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 ދު ނަޝީދު(، ރައީސް މުޙައްމަމަޖިލީުހގެ ރައީސް؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ދެަވނަަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ދުވަސް( ައންގާރަ) 2020 ފެުބރުވަރީ 4

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آ وسول هللاالم على رالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަުރެގ  2020 ،މިއީ ދުަވސް. ަވނަ 4ދުަވސް. ދިނަށަ ނަކަތުން  އަންާގރަީވ  2020ފެބުރުަވރީ  4 ދަކީއަމި

ަވނަ ހަން ދި ރު މަހުޚިއާަވނަ އަހަރުެގ ުޖމާދަލް 1441 ،މިއީ ޖަލްސާ. ނަދެަވރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ތަމަ ދައުރުެގ ފުރަ

 މެންބަރުން. އިްއޒަތްތެރި  53ށް ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ތިއްެބީވ މަޖިލީހަަވުގތު މި ދުަވސް. 

 

3.  

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .2020/1/2އޖ/ އަީކ،ޖެންޑާ އެމިއަދުެގ 

 

 ރާރު ންޖެހޭ ބިލާއި ގަ ފުކުރަ ށް ތަޢާރަ މަޖިލީހަ    .4

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ާރރެއް އެބަ ތަޢާރަފުކުރަން. ަގއި ބިލަކާ 4އަޅުަގނޑަށް މިއަދު  .ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު

ން. ޢުލާންކުރު ޖެންޑާ އި އެ ދުވަހުގެ 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ، އިވާ މޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަހިންނަަވރު ދާއިާރިއެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް -4.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -{ 4.1} 

ެގަނއުމުެގ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ާގނޫނު ށް އިޞްލާޙު( އަތުެގ ާގނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12 ާގނޫނު ނަންބަރު

 ެގނައުމުެގ ބިލު. ށް ިއޞްލާޙު( އަތުެގ ާގނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ނަންބަރު 

 ،އްާވފަިއާވމެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -4.2

 . ދިެވިހ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ބިލު. ފުރަތަމަ އިްއުވން ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ބިލުެގ

 ،ޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއވާ ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -{4.3} 

 ފުސާނީ ޞިއްޙަތުެގ ބިލު. ތުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ނަޙަނީ ޞިއްނަފުސާ

ާގނޫުނ  ާވ،މަތިެވރި ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީުރ ހުށަހަޅުއްާވފައި  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން -{ 4.4} 

ާގނޫނު ނަންބަރު . މަ ކިޔުންެގނައުމުެގ ބިުލެގ ފުރަތަ ިއޞްލާޙު( އަށްތުެގ ާގނޫނުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ) 2016/12ނަންބަރު 

އާދެ! ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ެގނައުުމެގ ބިލު. ެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ތު އަޖިނާޢީ އިޖުރާ ) 2016/12

ބިެލއްެގ  2އެީއ  ބޭފުޅަކު ހުަށހަޅުއްަވނީ 2 ،އިޞްލާޙު 2ުތެގ ާގނޫނަށް އަޖިނާީޢ އިޖުރާ ،އިިވަވަޑިއަގންނަާވނެ

ށާއި މަޖިލީހަށް ެއއީ ކޮމިީޓއަ ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފެނިަވޑަިއެގންެނީވ ހިންނަަވުރ ދާިއރާެގޮގތުަގއި. 

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވނީ. ހަމައެއާެއކީަގއި މުޅި ޖިނާޢީ   ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ އިޞްލާޙެްއ ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ

ސަރުކާރުން  ،ސަރުކާރަށް ފެނިަވޑަިއެގން ކަމަށް ޑައިަގންނަާވތުެގ ާގނޫނަށް އިްޞލާޙު ެގންނަން ފެނިަވއައިޖުރާ

 ތިެވރި ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އެ ހުށަހަޅުްއަވިއދެއްަވނީ. ހުށަހަޅުއްާވ ބިލު މަ

 ން. ރާއްޭޖެގފުރަތަމަ ކިޔު ެގޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -4.5

 ހުއްުޓުވމަްށ އް ލިބޭ ެގއްލުންަތކާއި އަިނޔާތަތެރި މިޔަރުތަކުެގ ސަބަބުން މަސްެވރިންނަށްތަުކގައި އުޅޭ ނުރަްއކާކަނޑު

 .އޭެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ؛ޮގތުން ހުށަހަޅާ ަގރާރު ބެހޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމާ
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 ުވން:ްއކެ ކަދެާވހަ ރިޔާސަތުން

ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑުމެނަށް ލިބޭ  ރިޔާސަތުން އަންާގ އެްނުގން. އަޅުަގނޑު ހިތަދޫ ސްކޫލަށް ަވރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ

އެީއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކުރީަގއި ބޭނުންކުެރއްިވ  ،ކޮމްޕިއުޓަރު  60ތަނުެގ  މި ، ެއއީަވރަށް ބޮުޑ އުފަލެއް 

 ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެގންުގުޅއްިވ ކޮމްޕިއުޓަރު ެވސް ހިމެނޭޅ. ަގއި ކޮމްޕިއުޓަރުތައް. ޭއެގތެރޭ

އޮފް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަޙްމަދު ފާއިޒް މުޙައްމަދު މި  ހެޑް ،މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ކޮމްިޕއުޓަރު މިތަނުން 60 ،ޮގތަށް

ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް   . އެ ތަކެތިނުއްަވވައިެދްއާވފަހިތަދޫ ސްކޫލަށް ަވނީ ފޮ ،އިމަސައްކަތް ބައްަލވައިެދްއަވ
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 މަރާމާތުކުރާކަށް  ސަތޭކަ. ދެން އަޅުަގނޑު ބެލިން އެއިުރގައި ަގތް އަަގކީ ހަތް ލައްކަ ފަންސާސް ހަތް ހާސް ހަތް

ންޖެހުނު. އެީއ ކުރާ ނުޖެހުނު. އެހެންނަމަެވސް، ަވރަށް ނާޒުކު މަަސއްކަތެއްއަޅުަގނޑުމެނަކަށް ފައިސާ ަޚރަދުކުރާކަށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މެމޮރީ ފުހެލުން ކޮމްޕިއުޓަރުަގިއ ހުރި. ޭއެގތެރޭަގއި 

އެކީަގިއ  ކެތްތެރިކަމާަވރަށް  މަޢުލޫމާތުތައް ެވސް ހިމެނޭ މެމޮރީ ފާއިޒް ހެންަތކާއި އެސައިޓުންފަިއާވ ެވދެަވޑަިއެގ

 986ހަމައަށް ިކޔަަވއިދޭ  އާ  10ައއްޫޑ ހިތަދޫ ްސކޫލަކީ ފައުްނޑޭޝަނުން  ،ިގަވަޑިއަގންނަާވނެފޮހެލުއްާވފަިއަވނީ. އެނ

ރީ ސްކޫްލެގ ނަމުަގިއ ފެށުނު މަދަރުސާއެއް އެީއ. ޕްރައިމަ ްގލިޝް އިނ ަގިއ ައއްޑޫ  1974ދަރިަވރުންެގ މަދަރުާސއެއް. 

ތަފާތު. ަވރަްށ  ރި މަދަރުސާތަކާއި ިމ މަދަރުސާއާއެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަުތަގިއ ރާްއޖޭެގ އެހެން ތަންތަުނގައި ިމ ހު

 އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތް ،ޮގތުަގއި ހަނދާންާވ ފަަށއިެގން އެ ަމދަރުސާ ހިންަގމުން އައީ. އަުޅަގނޑު ކުރިއްސުރެ

ަޝުތ ޢާއި. ޑރ ،އަހަރު ވެއްޖެ 6ޢަލީ ޚަލީލް. ދެން މިހާރު  ދު. އަދި ެއއަށްފަހުޮގތުަގއި ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލަކީ ަވޙީ

ުވމަށް. އަދި  ސްކޫލްެގ ޕްރިންސިޕަލަކަށް އުޅުްއާވތާ. ައޅުަގނޑުމެން ެއދެނީ މި ތަކެއްޗަކީ ބޭނުންތެރި ތަކެއްޗަށް

އާއްުމކޮށް  ،އެެހން މުއައްސަސާތަކުން ެވސް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ،ޒާރާތަކުން ެވސް ެއހެން ުވ ،ުއއްމީދުކުރަނީއަޅުަގނޑު 

މޭޒު ެވސް ަގނެފައި ބަުއ . އެއީ ޮގނޑިނީލަން ފިހާރައަށް ފޮނުުވން އައު ތަކެތި ަގނެފަ ނީންނަެގ ޮގތުން މި އޮއުސޫލެއް 

ނީލަން ފިހާރައަށް ފޮނުުވމުެގ ބަދަލުގައި  ،ޅުަގނޑު ަވަރށް ބޮޑަށް އެދެންއެްއޗެތި ނީލަން ފިހާރައަށް ފޮނުުވން. ދެން އަ

ބޭނުންކުރާ އެހެން  ތި މަރާމާތުކޮށްލައްާވފަިއ ދެން ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ެވސް ެއ ތަކެ ،ކޮންމެ ވުޒާާރއަކުން ެވސް

ނެއް ހުރިއްޔާ އެފަދަ ތަނަކަށް ބޭނުންެވދާނެ އެފަދަ ތަ ،އެހެން ުވޒާރާެއއް ެއހެން ތަނެއް ހުރިތޯ ބައްލަާވަފއި ،މީހަކު

ޝުކުިރއްޔާ.  ަގއި އަނެއްާކ އަލުން އަނބުރާ ބައިެވިރވެއްޖެ.އެފަދަ ތަކެތި ެދއްުވން. ިދެވހިރާއްޖެ ކޮމަްނެވލްތު

އެކްޝަން  ރިއަލްދިެވހިރާއްޖެ ކޮމަންެވލްތުެގ މިނިސްޓީ ، ކޮމަންެވލްތުން ަވިކީވއެނިގަވަޑއިަގންަނާވ ދިެވހިާރއްޖެ

ޝަން ްގރޫޕަީކ ެއ ޖަމާޢަތުެގ ަގވާއިދުަތކާިއ އެކް ރިައލްމިނިސްޓީ މަނާފައިަވިނކޮށް. ކޮމެންެވލްތުަގއި ހިްގރޫޕު

އަލް އެކްޝަން ރިމިނިސްޓީ ،ަގއި ފެށީމާ ހިމެނޭ އެ ްގރޫޕު ލުކުރަންތުެގ މެންބަރުން ޢަމަޚިލާފަށް އެ ޖަމާޢަ  އުސޫލުތަކާ

. ފަފަހަރަށް ހުންނަނީ ކޮމަންެވލްތުން ަވކިކޮށް ިގނަ ،ފަހަރަށް ހުންނަނީއުމުތައް ބައެއް ޤަަގއި ހިމެނޭ ްގރޫޕު

ދިޔަ ަވުގެތއްަގއި ރައީްސ ުގތު ުކޑަތަންަވުމންކޮމަންެވލްތުން ަވކިކުރުމަށް ފިޔަަވޅުަތއް އަޅަުމން އަދި ަވ ދިެވހިރާއްޖެ

ދުަވހު އަދި   ން ަވކިުވަމށް. ދެން އެޔާމީން ނިންމެީވ އަދި މި މަޖިލީހުން ެވސް ނިންމީ ދިެވހިރާއްޖެ ކޮމަންެވލްތު

ތަނުެގ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި  ލަތަށް މިއުކުރަުމން އިނިގރޭސި ރާނީއަާށއި އިނިގރޭސި ދަ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން

 ،ހަކަދައްަކަވއި ހެއްދެިވ. އަޅުަގނޑު މިއަދު ރާނީ އަިރހުގައި ދަންނަަވން ބޭނުންންބަރުން ނުހަނު ހުތުރުކޮށް ާވމެ

ައޅުަގނޑުމެން އެ ޖަމާޢަތުެގ  ،ޖަމާޢަތަށް ަވދެ ެވލްތުޮކމަން ލުން އަނބުާރ ރާނީ ެވރިޔަކަށް ހުންަނާވއަޅުަގނޑުމެން އަ

އެ ޖަމާޢަތުެގ އުސޫލުތަކާއި އެ ަޖމާޢަތުެގ ހަމަތައް ަގބޫލުކޮށް  ،އިޖަމާޢަތުަގއަދި އެ  ،ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ހިފަމުން

 މި މަޖިލިސް ބަންދުގައި ،ާވނެ . އެނިގަވަޑިއަގންނަކަމަށް  ބަިއެވިރެވ ތިބިކުރިއަށްދިއުުމެގ ނިޔަުތގައި ައޅުަގނޑުމެން
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 ކަށް ެވިދޔަ މައްސަލަ މިޔަރަ ޔާެގ ިޝކާކުއްޖާ އަނި  އެ ،ކުރެިވ އަހަުރެގ ކުަޑކުްއޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާ 2، ަވނިކޮށް

. މަޖިލީހުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފެށުނުން ަމއްސަލަ ބަލާ ރެޔަށް އެ ެރއިން އެ  މަޖިލީހުން ލަސްކުރުމެއް ނެތި އެ

 7ކަެމއް،  5މަޖިލީހުެގ ނިންމުމަކަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގތުަގއި  ،ތަނަށް ެގެނިވ ބެހޭ އެަތއް ފަރާތެްއ މި ކަމާ

އަޅުަގނޑު ދަންނަަވންޖެހޭ މިއަދު ނިމިެގންދިޔަ. އަދި އެ ނިންމުމަށް  ؛މެއް މަޖިލީހުެގ ނިންމުމުެގ ޮގތުަގއި ނިންމެިވކަ

ބޭފުޅުން  މަޖިލީހަށް ަވނީ އެ މި. މަލުކޮށްފަޢަަވނީ  ޮގތަށް މިހާރު ިނންމާފައި އޮތް ރުކާރުން ެވސް ޭއގައިސަ

ޮކބައިތޯ ޖިންސީ ޝިކާރައަްށ  ،ކަމަކީ 2 ބޮޑު ކުރި އެންމެން ފާސްމަޖިލީހު .މަލުކޮށްފައިާވ ކަމަށް އަންާގފަޢަ

އެފަދަ ޭގޭގެގ  ،އަްށ މަޖިލީހުން ބޭނުންީވަވނަ 2ނާނެ ޮގަތކީ. ދެން އެއް ދެެނަގންހުށަހެޅިފައިާވ ުކއްޖެްއ ނުަވަތ ގެ 

ޖެންޑަރ  އެނުގން. އަދިއޭެގ އަދަުދ  ނެފައި،ން ދެނެަގޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ޮގތުަގއި ާރއްޖޭަގއި ކިަތއް ެގ ހުރިތޯ

 ޞަ އްޚާެވސް އެފަދަ ޭގެގއަށް ެގންދިޔުން. ކައުންސިލަރުން ަވމުން ޭގެގއަށް ފާރަެވރި އެ ،ެގ އެނގި  ޭގމިނިސްޓްރީއަށް އެ

ބ. އަތޮުޅ. ، ާމޅޮހަށް ޮގްއސަ ، އިްއޔެެގންިދޔުން. އަުޅަގނުޑ މިައއީ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ނަޒަރަކުން ބައްަލަވމުން

މި ރަށުެގ  ،ެގ ާގތުގައި އަދި އެތަުނެގ މެޖިްސޓްރޭޓު އަރިހުަގއި ެވސް ައުޅަގނޑު އެހީމުންންސިލަރުއެތަނުެގ ކައު

 އް ަވުގަތކު އިިވަފއެ ައޑެއް މި ާބަވތުގެ  ރަުށގައި އެ ން ނަސީބަކުން އިރާދަކުަރްއަވިއެގްނ އެކަންތައް ކިހިނެއްޯތ. ދެ

، އިރީަގއި  ެވސް އަހާލިންދޮށީ އުމުރުެގ ދެތިން މީހެއް ކަ އަޅުަގނޑު އަދި އަލުން އަނބުރާ ،ނެތް. އެހެންނަމަެވސް

ތަނުގައި  ބޭފުޅާެގ ނަމެއް އަުޅަގނޑު މިއުމުރުެގ  ދޮށީ  ހިއެ  ދެން އަޅުަގނޑު ،ކުރީަގއި ކިހިނެއްތޯ. ދެން އޭނާ ކުޑައިރު

ބޭފުާޅ  މައެއް. އޭާނ މިމާމިއަދު އެީއ މުނި ،މަތްތެރި އަންހެނެއްހުބޭފުާޅ ރަ ބޭފުޅާ ުކޑަިއރުަގިއ އެ ނުބުނާނަން. އެ

ެއްއެވސް ާވަހކަެއއް  ،ކައިީރގައި ާވހަަކއެއް ބުނި ކަމަށް އަުޅަގނޑު ާގތުަގއި އޭނާ ބުނި. އަުޅަގނުޑެގ ާވަހކައަކީ 

ނޫން އުުޅްއަވނީ.  އް ކުަރްއަވިއެގނެކަިއެވނި ކާފައާއި މުނިމާމަ. މިހާރު އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވ މުނިހަރޭނުކުަރއްަވސިއްރު

ބޭފުޅުން ެވސް މާޅޮހުަގއި ދުނިޭޔަގިއ އެބަތިބި. އޭާނެގ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ަވރަށް ކުީރެގ  2 ،ެވސްއެހެންނަމަ

އަންހެން   ށް،އަބާަވތުެގ ކަމެއް މި ައންހެން މީހާ ްއަގިއ މިޚެއުފަންނުާވ ތާރީ ، ައޅުަގނޑުމެން ެވސްއްަގއިޚެތާރީ

ހަމައަށް ެވސް ހުރީ.  އެ ާވހަކަ އޭނާ ނުދަްއކާ މިއަދާ ،ސް ކުއްޖާއަށް އޭރުަގއި ދިމާެވަފިއ އޮތް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވ

ބާަވތުެގ ާވހަކަަތއް އެްއެވްސ  އެ ،ފަހުން އޭނާ ބުނީ. އަޅުަގނޑުެގ ާވަހކަައކީ ދެން އަުޅަގނޑު ކައިީރަގިއ އެންމެ

ންމެހެން އެކަހަލަ ާވހަކަ ހިއްސާކުރުމަކީ ކޮ ުގޅޭ ފަރާތްތަކާ އެ ކަމާ  ،މިންަވރަކަށް ކަމެއް ދިމާެވްއޖެ ނަމަ

 ކަމެކޭ. ބޭނުންތެރި

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ުވން:ާވހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން
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 2 ؛އްޖެ އެބަ ކޮްނެވންޝަނެއްަގއި ދިެވހިރާ 2ކަމެއް. ެއއީ  4ަގއި އެަބޭވ  6އެޖެންާޑ އައިޓަމް  .6އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ބަިއެވިރެވފަިއާވ ކޮންެވންޝަަނކަށް ބަދަލެްއ އެބަ ެގނެޭވ. އަދި ޭއެގ  ،ކޮންެވންޝަނެއްަގއި އްއެ  ،ކޮންެވންޝަނެއް 

އަިދ  .ގައި ާރއްޖެއިން ބަިއެވރިވޭ އް އިޞްލާޙު ދިެވހިރާއްެޖއިން އެބަ ބަލައިަގނޭ. އަދި އެެހން ކޮންެވންޝަނެ

އަުޅަގނޑު  .އްސަާވމު އެަބ ހަމަ ޖަޤާސަފީރެއްެގ މަ 2 ޓް ރެސިޑެންންސަފީރެއް، ނޮ 2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ 

 . އިދެްއުވމަށްރައީސުލްޖޫމްޖޫރިއްޔާެގ ިސީޓފުޅުތައް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއްވަ  ،އްމު އަރިހުން އެދެނީޢާއަމީން

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ެވހިރާއްޭޖެގ ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ. ދި ،ޝީދަށްރައީސް މުަޙއްމަދު ނަ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަރީއސް

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް  ،ންމަތީ ަވނަ މާއްާދެގ )ދ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގުތގެ  115ީސެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާ 

ހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާފައި  ިދެވށްތަމަށް ަޓކަިއ އެުކެވރި އަރަިބ އިމާރާކަނޑައެޅުޑެންޓް ަސފީރުން ޒި ރެރާއްޖެއިން ނޮން

ޑެންްޓ ޒިރެ ރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ނޮންޞްމި ،ޙުަސއިން ނިޔާޒު  .ރޑޔާސާ، ހ. ނި ،ހުންނަަވ ސަފީރު

މެދު  މާއްސެުވަކމަށް ހަމަޖެޑެންޓް ސަފީރުޒިރެމަނިކުާފނު ނޮން އެ ،ކުރާތީތު އްޔަންކުރުމަްށ ަގސްޢަ ށްކަމަސަފީރު

 ދެްއުވން އެދެމެެވ. މިއިތް ައންަގވަ ިވ ޮގނިންމެ މަޖިލީހުން އެ އި،ދެްއވަ އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަްޝަވރާ ހޯއްދަވަ 

ތިރާްމ ހުެގ ކޮޕީ ފޮނުީވމެެވ. އިަރއްިޔތެއްކަން އަންަގއިދޭ ާކޑު މަނިކުފާނުެގ ަވަނަވރާއި، ދިެވހި ެއކު އެއާސިޓީ

ދު ޚާދިމުކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަ. 2019 ބަރުންޑިސެ 11، 1441ރަބީޢުލްއާޚިރު  14ބޫލުކުރެްއުވން އެދެމެެވ. ަގ

 .ޙްލިޞާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވއިފިން. ފޮނު  ކޮމިޓީއަށްޅޭުގ ރިޖީ ުގޅުންތަކާޚާމައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި  އަުޅަގނޑު މި ؛އަޅުަގނޑު މި މައްސަލަ

 ިކޔުްއވައިެދއްުވމަށް.  ދެަވނަ ސިޓީފުޅުރިއްާޔެގއަމީންޢާއްމުެގ އަރިހުން ައޅުަގނޑު އެދެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫ

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ  ،ޝީދަށްރައީސް މުަޙއްމަދު ނަ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަރީއސް

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް  ،ންމަތީ ަވނަ މާއްާދެގ )ދ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގުތގެ  115ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަާސީސެގ 

 ހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ދިެވ ށްނޭޕާލަ ފެޑެރަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކު އޮފް މަށް ޓަކައި ނޑަެއޅުކަރުން ސަފީރާއްޖެއިން 

އްޖެއިން ކަނަޑއަުޅއްާވަފއި އަށް ިދެވިހރާޔާދު ސަލީމުެގ ަބދަލުގައި، އިންޑި ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަޑެންޓް ސަފީރުޒިރެނޮން

ޑެންްޓ ޒިރެނޮން، ނޭޕާލަށް ކަނޑައަާޅ ދުދީދީއްމަޙަޝަުތ މުފާޟިލާ ޢާއި، އަލްރު، ހ. ޫދރެހާހުންނަާވ ސަފީ
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މަޖިލީހުން ނިންމެިވ ޮގތް  އެ ިއ،ދެްއަވއިމެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްަވރާ ހޯއްދަވަ  މާއްސެުވކަމަށް ހަމަޖެސަފީރު

ެގ ކޮީޕ އިދޭ ކާޑު ންގަ އަަކން ަރއްޔިެތއް މަނިކުފާނުެގ ަވނަަވާރއި، ދިެވހި އެުކ އެ އާ ސިޓީ ެދއްުވްނ އެދެމެެވ. މި އިއަންަގަވ

ޚާދިމުކުމް، . 2019 ބަރުންިޑސެ  11، 1441ރަީބޢުލްއާޚިރު  14ބޫުލކުރެްއުވން އެދެމެެވ. ަގތިރާމް ހުފޮނުީވމެެވ. އި

 . ލިޙްޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ކޮމިީޓއަށް ޅޭގު  ރިޖީ ުގޅުންތަކާ ޚާ އި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ެވސް  ަމއްސަލައެ ައޅުަގނުޑ . އަމީންޢާއްމުޝުކުރިއްާޔ 

 އިދެްއުވމަށް. ަވނަ ސިޓީ އިްއވަ  3އްޔާެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރި ،އަމީންޢާއްމު އަިރހުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ ވައިފިން.ފޮނު

