅުގަނޑުމެންމައްސަލަތައް ބަލާކަށް ނޫން ފަނޑިޔާރުގެ 

އޭނާ  ،ރުމަށް އޭނާ ހުރިހާ ވަގުތެްއަގއިކުފަނިޑޔާރުކަމުެގ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާ ކޮންމެ ފަނޑިޔާަރީކ ވެސް ،ނީނައޮން
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ގުތެްއ ދާންޖެހޭނީ އެ ވަ ، ހުރިާހ . އެހެންވީމާގައި ާވންވާނޭމުކަ ކުރާ މީހެއްޞްޞީޚުގުތެއްަގއި ތަވަހުރިހާ 

 ދާން. ސްވެ މާރާތްކުރަންއިތަންތަނުެގ ނުންވޭ އެބަ ކޯޓުަތއް ބޭ  ބޭފުޅުންމިޚިލާފަށް  ގައި. އެކަމަުކ، ެއއާތައްތަކު ކަން

 ށް ، އެހާވަރަބަޔަކަށްތޯ ބަލަންެވސް ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިސްނުން އެބަޮއތް. އެހެންވީމާމާރާތްކުރާ ބިޑު ދެނީ ކޮންއި ،ބިޑު

ހަމަޔަީޤނުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކުރާ ތަެނއްަގއި ތިިބ ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް ތް ނަަގއިގަންނަން އުޅޭ މަސައްކައްބާރުތަ

، އިންސާފު ހޯދައިދެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން ވަިކ ނުދެވޭނެ. ެއހެންވީމާދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް އިްނސާފެއް ހޯދައެއް

އެ އުސޫލުތަުކގެ މަތިން ކަންކަން ކުރޭތޯ ބަަލން ތިބި ފަރާތްތައް އެކަން  ،އަެނއްާކވެސް ަކނޑައަަޅއި އްއުސޫލުތަކެ 

ލުުކރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއްުމ ގަބޫލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ޞްނޑު ދެކޭތީވެ މި އި ގަރުދީގެންކަމުަގއި އަޅުކުރުމަށް ބާ

 ފަނޑިޔާރުންނާއި، އަދި ައޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ . ރަނގަޅުކުރުމަށްއްއިޞްލާޙެއް ފަނޑިޔާުރގެތަ 

ދިވެހި  ،ބޫލުކުރަނީ ރަނަގޅު ފަނޑިޔާރުެގއެއް ގައަޅުގަނޑު އިުރގައި   ރިހަމަވެގެންދާގޮތުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާުޙތައް ފު ގުޅޭ

 ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ކައެއް އޮންނާނެ ގެ ފަދަ ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރު  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ސިއުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާ ފުށީއްޅުދުރި މެންބަރު. ކުޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ސިއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޔާ ކުޅުދުއްފުށީ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! މި އިޞްލާޙަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަްށ ެއދިގެން ައޅުގަނޑު މި ހޯީދ 

ރާ ދަތުރުގަިއ ޝަރުޢީ ކު މި ން މުކަމުގެ ބޮުޑކަމުން. އިްނސާފުގެ މަގަށް އަުޅގަނޑުމެހިއްސް މިކަުމގެ މު ވެޙަޤީޤަތުގައި 

 ސް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން. އެނގިަލއްވާނެ ވެނަށް އްޔިތުންކަތްތަކަށް ދިވެިހ ރަމި ކުރެވޭ މަސައް  ޙުކުރުމަށްޒާމު އިޞްލާނި

ތްދަށުަގއި. އެ ބޭފުޅުންގެ އަ ރީމް ކޯޓުގެޕްދިޔައީ ހުރިހާ ކަމެއް ސު އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެން މި 5އާދެ! މި  ،ފަދައިން

ނަމަ އެ މައްސަލަތަުކގައި ވެސް  އަދި އިސްތިޢުނާފުކޮށްފި ،މައްސަލަތައް ބެލުން ވެސް ޭޖ.އެސް.ީސގެ ދަށުން ނަގައި

 އަށް ކަނަޑއަަޅިއގެން ތިބި ދުވަސްތަކެއް ނިިމގެން މި ލަކަމަށް އަމިއް ނިންމުން ނިންމާނީ އެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފަހުގެ

ވެސް މުހިއްމު އަދި އެހާމެ ފައިދާކުރަނިިވ  އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް ށަހެޅިގެންދާމި ހު އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު  ޔައީ.ދި