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

ނަަވމެެވ. ަވރްލްޑ ންެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް، ރައީސް 

ކޮންެވންޝަން އޮން އިންޓަރޭނޝަނަލް ދަ  ،ކަމުަގއިވާ  ދާއެއް ޢާހަެގ މު(ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯ) ޒޭޝަންސްޓަމްސް ޯއަގަނއިކަ

ކޮންެވންޝަްނ  ޓޯޔޯ ޑް ކިޒްމޮނައިޒޭޝަން އޮފް ކަސްޓަމްްސ ޕްރޮސީޖަރސް ނުަވތަ ރިަވއި ހާއެންޑް ފިކޭޝަން މްޕްލިސި

ަވނަ ދުަވހު ބޭްއުވނު ަވޒީރުންެގ  2019ބަރު ންޑިސެ 25ޮގތުން  ުގޅޭ ބައިެވިރުވމާއްޖެިއން ރާ ަގއި ދިެވހި(އާރު.ކޭ.ސީ)

މަްށ ުވން ަބއިެވރި ިދެވހިރާއްޖެއިކިއޯޓޯ ކޮންެވންޝަްނގައި ރިަވިއޒްްޑ  ،މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާގައި މަޝްަވރާކުރެްއުވމަށްފަހު

ފަރާތުން ބައިެވިރާވ  ކަން ހިންާގރިލަތުެގ ނަމުަގއި ެވއުކަމަށް ަވނީ ނިންމާފައެެވ. ދިެވހި ދަ ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ 

އެ މަޖިލީހުން  އި،ހުށަހަޅަ ށްތުންެގ މަޖިލީހަރައްޔި ،ންާވނީދާތަކުެގ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރާޢާހަާވމީ މުގު ބައިނަލްއަ

ަވަނ  93ސާސީެގ އަނުރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫހިކަމަށް ދިެވ ންހުން ނިންމާ ޮގތުެގ މަތީޖިލީފާސްކުރުމަށްފަހު އެ މަ

މެދު  ާރއްޖެއިން ބަިއެވރިުވމާހިިރަވިއޒްޑް ިކއޯޯޓ ކޮންެވންޝަންަގއި ދިެވ ،މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވތީ

މެދު  އްސަަލއާއެ މަ ،ޓަކައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯދުމަށް

ޓޯ ކޮންެވންޝަްނަގިއ ޔޯމެެވ. ރިަވއިްޒްޑ ކިން އެދެއަންަގވައިެދްއުވ ހުން ނިންމެިވ ޮގތްލީރައްޔިތުންެގ މަޖި

ލޮޕްަމންޓުން ތައްޔާރުކުރަްއާވފަިއާވ ޮގތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވ ުގޅޭ ހިރާއްޖެއިން ބަިއެވރިުވމާ ެވދި

ާލ އޫލްއުރަބީ  24ބޫލުކުރެްއުވްނ އެދެމެެވ. ަގރާމް ތިހުެއކު އަިރސްކުރީމެެވ. އިސިޓީއާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުެގ ކޮޕީ މި

 . ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 2020ޖަނަަވރީ  19. 1441

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ުގޅޭ  ކޮންެވންޝަނަީކ ަކސްޓަމްސް ޔޫނިއަްނއާޑަބްލިުޔ.ސީ.އޯ  ،ާޔ އަމީންޢާއްމު. ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެޝުކުރިއް

މިހާކަށްހާ ތަނުގައި އުފެދިެގން  1953، 1952 ،ެގ ކުރީކޮޅ1950ުެއއީ އަުޅަގނުޑ ހަނދާންާވ ޮގތުގައި  .ޝަންންެވކޮން

. އިގަ ހިސާބެއް ެގ ކޮންމެެވސް  90އް. ދިެވިހރާއްޖެ މި ދެންނެިވ ކޮންެވްނޝަންގައި ަބއިެވިރީވ ނެ ޝައައި ކޮންެވން

މި  ،ުވމަށްފަހުގައިރި ބައިެވ ަގއި ރު މި ކޮންެވންޝަނުހާމި ކަމަށް. ދެން ަގއި 95ފާކުރެެވނީ ލައަޅުަގނޑަށް 

ްތކުރުން. ައދި ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ނަާގ ްސެގ ކަންކަން ެއއްޮގުއމުތަކުެގ މެދުގައި ަކސްޓަމްކޮންެވންޝަންެގ ބޭނުމަކީ ޤަ

 ެވސް ހުރޭ. އަދި އްކެނަންތަ ިކޔާރުން. ކޯޑުތަކަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޯޑުތައް ެވސް ޤައުމުތަކުެގ ެމދުގައި ެއއްޮގްތކު

ައޅުަގނޑު  ،ޑު އަދާކުރި ަވޒީފާަގއިނީރަގިއ ައޅުަގމީެގ ކު ،ކަމަކީ ފުދޭަވަރކަށް ފަންީނ ކަންތައްތަެކްއެގ ޮގތުަގއި މި

ުގޅޭ ކަންތައް ެވސް އަޅުަގނޑު  ންެވންޝަނާމި ކޮ، މާންދިޔައިރު ައޅުަގނަޑށް ފާހަަގެވފައި އޮތް. އެހެްނވީ މުއަދާކުރަ

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވނަން. އަދި އަުޅަގނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިހުން  ންތަކާޅުާވމީ ގު ުގއި ބައިނަލްއަ ތާޤައުމީ ސަލާމަ

 ަވނަ ސިޓީ ިކޔައިެދްއުވމަށް.  4ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،އެދެނީ

 

 މޭޒުން އިްއެވުވން: އިދާރީ

މެދު   ދަންނަަވމެެވ. އަންހެނުންނާ މަށްފަހުލާެވދުން ސަ ،މުަޙއްމަދު ނަޝީދަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަރއީްސ، ރައީސް

އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް އޮން ދަ ްނެވންޝަން ކޮ ،ބެހޭ މުޢާހަދާއެއް ކަމަށްާވ ކުރެޭވ ނޭދެޭވ ތަފާތުތައް ަންއތައިލުމާ

ިމ  ،ަގއި ދިެވހިރާއްޖެިއން ބައިެވރިެވަފއިާވއިރު(ސީޑޯ)އިންްސޓް ިވމެން ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެެގ

 ނަންބަރަށް ކޮށްފަިއާވ ނައަދި އެ މާއްާދެގ ދެަވ ؛، އީ، ޖީ، ެއޗްބީ  ަވނަ ނަންބަރުެގ 1ަވަނ މާއްދާެގ  16ދާެގ ހަޢާމު

 ގައިލީހުެގ ޖަލްސާޒީުރންެގ މަޖިަވ ،ަވނަ ދުަވހު ބޭއްުވނު 2019 ބަރުންޑިސެ 24ޮގތުން  ުގޅޭ އިޢުތިރާޟްތައް ނެުގމާ

އެިލމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިްސކްރިމިނޭޝަން ން ދަ އޮޮކންެވންޝަން  ،ކުރެްއުވމަށްފަހުރާަވޝްމަ

އަދި އެ މާއްާދެގ ެދަވނަ   ؛، އީ، ޖީ، އެޗް ބީަވނަ ނަންބަރުެގ  1ަވނަ މާއްާދެގ  16ެގ (ީސޑޯ)އެެގއިންސްޓް ިވމެން 

ަޑއިަގންަނާވ ކަމަށް ަވނީ ަވއް ެނުގމަށް ަވޒީރުްނެގ މަޖިލީހަށް ފެނިތަރާޟްޢުތިދިެވހިރާއްޖެއިން ޮކށްފައިާވ އިށް ނަންބަރަ

ެގ ކުާވމީ މުޢާހަދާތަގު ެވ. ިދެވހި ދައުަލތުެގ ނަމުގައި ެވރިކަން ހިްނާގ ފަރާތުން ބައިެވިރާވ ބަިއނަލްއަނިންމަާވފައެ

އެ މަޖިލީހުން  ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމަށްފަހުއެ  ،ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ،މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންާވނީ

ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައި  93ެގ ސީ ަކމަށް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާ ން ޮގެތއްެގ މަތީާވނިންމަ

ކޮްނެވްނޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ިޑސްކްރިމިނޭޝަން އެެގއިންސްޓް ، ބަޔާންކޮށްފަިއާވތީ

އަދި އެ މާއްދާެގ ދެަވނަ ނަންބަރަށް  ؛، އެޗް ޖީ ،، އީބީނަންބަރުެގ  1ަވނަ މާއްދާެގ  16ެގ (ސީޑޯ)މެން ިވ

ޓަކައި ރަްއޔިތުންެގ ޢުތިރާޟްތައް ނެުގމަށް ރައްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށްދިެވހިރާއްޖެއިން ކޮށްފަިއާވ އި 

އޮފީހަށް   މިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަާވ ޮގތެއް ދު މެ އެ މައްސަލައާ ،ށަހަޅުއްވައިދެްއަވއިމަޖިލީހަށް ހު
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ކޮންެވންޝަން އޮން ދަ އެިލމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްްސ އޮފް ިޑސްކްރިމިނޭޝަން  އަންަގވައިެދއްުވްނ އެދެމެެވ.

ޓްީރ ޮގތުން މިނިސް ުގޅޭ ކޮށްފައިާވ އިޢުތިރާޟް ނެުގމާ ށްަވނަ މާއްާދއަ 16މުޢާހަދާެގ  (ސީޑޯ)އެެގއިންސްޓް ިވމެން 

މަުޢލޫމާތު ކަރުދާހުެގ ކޮޕީ މި  އިްނ ތައްޔާރުކުަރއްާވަފއިާވ ސްސަރިވސަ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް

. 2020 ރުަވރީފެބު 02. 1441 ޖުމާދަލްއާޚިރު 8ބޫލުކުރެްއުވން ެއދެމެެވ. ަގތިރާމް ހުެއކު އަރިްސކުރީމެެވ. އިސިޓީއާ

 .ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން: 

ަގިއާވ ަވނަ މާއްދާ  16ކޮންެވންަޝން.  ުގޅޭ މިއީ ައންހެނުންނާ ،އްމު. ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެންޢާ އަމީޔާ ޝުކުރިއް

 ނުަވތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ ކަމަކީ ކޮށްލުްނ މިރެޒަރޭވޝަންސް ދޫ

އަުޅަގނުޑ  ،ަގނޑު ހިތުންއަޅު  ދާ ާމއްނަަވ 16ޯޑެގ ސީއެދިަވޑަިއަގންނަަވނީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރުމަށް. 

ބެހޭ  ކާތަލާެގ ުގޅުންަކިއެވންޏާިއ ޢާއި ،އި އެަބއޮތް. ެއއީ މި މާއްދާއަކީ ފަ ލިބިށް ނަން. އަުޅަގނޑަފާދީކިޔައިލަ

ރިެވިރާވ ޤައުމުތަކުން އިތުކުރުން ނައްތައިލުމަށް މި މުޢާހަދާގައި ބަމެދު ނޭދެޭވ ތަފާ އަންހެނުންނާކަންތައްތަުކގައި 

ންެވެގން ައޅުަގނޑުމެން މި އި އެ ފިޔަަވޅު ނާޅާަގ. އަުޅަގނޑުމެން ެވްސ ކުރީޅަްނާވނޭއަންާވ ފިޔަަވޅު ެގއެކަށީ 

ިވ ެވރި  ބައިންގައި އަުޅަގނޑުމެދާހަާވ ަކންތައް ނުކޮށް މި މުޢާަގއިަވނަ މާއްދާ 16ބައިެވިރވިއިުރަގިއ ދާގައި ހަމުޢާ

ބެޭހ  ންތަކާޅުއިލާެގ ުގޢާ ަކިއެވންޏާއި،  އޮންނަނީމިމާއްާދގައި  ުޅަގނަޑކަށް މިހާރަކު ނުިވސްނޭ. ެއއީ އެއައް ސަބަބެ

އުމުތަކުްނ މެދު ނޭދެޭވ ތަފާތުކުރުން ނައްތައިލުމަށް މި މުޢާހަދާގައި ަބިއެވރިާވ ޤަ  އަންހެނުންނާތައްތަުކަގިއ ކަން

ން ފެނުނުކަން.  ރަ މިއަދު އެަކން ކުށްއަުޅަގނޑުމެންނަ، الحمد هلل. ެވއަޅަންާވނެއެއެކަީށެގންާވ ފިަޔަވޅު 

  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

ަގނޑު އެބަ ެގންނަން. އެީއ ދިެވހިރާއްެޖ އަޅު  6.5މަށް އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ކަންބަރުންެގ ސަމާލުމެއިއްޒަތްތެރި  -{ 6.5} 

ްނެގ ތުާރއްޖޭެގ ަރއްޔިހިެއއީ ދިެވ ؛ޮގތުން ުގޅޭ ުވމާރި އިެވބަަގިއ (ީސ.ޕީ.އޭ)ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމަންޓްރީ ެއސޯސިއޭޝަން 

ން ޮގތެއް ނިންމުން. ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމަންޓްރީ ހުމި މަޖިލީ ޮގތުން ުގޅޭ ސީ.ޕީ.ޭއގައި ަބިއެވރިުވމާ ،މަޖިލިސް

ަރއްޔިތުންެގ  ؛އެީއ މި މަޖިލީހުެގ ،ުވަމށް ނިންމުމުެގ ކުީރަގއި ަގނޑުމެން ބަިއެވރިޅުަގއި އަ(ސީ.ޕީ.އޭ)ސޯިސއޭޝަން އެ

ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމަންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަްނަގިއ  ،ންދާަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީއްަވނަ މާ 241މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

 1ަވނީ  ލަ. މި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފއި މިުގޅޭ މައްސަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ބައިެވރިުވމާ

ރިެވަވޑަިއަގންނަަވްނ ެވަގިޑއިރު. މިހާރު އަޅުަގނުޑ މި ފައްޓަނީ އެ މައްސަލައިަގއި ބަހުސް. ބަހުސްަގިއ ބައި

ރި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެ ަގތުން އެދެން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގއެދިަވޑަިއަގންނަާވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދަިވަޑއި

 ޖާބިރު.هللا ޢަބްދު
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 ާވހަކަދެްއކެުވން:ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮމަންެވލްތާ އަޅުަގނޑުމެން  ،ނަން. ފުރަތަމަ ަވރަށް އުފާވެއްޖެއިލާަވނައް ދަންރައީސް، އަުޅަގނޑު ުކޑަުކަޑ އެއްޗެ 

ކު ހުރިހާ މަޤާމެއްަގިއ ބައިރިިވ ާވހަކަ ަރއީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިޢުލާންކުރީމާ. ދެން ކޮމަންެވލްތާއެ

މުާވނެ ކޮމަންެވލްތު. ންހިމު ށް ަވރަށް ނަތުންރައީސް. ާރްއޖޭެގ ރަްއޔި ހޭނެ ދެއްތޯޖެްޓާވންއަޅުަގނޑުމެން އޮޕަރޭ

 ޕާސްޕޯޓު ނެތި  ެވފަ.ން ރާއްޖެ އޮތީ ަވކިތުަވުގތު ކޮމަންެވލް ދިމާިވ. އެ ަވރަށް ނިކަމެތި ކަންތައްތައް ށްއަޅުަގނޑަ

އަށް ޝުކުރު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިެވިރީވތީެވ ޖަލުަގއި ހުރީ. މިއަދު ކޮމަންެވލްތާއިނިގރޭސި 

ަޓކައި މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތ ބައެިވރިުވމަށް ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕާއަދި . ދަންނަަވން

މީހުންނަކީ ަވރަށް މުހިންމު ބައެއް ދެއްތޯ. މި ޖެހުނީމަ އެހީާވ ހާުލގައި  ؛. ރައީސްެވސް  ރަނަގޅަށް ކުރަން ާވނީ

އަުޅަގނުޑ ބަރުލަމާނީ ތާރީޚުގައި އު މަޖިލީހެއް ނޫން. އަ  އީމަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެކަން އެނެގންާވނެ. މި 

ީވމާ، ައޅުަގނުޑ ބަންދުކުރީ ޖަލުގައި. އަުޅަގނުޑ އަރަިއވް  ށްނުެގ ެވިރކަމުަގިއ ލަންޑަން ސިޓީ ެއއަރޕޯޓަމީރައީސް ޔާ

ުގޅެން  ޓްރީ ުގރޫޕާންމެޕާލި ކޮމަންެވލްތު އަދި ،އަލުން ުގޅި ކޮމަންެވލްތާމިއަދު ދަުވހު.  ަވރަށް ހިތުގައި ޖެހުނު އެ

 ،އަޅުަގނޑު އެދެން. ކޮންމެ ަބއެްއެގ ެވސް އޮންނަންާވނެ އުސޫލެއް. އުސޫލުން ބޭރުން ކަންތައް ކުރީމާ ރައީސް 

މި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑަްށ  ،އުފާވެއްޖެ އަުޅަގނޑު ަވރަށް ޖެހެނީ. މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއް ބުަނން މި

ަވކިްނ  ކަމެއް އެބައޮތް. ދުނިޔެއާ ެވސް އަރާ ެއއް . އަުޅަގނޑު ހިތަށްންކަދައް ާވހަކަ ތީެވ މިނީހުރެުވ

އަުޅަގނޑަށް ެވްސ  ،މްރާގައި ހުއްޓާ އަުޑއިުވނީ ޢު ،އަޅުަގނޑު ބޭރުގައި ހުއްޓާ ؟ން ެއބައޮތްތޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް އުޅެެވ

ެދއްތޯ ނޫންތޯ ަކމެއް ނޫނެއް  ާވންޖެހޭން ރާއިމެންަބރުން އެހާ ހަ ހުެގއަށް ދެިވދާނެ ނޫންތޯ. ެދން އެީއކީ މި މަޖިލީމުރާޢު

ޮގތްތަކަްށ ޓަކައި ުޝކުރު ދަންނަަވން.  އޮޕަރޭޓުކުރި ހެޔޮރޯނާ ަވއިަރސްަގިއ ރައީސް މި މަޖިލީހުން ދެން ކޮ؟ ރައީސް

 ކުޑަކުދިން...ރަީއސް.  ،ޖެހޭނެއަދި ކުަޑކުދިންެގ މައްސަަލއިަގއި ދަންޖައްސަން

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ަވނަ އަހަރު. ކޮމަންެވލްތުަގއި ިމ  1982ދިެވހިރާއްޖެ ުގޅުނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމަންެވލްތާ

އިސްިތއުމާރީ ބާރުެގ ދަށުަގިއާވ ހުރިހާ ޤަުއމެއް ހިމެނޭ ޖަމާޢަތެއް. ދެން  ،އިނިގރޭިސ ެވިރަކމުެގ ދަށުަގއި ،ހިމެނެނީ

 އެންމެ  ،ަގއި ކޮމަްނެވލްތު އުފެދުނު ހިނދު 1947 ،ަވޑަިއަގންނަާވނެ ނިގއަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަާވިއރުގައި އެ

ުވމުން ނެހެރޫ. އިންޑިޔާ އިނިގޭރސިން އަތުން މިނިަވން ރުލާލު ޖަާވހި ؛ުގޅިަވަޑއިަގތީ އިްނޑިޔާ ފުރަތަމަ ކޮމަންެވލްތާ

 47 ،ފެނުނުަގނޑުމެންނަށް ޅު އަހިސާބުން ނިމުނީ. ދެން  ނެްތ ޮގުތަގިއ އިނިގރޭސި އެމްޕަޔަރ އެ އް އެްއެވސް ަޝއްކެ 

ހުރިހާ އިނިގރޭިސ ތަންތަނަކުން އިނިގރޭސީްނ  ހުރި ސުޭވހުން އިަރށް ،ދެަވނަ ބޮުޑ ހަނުގާރމަ ނިމުމުން ،ނިމި
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 ަޅެވހި އެމެރިކާ މީހުންނަށް ކުްއޔަށްއަދި ފޯ .ަގިއ ަގމުން ފޭބި 74، 73 ،އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފެނުނު ފައިބަމުންދިޔަ.

އަބޫދާބީާއިއ  ،ަގިއ ހޮންކޮންުގން ފައިަބއިފި. އެހެންނަމަެވސް، އަދަާނއި 97ފޭބި. ހޮންކޮންުގން  ދިން. ސިންަގޕޫރުން

 ެއކުަގއި މި ދިެވހިރާއްޖެ ކޮމަްނެވލްތާ އަދި ުސޭވހުން ހުޅަނަގށް ުހރި ތަންތަނުގައި އިނިގރޭސިްނ ތިބި. އިންިޑޔާއާ 

ތަނެއްަގއި ކޮމަންެވލްެތއް  އެުކގައި. އިންިޑޔާ ެނތް އާިޑޔާފެދިެގން ައީއެވސް އިން ުގޅުނީ. އަދި ކޮމަންެވލްތު އު

މިދެންނެިވ ތާރީޚުަގއި ކަމަށް ިވަޔސް ެވްސ ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ ނޯންނާނެ. ކޮމަންެވލްތު ުއފެދުނީ 

 ތުލާރޭސި ިވއޮފީސް އިނިގ ލް ކޮމަންެވލްތު އެންޑް ކޮލޯނިއަ ތަެނއް. ކުީރގައި އުފެދިފައި އޮތް އެސޯިސއޭޝަން ެއއީ މާ

. އިއްޒަތްތެިރ ކަމެއް އޮތީ އުފެދިފަ ކުރީްއސުރެ ފަށައިެގން މި ރިން އޮފީހަށް ކިޔަނީ ެވސް. އެހެންީވމާ، މާފޮ

މި ޕާލިމެންޓު   ،ސްކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަުނގައި މި މަޖިލި ،މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ

ަޤއުމުެގ ރަްއޔިތުންެގ  180 ؛އެަތއް ޤައުމެްއެގ މަޖިލީހުެގ ،ދަނީ އެ ެގންހިމުނުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުިވ

ަގލޮޅު އުތުުރ އަރުަވނީ ދަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ދޮރު ހުޅުިވެގން އެ ނަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް 

 އަށް.هللاމެންބަރު އީާވ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: هللاބްދުޢަ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު އީާވަގލޮޅު 

ެވސް  ުގޅުމުން ައޅުަގނޑު ފުރަތަމައިނުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރައްޖެ އަލުން އަނބުރާ ކޮމަންެވލްތާ

ބޮުޑ  ކުތް ޮގުތެގ އެންމެނި ޖާނަތީ ެގެގ ރިާޔސީ އިންތިޚާބު 2018ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް މަރުޙަާބ ދަންނަާވލަން ބޭނުން. 