އި ެއ ބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތްތަްއ ގަ ކަންތައްަތކު ފަނޑިޔާރުންގެ  ،ންހަގަކުރައަުޅަގނޑު ހަމަ ފާ ،ތުން. ެއގޮއިޞްލާޙެއް

 ެއީކގައި ފަނޑިޔާރުްނގެއަދި ހަމައެއާ ،ކޮށްޢަމަ ރުޖޫ ހަ .އެސް.ސީގެ މައްސަލަަތއް ބެލުން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ައލުންޖޭހަމަ 

ނުވުން ފޮނުވާފޮބޭފުޅުން ަމޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ކީ މައްަސލަތައް ބަލައި އެމައްސަލަތައް ސުލޫ 

 ެއީކގައި. ހަމައެއާއޮތީ ހަަމޖައްސާފަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އިސްތިޢުނާފުކުެރވޭ ގޮތަށް މި ޔަވައި އެހެންފި
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މި ކަމަށް މަޖިލީހެއް އުފައްދާނެ  ޑިޔާރުންގެ އިސްތިޢުނާފުއިސްތިޢުނާފުކުރީމަ އެ މަްއސަލަތައް ދެން ބަލާނެ ފަނ

ކީ މި ނިޒާމު ަގއި މިއަދު އަުޅގަނުޑެގ ކޮންސަރނައެަބވޭ. މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަަލއިލާއިރުބުނެފައި ޙުަގއި އިޞްލާ

ްލ ޝަޖުޑީ ންނަނީްނ މި އޮދަށުއޮތް ގޮތް. ެއގޮތުން ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ފައި މިލެވިއިމިވަގުތު ީމގައި އެކުަލވަ 

އިސްތިޢުނާފު  އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަނުން މި އުފައްދަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އި ޖުޑީޝަލްގައެކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. ހަމައެއާ 

 އޮތީ. އެ ެއކީެއއާއެންމެ ރަނގަޅަށްާބވައޭ ހަމަ ،އަރާށް ހިތަށްފަހަރަ ބައެއް  ހަމަޑު، ައޅުަގނމަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ

ީކ ހަލީޖިމަ ނުެގ ދަށުން މި އުފައްާދ ފަނޑިޔާރުންެގ އިސްތިޢުނާފުޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަހަމައެއާިއއެީކގަިއ 

ެލވޭ ަމޖިލީހެއް. އިްއޔެަގއި އަުޅގަނޑު ވާހަކަެދއްކިން މި އަދަދު އިއްާކވެސް ފަނިޑޔާރުންެގ މައްޗަށް އެކުަލވައަނެ

 ދަންނަވަން ސް، ައޅުގަނޑުމަވެ ދިމާވެދާެނ މައްސަލަތަކަށް. އެހެންނައަޅުގަނޑަށް އެހާ ޮބޑަށް ކަުމނުދާތީވީމަ އެކަމަށް 

ެކއް އަެނއްާކވެސް ތައަދި ދަށު ކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރުން ީރމް ކޯޓުންނާއި، ހަިއކޯޓުންނާ ޕްސު ،ައކީަހކައުޅޭ ވާ މި

ލުގައި ކިހިނެއްޯތއޭ ވާީނ ބަދަ އަޅުގަނޑުމެން މި ޢައްޔަންކުރަނީ އިސްތިޢުނާފުކުރާ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން. އޭގެ

ތްތަކެއް ެއ ފަނޑިޔާރުން ނޫން އެހެން ފަރާ ،ބޭރުެގއޭ ިމ ދަންނަވަނީ ،ރުގެ އެހެން ފަރާތްތަކުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭ

ިތބި ރިޓަޔަރޑް ފަނޑިޔާރުން އެބަން. މިސާލަކަށް، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ބުއިސްތިޢުނާފު މަޖިލީހުގައި ބޭތިއް

އެަތއް ތަޢުލީމީ  ،ތުން ވެސް ބަލައިގަންނަ އިއްޒަތްތެރިން. ހަމަ ރެޕިއުޓެޑްލަދައު ހަމަ ،ޔަސްވި  ނޫންކަމުގައި

އެއީ އަުޅގަނޑު . ހަމަ ވެދާނެ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަމަކަށްެއއީ ލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބޫގަ  ޑުންތަކެއް. އަުޅގަނޅުބޭފު

އަެނއްކާ އިސްތިޢުނާފަށް އައިމަ  ،ން ބަލާފައިސް.ސީއެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭ.އެ ،ންހެހަގަކުރިއިްއޔެަގއި ހަމަ ފާ

ދޭތެރޭގައި  މިކަމާ ، އަޅުގަނުޑ ހަމަ އެހެންވީމާ ާވނެ.ނުކަށް ދިމައެއްދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް ެވސް އޭރަ

 .  ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާށްޓަކައި ވަރައި. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށްގަލާން ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަދެވިސްނަވާލަެދއްވުމަށް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާހީމް ޝަރީފް. ބްރި މެންބަރު އިމަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެ ބަރު.ންރި މެއްޒަތްތެއްޔާ އި ޝުކުރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

.ީޕގެ ވަރަށް މުހިއްމު ވަޢުދެއް. ިމ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ އެމް.ޑީޝަރުީޢ ދާއިރާ ުނވަތަ ފަނޑިޔާުރގެ  ،ރަީއސްރި ތެތްއިްއޒަ

 ހޭ ފިޔަވަޅަކީ ޖުޑީޝަލް ޖެޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަންރުޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޝަ  ،ކައިޓަފުއްދުމަށް ވަޢުދު

ަތކަށް ގޮ ްއޔަތު މިހާރަށްވުރެ ސާފުވާނެލިއެ ކޮިމޝަނުގެ މަސްއޫ ،ަލއިއިސަރވިސް ކޮމިޝަން އަލުްނ ރުކުރުވަ

 ން ޑިޕާޓްމަންޓް ށުނޫނެއްގެ ދަގާ ފާސްކުރި ންއޮތުންކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެެކން. ހަމައެހެންމެ މީގެ ކުރިން މި މަޖިލީހު

ދާ މާއް ބެހޭ ެއކަމާ ނޫނުގެގާއެ  ،ވަނިކޮށްއުފައްދާފައި  ޝަން ވަކި އިދާާރއެްއގެ ގޮުތގައިރޭ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓް
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ޕްރީމް ސުއަިދ  ،ތަުކގެ އިާދރީ ހިންގުމާިދއުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ކޯޓުގެންކޯޓަށް ގެންދިޔަރީމް ޕްއުވާަލއްަވއި ސު

ެއ ކަންކަުމގެ  އި،ފުށުއަރަ އަދާކުރެްއވުމާ ިލްއޔަތާއި ވާޖިބުއޫެގ މަސްމުކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުން، ފަނޑިާޔރުކަމުގެ މަޤާ

. އަުޅގަނުޑ ފަރެވިީނ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގިއ ތަޖުރިބާކުނަތީޖާ ނުކުމެގެންދިޔަ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަ

މިހާރު މިހިނދުން މިހިނދަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއްކަން ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަީކ  ،ބޫލުކުރަންގަ

 ،މާއިޢައްޔަންކުރު މަށްިޑޔާރުން މަޤާނފަ ،ކީ މަްއސަލަތަކާއިޔާރުންގެ ސުލޫޑިޤިއްލު ގޮތެްއގައި ަފނތަމުސް

ނޫނީ ބާރުތައް ލިބިފައިވާ ގާ ގޮތަށް އަދާކުެރވޭ ޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިްއޔަތު ރުުމގައި އެ ކޮމިކުވަކި

މިހިނދަށް  ،ގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީޅު ތަކުން އަޙުއިޞްލާ މި ގެެނވޭ ވުަމކީ. އާދެ! މި ގާނޫނަށް މިހާރު ކޮމިޝަނަކަށް

 ގެނެސްގެން ނޫނީ އިޞްލާޙު  ްސ، ދެން ހުިރ ކަންކަމަކީ ޤާނޫުނއަސާީސއަށްިއްއޒަތްތެރި ރައީއެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް. 