ކުރުަވމުންދިޔަކަން. ހީނަރު ،ހީނަރުކުރުަވމުން ންާވމީ ުގޅުންަތއް ރައީސް ޔާމީގު ެވސް މިފަދަ ބައިނަލްއަ ބަކީބަސަ އެއް

ޮގުތަގިއ  ބޫލުކުރާަގ މެއް. ިދެވހި ރަްއިޔތުންނަކީކަ ެވސް ހަމަ ިވސްނާލި ުދަވހު ޯވޓުދިންއިރު ެއއީ ދިެވހި ރައްޔިތުން އެ

ނާ ބައެއް ނޫން. ޯވޓުލުުމަގިއ ެވސް އެހެން ކަންކަުމަގިއ ްނކަމަށް އެކަިނ ިވސް ކަ ދިެވހިރާއްޭޖެގ އެތެރޭެގ ހަމައެކަނި

ދޭދޭ ޤައުމުތަކުެގ ުގޅުންަތކަށް ަވރަށް  އިާވީމ ބޮޑު މުޖުތަމަޢާުގެވސް. އަދި ަވރަށް ބޮޑަށް ިދެވހިރާއްޖެައކީ ބައިނަލްއަ 

ދުަވހުެގ ޯވޓުން ެވސް ސާބިތުިވ. އެހެންީވމާ،  ަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ. އަދި އެ ކަން އަޅު ބޮޑަށް ެވސް ިވސްނާ ަޤއުމެއް 

އަޅުަގނޑު ދިެވހި ރައްޔިތުްނނަށް މިއަދު މަރުޙަބާ ދަންނާަވލަން ބޭނުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ނަާވލަން  ންދައަުޅަގނުޑ ހަމަ މަރުޙަބާ  އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ެވސް ،އަދި ިދެވހި ސަރުކާރަށް ،ރިޖީ ވަޒީރަށްޚާ

ދިެވހި ރައްޔިތުންނަްށ  ،ަވިކުވމުން އަހަރު އަުޅަގނޑުމެން ކޮމަންެވލްތާ ފަސްޭވތުެވިދޔަ  .ޒަތްތެރި ަރއީސްބޭނުން. އިއް

ޒުާވނުންެގ ކަންކަްނ  .ަވނަ އަހަރުއްސުެރ ލިބެމުންދިޔަ އެތައް ފުރުޞަތުތަކެއް ެގއްލިެގންދިޔަ  1982

 ،މޫސުމަށް އަންނަ ބަަދލުތަކުަގިއ ަވކާލާތުކުރުމާއި  ،ާމއި ަވކާލާތުކުރުށްޤައަންހެުނންެގ ޙައް ،އާއި ކުރިއެުރުވމުގަ 

ަކމެއްަގއި ދިެވހި ަރއްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްިލެގންދިޔަ.  މިކަހަލަ އެތައް ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ަވކާާލތުކުރުމާއި

 ،ބޮޑެތި ޖަމުޢިއްޔާަތކުަގއި ޔާއެއް. ބޮޑެތި އްޢިރަށް ުމހިންމު ޖަމުކޮމަންެވލްތަކީ ިދެވހިރާއްޖެ ަފދަ ކުޑަ ަޤއުމަކަށް ަވ



11 

 

މިސާލަކަށް އދ. ފަދަ ބޮޑެތި ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި ދިެވހިާރއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ނުލިބޭ ފުރުޞަތުތަކެއް ކޮމަންެވްލުތ 

ޖެ އަލުން އްރާ ލިބޭ. އަދި ދިެވހި ތަންކޮޅެއް ކުޑަ ޖަމުޢިްއާޔގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ފަދަ ކުޑަ ޖަމުޢިއްާޔއެްއަގއި

 ،ޓެރި ޤައުމުއްޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނުޑމެންެގ އަވަ  ،ޓަކައި އެ ޖަމުޢިއްާޔެގ މެންބަރުންުގޅުމަށް  ނބުރާ ކޮމަންެވލްތާއަ

ޓަަކއި ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު އިންިޑޔާއަށް ެވްސ އިންޑިާޔއިން ދިެވހިރާއްޖެއަްށ ެވދިން އެހީއަށް

ުޅަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިެވދިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ެވސް ތުެގ އަދި ކޮމަންެވލްއަ .ދަންނަާވލަން ބޭނުން ޝުކުރު 

ނުެގ ސަރުކާރުްނ ރައީސް ޔާމީ ،ިވލާތުން ެވސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަާވލަން ބޭނުން. މިސާލަކަށް އިނިގރޭސި

ނަށް ެވދިްނ  އަުޅަގނޑުމެންން އިޚާއްަޞކޮށް އިންޑިޔާ ކޮމަންެވލްތުން ަވކިީވއްސުރެ އިނިގރޭިސ ިވލާތުން ެވސް އަދި 

މަނިކުފާުނ ދެންމެ ތިޔަ ިވދާޅުިވހެްނ  .އެހީއަށް ައޅުަގނޑު ޝުކުުރ ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ލިބޭނޭ އިތުރު  ށްުގޑް ަގަވރނަންސަ މި މަޖިލީހުން އަނެްއކާ ުގޅުމަކީ ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ ެއސޯސިއޭޝަނާ

އި ައދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ެއކިއެކި މެންބަރުންނަށް އެަތްއ ށާންެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަމެޑުނއަުޅަގ .ފުރުޞަތެއް

މަރުޙަބާ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. އެހެންީވމާ، މި ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު 

 ރައީސް.

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ދާއިރާގެ  ހުޅަނުގ ހެންޭވރުރުަވނީ އަބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުތްެތރި މެން ިއއްޒަޔާއް އާދެ! ޝުކުރި

 ށް.ލަޠީފަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ހުޅަނުގ ހެންޭވރު

ނިސްބަތްާވ ދިެވިހ  އަޅުަގނޑު ،ށްރަތަމަ ކަމަކަފު މެތެރި ރައީްސ، އެންއިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ،ޕާޓީެގ ނަމުގައި ދިެވހި ސަރުާކރަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަަވން ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްަރޓިކް

  ށް ލިޙަޞާ ދުްބރާހީމް މުޙައްމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި .ަގއި ދިެވހިރާއްެޖ އަލުން ބައިެވިރކޮށްދެްއީވތީމަންެވލްތުކޮ

 އްވި އެީކގައި އުޅު  ިމ މަސައްކަތުަގއި ައަވދިނެތި ހީާވިގކަމާ ،ޚާއްޞަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި

 ،ުރ އަދި އިނިގރޭިސިވލާުތަގިއ ހުންނަާވ ހައި ކޮމިޝަނަރުމިނިސްޓަ ފޮރިންގ  ،ބޭފުުޅންނަށް އިސަރުކާރުެގ އެންމެހަ

ޕާޓީެގ ނަމުަގިއ  ޓިކްޑިމޮކްރެިދެވހި ރައްޔިތުންެގ  ،މުަވްއޒަފުންނަށް ޕާޓީެގ ނަމުގައި އިހައެންމެ ނިސްޓްރީެގ އަދި އެ މި

ްސކޫލް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ، ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން  1982އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ޖަމާޢަތެއް. އެ ޖަމާޢަތުަގއި  ،ެއއްސާސަަވރަށް ާގތް މުއައް ދައުރުން ފެށިެގން ކޮމަންެވލްތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ،ލިބެމުންދަނިކޮށް ،އަށް ަވމުްނދަނިކޮށްެއ ޖަމާޢަތުން ލިބޭ ިގނަުގނަ ެއހީތައް ދިެވހިރާއްޖެ  ،ރިވެ އަޅުަގނޑުމެން ބަިއެވ
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ކުރީ. ކި ން ދިެވހިރާއްޖެ ަވތާރު ެވރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކޮމަންެވލްތު ޚްކަށް ރައީސް ޔާމީންެގ ޚުދުމުޔަ ކުއްލި

ޤަދަރާއި ޝަރަފު ަނަގހަްއޓައިދޭށޭ. ޢަދުލުއިންޞާފުެގ  އިްނާސނީ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ،ެގންދިޔައީކޮމަންެވލްތުން ބުނަމުން

ލިބެންާވ މިްނަވރަްށ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންާވ ަޙއްޤުތައް، އުސޫލުތަާކއި ނިޒާމު އިޞްލާުޙކޮށްދޭށޭ. އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި 

. މިފަދަ ައސާީސ ށޭން ކުރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތް ިދެވހި ސަުރކާރުަސރުކާރު އިރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަފޯ

ދިެވހިާރއްެޖ އިން އަދި އެ ޖަމުޢިއްޔާ އި،ހައްދަވަ ދެކޮޅުރައީސް ޔާމީން ެއކަމާ  ކަންތައްތަެކއް ލާޒިމްކުރަން ފެށީމާ

ރަމުން އޭރުެގ ސަުރކާރުން ެގ ކަންކަން ކު ޖޭއް ތެރޭަގިއ ދިެވހިރާަވިކެވަގތުމުެގ މަޝްރޫޢެއްގެ  ިދެވހިރާއްޖެ ،ަވިކެވ

ދިޔައީ ެގއްލުން. އެކަން ަވމުން ނަށްރަްއޔިތުންދިެވހި އަށް މި ދިެވހިރާއްޭޖެގ ެގ ސަބަބުން އިންތިހާެގންދިޔައީ. އޭ 

 ؛ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ .ޖެހިފަކުރަންރުޮކޅެްއެގ ތެޭރގައި ަވނީ ތަޙަމަލްފަހުެގ މަދު އަހަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއެގ

ެވރިޔަުކ ަވިކެވަގތުން. ޖަމުޢިއްޔާތަާކއި  ެއއް ކަމަކީ އެއެންމެ ޮބޑު  ޓަކަިއ ކުރާތާރު ެވރިކަމެއް ދެމެެހއްޓުމަށްޚްޚުދުމު

އަށް ހިތުހުރި ޮގތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ނަތީޖާައކަްށ ަވނީ އަމިއްލަ  .އެކީ ެއ އޮންނަ ުގޅުން ކަނޑާލުންޖަމާޢަތްތަކާ

ޔާެގ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ ަރއީްސ އޭރު ރަިއސުލްޖުމްހޫރިއް ، ފެނިެގންދިޔަޑުމެންނަށްނގަ  ެނުގން. ައޅުށްއަތަ ބާރު

އަޅުަގނޑުމެން  . ނުކުރަންއް އަުޅަގނޑުމެން އެްއެވސް ޝަްއކެ .ތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔާމީން އެކަން ކުެރއްިވ

ނިޒާމަށް ެގ ދޭ ޢަދުލުއިންޞާފުނޑުމެން މި އެ ަގޅުދޭ ތަަރްއޤީ އަދި އަ އެމި އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމަންެވލްތާ އަލުން ުގޅުނީމާ

 ެވސް ުނކުރަން އްޝައްކެ . އެހީތަްއ ލިބެމުންދާނެިގނަުގނަ ންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގަނއުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެގންނަ

ެގ އްޔިތުން ރަ ޓަކައި ިދެވހިުގމަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިން ،ހަމައެާއއެީކަގއި  ކަމަށް.އަޅުަގނޑު އެ 

މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި އަުޅަގނުޑ  އަދި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ،ސައްކަތާއި މަޓިކް ޕާޓީން ކުރަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރެ

. ކޮމަންެވލްތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ލިބިެގންދާެނ. ނުުކރަން އްއެްއެވސް ަޝއްކެ 

ަވރަށް ޮބޑަްށ . ްއާވނެކުރަފާަގތި މުސްތަޤުބަލެއް މިންަވރު މާ މިއަްށުވރެ ދިޔާ ިދެވހީންނަށް އައިރާދަކުރެްއިވއް

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުންާވހަކަެދއްެކުވން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރެގ މެދުހެންޭވރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވީނ 

 ށް. ޡިމަޢާ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ރުޭވމެދުހެން

ަވިކެވެގން އުޅުމުން  ،އެަކހެރިެވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ަޤއުމުތަކާ

 ،މަށްކުރިއެރު ންއަޅުަގނޑުމެ ،ޖެހޭނެލިބޭނެ ފައިދާއެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން
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އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ، ނަމަ ިކއެިކ ަކންކަން މި ރާއްޖޭަގއި ކުރިެއރުަވން ބޭނުން ކަމަށް ަވނީއަޅުަގނޑުމެންެގ އެ

 އެިކއެކި ޖަމުިޢއްޔާތަކާ ެވސް ީވަވަރކުން ުގުޅން އުފެއްދުމަކީ އަުޅަގނޑު ިއ،ޤައުމަކާ ެވސް ީވަވރަކުން ުގުޅން އުފައްދަ

ޖެހޭ ކަމެއް. މި ފުރުޞަތުަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކޮންމެހެން ެވސް ކުރަން  ުޅަގނުޑމެންއަ އިބޫލުކުރާ ޮގތުގަ ަގ

 ، ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙް ،ސަރުކާރުެގ އެންމެ އިސް ެވރިން ،އަނެއްާކެވސް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން

ދިއުމަށް  ިވްސނުންފުޅުގައި ކުިރއަށްެގމުކަނޫނީ މި ށް،ސަްއކަތަމަބުރަ  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކޮށްެދއްިވ

ައދި ފޮރިންގ މިނިސްޓަރަށާިއ  .ަވުގުތ ޝުކުރު އަދާކުރަން ހުންނެުވމަށް ޓަކަިއ ެއ މަނިކުފާނަށް އަުޅަގނޑު މިހުންނެިވ

 ރު ކުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުދެއްިވ އެހީތެރިކަމަށް އަޅު  މަށްވެ ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިކަމުގައި ަބއިެވިރުވ އިންއިންޑިޔާ 

ޕާލިމަންޓް އެސޯސިޭއޝަންގައި އަުޅަގނޑުމެން ބައިެވިރުވމަކީ އަުޅަގނޑުމެން  ތުކޮމަންެވލް އާދެ!ދަންނަަވން. 

އަދި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ  ށް،މި މަޖިލީހުެގ ކުރިއެރުމަ ށް،ކޮންމެހެންެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިއެރުމަ

ން ބައިެވރިުވމުެގ ޮގތުްނ ގައި އަޅުަގނުޑމެ. އާދެ! މި ކަމުއްމެމެން ކުރަންޖެހޭ ކަޓަަކއި އަުޅަގނޑު ކުރިއެރުމަށް

އަޅުަގނޑުމެން މި ަގރާރު ފާސްކޮށް އެ އެޯސިސއޭޝަންަގއި ބަިއެވިރުވމަށް  .ންލައެބަ ހުށަހަޅާއަޅުަގނޑު ަގރާެރއް 

ލުން ުގޅުްނ އަ އިން ކޮމަންެވލްތާދިެވހިރާއްޖެ ން.އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ަގރާރެްއެގ ޮގުތގައި މި ަގރާރު ހުށަހަޅަ

އްޔާ އަލްފާޟިލް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ަގިއ ރައީުސލްޖުމްހޫރ2018ިނޮެވންބަރު  17ްއާވނޭ ކަމަށް ާގއިމުކުރަ 

ަގިއ 2018ބަރު ޮނެވން 18ން ުގިޅަވަޑއިަގތުމަްށ ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ކަމަށް ެވްލތާ އަލު، ކޮމަންއިޢުލާންކުރަްއަވއި 

ަވނަ މާއްާދެގ  115ެގ ސީދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާ ފަިއީވ ހިނދު، ާވމަ ެގ މަޖިލީހުން ނިންަވޒީރުން 

ލްތާ އަލުން ުގޅުމަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން  ، ދިެވހިރާއްޖެއިން ކޮމަންެވެގ ދެަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން(ފ)

 2018ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ބޭްއުވނު އިގަ  2018ޑިސެންަބރު  5އްޔާ ހުށަހަޅުއްަވިއ، ރިހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ

 ިވ މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުންސާަގއި ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރެވަވަޑއިެގންނެ ަވނަ ޖަލް 18 ަވނަ އަހަުރެގ ތިންަވނަ ދަުއރުެގ

 ންން ފެށިެގނަ ދުަވހުަވ 2020ފެބުރުަވރީ  1ދު، ފައިީވ ހިނށް ރުހުން ދީން ގާއިމުކުރުމަކޮމަންެވލްތާ އަލުން ުގޅު

ަވނަ މެންބަުރެގ ޮގުތގައި ބަަލިއަގތުމަށް ކޮމަންެވލްތު މެންބަރު ޤައުމުތަކުން  54އްޖެއަީކ ކޮމަންެވލްުތެގ ދިެވހިރާ

ވައްޒަފުންެގ ެގ ާގނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުެގ މެންބަރުންނާއި މުކޮމަންެވލްތު މެންބަރު ޤައުމުތަކު، ނިންމުމާ ުގޅިެގން

އަާސސްތަކާ ެއްއޮގތަށް ާގނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުެގ   ުއސޫލުތަކާއިެގލްތުެވނަ ަވރންނަްސއާއި ކޮމްމެދުގައި ުގޑް ގަ 

ެގ އެންމެ ފާހަަގކޮށްެލޭވ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ތުެވލްންކަތްތައް ކުިރއަށް ެގްނދިއުމަށް އެހީތެރިެވދީ، ކޮމަމަސައް

ަގިއ ޝަންއޭންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯސިމަކޮ ނދު،ކަމަށް ީވހިޝަން އޭންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯސިމަޮގތްޕަކީ، ކޮ

، ބައިެވިރުވމަކީ ިދެވހީން ބޭރުެގ ދައުލަތްތަކުެގ މެދުަގިއ އިތުރަށް ދެކެފަރިތަުވމަށާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން 

ފެދި، އު  ދެމެދު ުގޅުންތައްތަކާެގ ަޤއުމުތަކުެގ ާގނޫނުހަދާ މަޖިލިސްންެވލްތުމަކޮެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހާއި ދި

ފުރުޞަުތތަކެއް ހުުޅިވެގންދާ ކަމަކަްށ ނި، ދެނެަގތުމަށް ްއެގ ކަންތައްަތއް އުނެގނެްއ ބަޔެެއއް ބަޔަކު އައާލާެވ، 
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އްޔާތަާކއި، އި މި މަޖިލީހުން ބައިނަލްއަުގާވމީ ޖަމުޢިަވނަ މާއްދާގަ 241ޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ރައްޔިތުްނެގ މަނދު، ީވހި

މުކޮްށ ުގޅުްނ ާގއި ތަކުަގއި ާގއިމުުކރެިވފަިއާވ ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕުތަކާލިސްމަޖި އެ ،ދާ މަޖިލިސްތަކާއިާގނޫނުހަ

ުމެގ ާދއިރާެގ ީވ ހިނދު، މި އުެފދުނު އައު ުގޅުުމަގިއ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ހިންުގބަާޔންކޮށްފައިދަމަހައްޓަންާވނޭ ކަމަށް 

 ިވ މަސަްއކަތްތަެކއްހެއްޓެނިށްޓަަކއި ެދމެމަރުެވ، ަޤއުމުެގ ކުިރއެިއެވރިޔޮ ޮގުތަގިއ ބަހުރިހާ ފަރާތަކުން ެވސް ހެ

ިއ އޭޝަްނަގެގ ޕާލަމެންޓްރީ އެސޯސިެވލްތުންިދެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކޮމަކުރުމުެގ ހެޔޮ ނިޔަުތގައި 

.  ންލަޅާހުށަހަމަޖިލީހަށް  ހުށަހެޅުން، މި ަގރާރު އަޅުަގނޑު ބައިެވިރުވމަށް މި މަޖިލީހުން އެކަށައަަޅއިފީމެެވ. މި

 ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ބާރަށު ާދިއރާެގ އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ަވަނ ޖަލްސާގައި އަުޅަގނޑުމެްނ ދެ ެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ 2020 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެންެގޝުކުރިއްޔާ 

މު އަދި ހަމަ އެހާމެ ބޭނުންތެރި  ންއަށް ަވރަށް މުހިކުެރެވނީ ދިެވހިރާއްޖެމި މިއަދު އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ބަހުސް

ތާރު ެވރިކަމެއްެގ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޚްޚުދުމު .ސްއީރަ ޗަށް. އިްއޒަތްެތރިކަމެއްެގ މައް 

ުކރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދިޔަ ިގނަ މަސައްކަުތެގ ތެރެއިްނ ާވމީ ބޮޑު ޢާއިލާއިން އެކަހެރި ގު ދިެވހިރާއްޖެ ބައިނަލްއަ 

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ކޮމަންެވލްތުން ަވކިުވން.  ،އީޔަ ކަމަަކށް ެވެގންދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ނިކަމެތިކަން ެގނުިވ އެއް

އަށް ކޮމަންެވލްތުން ަވިކުވމާެއކު ޤައުމަށް ސީދާ ޮގތުންނާިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދިެވހިރާއްޖެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ރުަވެގ ކުޅި ޅުަގނޑުމެންޮގތުން ލިބިެގންދިަޔ ގެއްލުމަކީ ެއއީ ުކޑަ ެގއްލުމެކޭ ދެންނެޭވކަށް ނެތް. އަ ނުސީދާ

ކުދިންނަށާިއ އަދި އެހެނިހެން ެވސް ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ސީދާ އަިދ ޅުންތެރިންނަށާއި އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކިަޔާވކު

އަށް ބޮޑު ެގްއލުން. އެހެންނަމަެވސް، އަލަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޮގތުން ލިބިެގންދިޔައީ އިންތިހާ ނުސީދާ

ތަމަޢުގައި އަުޅަގނޑުމެްނ މުޖު ާވމީގު ށް ޓަކަިއ އަދި ބައިނަލްއަ މަނުޮގތްތައް ހޯދައިދި އަށް ރަނަގޅުދިެވހިރާއްޖެ

ތަކާެއކު އޮންަނ އުމުޤައަުޅަގނޑުމެންެގ މިއަުދެގ ސަރުކާރުްނ ބޭރު  ށްދޭ ެއއް ކަަމކީ،އިެގންފަިއާވ މިންަވރު ރަްމޒުކޮބަލަ

ދިެވހިރާއްެޖއާެއކު  އި،ށަފަ ން ރަކު ލުން އިތުބާރުށް އައައުމުތަކުން ދިެވހިރާއްޖެ ޤަައދި  ،ވެ ރަށް ބަދަހިުގޅުން އިތު

ާވ މަސައްކަތަށްަޓކައި ދިެވހިާރްއޖޭެގ ންދަެގކުރައްަވމުން ފެށުން. މިއަދުެގ ސަރުކާރުްނ  ކުރަންއްކަތްސަމަ

ާވމީ ގު ބައިނބަލްއަ  ދު މިއަށްނޑުމެންނަން. އަދި ައޅުަގަވދަންނަފަށްފަށުން ޝުކުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރުއްޔާއަްށ 
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ެވްސ ބަދަލު ނަތީޖާކަމުގައި  ައއި  ތިރާމަކީ ސަރުކާުތެގ ސިޔާސީ ކަންަތއްތަކަށްދަރާއި އިހުޤަ ޢުގައި ލިބޭމުޖުތަމަ

ްއ މުއްދަތެ ރި ރައީސް. ކޮމަންެވލްުތން ަވިކެވ ދިުގތެ އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ާވަހކަ ދަންނަަވން. ިއއްޒަތް

ނޫނީ ކޮމްނަންެވލްތުަގިއ  ،ލިބި ކަންބަރުންމްމެެވލްތުެގ ންކޮމަ  ށްނޑުމެންނައަޅުަގދިއުމަށްފަހުގައި ައލުން ފާއިތުެވެގން

ުކރަން ބޭނުންާވކަމުެގ ހެްއކެްއ ނާއެކު މަަސއްކަތް ނޑުމެންތަކުން އަުޅަގއުމުޤަ އެ މުެގ ފުރުޞަތު ލިިބދިނުމަކީބައިެވިރުވ

ޝުކުުރ  ރުހަށް އަދިެވްސ ެއއްފަސަރުކާރަ ން  ނިންމީތީެވމި ނިންމު ،އަުޅަގނުޑ ަގބޫުލކުަރން. އެހެންކަމުންކަމުަގިއ 

ދު އޮތް ާވހަކަ ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އީ އަޅުަގނޑުެގ ފުރިހަމަ ތާމިކަމަށްޓަކަިއ  ،ަވމުންދަންނަ

 ރި ރައީސް. ތެއިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްީރ  ،ަހަގކޮށްލަން ބޭނުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުަގނޑު ފާ މެްނބަރު.ރި ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލުންެގ  ،ންމު އްޢާއެީއ އަމީން ކްސް.ސޮސައިީޓ އޮފް ކްލާ ،ޭވއޮ އެސޯިސއޭޝަންެގ ތެޭރަގއި އެބަ

 ގައި. ދެން އަޅުަގނޑުމެންދަްއކަަވން ޗަންދާެގ ޮގތު ަޕއުންޑު 858ނީ ަވމު  ޖެހިަވޑަިއަގންނައްޢާސޮސައިންޓީ. އަމީން

އެހެން  ،އެނޭގ ެއއްަޗކީ ަގނޑަށް ޅު . އަެވރިުވމާ ުގޅިެގންޯތ ބައި އިދެޭވކަ ށް އެ ޗަންދާ ދައްމަންޢާއަމީން ނަންބަލާ

ތަނުެގ ޑިމޮކްެރސީއަްށ  ެއއީ މި ،ައދި ހިންާގ ޮގތްަތކަށް އަުޅަގނޑުމެން އަހުލުެވިރުވން ިއ،މަޖިލިސްތަކުެގ ހިންުގމާ

ަގނަޑކީ ހަމަ ރި މެންބަރުންނާއި އަޅުތެއިްއޒަތް މެއް.ކަރިން ބޭނުންތެކޮންމެހެ އަދި މި މަޖިލިސް އޮމާންކޮށް ހިނުގމަށް 

 .ބަެއއްަވުގތީ ޤީަޤތުގައި ަވރަށް ޙަނަކީ ންތިބި ބައެއް. ައޅުަގނޑުމެ ދާންމިތަނުން އަިއސް ާމދަން ތަނަށް  މިއަދު މި

ޅަށް ނަގރަ މަޖިލިސް  ތަކަށް  މިން އޮތް ޖީލުތިބޭ ބައެއް. އަންނާތަުކަގއި ކޮޅަކަށް މި ޮގނޑިކުޑަުކޑަ ހިނދު

ކުރާންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ސޮަސއިޓީ އޮްފ  ަވުރަގދަހިންުގަމށްޓަކައި މިމަޖިލީހުެގ އިދާރީ ކަންކަން ،ކުރުމަށްޓަކައިބޭނުން

ރަދެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކޭ ާވަހކަ ދަންނަާވލީ. އަުޅަގނޑުށ ޚަހަމަ ހައްޤު ރަނަގޅު  ަޕއުންަޑކީ 858ްސެގ ކްކްލާ

 އްމަދު ނިހާދަށް.  ޙަަވނީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުރުއަރުޞަތުހާރު މި ފުމި

 

   ާވހަކަދެއްކެުވން:އްމަދު ނިހާދުޙަމެންބަރު މުފޭދޫ ދާއިރާެގ 

ާވން ބައިެވރި ދިނުމަށްފަހު މިއަދު ން ހުން ރުހުމަޖިލީ މި ،އިމަަވދުެގ ސަރުކާރުން ނިންއަ ިރުވމަށް ެވބައި އިންެވލްތުގަ ކޮމަ

 .ރި ރައީސްތެބާއާއި ޝުކުރު ދަނަނަަވން. އިްއޒަތްޙަަވރަށް ބޮޑަށް މަރުށް އަދުެގ ސަރުކާރަށް މަުވނިންމެިވނިންމެ

ނޑުމެންނަށް ަގކުރި ިހނދުގައި ައޅުުގޅިެގން އަުޅަގނޑށުމެން މަސައްކަތްއްޔާައކާ ޢިެވލްތު ފަދަ ބޮޑު ޖަމުންކޮމަ

ބޮުޑ  ެވސް އޮތީ ަވރަށް މި ކޮމިއުނިޓީއަށް  ؛ރު ަވޅިްނެގ ކުއަޅުަގނޑުމެ ،ހިނދު ލާލިބެމުންދިޔަ ކަންތައްތަކަށް ބަ

ިކއެކި އެހީތެރިކަްނ ޑުމެންނަށް އެނކުރުމަށްޓަަކއި ބޭރުން ައޅުަގ. ޖުޑިޝަރީ ިއސްލާޙުފުރުޞަތުތަކެއް ހުުޅިވފަ
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ުގން ންހުެގ ހިމަޖިލީ ،ންތުެގ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުލައުދަ ،ކުރުންހަރުދަނާ ޔަ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހިންުގންލިބެމުންދި

ދިޔަ. އަުޅަގނޑުމެން ކުާރ  އެހީތެރިކަން ލިބެމުންށްނަނޑުމެންަގައޅު އުމުތަކުންޤަ ރުމަށް ކޮމަންެވލްތުެގ ކުހަރުދަނާ

ދިޔަ. މުންކުރަ އްކެ ތަކަތްކުރުމަށް ަމސައްތްތައް މެދުެވރިނުކުރެޭވނޭ ގޮ ނޑުމެްނނަށް ަވްއކަންަގއަޅު  ؛އްަވްއކަންތަ

ނާ އޭ ،އްޔޫމްޤަކުރި ޔާމީން ޔާމީން ޢަބްދުލްރާއްޭޖެގ ެވރިކަންެވހިދި އުރުަގއިމިދިޔަ ދަ ،އެހެންނަމަެވސް

ޖަލުތަކުަގިއ  އި،ޑި ޖަހަނގޮ ދައަ ލީޑަރުންްއެގ ކެތަދިެވިހރާއަޖޭެގ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ،އިކަ ޓަކުރުމަށްަވްއކަން

، ން ދާން ބޭނުންާވތީިއެގންަގހި ކާތްތައްރިންެގ ހަރަމުޅި ދުނިޔެ ަވށައިެގން މަނީ ލޯންޑް ،ތިއްބުމަށްޓަކައިން ބޭޤުއްޙަނު

ކޮމަންެވލްތާ ަވިކީވ. މިއަުދ  ޓަކައިޓަރިން މެކޭނިޒަމް ފުޑާލުމަށްުލމަށްޓަކައި މި މޮނިއިއެ މަުގ ފުޅާކޮށް ހުޅުަވ

ން މެައޅުަގނޑު .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްބަިއެވރިެވފަ.  ަވނީ މިފަދަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ދޫކޮށް ކޮަމންެވލްތާން ސަރުކާރު

 އި،ިވޔަފާރީެގ މަސައްކަޔްަތއް ހުްއޓުވަ  ުލެގަވުގ ތެ އާއި،ިރންހިނާގ މަނީ ލޯންޑް ޔެ ަވަށިއެގން މިނިނީ މުޅި ދުަވންނުބޭ

 ބާއްަވއިެގން ަރއްޔިތުންނަށް  ަގއިއުމެްއެގ ޮގތުޤަރަނަގުޅ އެހީތެރިަކން ލިބޭ  ނަ،ބަަލއިަގން ޔެނިދު މި ޤައުމަކީ މުޅީ

ބާ ޙަނޑު މަރުަގއަޅު ނިންމެިވ ނިންމެުވމަށް ުވމަށްރިބަިއެވ ކޮމަންެވލްތާ ،ންމުކަެއހެން .ެވރިކަމެއް ކޮށްދޭން ހެޔޮ

ދުކުރާ ާވހަކަ އީނޑު ތާަގެވސް އަޅު ގައި ބަިއެވިރުވމަށްމެންޓްރީ އެސޯސިއޭަޝންންނަަވން. އަދި ކޮމަންެވލްުތ ޕާލަދަ

ިވ ދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ދެއްއީނޑު ތާ ިވ ަގާރރަށް އަޅުަގއްހުށަހެޅު ރި ެމންބަރު އެތެދަންނަަވން. އިއްޒަތް

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ާވރިޔާސަތުން 

ިރ ތެ ިއއްޒަތްއަރުަވނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަރުތެޔާ އިްއޒަތްޝުކުރިއް

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް.

 

  ކަެދއްެކުވން:ާވހަ ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީންމެ އިރާެގމާފަންނު އުތުރު ދާ

ެގ އެމްޑީޕީ  ،ކޮށްލަން ބޭނުންަވނީދުއީމެ ފުރަތަމަ ތާެވސް ެއން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު

 ރެނުއްސުޒަމާ މާ ކުރީ ދިެވހިާރްއޖެ ،ުޅަގނޑުމެންހުށަހެޅުއްިވ ަގރާަރށް. އަ ދެންމެ އެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުެގ ލީޑަރު

ޔާމީންެގ ސަރުކާރުން هللا އަބްދު  ،އްާޔއިން ިމދިޔަ ސަރުކާރުންމުޢިއެ ޖަ ،ތުފަިއާވ ކޮންމަންެވލް ބައިެވިރެވ

ކަެމއް. އަދި ިމއަުދ  ކުްށެވރިކުރާެވސް  ަކމެއް. އަދި މިއަދު ކުރިެވސް ކުްށެވރި ރުްނ އޭަގނޑުމެައޅު ަވިކުވމަކީަވިކިވ

އެްއޮގތަށް ކޮމަންެވލްުތަގިއ  ދާޢުީވ ަވ އި އަޅުަގނޑުމެންެވރިަކމުަގ ެގޙްލިޞާ ދުމް މުޙައްމައަޅުަގނޑު ރައީސް އިބްރާހީ

މް މުޙައްމަދު ަޓކައި ަރއީސް އިބްރާހީަބއިެވިރުވން. އެކަމަށްއުމު ބައިެވރިިވޤަ މި ެގއަލުން އަނބުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ން މިކަމަށް ރުހުން މަޖިލީހު ެގތުން ރަްއޔި މި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން ބޭނުންޭވ. އަދި ،ސާލިޙަށް
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ސް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ެވ ރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ތެނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ިއއްަޒތްަގާވތީެވ، އަޅު ދީފައި

ްށ މެންނަ ނޫންކަން އަުޅަގނޑުރީތި ޮގތަކަށް  ްއޔާއިން މީެގ ކުީރަގިއ ސަރުކާރުން ަވކިެވފަިއަވނީ މާޢިކޮމަންެވލްތުެގ ޖަމު

އުމުތަކުން ޤަ ދުނިޔޭެގ ކުރިަމއްޗަށް އެކަްނ ފެންނަން އޮތީ. ކޮމަންެވްލތުެގ މެންބަރު ބައޮތް. މުޅިނަން އެފެން

ހައްތަހާެވްސ ރަނަގޅު  ،ާވ ކަންކަމަކީ ޗާޓަރުަގއި ލާފުުވުމެގ ސަބަުބން. ޚިޗާޓަރާ  ހޭ ކޮމަންެވލްތުގެ ކުރަންޖެލުމަޢަ

  ހޭނެ ސީ ަވުރަގދަކޮށް ހަރުދަނާކުރަންޖެރެކްޑިމޮ ،އިކަމާ ކުރަންޖެހޭނެަވރުއް ކަށަ ަޙއްޤުތައެއީ އިންސާނީ . ކަންކަން

ދިމާ އިދިކޮޅަށް އޭރުެގ  . މިކަްނކަމާންޤައުމަކު ކޮންމެ މެންބަރުށް ކަމަ ފު ާގިއމުކުރަންޖެހޭނެޞާއިންދުލުޢަ ،ކަމާއި

 އެ  ،އިންޒާރުދީ ،ާސބަށް ޮގސް ހިއަޅާޔަަވޅުެގ ސީމެުގން ފިކޮމަންެވލްތު ދިޔުމުެގ ސަބަބުންކުރަމުންމަލުޢަސަރުކާރުން 

ްނ ޔާމީން ކޮމަންެވލްތުهللا ދެން ހަނދާނެ ޮގތެއް ނެތިެގން ޢަބްދު ،މަރުޙަލާއަށް ެވފަިއަވނިކޮށްމަސައްކަތް އެންމެ ފަހު 

  ހުރިހާން ލިބޭނެއަުޅަގނޑުމެން އެނބުރި ކޮމަންެވލްތު ،ދަންނަަވނީ ަވިކެވަވޑަިއަގތީ. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ޝުކުރު

ކަުމެގ ފުރިހަމަ ކުރައްާވނެމަލުޢަ ން ސަރުކާރުން ތީމަ  ޮގތުެގެއއްޮގްތާވ ޗާރޓަރާ ތަކެއް އަދި ކޮމަންެވްލތްެގފާންމަ

 ކޮމަންެވލްތު (ސީ.ޕީ.އޭ) ެގއިތުރުން ކޮމަންެވލްތު މުން. ައދި މީެގަގއި ަބއިެވިރުވކޮމަްނެވލްތު ންކަން ދެްއަވމުންޤީޔަ

ކިޔާ އަޅުަގނޑުމެން މަރުޙަބާދަނީ. މިއީ މުެގ ބަހުސް މިއަދު މި ކުރަމުންުވރި ިއެވގައި ބަޕާރލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަން 

އަުޅަގނޑުމެންެގ ެތރެއިން ކިތަންމެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް   ،ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި

ިގަނުގަނ  ތުން ަވރަށްރާފަ ެގސިޭއޝަންިލމެންޓްރީ އެސޯޕާ ެގެވސް ސީ.ޕީ.އޭ ނޫނިއްޔާ ކޮމަްނެވލްތު އިއޭރުގަ 

ކުރާއިުރަގއި ިގނަ ތަމްރީނުތަކެްއ ލިިބފައިޭވ. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުަގިއ މަސައްކަތް  ޭވ. ަވަރށްފައިދާތަކެއް ކޮށްފައި 

ނޑަށް އަުޅަގ ،ފިާލަވޅުަތއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއޭވ. ެއޮގތުން ިގނަުގނަ މަލުކުރަންީވ ޮގުތެގ ަވރަށްޢަމެންބަރަކު 

  ހަމަ އޭރުެގ އޮްތ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ސަރުކާރާ ށްލާތަަވނަ އަހަރު އިނިގޭރސިިވ 2010ސީބު ލިބުނު އަދި  ނަެވސް

 އެކުަގއި ދިޔުމުގައި. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން ަވރަށް އުފަލާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާ  ،ދެކޮޅު މީހުންނާއި

ޕާލިމެންޓްރީ  ،ކުރެއްވީ ރީރުޤުލް އޭރުެގ ކަމަލޭޝް ޝަރުމާ ތަރަނެ ޖެސެކެޓްރީެގ ދުަވހު ކޮމަންެވލްތު އެުކގައި އެ

 ޞައަޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ނަން ޚާއް .ހުރިހާ މެންބަރު ޤައުމުތަކާ ެނިވބަިއެވރިެވަވަޑއިެގން ަގއިއެސޯިސއޭޝަން

ރި މަނިކުފާނު. މަނިކުފާނުެގ ތެ ޒަތްިއއް ؛އަދި އެއީ އޭުރެގ ،އޭުރެގ ޮގތެްއގައި ފާހަަގކުރެްއިވ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ސް ސްޓޯރީއެްއެގ ޮގުތަގިއ.ެގ ސަކްސެ ެގ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ފާހަަގކުރެއްީވ ކޮމަންެވލްތު ެވލްތުނަންފުޅު ކޮމަން

ޭޖެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެްއިވ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއް ޞަކުރެްއިވ މަަސއްކަތްޕުުޅ ޚާއް ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެސީ ެގނައުުމަގއި 

ދަރު އުފުލިެގންދިޔަ. ޤަޮބޑަށް  ފުޅުންެގ ކުރިމަީތގައި ަވރަށްއްދަލުުވމުގައި ަބއިެވިރިވ ހުރިހާ ބޭބަ  އެ ރުަގއިއޭން ނަ

ެވސް  ކަމަކީ ަވރަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުދެމުންދިޔަ އެހީތެރި ން ައޅުަގނޑުމެންެގ ަޤއުމަށް، ކޮމަންެވލްތުއެހެންީވމާ

ައޅުަގނޑުމެން  ،ހިާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށްންަކން އަރުަވނީ ދިެވޤީރެްއިވްއޔާ ޔަދަކުރާެމން އިފާހަަގކުރާ ކަމެއް. އަުޅަގނޑު

 ކޮމަންެވލްތާ  ކުރުމަށްއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ަކށަަވރު ،ހަމަހަމަކަމާއި ،އިންސާފާއި  ،ާއއިޑިމޮކްރެސީ ކުރާނީ މަސައްކަތް
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 އަުޅަގނޑުމެްނ ސީ.ޕީ.އޭަގއި ަބއިެވިރެވެގން ްއޔާިވަދކުރެއް އިރާ ،އެުކގައި މަަސއްކަްތކޮށް ސީމެުގަގއި ަބއިެވިރެވެގން

 ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ްނކަން އަރުަވން. ޤީޔަ އެއަޅުަގނޑު  .ސާބިުތެވ ތިބުމަށް އިކުރާ މަސައްކަުތަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ންދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ަވއިހަ ރުަވނީއަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ށް. މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 އި ގަ ެވލްތު އެންމެ ފުރަތަމަ އަލުން އެނބުރި ކޮމަންިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅަގނޑު ެވސް ަހމަ  ޝުކުރިއްޔާ 

ސްބަތްެވަވޑަިއަގންަނާވ އިަހަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއހަަވންދޫ، މާރަންދޫ، މޮޅަދޫ ނި ަގނޑުން އަޅުުގޅެގ ބައިެވިރުވމާ

 ރިއްޔާއަށް އަދި ދިެވިހރާއްޖޭެގ އެންމެ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންެގ ނަުމގައި އަދުެގ ސަރުކާރަާށއި، ރަީއސުްލޖުމްހޫ

ބޮޑު ޖަމާޢަތެއްަގިއ   ފަދަްލތުންެވކޮމަ .ރައީސް އިއްޒަތްތެރި އާއި މުބާރިކުބާދީ ދަންނަަވން.ރައްޔިތުންނަށް މަރުޙަބާ

އޮުތން އެީއ ކޮންމެހެން ެވްސ  އިއޮތުން، ބަިއެވރިެއއްެގ ޮގުތގަ ދިެވހިރާއްޖެ ފަދަ ުކޑަކުަޑ ޤައުމަކުން ބަިއެވިރެވ 

 ށިެގން ފުރަތަމަ ދުަވހުން ފެ ،ށް މި ސަރުކާރު އެނބުރި ުވޖޫދަށް އައުމަށްފަހުމުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ކުރުމުން ަވރަްށ ަރނަގޅަށް އެނިގެގން އެބަދޭ. ހަމަައށް އަިއއިރު އެ މަސަްއކަްތ ކާމިޔާބު މިއަދާ ،ތްކޮށް އްކަމަސަ

ންބަރު ޤައުމެއްެގ ޮގތުަގއި ދިެވހިރާއްެޖ މެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގައި އުފެދުނު ސަރުކާރަކުްނ ކޮމަންެވލްތު

އިންސާީނ  ،ާއއިޑިމޮކްރެސީ ،އިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުގޑް ަގަވރންސާ ލްތުކޮމަންެވ ،ނިންމީ އޮްއާވ އޭރު ަވކިާވން

މިއަދު . ން ދިޔުމުެގ ސަބަބުންމުޮގާވލަ ށްކޮއެކަްނކަމަށް ަވކާލާތު އި،ެގންދިޔުމަށް ޮގާވލަ ށްއަ ޙައްޤުތައް މި ޤައުމުަގއި ކުރި

ަގއި ކާރުެގ ސިޔާސަތު. ކޮމަންެވލްތުރުެގ ސަމިއަދު އޮތީ ަވރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެ ސަރުކާރު ބަދަލުުވމަށްފަހު މި

 ،އިއަދުެގ ސަރުކާުރން ުގޑް ަގަވރނަންސާ ،ދަނީ އެނބުރި ބަިއެވރިުވމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން މި

 ސަމާލުކަމާއި އިސްކަން. ޞަކޮށްދިނުމަށް ދޭ ޚާއްޤައުމުގައި ަކށަަވރުއިންސާނީ ޙައްޤުތައް މި  ،ާއއިޑިމޮކްރެސީ

ުގޅުން، ިމފަދަ މުހިންމު ޖަލްސާތަކުން   އެނބުރި އަެނއްކާ ކޮމަންެވލްތާ ،ން ަވިކެވކޮމަންެވލްތު .ރައީސް ތްތެރި އިްއޒަ

ބޫލުކުާރ ަގެއއީ ައޅުަގނޑު  ،ންދެން ޮއންނަ ސަރުކާރަކުން ުގޅު ،އެރީމަ ަވިކެވށްއޭރުަގއި އޮންނަ ސަރުކާުރ ހިތަ

ން އަޅުަގނޑުމެން . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމަންެވލްތުންއް ނޫ ހިސާބެޮގތުަގއި އަދި މިކަން އަުޅަގނޑުމެން ނިންމާލެޭވނެ

 ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެ ަގުގިޅެގން މި ޤައުމަށް ލިބިެގންދިޔަ ެގއްލުންަތއް ިކތަންމެހާ ެވސް ބޮޑު. އަޅުަގނޑު  ަވިކުވމާ

 ފަރާތްތައް މި ނިންކިުވމަށްކުރުމަށް، ވަ ން މި ޤައުމު ަވކި އޭރު ކޮމަންެވލްތު ،ލިބުނު ެގއްލުންތަްއ ދިރާާސކޮށް

ހަމަޖެހިލައިެގން ނުތިބެޭވނެ. ތްރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ހި  ކުރެެވންޖެހޭނެ. އެެހންނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިެވހި ޖަާވބުދާރީ
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ލިމެންޓްރީ ޕާ ެގމެންޓްރީ އެސޯސިޭއޝަން ނަމުގައި އުފެދުނު ކޮމަންެވލްތުލިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމްަޕަވރ ޕާ

މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި،  ޖިލީހުން ބައިެވރިާވން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ މިމަ ދު މިއި މިއައެސޯިސއޭޝަންގަ 

 އި ލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަްނަގޕާ ކޮމަންެވލްތު އަުޅަގނޑުމެން ތީ.ފުންެގ ކުރިއެރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވމުަވްއޒަ

ންނަށް ެވސް ހޯދައިދޭން  ފުމެންބަރުންނާއި މުަވްއޒަ ލީހުެގެގ މަޖިދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ހުރި މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް މި

ދާ  ެރެވމުން މިބޫލުުކރާ ޮގތުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހުެގ ފުރަތަމަ މަސައްކަތުެގ ޮގތުަގއި ކުަގތީ. އަުޅަގނޑު ބޭނުންާވ

ނެ މަސައްކަތެްއ ންދާބިެގލިެކްއ އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ިދެވހިރާއްޖެއަްށ އޭެގ ސަބަބުން ފައިދާތަ ،މަސައްކަތަކީ މުހިންމު

 .ކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްބޫލު ަގކަމަށް އަޅުަގނޑު 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ންބަރުތެރި މެދިއްަގރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ދިްއަގރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ އިކްރާމް ޙަސަން.އިކްރާމް  ޙަސަނަ

 

 ހަކަދެްއކެުވްނ:ިއކްރާމް ޙަސަން ާވ ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު

 ބެހޭ ޮގތުން  ުގޅުމާ ލިމެންޓްރީ އެސޯިސޭއޝަނާޕާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ެވސް ކޮމަންެވލްތު

ަރއީސް ޔާމީްނެގ ެވިރކަމުަގިއ  ،މި ދެކެޭވ ާވހަކަިއގައި ަބިއެވރިެވލަން ބޭނުންޭވ. ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ މިތާ މިއަދު

އިރާދަކުރެްއީވީތެވ އެ ހުރިހާ  އި ިގނަ ފިަޔަވޅުަތކެްއ ފަހަތަށް އެޅިފައޭ. އަދި ިމެވރިކަުމަގ ަވރަށް ށް ަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ެވްސ  ލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަނާޕާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމަންެވލްތު ،ކޮށްމަހަ ރައިެވސް އަފިޔަަވޅުތަެކއް އަެނއްކާ 

ރައީްސ  ،އަުޅަގނުޑމެންނަށް އެޮގތުންއަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި  އަުޅަގނުޑމެން ުގޅުމަކީ ނުަވތަ ކޮމަންެވލްތާ

ތެރެއިްނ ބޮޑު ފިަޔަވޅެްއ ކަމަށް. އަިދ  ގެ ޅުަތކުފިޔަަވ ހުރި ފަހަތައް އެޅިފައި  ،ހުރި ޔާމީންެގ ެވރިކަުމގައި އެޅިަފއި 

ހިންމު ފިޔަަވޅެއްެގ ޮގުތގައި ފާހަަގކުރަން. ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ަވރަށް ަވރަށް މުަގުގޅުަމކީ ައޅުަގނޑު  ކޮމަންެވލްތާމިއަދު 

އަްށ ޖެއްީކ ރާދިޔުމަންަބިއެވރިެވެގ ލިމެންޓްރީ އެސޯިސއޭޝަނާޕާރލިމެންޓްރީ އެސޯިސއޭޝަން، ޕާ އަދި ކޮމަންެވލްތު 

 ން ސޯސިއޭޝަނު ލިމެންޓްރީ އެޕާ ންާޑގައި ކޮމަންެވލްތުާވނުހަނު ިގނަުގނަ ފައިދާތަެކއް ކުރާނެ ކަމެއް. އެންމެ ފަހުން ރު

ލިޔެަފއިާވ އެްއޗެްއ  ގައިލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރެފައިާވ ިރޕޯޓުޕާ ބޭއްިވ އެ ަބއްދަލުުވމަށްފަހުަގިއ ކޮމަންެވލްތު

 ޅުަގނޑު ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން.  އަ ެއކުޔާނަ ިޢޒުެގރައީސް

Commonwealth Parliamentary Association Conference offered the opportunity for 

members to benefit from professional development, supporting learning and sharing of 

best practices and collogues from over 180 commonwealth parliaments together with the 

participation of the leading international organizations. The overall main conference 
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theme for 64th CPC was adoption, engagement and evolution of parliament in a rapidly 

changing commonwealth.  