ވަރަށް ފުންކޮށް ެގންނަންވާނީ ޓަަކއި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙުކުރެވެން ހުރި ކަންކަމެއް ނޫްނ. އެ ކަންކަން ކުރުމަށް

ޤާނޫނުއަސާސީައކީ ައަވސްއަރަިއގެން ކުއްލިުކއްލިއަްށ  ބެލުމަށްފަހު. ނަިއ ދިރާސާކޮށް އޭެގ ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއިތޯސްވި

އެހެންވީާމ، ޮބޑެތި މައްސަލަަތއް ހުންނާނެ. ށް ވަރަ ދިމާވެދާނެ  ،ނަމަ އިޞްލާޙުކުރާ ޑޮިކއުމަންޓަކަްށ ެވއްޖެ

 މެުދގައި ފުޅާ  ގެސްޭޓކްހޯލްޑަރުން، ބޮޑަްށ ދިރާސާކޮށް ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސްަނއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކުޅެން ވާނީ ވަރަށް

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  .ންނުދެކެދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާކޮްށެގން މެނުވީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

އިޞްލާޙު މާއްާދއަކަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުން އަނެްއކާ މި ގާނޫުނގެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާުޅކުރަްއވައިފި

 ،އަުޅގަނޑުެމން ޖެހޭނީ އެހެން ފަރުވާެއއް ،މިހެން މިކަން ުކރައްަވއިފި ނަމަ ނުލާނެބާއޭ.އި ުއވަ  ނުވަތަ ބާއޭ ނުގެންނާނެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  ،ކީޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ ހޯދަން. އެހެން ޙައްލެއް މިކަމަށް 

މީދުކުރަން ެއގޮތަށް އްއަުޅަގނޑު އު  ން.ކުރަޤާނޫނުައާސސީގަިއ ބަޔާންކަން އުަފއްދަިއ އިދާރާެއއްކޮމިޝަންގެ ދަށުން 

 ،ހިތާމަހުރިވަރަށް އެހިސާބަށް މިކަން ެގންދިއުމަކީ  ،އެހެން މިދެންނެވީނުކުރައްވާނެ ކަމަށް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލު

ކަށް ނެ ސަބަބަކަމަށް ފަހަރެއްގައި ހުރަްސއެޅެން ދިމާވެދާ. އަދި ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުދެރަކަމެއް

ގެ ހިންަގވަން ތިއްެބވި އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރު  ،ބޫލުކުަރނީގަެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  ހިނަގއިދާނެ.ވެސް ވެގެން 

ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރު ކަމަށްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަރަްށ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޢަދްލުއިންޞާފުކޯޓުތަުކގެ އަދި 

ްށ އަދި މި ގާނޫނަ ،ބަހުސްކުރާ ަސބަބުތަކާއި ،ކުރާ ބަހުސާއިައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވިސްނާަވޑަިއގެން ފުންކޮށް 

އެފަދަ ފިަޔވަެޅއް  ،ކުރެްއވުމަށްފަހުގެންނަ ބަދަލުތައް މި ގެންަނނީ ކީްއވެގެްނކަން ެއ ބޭފުުޅން ރަނގަޅަށް ރިޢާޔަތް 

މިކަމަށް ފަރުވާ  ،ވިޔަސް  ށް ބަދަލުކޮްށގެން ކަމަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ުޅއްިވަޔސް އައެ .ށްކަމަ ނާޅުއްވާނެ

ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްއޮތް. އެހެންކަމުން، ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކަށް މިހާރު ހޯދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބަ

ޖުޑީޝަްލ  ،ރީ ބައިތައް ވަިކކޮށްކޯޓުތަުކގެ އިދާަވކިން ޚާްއޞަކޮށް  ،ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙު 

އޮތުމަކީ ައޅުގަނޑު އޮތް ގެަނުއމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ދަށަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 
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 ގޮތް ޖެހޭ ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަވަން. އެއީ ކުރިްނވެސް ެއކަން އޮތް ގޮތް. ެއަކން އޮންނަން

އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބާިއ ލާސްކުރަްއވަން ވާނީ ޚަަވގުެތްއ އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ފަނޑިޔާރުންގެ ހުރިހާ އި  އެއީ.

މަށް ވަގުުތ ކަޤާއިމުކުރުމަށް. އެހެން ކަން ކަން ކުެރއްވުުމގައި ަޢދްލުއިންޞާފުސްއޫލިއްޔަތު ުނވަތަ ފަނޑިޔާރުމަ

ުދވަހު  ގޮތުން ކުރީ ބެހޭ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ނުދެކެން. އާދެ! ސުލޫކީ މިންގަނޑާކަމެއް ދެއްވުމަކީ އެހާ ބުއްދިވެރި 

ފަނޑިޔާެރއްގެ ސުލޫކީ  ؛ވެސް އަުޅގަނޑު ެއްއޗެއް ދެންނެވިން. ހަމަ އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކެއއް

މައްސަލަތައް ސާބިުތކުާރ  މަދަނީޖެހޭނީކީ ޖިނާޢީ ހަމަތަކުގެ މަތީންނެއް ނޫން. އެީއ މިންގަނޑު ސާބިތުކުރަން

ވިތިން ރީޒަނަބަލް ޑައުޓް.  ،ނަމަ  ރަނގަޅުވާނެ. އެއީ އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވާ މަމިންގަނޑުން އެކަން ސާބިތުުކރީ

ރީޒަނަބަލް  ރީޒަނަބަލް ޑައުޓްސް. ެއހެންވީމާ، ބިއޯން ޖިނާޢީ މައްސަލަ ސާބިތުވަނީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބިޯއން

މި ވާހަކަ ވާނެ. އެޅެން ފިޔަވަޅު   ދޭތެރޭ ލަތްތަކުަގިއ އެ ބޭފުޅުންނާހާނުޖެހޭނެ. ޝައްކު އުފެދޭ ށްޑައުޓަކަށް ވާކަ

 ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޓަކައިއަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށްދެންނެވުމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

މި ގެނެޭވ ށް ގާނޫނަ ކޮމިަޝންގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

މު ފިޔަވަޅެއް. އްގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރަން އެޅޭ ވަރަށް މުހިފުކީ ރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިންޞާމު އިޞްލާޙުތަކައްމުހި

ބޮޑު އެއް ބޭނުން މި ބިލުގެ ސަބަބުން  ރަްއިޔތުން އަޅުގަނޑުމެން އިންތިާޚބުކުރި އެންމެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މުން، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ބޮޑަށް ުއފާކުރަން. އެހެންކަ އުފެދިގެން އަންނާތީ އެކަމާ އަޅުގަނޑު ވަރަށް

ރައްޔިތުންެގ ނަމުގަިއ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަށާއި، މި ބިލު ފަރުމާކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި ޝާމިލުިވ 

ިދވެހިރާއްޭޖގައި  .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްބާ ދަންނަވައި ުޝކުރު އަރިސްކުރަން. ޙައެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މަރު 

ކަމެްއ.  ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކިބައިން އެދުނުދިނުމަކީ ގެެއއް ހަދައިއިންސާުފވެިރ ފަނޑިޔާރުެގއަކީ ޑިޔާރުފަނ

ރަްއޔިތުން ެއދުނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުްނ އެްއކިބާވެަފއިާވ އިންސާުފވެރި . ންތައްބޮުޑ ެއްއ ކަ އެދުނު އެންމެ

ޓަަކއި ކޮށްދޭން. އެ މަަސއްކަްތ ަރއްޔިތުންނަށް ،ވިންއަުޅގަނޑުމެން ވަޢުދުެގއެްއ އެ މީހުންނަްށ ހޯދައިދޭން. ފަނޑިޔާރު

 ،ދާނީ ޢައްޔަންކުެރވޭ ވެގެންމި ބިލުގެ ސަބަބުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއަގއި އަދި ެއއީ މިނިވަން ބަޔަކަށް.  ،މެއްަގއި ނެތްޤާނުވަތަ އިންތިޚާބުކުެރވޭ ިސޔާސީ މަ

ކޮމިޝަންަގއި ެއ ގާނޫނީ ވަކީލުންެގ ތެެރއިން ހަމައެހެންމެ، ހަރަކާތްތެރިވެފައިނުާވ މިނިަވން ބަޔަކަށް. 
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ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަަރށް ނުވަތަ ވަކީލަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ގޮުތަގއި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު އެއްވެްސ 

މެ ން. މިފަދަ ކިތަމު އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއްއްމިީއ ވަރަށް މުހި .ކޯޓެްއގައި ވަކާލާތެއް ނުކުެރޭވނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ދޭ. ކަން ކަށަވަުރެވގެން އެބަމިނިވަން  ،ގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާވެޢަދްލުއިންޞާފުބިލުގެ ސަބަުބން މި ބަދަލުތަކެއް 

ބޮޑަށް  ކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްއެހެންކަމާއެކު މި ބިލަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 

 މުން ނިން 
 

 ން:ވުްއކެ ން ވާހަކަދެސަތުރިޔާ

ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2019ޖުލައި  3ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ޖަހާއިރު.  9
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