 

ަގއި މިއީ ހަމަ ނުހަނު ފައިދާތަކެއް އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޤައުމަށް ކުރާނެ ކަމެއް.  ޮގތުުލކުރާބޫަގނޑު ، ައޅުަގއެހެންީވމާ

 ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ޮގތުަގއި ބަިއެވރިާވންޖެހޭ. އަުޅަގނޑު މިއަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދު ބޫުލކުރާަގގައި އަުޅަގނޑު މީ

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 :ންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ކުޅުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާެގ  ،އަރުަވނީޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުރިއް ޝުކު! އާދެ

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަ

 

 ކުޅުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ ެމންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އެކަމަްށ ދެއްިވ ، ދެންެނުވނު ހިނދު ިއެވރި އަލުން އަދު ކޮމަންެވލްތުބަ އޭ އްޖެސް. ވެ އީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަ

ކަްސ އަދުެގ ސަރުކާރުން މިކަްނ ޔަ. ކޮންމެ ައންނަ އެްއޗެއްށްމިއީ ައޅުަގނޑު ހިތަ .ށްއިޖާބަ އަލުން ކޮމަްނެވލްތަ

. ށްެވހި ޤައުމުެގ ސިޔާދަތަދި އަދި ،ތަކަށްން އޮތް ޖީލުދިެވހި އަންނާ  ،ިއ މަންފާއަށްޔާ ރައްޔިތުްނެގ ލާބަކޮށްފި. 

ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން މިފަދަ ބޮޑެތި ޖަމު ،މުތައް އެނިގ ކަށަަވުރަވނީޤާދިެވހިްނ ހޯދާ މަ ދުނިޔޭެގ ސަފުން

 ދެމިއޮންނަނީ އެ ޤައުުމަގިއ ބިނާކުރަނިވި ކަސް ަޤއުމެއް ަޤއުމެްއެގ ޮގުތަގއި ޔަ. ކޮންމެންމުޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަ

ކޮށް ތަޢުލީމީ ޞަޚާއް .ަވނީ ބިނާކޮށްފަ ިގނަ ދިެވހިން ޢިއްޔާެގ ފަރާތުން މާީޒގައި ަވރަށްޅޭތީެވ. މި ޖަމު އު ތަކެއްމީހުން

އަލުން މި  ،ދިޔުމަށް ޓަކައި އެންމެ މުހިންމު އަސާސް. އެހެންކަމުންއިޟާރަތެއް ކުރިއަރަ ޙަދާއިރާަގއި. ތަޢުލީމަކީ އެ 

 ެގލިޙްޞާރައީސް  ،އަުދެގ ސަުރކާރުން ފާެލއް ކަުމގައި ދަންަނަވން. ހެޔޮ ން މިއީ ުގޅުން ދިެވހި ސަުރކާރު އާޢިއްޔާޖަމު

ކަންތައް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ބަލައިަގންނަން.  ޅަ ކު ކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން މިޞަ ޚާއް ،ސަރުކާރުން

ބޮޑަްށ  ަވރަށްދަންނަަވން.  ަހކަ ކުރާ ާވތާއީދު މިކަމަށް ،ކުރަން. އެހެންކަމުންަވރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދު އަދި މިކަމަށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ރާޢީ.   ދުޙައްމަބަރު މުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން ދޫއަށް. މަކުނުޢީމަދު ރާމުޙައް
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ަގންނާނީ ިއއްޔެ މިެވ`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް އަަވސް 

އަުޅަގނުޑެގ  އި މުަގއާެގ ނަރާެގ ދާއި އަުޅަގނޑު  ،ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއިވ ރިާޔސީ ބަޔާން މަޖިލީހުގައި ިއއްޒަތްތެރި

އެަހއި  ،ަވުރަގދައި އަދާކުރަްނ. އެހަ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި ދިެވހި ދަޢުލަތަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ،ުގޅުން ަގިއ ާގއިމުކުރި 1982 ،ަވނަ ކަމަކަްށ އަުޅަގނުޑ ާފހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ 2އޯާގތެރި ަބޔާނެްއ ދެްއީވތީެވ. 

އަހަރުީވ ުގޅުމެއް ހަަމ އެްއެވސް ެއއްެޗކޭ ހީނުކޮށް  35 އްޔޫމްެގ ސަރުކާުރަގިއ ކަނޑާީލމާޣަޢަބްދުލް މީންަގއި ޔާ 2017

. ދެން  ީވ ނަމަ ދުަވސް ފަދަ އެއްޗެއް ެވސް ިގނަ ، އެ ޭބފުޅުން ހަމަ ކަނޑާލަފާނެ ކޮންމެމާކަނޑާލީ. އެހެންީވ

 އޭެގ ތިން އަހަރު ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްލާނެ. ދެންދޫ ހާ ެވސްނބިމީއަ މުސްކުޅި ަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ޅުއަ

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ުގޅުން މި ާގއިމުުކރީ ކޮމަންެވލްތާ. ދެން މިކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ާފހަަގކުރަން އަހަރު މި

. އަދި ދަންނަަވން ސްެވކުރު ނަށް ޝުއެ މަނިފާ .ޝާހިދު ކުރެއްިވ މަސަްއކަތްޕުޅުهللا މިއަދުެގ ޚާރިޖީ ަވޒީރު ޢަބްދު

ދަންނަަވން.  ލަތަށް ެވސް ުޝކުރުއުދަންަނަވން. އަދި ިދެވހި ދަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ެވސް ޝުކުރު

މި ުގޅުން އިތުރަްށ  ަގއިިދޔައިމާ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުފަހު އަޅުަގނޑުމެން މި ުގޅުން ގާއިމުެވެގން އަހަރަށް 3

ންޓަރީ ުގރޫޕާ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ުގޅުން މެލިެގ ޕާޅުެވދެްއވައިފި ކޮމަންެވލްތު މެއަކު ިވދާންދެ އްޖެ.ދަހިެވބަ

ަވރަށް  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެނަށް ،ބަދަހިެވެގންދާނެ ާވހަކަ. ދެްނ ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ އަނެއް ކަމަކީ 

ދިޔައީ މަނިކުފާުނ ެވެގން އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްޑާލަން ކަނ ޅުންގު  ސްލު މިދިޔަ. އަަވރު ފުރުޞަތުތަެކއް ލިބިެގންބައި

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް  ،ކިޔައި ަމނިކުފާނު ސަލާމަތްކުރުމާއިރު ޖަލުގައި އޮތީމާ ކޮމަންެވލްތުން އެކަމަށް ބަސްއޭ

ކީ. ދުނިޔެއިން ސަބަބަލި ނޑާން ކަުގޅު މިއީ އެއަށް ބަސްބުނުން. އަސްލު މި އަނިާޔެވރިކަން އިންތިހާއަށް ދިޔައިމާ

ނުޭވ. ދެން އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި  ކަންކަެމއް ެއޮގަތށް އެ، ަކމަށް ހީކުރީ. އެކަމަކު  ަވިކެވެގން އެކަނި އުެޅޭވނެ

. ތަން އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ ުގޅުން ބަދަހިެވެގންދާ ުވރެށްއިހުނަ ،އަިއސް މި ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކޮށް  ސަރުކާރު

އްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި ުގޅުުމަގިއ ހަމަ މި ކަމަށް މަރުޙަބާކިަޔން. އިރާދަކުރެްއވި  ،ްނީވމާހެއެަގނޑު އަޅު

މް ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާަރށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޢާޡިއަދި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު  !ބަރަކާތްލައްާވށި

 އްިވ ަވުގުތކޮޅަށް.ދެ ސްއީ ރި ރަޒަތްތެއްތާއީދުކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ  ޝުކުރިއްޔާ

 ޙަސަން ޒަރީރަށް.
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 :މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން

ެގ ތަޞަްއުވރެްއެގ 2020ކުރިން އިެވމުންިދޔަ  ތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީެގ އަހަރުތަކެއްްއޒައި އްޔާޝުކުރި

 ާވހަަކދެކެެވމުންދިޔައީ ާރއްޖޭެގ އެންމެ ިގނަ ދުަވހު ރައީސްކަން  އެ ދުަވހު ާވހަކަ. އެ ތަަޞްއުވރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް

 އެ ، އެހެންނަމަެވސް  .އްޔޫމްެގ ެވރިކަމުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލްޤަޢަބްދުން މޫއުމަ ާވށް ކަމަ ކުރެްއިވ ެއއް ބޭފުޅެއް

ެގ ުގޅުން ރައީްސ މަނިކުފާނު ެވރިކަމުގައި ުގޅުން ގާއިމުކުރި ކޮމަންެވލްތު އެ ،ހަާވލުެވ ެވރިކަމާ  މަނިކުފާނު ކޮށްކޯފުޅު

ީމން އެ ބޭފުޅާ ެގންުގޅުމުެގ ޔާ ސް  ރައީސަެތއްޔާެއކަހެިރ ސި . މުޅި ދުނިެޔއާްއާވފައިލަ ނީ ކަނޑުްއަވޔާމީން ަވ

އުމުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި އެ ބޭފުޅުން ުގޅިެގްނ ޤަމި  ،އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ،މައިަގނޑު އެއް ައސާސަކީ 

އީ މިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ޓަކައި. އެހެންނަމަެވސްދުނިޔެއަށް އެނުގނަނުދިުނމަށް ،ހިންިގ ޖަރީމާތައް ސިއްުރކޮށް 

. އިތިއޯިޕއާެގ ުކޑަުކޑަ ައަވށެްއގައި ުކރަމުންދާ ކަންތައްތައް ެވސް ލާމެހިފަން. މިއަދު ދުނިޔެ ަވނީ ުގޅިނޫ އްއެ 1632

ހިންަގމުންދިަޔ  ަގއިއުމުޤައެ މަނިކުފާނު މި  ،ރައީްސ ޔާމީަނށް ހީފުޅުީވެއހެންނަމަެވސް، . އެނގޭ ދުނިޔެއަށް މިއަދު 

 ،ހައްޔަުރކޮށް ،އިލަ ޖަލަށް ެވރިން އެންމެހައި ސީޔާ ދި ސި އައިކާންތަކައް ކުރަމުންދިޔަ ަވ ،ޖަރީމާތަކާއި

 ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ަވކިީވމާ ެދން މިކަން މި ނިމުނިއްޔޭ. ޓަކަިއ މިފަދަތައް އެ ބޭފުޅާ ފޮރުުވމަށްކުރުންއަނިޔާކުރި 

 އާ ދުނިޔެ ،ެވކި ން ަވޔާތަކުއް މި ޖަމުޢި .ރައީސްއެހެނަކުން ނޫން އިއްަޒތްތެރި . ތިމަންނާއަށް މިކަން ކުރެިވދާނޭ

ަޓކައި ޓެއް ގާއިމުކުރުމަށްށްޑިޮމކްރެޓިކް ެވ އިާއދެ! ރާއްޖޭަގ ؛އެކަހެރިެވެގންދިޔަ ކަމަކު މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަހުލަާވނުން

  ެގ ބަރުން ރާއްޖޭއެމް.ީޑ.ޕީެގ އެކްިޓިވސްޓުން އަދި އެްނމެހައި މެން ކުރިން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އްމީެގ އެތައް އަހަރެ 

ިދޔައީ މި  އުމުތަކާޤަ ެގން ުދނިޔޭެގ ވި ލެ އިއަމިއްލައަްށ ބަެއްއ ބޭފުޅުން އަުރަވ ،ކުރި އެންމެހަިއ ބޭފުޅުންބިލޯ ލާޙަށްއިޞް

މިއަދު ެވސް  އުމެއްޤަ 54މިއީ ޙަޤީޤަތް. ކޮމަންެވލްަތކީ  ؛ަދއްކަމުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އަނިާޔެވރިކަމުެގ ާވހަކަތައް

 ެގބިިލއަނަށް އަަރއިެގންދާއިރުގައި ކޮމަންެވލްތު  7.8ާޔއެއް. ދުނިޭޔެގ ާއބާދީ އްއި ޖަމުނޭ ބޮޑު އްާޔގައި ހިމެއެ ޖަމުޢި

ބަިއކުޅަ ެއއްބައި.  . ތިނ33ްމިީއ ދުނިޭޔެގ އާބާދީެގ ާގްތަގނޑަކަްށ % .ބިލިއަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  2.4އާބާދީއަީކ 

ތަެކއް ެއބަހުރި. އެޮގތުން އަުޅަގނުޑ ނަ ފައިދާ ިގނަުގށްަވރަ ލިބޭނެ މެނަށްުގޅުމުްނ އަޅުަގނޑު ޖަމުޢިއްޔާއަކާ މިފަދަ

ލަރޝިޕްތައް ދާނީ އިތުރުަވމުން. އަދި  އަޅުަގނޑުމެންެގ ކިޔަާވކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ ސްކޮ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ކީ ބަދަލަ  އައި ބޮޑުމި ށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަ ،އުުމެގ ިވޔަފާރި މުޢާމަލާތްތައް ކުުރމާއިޤައަޅުަގނޑުމެންެގ 

ށްލަން. ކަމެއްެގ ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ ނެއަންނާ ން އުމަށް ހުިރހާ ޮގތަކުން ެވސް ކުިރއެރުޤަޑުމެންެގ ނަގއަޅު

ބޮޑު  އައިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް މި  ،ން އެބަޖެހޭއަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ިވސްނާލަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ! ރާއްޖޭެގ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް  ؛ގައި ހުރިމު ކަ ެވރިއްޖޭެގރާެމންެގ މިއަދު އަުޅަގނޑު ކީ،ބަދަލަ

ެގ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ރީ ްގރޫޕުމި ޕާލިމެންޓަ ،ޙްެގ ހެޔޮ ިވސްނުންފުޅާއި އަދި މަނިކުފާުނެގ ެއއްބާރުލުމާއި ލިމުޙައްމަދު ޞާ
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ކައި ރާއްޭޖެގ ޓަ ކަމަށްން. އެރަބޫުލކުއެންމެހައި ބޭފުޅުންެގ ިވްސނުންކަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ަގ

 ދަންނަަވން.  އެުކަގއި ުޝކުރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި އަިދ މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑު އިްޚލާސްތެރިކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތްތެރިިއްއޒަ ަގލޮުޅ ެދކުނު ދާއިާރެގ ،މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

  އަޙްމަދު ނަސީމަށް. ލްބަރު މީކާއީންމެ

 

 ލް އަޙްމަދު ނަސީމް ާވހަކަދެްއކެުވން:އީަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މީކާ

ސަރުކާރަށް އަދި  ،ުގޅުމަށް ސަރުކާރުން ިނންމެީވތީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކޮމަންެވްލތާ

 ގައިމި އޮތް ދަނޑިަވޅު  ުގޅުމުެގ ަމުގމަތީ އަދި މި މަޖިލީހަށް ެވސް ސީ.ޕީ.ޭއއާ .ންާބކިޔަމަރުޙަ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް

 ،އިާވމީ ޖަމާޢަތްތަކާގު އަތާރު ސަރުކާރުތަކުން ބަިއނަލްމުޚްދުޚު  .ދަންަނަވން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ަވރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ

 އުމުތަުކގެ ޤައެ  ،މެ ބާރަށް ދައްކާ އެްއ ާވހަކަެއއްންއެައށް މެ ަގދަެވސް އެންއަބަދު ަވކިާވން ދާިއރު އުމުތަކާޤަދޭދޭ 

 2003އަދި  ،ސަސްޕެންޑުކޮށް ،ަވކިވެ  ެވސް ކޮމަންެވލްތާ ަވނަ އަހަރު ޒިންބާބުޭވ 2002 .އިސްތިޤުލާލުެގ ާވަހކަައކީ

ލު ލާސްތިޤުެގ އިއެ ޤައުމު ؛ބޭ އެންމެ ަގދައަށް ދެއްކި ާވހަކަ ާގަވނަ އަހަރު ަވިކަވމުންދިޔަ ދަނޑިަވޅު މު

 ން އްޖޭގައި ެވސް ރައީސް ޔާމީރާ ަވިކާވންޖެހޭ ާވހަކަ. ހަމަ އެޮގތަށް މި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމަންެވލްތާ

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ިއސްތިޤުލާލު ހިމާޔަތްކުރުމުެގ  ،ސަބަބު ބޮޑަށް ދެއްެކިވ ެއއް ަވކިާވންޖެހޭ ކަަމށް އެންމެ ކޮމަންެވލްތާ

ނޫން.  މާ ަވރުަގދަ އަސްކަރީ ބާެރއް ،ބޮޑު އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މާ ؛ރި ރައީސްތްތެޒަ، އިއް ެވސް މަާވހަކަައކީ. އެހެންނަ

 ،ކީލަރަނަގޅު ޓޫ ނޫން. ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ހަމައެަކނި އެންމެ ބޮޑު ޤައުމެއް ،ޑުމެންނަކީ މާ ރިސޯސް ިގނައަޅުަގނ

އޮތް ރަނަގޅު ުގޅުން. ައިދ  ޑުމެންނާައޅުަގނ ތަކާއިދޭދޭ ޤައުމު ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު ބާރަކީ

 ،ނުެގ ސަރުކާުރަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިަޔއީއީްސ ޔާމީމެންެގ ފޮރިން ޕޮިލސީ. އެހެންނަމަެވްސ، ރަ ނޑުއަޅުަގ

ޒަރު. ޔަ މަންނީލަން ކިޔަމުންދި ،ިރޖީ ސިޔާސަތު ކޮންމެ ހަފްތާައކުހެން ނީލަން ކިޔަމުންޚާކެނޑިނޭޅި ދިެވހިާރއްޖޭެގ 

އޮތް ތަުނަގިއ ދިެވހި  އަށްއަުޅަގނުޑެގ އުއްމީދަކީ ކުރި  .ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އެކަންެޏއް ކޮމަންެވލްތާ ޮގތުންއެ

 ،ެވްސ ިއޔާދަކޮށް ނުެގ ސަރުކާރުން ކަނާޑލި ުގޅުންަރއީްސ ޔާމީ ،ލާފައި އިރާއި ކަނޑަޠަސަރުކާރުން އީރާާނއި އަދި ޤަ 

 ،ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށްެވ ާވމީ ދުނިޔޭގެ ގު ދިެވހިރާއްެޖ ބައިނަލްއަ ންކުސްޓޭޓަ ރރާއަ އަލުން ދިެވހިރާއްޖެ ޕެ

އަލުން  ާވމީ ދުނިޔެއާގު ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކުރީެގ ުގޅުންތައް ބައިނަްލއަ ،ުގޅުންތައްއަޅުަގނޑުމެންެގ ކުީރެގ 

 އިޔާަދެވެގންދިޔުން. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 :ެކުވންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާލޭހުޅު ،ަވނީ އަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއްޔާ ކުރިޝު

 ށް.ނިޔާޒަ ޢަލީ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މާލެހުޅު

ުގޅުމަކީ ަވރަށް މުހިންމު   ުގުޅނުންން އަލުއަޅުަގނޑުމެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، ކޮމަންެވލްތާ

ބޮޑު ެއއް  އެންމެ އަދި މިދިޔަ ައހަރުެގ ތެރޭގައި ިދެވހި ސަރުާކރުން އަދި ދިެވހި ރައްޔިތުން ހޯދާފައިާވ އް.މަސައްކަތެ

 ދުނިޭޔެގ ާޗޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަލުން  ،ެއއްކޮްށ އޮތް ުގުޅން ބަދަހިެވ ކާމިޔާބީއަީކ ެވސް ދޭދޭ ަޤއުމުތަކާ

ިގނަ  އޭރު ަވިކވިއިުރަގއި ަވރަށް ުޅަގނުޑމެން ކޮމަންެވލްތާއަ ،ދިޔުން. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެެގންދިޔަހިކުރެ

އަންހެނުްނ  ،ުޒާވނުން ،ިގނަ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑުވްނ ފާޅުކުރި. ކުޅިަވުރކުޅޭ ފަރާތްތައް ދިެވހި ަވރަށް ،ފަރާތްތަކުން

ސްެގ ންަވރނަކޮށް އިދާރީ ހިންުގން ނުަވތަ ގަ  ޚާއްޞަދި ަވކިން އަ ،އްފަރާތްތަ ކުރާ ބާރުެވރިކުރަން މަސަްއކަތް

ދާއިރާއިން ކޮމަންެވލްތުން އަބަދުެވސް ދިެވހިާރއްޖެއަްށ ދެމުންދިޔަ އެހީތެރިކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލާ 

ދަލުތަެކއް ތި ބަޮބޑެރަށް ްށ ަވއިދާރީ ހިންުގމަ ެގރާއްޖޭ  ،އޮތީ  އެހީތެރިކަމެއް. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާފައި މި

ތިބީ.  ބީ. އެކަމަށް ބޭނުންާވ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލު ެގނެެގްސެގން މިތި އައުމަށް ތަްއޔާރުެވެގން މި

 ؟ތި ބޭފުޅުންެގ ެއ ޤާބިލުކަން އެބަހުރިހެއްޔޭ ،ސުާވލަކީ ބޮޑު އެއް  ކުރި ދަތުރުތަކުގައި އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

  . އެ ތަމްރީނު ހޯދަންޖެހޭނީ .ދަންޖެހޭނީޤާބިލުކަން އުަފއްއެ އަުޅަގނޑުމެން ދެޭކޮގތުަގއި  ؟ހުރީއިހޭ ލިބިފަ އެ ތަމްރީނު

ުގޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ  ޓަކައި ބޭރުެގ ެއކިެއކި ޖަމާޢަތްތަކާއެ ޤާބިލުކަން ހޯދުމަށް އި،އެހެންީވމާ، އެ ތަމްރީނު ހޯދަ 

ޒާމު އަުޅަގނޑުމެންެގ ހިންުގމުެގ ނި ،ެގ ތެރެއަށް ެގނެސްންޑުމެޅުަގނރިބާ އަ ކަމެއް. އަދި އެފަރާްތތަކުެގ ތަޖު މުހިންމު

އަުޅަގނުޑ ދެކޭޮގުތަގިއ މި ުގޅުމުެގ ތެރެިއން ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ހިްނުގމަށް އެހެންީވމާ، ކަެމއް.  ަވރުަގަދކުރުމަކީ މުހިންމު

ރެއިން ލިބިެގންދާނެކަމީ  ތެތުގެ ންެވލް ކޮމަބޭނުންާވ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ެވސް ެގނައި ބަދަލުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި

އަދި  ،ފުރުޞަތު ުކޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ެވްސ ުކރިން ލިބުނުެވހި ޒުާވނުންނަށް ދިެވހި ކުޅިަވރު ކަމެއް. އަދި ދި މުހިންމު

ނޑު އަޅުަގކަމެއް ނޫން.   ޮއތްއްެއކު ފަހިެވެގންާދނެކަމީ އެއްެވސް ަޝއްކެ އެއަްށުވރެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ެވސް މިއާ

 ރީ ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރަށް. އަދި ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްއަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު މަރިހަފު

ކަމެއް ަކމުގައި އަުޅަގނޑު ފާަހަގކުރަން. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްާޔ  އެސޯިސއޭޝަނުަގއި ަބއިެވިރުވމަކީ ެވްސ މުހިންމު

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 :ުވންކެ ދެއް ާވހަކަތުން ރިޔާސަ
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އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރެގ އުތުރު މަްއޗަންޮގޅީ  ،އަރުަވނީ މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު 

 ށް. ރަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 މުޢިއްޔާތަކާޖަ ފަދަ މިއަދު ކޮމަންެވލްތުދެ، އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް އުފާކުރަން އާ ސް.އީ ތެރި ރަްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ އި

 .މަންޒަރު ފެނިެގންާދތީެވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ުކރިއަށްދާ ުގޅުން  ،އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް އަނެްއކާެވްސ ހަރުދަނާެވ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދިޔަ ބުރަ ރު ހަ އަހަކަށްދި ސާޅީތިރީސް އަހަރު އަ ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން

ބަަޔކު  ޓަކައި އެތާރު ެވރިކަމެްއ ހިންުގމަށްޚްދުމުޚުބަެއއްެގ ހަމަ  އެ ކަށް ޔަމަސައްކަތްތަެކއް ހަމަ ުކްއލި

 ތުންތޯރަްއޔިދިެވހިާރއްޖެއަށް ކިަތއް  ،ނުލި އިަވަރކަށް ިވސްނަ  ެއްއެވސް ބަޔަކު އެާސބުން ހި އެ .ދިޔައީ ެގންކަނޑާލައި 

 .އެ ދަނިޑަވުޅގައި ެވސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ލިބެުމންދިޔައީ ތޯފައިދާަތކެއް އްކިތަ ،ލިބިރިކަން އެހީތެ އިަގކަމުމި

ެވސް މި ުގޅުން މިޮގތަްށ  ޖަލުގައި އޮތްއިރު ންއީްސ ޔާމީމިއަދު ރަ ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

ަވެރއްެގ ލުެޔްއ  ދަށުން އެ ބޭފުޅާއަށް ެވސް ކޮންމެެވސް . މީެގ ލިބޭނޭކަންރިއެހީތެ  އޭެގބޭފުޅާއަށް ެވސް އެ އޮތިްއޔާ

މިއަދުެގ  .ދިޔައީ ތާރު ސަރުކާރެއް ނެތްކަްނ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސާުފެވެގން މިޚްދުމު ޚު . އެއީ މިއަދުލިބޭނޭ

ކެނޑިފައި  ރާއްޖެއިން ބޭރާވެހިށް ދިކަމަކަ ފުރަތަމަ އެންމެ ހަމަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އުފާެވރިކަން އެއީ.  ،ހުރި ހުރިހާ ުގޅުންތަކެއް އަނބުރާ ެގނައުން އެއީ

 ގެ ުގޅުމު ކޮމަންެވލްުތެގ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕާ ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ޕާލިމެންޓްރީ ުގރޫޕާ ؛ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރިއާދެ، 

ރު ފަދަ ، ޤަޠަަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމަ އެޮގތުން އަުޅަގނުޑ ެވސް އެދެން އަޅު  ެވސްރަށްަގރާ

 އިޔާަދކުރަްއާވނެ ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. ކެނޑިފައި އޮތް ުގޅުންތަްއ އަލުން އަނބުރާ ޤައުމުތަކާ

 ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ.  ށްބޮޑަރަށް ހަމަ ަވލިބުނު ފުރުޞަތަށް ޓަކައި އެހެންީވމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އެދިަވަޑިއެގންފައި ތިއްެބވި  ަގިޑއިރުެގ ބަުހސް. އަދި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެއްށް ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތީ މި މައުޟޫޢަ

އުޟޫޢުގައި އިތުުރ  މަ މިމިހާރު ަގނޑު. އަޅު ަވނީ އެރުިވފަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަރު މި

ޮގތުން ޮގތެްއ ނިންމުމަށް ޯވޓަްށ  ުގޅޭ ޯވުޓެގ ަގީޑަގިއ މިކަމާ ،ްނ ނެތްނަމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވހަަކދައްކަާވ

ރާްއޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެވްސ އަދި އަުޅަގނުޑ ިއތުރަކަށެއް އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ެވސް އެހޭނެ. ދެން 

 ބޮޑު ބޭނުމެއް  ޮގތުން ާވހަކަދެްއކުމުެގ ޙަޤީޤަތުެގ މާ ުގޅޭ ކަމާމުހިންމު މުެގރާއްޖޭ ބައިެވިރުވހިިދެވަގއި ެވލްތުކޮމަން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  .ކަންކޮމަންެވލްތުން ަވކިީވ ކޮން ސަބަބުަތކަށް ޓަަކއި  ،ނެތް. ދިެވހިންނަށް މިކަން ަވރަށް ސާފު
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ާވމީ ގު އެއީ ބައިނަްލއަ ،ދިޔަ ކިތަންމެ ކަމެއްކާރުން ހިންަގމުންެގންސަރުއި އޭުރަގއެއީ. ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި. ތެދުފުޅެްއ 

ާވމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުން ދިެވިހ ގު ަބއިަނލްއަ ،މިންަގނޑުތަކާިއ ހަމަތަކަށް ނުފެތޭ ކަންކަމަށްެވ

ރޫުޕަގިއ ކްޝަން ުގރިއަލް އެސްޓީނިމި ލްތުެގމަންެވކުރަމުްނެގްނދިޔައީ އިންތިހާއަށް. އެހެންީވމާ، ކޮސަރުކާރު ކުށްެވރި

އެޅުމަށް ަވުގތު ކްޝަްނ ުގރޫޕުން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ަމއްޗަށް ފިަޔަވޅު ރިއަލް އެ މިނިސްޓީދިެވހިރާއްޖެ ހިމެނުނު. އަިދ 

 ންނަށްބޭފުޅުކުމެެގންދިޔަީއ. ފަހަރުގައި ޭއރުގައި ަބއެއް ިދެވހިރާއްޖެ އެ ޖަމާޢަތުން ނު ،ކުޑަތަންެވެގންދިޔަ ހިނދު

ތާރު ކަމުގައި ޚްދުމުޚުދިެވހިރާއްޖެ އެ ޖަމާޢަތުން ނިކުތީމާ ދެން ދިޔައީ ެވިރކަމަށް  ،ނެަޑިއަގތީ ކަމަށް ެވދާެވަވހީ

ދެމިއޮެވިވދާނެ ކަމަށް ނުަވަތ އެ މިސްރާބުަގއި ިދެވހި ެވރިކަން ޭބއްިވދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އޭުރެގ 

 ިގނަ މާ ށްން ަވިކެވަވަޑިއެގންނެިވ ުދަވހަންނަާވީނ ކޮމަންެވލްތުިއަގޑައެނިގވަ ނަށް ސަރުކާރުަގއި ތިއްެބިވ ބޭފުުޅން

 ުވޒާރާެގ ވަޒީެރއް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ަވޑަިއެގންނެވި  ރިޖީޚާދުަވސްތަެކއް ނުަވނީސް ފެނިެގންދިޔައީ އިނިގރޭިސިވލާތުެގ 

 އެ  .އަރސުެވ ޯގހޫރ ސަ .ފާނެންެގަވަޑއި އެނގި  ަވޒީރު ބޭފުޅާެގ ނަންފުޅު ެވސްއެ  ނަށްތަން. ތީެގ ބައެއް ބޭފުޅުން

ރިޖީ ަވޒީރު އަރިހުަގއާިއ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާރީޙަ އިބާރާތުން އޭރުެގ ސަބޭފުޅާ ަވޑަިއެގން ަވރަށް 

 ފާހަަގކުިރ ކަންކަން  އިނިގރޭސިން އަދި ކޮމަްނެވލްތުން ،ހޯމް މިނިސްަޓރުެގ އަރިހުަގއި ިވދާޅުެވެދއްވީ  ،އަރިހުަގއާއި

 ނުކޮށްފިއެ ފާހަަގކުރި ކަންކަމަްށ ދިެވހިރާއްޖެ ޢަމަލު ،ޖެ ަވކިީވ ނަމަެވސްބޭފުުޅން ދިެވހިރާއް އެ ތުންޢައެ ޖަމާއަދި 

ޖެހުނީ އަޑުއަހަން. ، ދިެވހި ސަރުކާރަށް ޖެހިަވަޑއިަގތީ ، ހިަވޑަިއަގތީ ޖެރައީސް ޔާމީނަށް  ޮގތް. ދެން ެވެގންދާނެ ،ނަމަ

އަދި  ،ންހިފުނުނު ބޭށްެވސް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ތަކަ އެްއޮގިދޔައީ ުވން ިވރުބޭތުން ންެވލް، ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮމަ އެހެންީވމާ

 ބޭނުންހިފުނު ކަމެއްެގ ޮގުތަގެއއް ނޫން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޮކމަންެވލްތާ ބައިެވިރވާއިުރަގިއ ށްއެއީ ސަރުކާރަ

ހައުްސަގއި  މަލްްގރޯެގ ދިދަ ޖޭއްހިރާ ެވަގިއ ދިެގ އިއްތިހާދުން ަވިކެވަފ. ޙަޤީޤަތުަވނީ ޔޫރަޕު ލާތް މިއިނިގރޭިސިވ

ނޫން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަހުން،  ، މިއީ އިއްތިފާޤެއްދުަވހު. އެހެންީވމާ ލްސްގައި އިނިގރޭސި ދިދަ ބޭލިނެުގނީ ބްރަސު

 ންޑަށްމަސް ަގނޭ. އަދި ތައިލެ ނިގރޭސިން ަވރަށް ިގނައިން އެެވސް އި މަހުންއަދި ކަޅުބިލަ ،ކަންނެލިން ، ބާނާ މަހުން

ިގނަ ސް މި ެގންނަނީ ެވފައި  ލާށްަގނޑުކޮށްަފއި ފޮނުާވ މަސް ތައިލެންޑުަގއި ދަޅަ ،ން މި ފޮނުާވ މަސްޑުމެަގނއަޅު

އެ މަްސ  ދެިވހިރާއްޖެއިން ލާތަށް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަހުންއިނިގރޭިސިވބައިަވުރ، ެގންދަނީ ިގނަ ބައިަވރު 

ަގއި ެވސް އެ ޑިއުީޓ ރުދާއިެގން  އަދި ަތއިލެންޑުން ާގ.ނަ ހާދުންިއއްތިެގ ޕުެގ ިޑުއޓީއެއް ޔޫރަ 20ެގންދާއިުރގައި %

 މިހާރު ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ށްެގން ދިެވހިރާއްޖެއަ ުގޅި  ން ަވިކުވމާދުެގ އިއްތިހާލާްތ ޔޫރަޕުހަމަ ނަާގ. އިނިގރޭސިިވ

 އި އޮތްފަލިބިތު ޢުލޫމާށް މަން. އަދި އަުޅަގނޑަާވެއުކގައި ުމޅިން އައު ިވޔަފާރީެގ އެއްަބސްުވމެއް  އިނިގރޭިސިވލާތާ

، މިީއ ން. އެހެންީވމާަވމުނެިވ ބާަވުތެގ އެއްބަްސުވްނތައް ެއކު މި ެދންިކއެކި ަޤއުމުތަކާއެޮގތުަގއި އިނިގރޭސިްނ ދަނީ 

ދާނެ ަވުގތެްއެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގޭވ. ރެިވކުްއ އަޅުަގނޑުމެންެގ މަްސެވރިންަނށް ފައިދާހުރި ކަންތައްަތކެ

ހުންނެީވ  ،ަވަޑއިަގންަނާވނެްއ އެންމެ ފަހުން އެނގި ާރްއޖޭގައި އިނިގޭރސި ރެޕްރެޒެްނޓެޓިެވ މި ،ސަފީރުރޭިސ އިނިގ
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. ރު ދިޔައިއަށް އެނބުރި ދަމުން 1960އަދި  .ެގ ދުަވސްތަުކގައ1950ި ،ކޮށް ދިޔައީ ދޫާރްއޖެ ޓަން ޑޭީވ. ޭޑީވ ގ އާޓިން

 ރާތަނަށް އިނިގރޭސި ސަފީ ތާަގއި އެ ޑު މި ހަފު. އަޅުަގނއިްސަގީވެގ ރެިސޑެންދޫނިދޫަގއި ުހރި ޑޭ ،ޑޭީވ ހުންނެވީ 

ނެވިއިުރގައި ެއއީ ަވރަްށ ހުންން ސަފީރު ދެތަން.  ނެިވރު ހުންފީން ދޫނިދޫއަށް. އެއީ ސައެުކގައި ދިަޔއިން ބަލައިލަ

 ބިއްތި ބޭުރކޮށްހައްޔަ ަތނުގައި ތިެވފައިަވނީ. އެބޮޑުކޮށް އޮތް ަގނުޑަވރެްއ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު ަވރަށް ނިކަމެ

އްޭޖެގ ުފރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ރާިދެވހި ؛ނުކިލެެގފާދޮށިމޭނާ  މުޙައްމަދު އަމީން ރު އަލްއަމީ ،ހުންެގ ތެރޭަގއިމީ

ހައްޔަރުކޮށްަފއި  ންނަަވންދެންއަދި މުޙައްމަދު އަމީން ދޫނިދޫަގިއ އެަތއް ުދަވހަކު އިންނެުވމަށްފަހުގައި މާލެ އަާރަވަޑިއގަ 

ޑަިއެގންެނވިއިުރަގިއ ަވ ަތނަށް މުަޙއްމަދު ައމީން މާލެ ަވޑަިއެގންނެިވ ،. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެއިދޫނިދޫަގ ންދުނީބޭ

މުޙައްމަދު  ،ެގ އަރިުހަގއި މުަޙއްމަދު އަީމން ،ނަވައިހުން  ޝިހާބު މްއިބްރާހީ ،ެވރިކަން ބަދަުލެވފަިއ އޮތުމުން އިމާލޭަގ

ރާއްޭޖެގ ހައްޔަުރކުރެުވނީ. އެއަށްފަހުަގއި ދިެވހި ދޫނިދޫގައި އަމީން މަދުމުޙައް ،ށްއަނިދޫަވަޑިއެގން ދޫ އަމީން ޮގަވިއެގން

ދުަވހު ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައި އަޙްމަުދ މަސް 7ދޫނިދޫަގއި ބޮޑު ވަޒީުރ އަޙްމަދު ޒަކީ  ފުރަތަމަ މިފަހުެގ

ލިުޔްއާވފަިއ އިން ސަޢަލީ ޙުާވޭރިވާލ ަގިއ ތު  ޮގނދާންާވނުޑ ހައަުޅަގ ،ންއްމުލަކަްށ ފޮނުަވއިލީ. އަުޅަގނޑު ކީޒަކީ ުފަވ

ެގންެނވިއިުރަގިއ އިަވޑަ  ންެއއީ ދޫިނދޫ ،ެގންެނވިއިރު އިުފވައްމުލަކަްށ ަވޑަ އަޙްމަދު ޒަކީ  ،އޮތް ލިޔުމެްއަގއި

އިން ސަ ޙުލާ ޢަލީާވރޭިވ ،ރެްއިވ ކަަމށްކުކީއަށް ަވރަށް ިގނަ އަސަރުްއެގ ސަބަބުން އަޙްމަދު ޒަަވއެިވ ލަިވަވަޑިއެގންނެއި

ރައީސް  ،ތަނަށް ލެުވނީ މް. ކެރެފާ ނަސީމް އެނަސީ ަފހުގައި އެތަުނގައި ބެހެއްޓުނު ކެރެފާ އަޙްމަދު ޒަކީއަށް ލިޔުްއާވ.

ކެްއަގއި ތަހިންެގިވ ތަޙުޤީޤު އިމަތުކުރައްަވހު ރައީސް މަޢުމޫން ތު ށްކަމަ ަލން އުޅޭޓާއްރިކަން ވަ ެވ މޫންެގއުމަ

ށް ދޫނިދޫެގ މި ދެންނެވި ކޮ ދޫނިދޫގައި ަވރަށް އަިނޔާ އޭނާއަށް ކުރި. އަދި ޚާއްޞަ ށްފާ ނަސީމަ ރެ. ކެރުމަށްއަނިޔާކު

ފައި ހުރި ޓާބަހައްއެ ަގނޑުަވުރަގިއ ހައްަޓިއެގން. ދެން ދެންނެުވމުެގ ބޭނުމެްއ ނެތް. އަުޅަގނޑު ބަަގނުޑަވރުަގއި 

ޭވްނ  އިކުޑަޮގީޅެގ ައޒާބާ ތަނަށް. އެނީ ެގންދަަގނޑު ފަހަރަކު ެވސް އަޅު ޮގޅިން ނެރެފައި ކޮންމެޑަ. ކުދަދުއަ

 ފާހަަގެވފައިާވ ކަމެއް ެއއީ. ދެން  ،ންފިލާފައިޅު އޮށްބަރުންނައްޒަތްތެރި މެންނަ އިގި މިތާ  ށް ޔަޤީންއަޅުަގނޑަ

ރި ޒަތްތެދާއިރާެގ އިއް  ައލިފުށީ، ނޭފެއް ނޫން. އަުޅަގނޑަށް އެބަީކއެ ލުއި ތަނަަވިކ އަިދ  ކީސް، ިމއީެވއެހެންނަމަ

ތުަގއި މި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުަޑޮގީޅގައި އެންެމ ިގނަ ދުަވހު ހޭދަކުރެއްިވ  އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައި އޮތް ޮގރަކީބަމެން

 ށީމަހުެގ މައްޗަށް އަލިފު 18، އަޅުަގނޑުެގ މަސްދުަވސް. އެހެންީވމާ 26ބޭފުޅާ. އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގތުގައި 

އިނިގރޭސިން އެތަނުަގިއ  ނުަވތަ ،މި އިމާރާތް . ައޅުަގނޑުމެންނަށްެނިވންަގއި އިއެތަނު ރުތެރި މެންބަތްދާއިރާެގ އިްއޒަ

 ުގޭޅ ުވޒާރާަގއި ތަރިކައާ ރާތް އެީއކީ މާއުޅުނިރުަގިއ ބޭނުންކުރި އި ،ޅުއްިވއިުރަގއި ތިބިއިރުަގއި މި ރަުށގައި އު 

ދޫނިދޫއަށް  ،ނަށްތަ އެްނ ނޑުމެއަުޅަގ ނަމަެވސް،ންދެން ެއހެ ލިސްޓުކުރެިވަފއި އޮތް އިމާާރތަކަށް އަދި ނުޭވ.

 ، ކުރަންފު. އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް މާއިއެ ވުޒާާރެގ ަވޒީރާ ެވސް އެުކގަ އި އަުޅަގނޑުމެން ެއތަނަށް ދިޔައީ ދިޔައިރުގަ 
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ނަްނ ވަޒީުރެގ ކުރިއިުރގައި ްޓީވޓު އެުކގައި  ދިޔައިުރެގ މަޢުލޫމާތާ އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުން އެތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން

 ފަށް އެދެން.  ޓަކައި ަވޒީރަށް އަުޅަގނުޑ މާ. ެއަކމަށްފައި އޮތީކުެރިވއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓްީވޓު ރެިވކުހަަގނުފާ

 

 ތިދާއީ ބަހުސް   އިބު   .7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގ ރު ސަރުކާ . ެއއީަގއިާވ އައިޓަމް 7.1 ،އޮތް އަިއޓަމަކީ މިހާރު މި ،ކީމަަވނަ އަިއޓަ 2އަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންާޑެގ 

ާގނޫނު  ،އްާވފަިއާވޅުހަރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުށައުތުުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ ކުޅުދުއްފުށީ ،ފަރާތުން

ން ޔުެގނައުުމެގ ބިލު. މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިލާޙުށް އިޞް( އައެްއަގުމ ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު) 2009/5ނަންބަރު 

ޖިލީހަށް  . މި ބިލު މައި ަވނަ ޖަްލސާަގ 77ަވނަ މަޖިލީހުެގ  19 ،އްުވނުބޭ  އިގަ  2019ބަުރ ޑިސެން 7 ،ިއަވނީފައިްއިވ

. މި ބިލު  ރުރި މެންބަތްތެެގ ިއއްޒަ ދާއިރާ ޅުދުއްފުށީކުއެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ  ،ނީަވ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވފައި މި

އަރުަވނީ މި ބިލު މި ފުރުޞަތު ށްންބަރަމެ ރިތްތެށްފަހުގައި އަުޅަގނޑު ކުޅުދުއްފުށި ދާއިާރެގ އިްއޒަމަހުށަހެޅުއްުވ

ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ.  މިނެޓު 15ފަހުަގއި އަދި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިެދްއުވމަށް. ހުށަހެޅުއްުވމަށްއްަވހުށަހަޅު

ނެ. ންނަާވަގެއއް ނު ޖެހިަވޑަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ހަމަ އެ ަވުގތު ބޭނުންކުރަްއާވކަ މިނެޓު 15އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

އެީކަގއި  ެވސް ފަސޭހަކަމާުގޅޭ ބިަލކީ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ އެްއޮގތަކަށް  ކުރުމާފަތުރުްއަގމު ދަތުރުއެ

ތަޤުދީރު  ،ނިންމޭނެ ބާަވތުެގ ބިލަކަށް ނުާވނެ. އަޅުަގނޑަށް ކަްނ ދިމާކުރި ޮގތުން ނުލާ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅަ

. ންއަޅުަގނޑުމެން އަުޑއަހަީތ ބުނާަވރަށް ިގނައިން  އް ނޫނޭދޭ ެއއްޗެ  ތީބަކުނަސީަބކީ ކަ.ދިމާކުރި ޮގތް އެއީ 

ަގއި ހުންނަާވ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަފީރު އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ހެނދުނު ކުރައްާވަފއިާވ ޓެކްސްެޓްއަގިއ އާމެލޭޝި

 ؛ލައިސަންސް  ،އޭެވން ބޭނުން އެބަ ދެމެދުަގއި އެމް.އޯ.ޫޔެއއް ޮސއިކުރަ ާއއި ދިެވހިާރއްޖެއާއާ މެލޭޝި ،ިވދާޅުެވަފއި އޮތީ

އެްއަގމު  ގައި ބޭނުންކުެރޭވ ޮގތަށް. ެއކަން  ަވޒީރު ިވާދޅުީވ ކުެރެވން އަންނަނީ އާ ދިެވހި ލައިސަންސް މެލޭޝި

ހަމަ ަވީޒރު ހަމަ ޖައްސަވާއިރަށް ހަމަ އެހެން ުގޅޭ ާގނޫނަށް ބަދަލެއް ެގނެްސެގނޭ. ދެން އަޅުަގނޑު  ދަތުރުފަތުރާ

އްޒަތްތެިރ އި ތޯ. އަދިެވްސ މަޖިލީހުެގ އެޖެންޑާ ލިބިަވަޑއިަގންަނަވނީ ރަށްވަޒީޒަތްތެރި އްއި  ،ުވނުލެއިހަ އަޅުަގނޑަށް އަ

 -7.1މިހާރު އެހެންީވމާ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ބާަވއޭ.އަދިެވސް މަޖިލީހުެގ އެޖެންޑާ ލިބިަވޑަިއަގންނަަވނީ ރަށްސަފީ

އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީރަން. ދުކުމީއްޑު އުޅުަގނކަމަށް އަ އެކުަގއި ބިލު ނިންމާނެ  ސަފީރުެގ އެދުމާ

 .މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ
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ނޫނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދެވހި ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގ

ދިނުން. މި ބިލު ހުށަހަޅައި ،ކަތަކީއޮތް މަސައް ދާނަން. ފުރަތަމަ މި ެގ މަސަްއކަާތއިެގން ކުރިއަށްރުމުކުޞްލާޙުއި

 .ަވނަ އަހަރު 2009އައިްއސަ ަވނީ  ދަށް މި ބިލު ުވޖޫ ށްދިެވހިރާއްޖެއަ ،މި ބިލަކީ ،އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފާހަަގކޮށްލަން

އޭރުެގ ަރއީސް  މުޙައްމަުދ ނަޝީދުެގ ެވރިކަުމަގިއ.  ދި އަރައީސް ލީހުެގއެއީ އަދުެގ އަުޅަގނޑުމެންެގ މަޖި

ަވނަ ިއޞްލާޙުކަްނ އި މި ބިލަށް ތިން އިޞްލާޙެއް ެގނެިވަފއިޭވ. މި އިޞްލާޙަކީ މި ބިލަށް ެގެނޭވ ހަތަރުއެއަށްފަހުގަ 

 މި ބިލަށް  ފަރާތުން ރުކާރުެގސަ ެވހިދި ،ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން

ޭއެގތެޭރގައި ސަުރކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ  .ްނކޮށްފަިއާވ ަކންތައްތައްެގ ޮގުތގައި ބަޔާއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ސަބަބު

 ނު ނޫާގ ދުްއުވމުަގއި އަދި ބޭނުންުކރުމުގައި ހިނަގމުންދާފަތުރުެގ ނިޒާމު ދުްއާވ ުއޅަނދުތައް އެްއަގމު ދަތުރު ،ބޭނުމަކީ

 2009/5ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ތަން ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މަލުތައް ހުއްޓުުވމާއި، މަުގތަކަކީ ަރއްކާތެރި ތަންޢަ ޚިލާފު

އެ ާގނޫނު ހިންުގން  ،ށް ެގންނަށްޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުާމއި ( އައެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު)

 ދިެވހި ސަރުކާުރެގ ފަރާުތން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްުވުމެގ އީމި. އުން ެގނަޙުތައްޖެހޭ އިޞްލާންކުރުމަށްޓަކައި ެގންނަހަރުދަނާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގާވ  ،ބޭނުން ކަމުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ކަންތައްަތއް. އޭެގއިތުރުްނ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން 

 ބައެއް ކަންތައްަތއް ސީާދ އިވާ ފަ ށްލެިވއި ދޫކޮތިާޔރުެގ ޮގުތަގޚްމީެގ ކުރިން މި ާގނޫނުގައި އި ،ބޭނުންތަކުެގ ތެރޭަގއި 

ބޭނުމުެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ. ހަމަ އެއާއެީކަގިއ  ،ލުެގ އިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި ަވކި ޮގަތކަށް ކަނޑައެޅުްނ މި ބި

 ،ސްެގނައުްނ ހިމެނޭ. އޭެގއިތުރުން ބަެއއް ކަންތައްތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްަތއް ެވއިބާރާތްކުރުމަށް ބަދަލު

ތަްއ މި ާގނޫުނެގ ތެރެއަށް ެފއްތުން ހަމަ ނެތި ހުރި ކަންތައްތަުކެގ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައް ެލއްއި އުސޫތެރޭގަ ެގމީ

ބަދަލުެގނައުން ެވްސ  ބުތަކަށްއަދަ  ،ެގނައުން ެވސްހިމެނޭ. ހަމަ އެއާެއކީަގއި މީގައި ހުރި ބަެއއް ބަދަލުތަކަށް ބަދަލު

ެވްސ ކަމެްއެގ ޮގުތގައި  ގައި އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ މުހިންމު އެއްޮގތު ެގ ކަމެއްތަމަ ހިމެނޭކަން ފާހަަގކުރަން. ފުރަ 

ރޯޑް  ،މި ހިމެނެނީ ރޭގައިއޭެގތެ. ަވނީ ިތންަވނަ މާއްދާއަށް ެއކެއް ިއތުރުކުރެިވފައި މި ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ޯރޑް ސޭފްޓީ  ،ުކރެޭވ ޮގތުަގއިހަގަ ފާ ނޑަށްއަޅުަގ މި ބިލުގައި އެބަ ަބޔާންުކރޭ. އާދެ ސޭފްޓީ ކައުންސިެލއް އުފެއްުދން

އިދާރާއެއް ަބއިެވިރކޮށްެގން. މި ަކއުންިސލު އުފެދުމުން މި ާގނޫނު   ހަނަނީ ކައުންސިލު އުެފއްދުން މި އަން

 ނެކަން މަްޝަވރާުކރަންޖެހޭ މަޝްަވރާތަކުގައި ިއތުރު ފަރާތްތަކުެގ ބަިއެވރިުވާމއި، މަދަދު ލިބިެގންދާ އިކުރުމުަގޒުތަންފީ

އެާއއެީކަގިއ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އީދި މިފާހަަގކޮށްލަން. އަ ޑު ަގނއަޅު

ުގިޅެގން ޝަކުާވ ކުެރޭވ އުސޫެލއް މި  ޖޫރިމަނާއަކާ ،ާލއިުރަގއި އިަވނަ މާއްދާއަށް ެގނެިވަފިއާވ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލަނުަވ

އަޅުަގނޑުމެން ލައިސަންސް  ،ން އެބަޖެހޭުޅަގނޑުެމން ފާހަަގކުރައަ ންެގ ކުރިޭވ. މީބިލުގައި ެގނެިވަފއި އެބަ 

ްއ ކުރިކަމުަގއި ިވޔަސް އެޕީލްކުެރޭވނެ އެްއެވސް ޕްރޮސެސެ ައދި އެހެން ކަމެއްގައި ޖޫރިމަނާ ،ހިފެހެއްޓިކަމުގައި ިވޔަސް 

 ނޑުމެން ލައިސަންސް ނޫނީގަ އަޅު ގައި މި ބިލު  ،ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން ،ާގނޫނެްއަގެއއް ނޯންނާނެ. އެެހންނަމަެވސް
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ްއ ކުރުމުެގ ޕްރޮސެސެުގޅިެގން ެވސް ކުެރޭވ ޖޫރިމަނާތަކަށް އެޕީލް ނޫީނ އެހެން ކަމަކާ ،ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން

ކަނޑައެޅުްނ މިނިސްޓްރީެގ ަމއްޗަށް ާލޒިމުކޮށްފަިއޭވ. ހަމައެާއއެީކަގިއ މީެގ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ާގނޫީނ 

. ހޯދޭނެ ޮގތެއް މި އޮންނަނީ ނެތިފަ ،ދެއްކޭނެ ޮގެތއް،  ޖޫރިމަނާ ދެއްކުންކުރެޭވ ކަށްދަބުތަން އަުގޅިެގ ކާތައްތަކަން

ަކއިެވނިކުރަން ާދއިރުަގއި ެއ  އް ނޯޭވ. ހަމައެކަނި އެކަން ކުެރެވން މި އޮންނަނީ މީހަކާކޯޓަށް ދެޭވނެ ޕްރޮސެސެ 

މި ާގނޫުނގައި  ،ން. އެހެްނނަމަެވސްކަން ކުރުފައި އެމަތިޮކށް ކަމަކާ ނޫނީ އެހެން ދައްކަން ބުނުން. ޖޫރިމަނާއެއް

 އީެވސް ައުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މި ޫޖރިމަނާ ހޯދަން ކޯޓަށް ދިއުމުެގ ބާރު ދޭކަން، ކޯޓަށް ދިއުުމެގ ށްމީރާއަ

ްށ މާއްދާއަ ަވނަ 10ޔެއްކަން ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އެއާއެީކގައި ސަރުކާރަށް ލިބިެގންދާނެ ލު 

ޚިލާފަްށ ބާރަށް ދުއްާވ ފަރާތްަތކުެގ އަދަބު އަުޅަގނޑަށް ބަދަލުކުެރިވފަިއާވކަން ެވސް އަުޅަގނުޑ  ާވއިދާލާއިރު ަގލައިބަ

ުއޅަނދު ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު މޯލްިޑްވްސ  ،ލާއިުރަގިއ ޖޫރިމަނާއަށް ބަދަލުެގނަުއމުެގ އިތުރުންއިފާހަަގޭވ. ެއޮގތުން ބަލަ

އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ  އީ ށް އުޅަނުދ ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު ލިބިފަިއޭވ. މިދުަވހަ 15ފައިޭވ. ދީ ލިބިއަށް ސަރިވސް ޕޮލިސް 

 ،އް. އެއީ ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއިކުރާއިުރގައި އަުޅަގނޑުެމންނަށް ކުރެިވދާނެ ބަހުސެފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ބިލަށް ބަހުސް

އަުޅަގނޑުމެން ، ތެޭރގައި. އެެހންނަމަެވސްއަދަބުތަކުެގ  ުހރި އެބަޓް ެވސްމަންޒަންޕްރިންބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި ހަމަ އި 

ަވނަ މާއްާދއަްށ  11. ަވުގތު ދީފަ އޮތީ ހަމައެކަނި އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރާއި، ޖޫރިމަނާއެއްެގ ބާރު މި މި

 މި އިމި ާގނޫނުގަ  ،ތުން. އެޮގށްެލޭވިވފަިއާވކަން ފާހަަގކޮބަލާއިރުަގއި މަުގތަުކގައި ދުްއުވމުެގ އުސޫލުަތއް ހަރުދަނާކުރެ

ޭއގައި ހަމަެއކަނި ހުރިހާ މަުގތަކެއް ދޭހަާވ  ،ލާފައި އިއޮތުން ކަނޑަމާއްދާެގ )ހ(ެގ ކުރިން އޮތް ބަންޑާރަ މަުގތައް އޮތް 

ްނ އޮތުމުމީެގ ކުރީަގއި އޮތް "ބަންޑާރަ މަުގ"ކިޔާލުމުން ކިާޔލިޮގތަށް އެަބއޮތް. އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގާވ ޮގތުަގއި މި ބިލު 

ަވަނ  13 ިވަފއިޭވ.ދަތިތަކެއް ހުރިކަން އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެ އިކުރުމުަގޒުތަންފީއި ނޫނީ ދެމެހެއްޓުމުަގ ނުާގނޫމި 

ކުެރިވަފއިޭވ. އެއީ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކަމެްއެގ ޮގުތގައި ފާަހަގކުެރެވނީ. އިތުރުއަދި ދޭއް މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށަށް އެެކްއ 

ކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ އް ރަޖިސްޓްރީަޅނދުތަްއާވ އުކުން ދުޔަހަކަތަ ބެޓަރި ނުަވތަ ތެޔޮ ނޫން

ިއޚުތިޔާރުެގ ދަށުން އެކަްނ ދޫކުރެިވފަިއާވކަން ެވސް މި ބިލުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން. އެއީ މިނިސްޓްރީއަށް 

ގައި ައޅުަގނޑު ަވނަ މާއްދާ 24 ީކަގއިއެއާއެ ގައި ފާހަަގކުރަން. ހަމަނޫނީ ނުކޮށް ދޫކޮށްލިެވދާނެ ކަމެއްެގ ޮގތު  ،ކުރުން

ކުެރޭވނެ ރަޖިސްޓްރީ ،ަވކި ސިޓީެއްއގައި ނޫނީ ަވކި ރަށެްއގައި ދުއްާވ އެްއަގމު އުޅަނުދެގ އަދަދު، ފާހަަގކޮށްލަން

ނޫނުެގ ދަށުން މިހާރު މި  ާގމި  ،އެހެންނަމަެވސް .ދޫކޮށްލެިވފަ ށްއަދަދު މީެގ ކުރިންަވނީ އިޚުތިޔާރެްއެގ ޮގތަ

ކަމަށް. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އެ ުއޅަނދެއް ދުްއޭވނެ މުއްދަތު ެވްސ  ާވނެނޑައަޅަން ދަދު ީސދާ ކައަ އެ  ،ރަނީޔާންކުބަ

)ނ( ަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ. ހަމަ އެއާެއކީަގިއ  ކަމަށް ާވނެސީދާ ކަނޑައަޅަން 

ން ނޫީނ އިުރގައި މިނިސްޓްރީރަށަށް އުފުލާއް ނެުށން އައް ރައެ  ،ތަނަށް  އެްއަގމު ުއޅަނދު ެއއްތަނުން އަނެއް

ކަަމށް ފާހަަގކުރެިވފައި އެބައޮތް. މީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ ބެެލޭވ  ން ކަނޑައަޅާ ފަާރތެއްެގ ހުއްދަ ހޯދަންާވނެމިނިސްޓްރީ
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ެގ ޓުުވމު އް ުހއްތައްތަންކަ ހެންއެހެނިަކމެއް. އަދި ަވްއކަމާއި  މުހިންުމ ބޭނުމެއްަގިއ ކުެރިވފަިއާވ ،ޮގތުަގއި ަވރަށް ބޮޑު

މިފަދަ  ،އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސަމާލުަކން ދޭންޖެހޭ ކަމެއް ،ަވނީ. އެހެންނަމަެވސް ބޭނުމުގައި މިކަން ހުށަހެޅިފަިއ މި

ހުއްދަތައް ެނުގމަށް އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ާލޒިމުކުރާއިުރަގިއ ެއއީ ފަސޭހަކޮްށ ާވނެ ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ 

ތާ އަނެއްކާ އެ ދެ ހަފު ،ތާއެއް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ެގންދަން ހަފު  ކަެލއްމެން ސައިއަޅުަގނޑު .ޖެހޭންއޮންނަ

އެ ާގޫނނަށް ބޯލަނބާ ފަރާތްތަކަށް  ،ޖެހުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށްހުއްދަ ނުލިބިެގން ތިބެން

ކަމަށް  ހަރުދަނާާވންޖެހޭނެ މިނިސްޓްރީ ެވސް  ،ސްތައް ެވއުސޫލު ، އެ ލިބިެގންދާނެ ނުހަނު ބޮޑު ތަުކލީފެއް. އެހެންީވމާ 

  ށްބޭނުމަށް ހިފެހެއްޓޭ މުއްދަތު މީެގ ކުރިން ދެ ދުަވހަ ގެ . ހަމަ އެއާއެީކގައި ތަޙުޤީޤުބޫލުކުރަންަގއަޅުަގނޑު ހަމަ 

ކޯޓު  ،ރު ނަމައިތުން ށްުވރެދުަވހަ ހަތް  ،ހަމަ ެއއާެއީކގައި އޭެގއިތުރަށް .އޮތްއޮތުން ހަތް ދުަވހަށް ބަދަލުކުރެިވފަިއާވކަން

ަވުގތީ ލައިސަންސެްއ  ،ކަމަށް. އަދި ހަމަ ކުރެީގ ާގނޫނުަގއި އެބަ ބަޔާްނުކރޭ އަމުރުެގ ދަށުން ހިފެހެއްޓިދާނެ

މިނަށް ބަލާފައި އެ ކުށުެގ ބޮޑު ކުޑަ ،އް ނުދީސެދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމެަވސް މި އިޞްލާޙުގައި ަވުގީތ ލައިސަން

 .އެ ހާލަުތ ހަމަ އެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ދީފައިާވކަން ފާހަަގކުެރޭވ ،ކަމަށް ރެިވދާނެ ހުނުދީެސއް އިސަންަވުގތީ ލަ 

ހަމަ  . އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ދީފައިޭވ ށްދުަވހަ 30 މުންމިއާއެީކަގއި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްުވ

ކުރުން މި ާގނޫނުގައި މަނާރުފިޔާއިން ޖޫރިދެ ހާސް ތް ިރފަރާެގ ެވދުަވހުެގ އިތުރުން އުޅަނދު 30އެާއއެީކގައި އިތުރަށް 

. މި އިޞްލާޙުތަުކެގ ތެރޭަގިއޭވ ،ެގނައުންފަހުގައި ޓެކްީސެގ އުސޫލުަތކަށް ބަދަލުއިތުރަށް ލިޔެިވފަިއޭވ. ެއއަށް 

ނޭ. އެބަ ހިމެ އެޅުންމަލުކުރުމުެގ އުސޫލުތަްއ ކަނޑަޢައަްށ އޭެގތެޭރގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޕްރައިެވޓް ހަޔަރ

ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ެވހިކަލްތައް އެތެރެކޮށްަފއި ެއިކ . ަވނީ އަލިކަން ބަދަލުުކރުން ަވނަ މާއްދާެގ މި 65އެއަށްފަހުަގއި 

އެ ކަންތަްއތައް މަނާކުރެިވފައި އެބަޭވ.  .ޮގތްޮގތަށް ބަދަލުކުރުން ހުްއޓުުވމަށް ހަމަ މާއްދާތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ

ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެ   ؛ފަހު ކަމެއްެގ ޮގުތގައި ފާހަަގޮކށްލާނީ އަޅުަގނޑު ،ދަށުގައި ެގމުބެލުންެގ ފުލުހު އެއަށްފަހުަގއި

ހާލަްތތަކެއް ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ަދށަށް އުޅަނދުތައް ެގންދެޭވނެ  ިގނަދަށަށް ެގންދެޭވ ުއޅަނދުތައް. އެބަހުރި ަވރަށް 

މި  ިލޔެިވަފިއ ނެތްކަން ފާހަަގކުރަން. އްކެތަ އުސޫލުދަނާރުެވސް ހަ  އެއް މީެގ ކުީރގައި މި ،އެހެންނަމަެވސްއް. ތަހާލަތް

ެގ ދަށުން އެބަ ލާޒިުމކުރޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ހިފެހެއްޓުން. 1ަވނަ މާއްދާެގ  68ާގނޫނުެގ ދަށުން 

 ާގނޫުނ ، މިއިކުރުމާރިޕޯޓު ލެަވލްެގ ބޭފުަޅކަށްސަބް އިންސްެޕކްޓަރ ތެރޭގައި  ގެ ަގިޑއިރު  24އޭެގތެޭރގައި 

ޮގުތަގއި ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ޭބނުންކުރުން ހުއްޓުުވމަށްޓަަކއި.  މި ކަންތައްތައް ނާޖާިއޒުއަދި  .ކުރުމަށްހަރުދަނާ

މާއްދާއެްއެގ ޮގތުަގއި. އާެދ،  ،، ެއއީ ހަމަ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ަވރަށް ުމހިންމު ޕޮއިންޓެއްެގ ޮގތުަގއިއެހެންީވމާ

ލާގައި ެވސް މި ބިލަށް ީވާހ ެވސް ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ޙަގައި އަދި ބަހުސްެގ މަރު ލާޙަޓީ ަމރުމިކޮ ،އެދެނީަގނޑު އަޅު

އެހެންމެ ކުށްތައް  ހަމަ ،ސް ފަސޭަހާވނެ ޮގތަށްެވާގނޫނަށް ބޯލަނބާ ފަރާތްަތކަށް ީވހާ  ،ކުެރިވބަހުސް ނަށްއަޅުަގނޑުމެން
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ދިއުން. ަވރަްށ ބޮޑަށް ލު ިނމިެގންނެ ޮގަތކަށް މި ބިާވސޭހަން ފަރިއުޅެރަްއިޔތުންނަށް ދި ދިެވހި ،މަދުކުރުމަށް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއަވމުން ބިލުެގ މައިަގނޑު ނުކުތާތައް 

ދެއްަވއިފި. އަދި ތިބޭފުޅުންެގ  އިބާރާތުން ކިޔާލަޙައް ަވރަށް ސަރީބަބުތަަގނޑު ސަޖެހޭ މައިންެގންނައިޞްލާޙު 

ެއއްަގުމގައި ދުްއާވ ތަކެީތެގ  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ. ޕޯޓަލްގައި ބިލުެގ ކޮޕީެއއް ާވނެ

ެވެގން ކަެމއް މާލޭގައި އްިކހިނެ ،ކަށް ނުިވސްނޭޔަދިބުއްަހމަ  ަގއެއްމައްސަލަ މާލޭގައި އޮތް މިންަވރު. އެއްެވސް ހާލެއް

ީވ ސަބަބެއް. މިތަނުގައި ހިނާގފައި އެއްތަނުްނ ންއެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދާން އެހާ ބައިަވރު ކާރުތަެކްއ ހުންނަ

 ،ފެންނަނީ ށްނޑަަގ އަޅުކަމަށް ެވސް ނޭނެގ. ހަމައެކަނި ސަބަބެއްީވ ސަބަބެއް ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ތަނަށް ނުދެެވން އަނެއް

އަޅުަގނޑު ެވްސ . ެވސް ސަބަެބއް ެވސް ނޫންއީ ނުާވތީ. ދެން އެރުގައި ެވދާނެ ޕޭމަންޓުަގިއ ހިނަގން ފަސޭހަފަހަ

  ދެން މިއަދު . މަތީގައި ހިނާގފައި ުއޅޭ މީހެއް. ދެން މީެގކުރީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އުޅުނީ ފަުރމަތީ ހިނާގފަޕޭމަންޓު

އެތާ މަތިން  ،އަުޅަގނޑުމެްނ އެއީ ދެން ަވރަށް ޯގްސކަަމކަށް ެވެގން  ،ނާތީވެ އި އޮންލިލާފަ ހިއްޅެއް ޕޭމަންޓުން ާގކޮ

 ކަނަޑއެޅިެގްނ ކަކުލާ  ،ބަެއްއެގ ހަނދާނުަގިއ ހުންނާނެ ޔަޤީން އެަތއް ށްުއޅެނީ. ެއަކމަކު އަުޅަގނޑަ ނުހިނިގެގން މި

އުޅެނީ  ނުލެިވެގން މިއިއެތާ މަތިން ހިނަގދު އަދެން މި .އޮތީ  ހަމައަށް ޗަކަ މީެގ ކުީރގައި މާލޭ މަުގމަތީ ގައި ެވސް

އިންނާކަށް ެވސް ބޭނުމެްއ ެވސް ނުޭވ. ދިްއެވފައި ާގކޮޅެްއ އިންނާތީެވ. ދެން، ެއެވްސ ރަނަގުޅ ިދއްެވަފއި ާގކޮެޅއް 

 ަވން ދަންނަަގނޑު އަޅު .އެހެންނަމަެވސް އިނޭގތޯ ؛ން، މަުގމަތިެވސް ެވއްޓެނީ މަތިން. ދެން އެހެންީވމާ އެްއޗެހި

ަހމަ އަޅުަގނޑަކީ ެވސް މި ރަުށގައި އުޅޭ މި ރަށު މީހެކޭ. ިތޔަ ބާަވުތެގ ނުރަްއކާތަކަާކިއ  ،އުޅޭ ާވހަަކއަކީ ެވެގން މި

ސް ިގނަ ބޭފުޅުން ެވލާ އެބަ އުެޅެވއޭ. ީވހާއިއެއް ނެތޭ. އެއްތަނުން އަެނއް ތަނަށް ހިނަގއަދި ދިމާެވފަ

އެ އާދަ އަުޅަގނޑުެމންެގ ތެރޭަގއި ެގންުގޅެްނ  ،އި ުއޅުްއުވންގަ ކަލުބައިސްނަމަ އުުޅްއުވން އަދި ޫނންހިންަގަވއި 

އަުޅަގނޑު ހިތުްނ  ބާރޫފައްޓަަވއިފިއްޔާ ދެން މި މާލޭގައި ެވސް ޕާކިްނއާއި އަދި ެއހެން ކަންކަމަށް މި އައިއްަސާވ ކާރޫ

ލެއް ބަަހއްޓާނެ ތަނެއް ކަަސއި ުނަވތަރެއް ެއއް ިމ ކޮށްދެނީ ކާދާނެ. މާލޭގައި ަލިއސަންސެއް ރަޖިސްޓްރީފިލައިެގން

 ،ަގވާއިދުން މިަކން ކުރާނަމަ. އެހެންނަމަެވސް  ،ނެތްއެހެންީވމަ ީވ ސަބަބެއް ންދެއްކީމަ. ދެން އޭތި މަުގމަތީގައި އޮންނަ

 ޓީނުން ބެހެއްެވސް ދެ ފަރާތުގައި ސަިއކަލުތައް ބެހެއްޓި އެންމެ ހަނި މަުގ ،ކޮންމެ މަގެއްެގ ދެ ފަރާތުަގއި  ؟ކޮބާ

 ން ެވސް ނޫން. ސައިކަލެއް ަގންނާ އުެޅެވނީކީ ެވގާ ނބިނޫން މަގެއް. އަދި އޭެގން މަެގްއަގއި ހިނާގ ކީހެނީކުނިކެ

ލާްސކުރާ ުއސޫލުން ސައިކަެލއް މިހާުރ ޚަދަްއކާ ފައިާސ ދައްކާ ްނއަށްސިެއީއ ހައި ޕަރޗޭ .ައކަށް ހަތަރުަވނާބޭލިއެބަ

އި ިވއްކާ މީހާ ރުފިޔާ ދެީގން. ކޮންމެެވސް ފައިދާެއއް ުތަގޙަޤީޤަ، ތީއި އޮފަކުރެިވިވްއކާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ލަފާ
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ށް ުނަވތަ ސަެއ ަމސައްކަތް އެހެން އެ ކުރަނީ. އެީއ ހައި ޕަރޗޭ ،ކޮންމެެވސް ތަެނއްަގއި އެކަުމަގއި ެވސް އޮންނާތީެވ

 ަގތުމެކޭ ލޯއެއްދުރު ކި ކަައށްދަ އިރުގައި ރުފިާޔއެއް ީދފައި ެވސް ިވއްކަނީ. ރޯލާްސކުރާ އުސޫުލން ދޭޚަ އިދައްކަ

 ،އޮތީ. އަުޅަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަާވލަން އޮތީ ސައިކަެލއް ަގތުމެކޭ ެއއްަވރުެވފައި މި

އަުޅަގނުޑމެންނަށް ދޫކޮށްލެޭވ ބާަވތުެގ ބިލެއް ނޫނޭ. މި ބިލު ުގޅިފަިއ އެބައޮތް އަުޅަގނޑުމެންެގ  އީމި !ިވސްނަަވއްޗޭ 

ސިޓީ ުނަވތަ ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވްސ ކެރީންގ ކެޕޭ އެބަ މިހާރު. ބިލުގައި ބަލާެގ މުސްތަޤްމެ ރަށެއްކިތަން ރަށްރަށުެގ

އެ އަދަދަށް އެ ރަށެއްަގއި ެގްނުގެޅޭވނީ. ޖެހޭ. އެްއަގމުަގއި ދުްއާވ އެްއޗެހި ެގންުގެޅޭވނެ އަދަދެއް އެބަ ަކނޑައަޅަން

ަގއި މި ެއއްޗެހި ހަދާ އަދަދަކަށް ެވސް އާމެލޭޝި  ،ގައިޕާނުއަދި ޖަ ނޫން.  އްއަޅުަގނޑު ޖީބުަގއި ފައިސާ ުހރި އަދަދަކަށެ

ަރށުެގ ބިމުަގއި ޭއެގ ާޖަގ އޮތް  ފަހަރުގައި ާރއްޖެއަށް އެ ެއއްޗެހި ެގެނޭވ އަދަދަކަށް ެވސް ނޫން. މިނޫން. އަދި ބޯޓު

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ދިއްަގރު ؛ނޑާލަނީތަކެތި ެގެނޭވނީ. ެގންުގެޅޭވނީ. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަ އަދަދަކަށް އެ

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި މެދުކަނޑާލަނީ އިންޓޯލަށް.  !މެންބަރު ެވދެަވަޑއިަގންަނާވ

 

 {އަށް 11:03އިްނ  10:32 :ކޮޅުސްަވުގތު ހު}

 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ މަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ތިދާއީ ބަހުސްއިން. މެދުކަނޑާލުމުެގ ކުރިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސައްކަތް މި ފަށަނީ، އިބުރު މަމިހާމެން ޅުަގނޑުއަ

ފަތުރުެގ ާގނޫނަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުެގ ބިލު މަޖިލީހަށް  ަގމު ދަތުރުފް ަވނީ އެއް ޠީލައްޔާސިރު ޢަބްދު

ތް. ާވހަކަފުުޅދައްކަަވން އެިދަވޑަިއަގންަނާވ ްއކަމަސަސްެގ އީ ބަހުދާތިބުމިހާރު މި ފަށަނީ އި .ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވފަ

ަވނީ ކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފައި ލަށް ބަހުސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގން ދެްއުވން އެދެން. މި ބި

 21އި ނެޓާ މި 20 ޓީއަށްހޫރީ ޕާސިކުންތު. ޖުމް 29މިެނޓާއި  24ަގޑިއިާރއި  2ަގިޑއިރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  4ލަ މުޖު

 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12މިނެޓާއި  16ސިކުންތު. ޕީ.އެްނ.ސީއަށް  21މިނެޓާއި  20ށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ

 30މިނެޓާއި  3ސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވަޑއިނުަގންނަާވ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  8ނެޓާއި މި

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރު ތްތެރިިއއްޒަެގ ދާއިރާ ކާށިދޫ ސިކުންތު.

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ބަކަށްތްއަނޓްރާންސްޕޯޓް މިިނސްޓްރީ މީހެއްެގ މުދާ ބަހާ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑު އަުޑއަހަނީ ތަރިކަ؛ ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓާ ބެހޭ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ިދެވހި ނެތް.  އެއް ނު ަފއެއްޑުއަހާއަ ތަކެއްކަހަލަ ާވހަކަ އެ ،ދޭ ާވހަކަެއއް
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އަޅުަގނޑަކީ. ިމ  ހެއްތަުކގައި އުޭޅ މީދުނިޭޔގައި ތަހުީޒބުެވފަިއާވ ޤައުމު ތިބީ.ދަތި ހާލުގައި ަވރަށް ރައްޔިތުން 

ހޭ ސުާވލު  ޖެދު އެބަމެ މާޔަތުކަ ބިލިއްކުރަން ހުރި މިނިސްޓަރުެގ ޤާއޮޕަރޭޓު އްޖޭަގއި ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމުރާ

ދެން   ،ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުކަން ލިބެންޏާމު ނަށް ީވމަދަންނަަވން. ޤާސިމް އިބްރާހީމްެގ އަނބިކަނބަލުން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހަށް ހޮިވެގން ަވޑަިއެގން އިންނެިވ އަންހެން  ؟ކިހިނެއްތޯ މި ރަނަގޅުާވނީ

ުކރަން އަުޅަގނޑަށް އުނދަޫގ. ީވަމ އިބާދަތުާވހަކަަދއްކަން ބެހޭ ޮގތުން ހުތުރުޮކށް ައންހެނަކާއި ހުަގމަޖިލީ އް. މިކަމަނާއެ

އަުޅަގނޑުމެން ފަހަތަކަށް  ުކަގއިތަންޖެހޭ ކަންޓަކައި ކުރާ ކުރުމަށް އެހެންނަމަެވސް، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ކަންކަން ރަނަގޅު

އެކަމަުކ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު  އްނާޅަން. ަގނޑު ހުރަހެއަޅުށް ދިނުމަ ރުކަންނުޖެހޭނަން. އަންހެނުންނަށް މިނިސްޓަ

. އެހެނެއް  އަނބިކަނބަލުންނަށް ީވމާ ެގޕާޓްނަރުނެީވ ހަމަ ސީދ ކޯލިޝަން ހުންމަޤާމުގައި އޭނާ އެ ފެއިލްވެއްޖެ. 

ޓްރާންސްޕޯޓް  ޑް ލޭން ރަން،އިމުކު ޖެހޭ. ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމެއް ާގނުެވޭވނެ. މި ރާއްޖޭެގ ކަންަކން ރަނަގޅުާވން އެބަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށްތަހުޒީބު ަޤުއމުތަކަ ،ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެކުރަން އެބައޯަގަނއިޒް 

ރަްއޔިުތންެގ  މަޖިލީހުެގ ަރއީސް  ބިނާގ،މަުގަމތީގައި ހިނާގ ؛މި ާރްއޖޭގައި ޓްރާންސްޕޯޓް . އްސަޮގ ހުންނާނީ

ތާއީދު ބޮޑުާވނެތާ ހިނާގފަިއ ދިޔައީމަ. އެހެންނަމަެވސް، އިދާނެ. އެ ބޭފުޅާއަށް ަވރަްށ ނަގހި ންލަނާގހިން މަޑުމަޑު

މާދަމާ ެވސް އިންތިޚާބު  ،ނޫންތޯ ހިނާގފައެއް. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ބޭނުންފުޅުާވނެ ދެއްތޯއެންމެން ނުދާނެ

ޓް ންތޯ ޓްރާންސްޕޯކީްއެވެގނުޖެހޭނެ ނޫންތޯ. ކަށް ދާނާގަފއިން ހިއަުޅަގނޑު ކޮންމެހެ ކުކުރަން. ެއކަމަޔާބުކާމި

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ކާކުތޯ ެއކަން ކޮށްެގން މި އުޅެނީ ؟އުޅެނީ ތިނާޤާބިލު މީހަކު ބަހައްޓަިއެގން  ކަށްމިނިސްޓަރަ

ނާގ. ެއ ހިނު ޝަންސްޮއޕަރޭންޖެހޭ ސައިންޓިފިކް މަށް ޓަަކިއ ކުރާކުރުމި ރާއްޖޭެގ ޓްރާންސްޕޯްޓ ނެޓްޯވކް ރަނަގޅު 

ކަމެއް ކޮންމެ ކޮށްފައެއް ނެތް. އޭނައަށް ިއނޭގތާ އޭނަ  ންޖެހޭ މަސަްއކަތް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުޓަކައި ކުރާކަމަށް

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ނެތް  މަޤާމުަގއި ހުންނާނެަކން. އެ ެވއްޖެްއޔާ އޭނާ އޭނަެގ ފިިރކަލުން ކުރިޔަސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް، 

މިނިސްޓަރަްށ  ؛ އެއްެވސް ޮގތެއްނެކަށް ހުންނާރަމިނިސްޓަ އަނބިކަނބަލުން ެގމްބްރާހީޤާސިމް އި ،އްަގއި ހާލަތެ

 ،ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ މަުގމަތީގައި ހަލަބޮލިކަމާއި ؟ކަންއެ ބޭނުންތޯ ެދއްަވންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް ިވދާޅުެވ

ކުރަްނ ފިކުރުއި އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނަތަކަށް ންތައްމި ކަ ،އި ބުަތކާނުކުރެިވެގން އުޅޭ ސަބަނޭޖުމެ މާލޭގައިމާލޭެގ، ފުރަ

 މީހުންގެ  އެ ؟ންތޯޖެހޭ. ރއްޖޭެގ ރައްޔިުތން ކޮންމެ ދުަވހަކު ޖޫރިމަނާ ދައްކަން މި ޖެހެނީ ކީްއެވެގއެބަ

 ުމގެ ބެހެއްޓުދާ މު ،ހިއެްއޗެޓަންޖެހޭ ހުން ބަހައްުއޅުމުެގ ބަދަުލަގއި ެއ މީއުޅަނދުފަހަރުތަކާއި އެ މީހުން ހިނާގބިާގެވ

 ،އަނބިންނާއި މުއްސަނދިންެގ  ،ާވނެ ޮގތަކީ  ފުލައިެގން އުޅޭތީެވ.ނޫ  ންފަރާތު ންސިބިލިޓީ އުފުލަންޖެހޭޙަޤީޤީ ރެސްޕޮ

އިްއޒަތްތެިރ ޖެހޭ މު ަރއްިޔތު މީހާއަށް އަުޅަގނޑުމެން ަބލަން އެބައްއާ ެއކަމު ން ބެލެހެއްޓޭނެ. ސަނދިންެގ ދަރީމުއް

މި މަޖިލީހުން ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ،ކުރަނީމީދުއް. އަޅުަގނޑު އުންކަމާ ިވސްނާލަށް މިރަކަްސ ަވންމެެވރައީސް. ހިނާގ ކޮ

 ކުރަން ފެނޭ މިތާނެގ ބައިަވރު ކަންކަން ރަނަގޅުއައިއިރު އަޅުަގނޑަށް އެބަ މެންބަރެއްެގ ޮގުތގައި ައޅުަގނޑު މި ތަނަށް
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ކަންކަން ރަނަގޅުކުރަން. ޓްރާންސްޕޯްޓ  ،ޖެހޭބަން އެނަަވދަން ށްރަ. ައޅުަގނޑު ްޓރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަޖެހޭ ކަމަށްއެބަ

މިނިސްޓަރަކު ބޭނުންާވނެ.  އިންޑިޕެންޑެންްޓ މިނިސްޓަރަކު އެބަ ބޭނުންޭވ. ަވރަށް މުހިންމު މިނިސްޓަރަކު ބޭނުންޭވ. 

ންެގ ންމެ އެމުރަށްރުެގ ޢަމި ރާއްޖޭަގއި އަބަުދެވސް މިނިްސޓަ ،ކީޔަ ހިތާމަ .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ؟ކޮބައިތޯ އެ މީހަކީ

ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންޭވ  ؟ފައިސާ ނަަގމުންދަނީ. ކޮބައިތޯ ފެސިލިީޓޒް ޖޫރިމަނާތަްތކޮށްެގްނ  ަގިއަގިއ ސްޓިކާ

  ބޭނުން...ފެސިލިޓީޒް. އެ މީހުންެގ ުއަޅނދުފަހަރާއި އެ މީހުންެގ ކަންކަން ހަމެޖެހޭ ޮގތަށް. އަޅުަގނޑު

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 . ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ ދުމެ މާފަންނު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު

ރާއްޖެާއިއ  ،ޞަދަކީެގނައުުމެގ ބިލު. މަޤްއިޞްލާޙު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ެއއްަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނަށް

 ،އިަސއިކަލުތަކާ އްޖެހިފައިާވ ތޮ  ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުން. މާލެއަށް މިހާރުނަކަށް ހެދުން. ންތައަމާ ުގތައްެގ މަމާލޭ

ޮގތަށް  ުގޅޭ މި ޒަމާނާ މި ެވހިކަލްތަކުެގ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ެގަނުއން. އަދި ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމަށް  ،ކާރުތަކާއި 

ރޯޑް ސޭފްޓީ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އުފެޭދ ސުާވލަކީ ޑަށްަގނ، އަޅު މަެވސްއިޞްލާޙުތައް ެގަނއުން. އެެހންނަ

ުވޒާރާެއއް. ކޮން  8ކަނަޑެއޅިފައިޭވ  ،ތިބޭެލޭވ. މި ކައުްނސިލުަގިއ އެބައިއެަބ އެކުަލަވއުނސިލެްއ މިާއއެކު ކަ

ޓަކައި ތިބޭ  މަށް ދިނުލަފާ. ޓަކައިުގޅޭ ޮގތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުމަށް ކުރުމާޒުއެއީ މި ާގނޫނު ތަންފީ ؟ންނެއްބޭފުޅު

ަވަރކަށް ކާރު. ލަފާދޭްނ މާލޭގައި މި ކާރުަތއް އެބަ  24ކާރު، ަވރަކަށް  12އަނެއްާކ  އިމިނިސްޓްރީގަ  6ވުޒާާރެގ 

ޖެހިެގން ހަމަ  ،ކާރު ނިސްޓަރުން ދުއްާވ ސަރުކާުރެގ މިނިސްޓްރީތަކުެގ ސްޓޭޓް މިިނސްޓަރުންނާއި މިންޖެހޭ. ދުއްަވ

ފަރާތްތައް ެވސް ނަމޫނާއަކަށް ީވމަ ިއއްޒަތްތެރި ްއޗަްށ ތިއްބެިވ ބޮޑެއިަގންަނަވނީ. ަވޑަ  ަގއި  ކާރުށް ެވސްހުންނަ ގެއަ

ުމެގ ޒާނި .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ކުރަނީ. ައުގ ބޮޑެިތ ކާރުތަްއ އަިދެވސް ހަމަ އެތެރެރައީސް ަޤއުމެއް ރަނަގުޅަވނީ. 

ނޫނުަގއި ނުާވނެ. މި ާގ ކުރަން އުޅުނަސް ރަނަގޅެއްނަގޅުށް ރަަވރަކަ އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެމައްސަލަެއއް މި އުޅެނީ. 

ހާސް  2 ހާސް ރުފިޔާއިން، 1 ެވސް ޖޫރިމަނާތަކެއް.ހިމަނާފައި ަވނީ އަނެއްކާ އި ކަކުރުމަށް ޓަޒުފީންކަން ތަމި

 ުކެގފުނިތަކީ ކުންިގނައިން ތޮއްޖެހިފައި ހުރި ެވހިކަލްތަކަ ެވސްމިހާރު ލޭ މަުގތަކުަގއިރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ. މާ

ތަްއ އެހެން މެޝިނަރީ ތަކުންއެ ބޭންކު ީކއްތޯާވނީ  ތަކުން.ނީ ބަެއއް ބޭންކު އެ ެވިހކަލްތަަކށް ފައިސާދެހިކަލްތަެކއް. ެވ

މި ާގނޫނަކުން  .ހަމަ މާލެ ތޮއްޖައްސަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްޮގްތޮގތަށް ެއ ފަރާތްތަކަށް ދިނިއްޔާ.  ނެޔަފާރިކުެރޭވިވ

ާވނީ ނުކުރެޭވ. އިތުރަށް  އް ޒެންފީފައިދާއެއް. މި ތަހަމަ ްއެވސް ކަމެްއ، ން ނެތް އެމި ާގނޫަނކުނެތް. ކަމެއް ާވނެ 

ޅުަގނޑުމެން ރިޔާސީ ނިޒާމަކުން ހަތަރު ފަށްކޮށްެގން ސަރުކާރެްއ ޚަަރދު ބޮޑުާވނީ. މިހާރު އަެވސް ދައުލަތަށް އަނެއްކާ 
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ވުޒާާރއަކުން ބޭފުޅެއް ނަަގއިެގްނ، ަވޒީރެްއ މެ ކޮން ންޝަނުކޯލި  ،ކޯލިޝަްނ ކިޔާފަ. އަެނއްާކެވސް ހަދައިެގން މި ތިބީ 

. މި ާވނެ ެވސްޮގތަކަށް އް ެނ އެނުކުެރޭވ ؟ޒުރަން. ކިހިނެއްތޯ ކުރެޭވނީ ތަންފީކުޒުނުަވތަ މީހަކު ކަނަޑއަޅަިއެގްނ ތަންފީ

އި މާލޭގަ ެވސް ހާރުކައި މިޓަރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކީމާލޭ މަުގތަކަ ކަމާއެކުކަމެއް ނޫން. އިޚުލާޞްތެރި 

 ޭގޭގ ދޮރުމަތީ .ެވފަ ކަށްަވޅުަގނޑަ މަތިއްމާލޭ މަުގތަ ،އެ ހުރީ ދަަގނޑުތަާކއި އިމާރާތްތައް ރީ ބައުހެއިެގން އެަވށަަވށަ 

ުކ ޔަ. ކޮަބއިކަމެްއ ެވރި ސަިއކަލު ުކެގކުންފުނިތަ ޮގސްިއ އެެހންއޮތީ ަސއިކަލުތަކުން ޮތްއޖެހިފަ. ބައު ސަިއކަލާ އެ

ުއސޫލެްއ ެގ ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ޓަކައި ޒުދެން ައޅުަގނޑުމެން މި ތަންފީހުރި މާލޭަގިއ. އެބަ ަތއްކަލު ަސއިިއަވރުނޭނޭގ ބަ

ރިޔާސީ ނިޒާމަކުން ންޖެހޭނެ. ެގންނަެވސް ބަދަލު ށްނުކުރެޭވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރަ މި ކަމެއް މާކަނޑައެޅީ

ން ަމއުމޫން ެވިރކަމުކުެރވިއްޖެ. ދައުރެްއަގިއ ެވިރކަން ތިން ޑުމެންުޅަގނއުސޫލަށް އަ ހަދައިެގްނ، ކޯލިަޝން ކޯލިޝަން

. ދެން މިހާރު ެވސް ޯކލިޝަނެއް. މި ކޯލިޝަނުން . ދެން އޮތީ ެވސް ކޯލިަޝނެއްން ެވސް ކޯލިޝަނެއްފައިބަ

 ،އިރުމާ ފާކުޓްރީންރީން އަނެއް މިނިސްޓްައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއް މިނިސް ،މެއްކައަޅުަގނޑަކަށް ނެތް އިޚްލާްޞރި

އަދި ސިޔާސަތަކީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސިޔާސަތު. އެ ސިާޔަސތަކީ ރައީސް ނަޝީދުެގ ފަރާތުން އޭރުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ބޫލެއް ނުުކރެޭވ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ަގ. އެ ސިާޔސަތެއް އަޅުަގނޑަކަށް އްސިާޔސަތެ ރެ އޮތްއްސުއުފެދުނީ

ޖޭ.ޕީ ލީޑަރެއް ެވސް ނެތް މި ާވހަަކ  ނެތޭ މި ތާނަގއިދު އަމި ،އްކަނީދަ ކަހަާޚްއޞަކޮށް ެއ ާވ. ކަމަކަށް ކުރާނެޒުތަންފީ

 ކު ދައްކަނީ. އެކަމަާވހަކަމިތާ ަގނޑުމެން އެކަނި ތިެބެގން އަޅު ދައްކާކަށް. އެހެން ޕާޓީތަކުެގ އެްއެވސް ބޭފުޅެއް ނެތް. 

މި އޮތީ ަވރަށް   ެގ ާގނޫނުރުމުރުކުރުފަތު ދަތުމި ބިލުގައި ެއްއަގމު .ކޯލިޝަން ހަދައިެގން މި ތިބީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނެތް. އެހެންީވާމ،  މެއްކޯލިޝަުނެގ އެއްާބރުލު ؟ީކއްތޯ ކުރާނީ ކު . އެކަމަފަޞަދެއްަގިއ ސަރުކާުރން ފޮނުއްާވމާތް މަޤް

ްސ،  ރައީނީ ނިޒާމަކުން އިއްޒަތްތެރިމާބަރުލަހަމަ ާގނޫނު މި ހިނަގނީ ނިޒާމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު ެގންނަންޖެހޭ. 

ނޫނީ  ންާވހެަގހަމަ ބޮޑު ަވޒީރެއް ހުްނނަަވިއެގން ހިން. ނީެވސް ހިންަގރުނީ ެވސް. އޭރު ެވސް ހިންީގ، މިހާޭގހިންމި 

 .މީހުން ވައްދައިެގން ންޚަރަދު ބޮޑު. އިންތިހާއަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކު އޮތީ އިންތިހާއަށް ސަރުކާރު. ނުހިންޭގނެ މެއްޤައުމި 

ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަްށ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،. ކަމަކަށް ކުރެޭވނެޒުތަންފީމި  ރެޭވ ނުކުބޫލެއްަގއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

 ޝުކުރުއަދާކުރަން. ބޮޑަށް

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 .ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ެވލިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ން:އްެކުވާވހަކަދެ ޤްޝަފީ هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ެވލިދޫ
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ްށ ( އަެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު) 2009/5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ެގނެޭވއިރު މިައށް އަންނަ އެންމެ މައިަގނުޑ އިޞްލާޙު ނަމަން، ނޫއިރުެގަނއުމުެގ ބިލު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެޭވއިޞްލާޙު

މި   ،ލެއް އުެފއްދުން. މި ާގނޫނުގައި، މި އިޞްލާޙުގައި މި ބުނަނީކައުންސި ސޭފްޓީ ޑްރޯތީ މި އޮ ެގ ޮގުތގައިބަދަލެއް

ހިމެނޭ   ޓަކައި އަންނަނިިވ އިދާރާަތކުން އެއް މެންބަރުރީއަށް ލަފާދިނުމަށްުގޅޭ ޮގތުން މިނިސްޓް ކުރުމާޒުާގނޫނު ތަންފީ

އިދާރާތައް މި ހުރީ.   ދެން ތަފާތު .ލަްނާވނޭއިަލަވަކއުންސިެލއް އެކު ނަމުގައި ެގޮގތަށް ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުްނސިލު

 ފީސް.ޯލކަލް ަގަވރމަންޓް އޮ މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީ، ޕޮލިސް ސަރިވސް، ެއޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީސް،

 ،ކަން ަޙއްލުކުރަންއެެގ ޮގުތގައި އް އިުތރު އިދާރާެއއް އުފެިދެގން މި ދަނީ ކައުންސިލެ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ހިނާގ އަދި މަުގގައި  ،ދުއްާވ މީހުންނަށް ދުއްޭވ ޮގތަށްމަުގަގއި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއެކީ ސަލަ މައް މި ، ނަމަންނޫ

ނަމަ ފިޔަަވޅުތަެކްއ އެޅުމަށް ޓަކައި. ާޚއްޞަ ނޫން .ަޓަކއިކަނޑައެޅުމަށް އުސޫލުތަކެއްނޭގ ޮގތަށް މީހުންނަށް ހި

 ،އުޅަނުދފަހަރު ދުއްާވ މީހުންނަށް ؛އްޗެހި ދުްއވާ ނަށް އެްއޔިތުންރަ މުއްއާ ،ނަންރާއަުޅަގނޑު ފާހަަގކު  ޮގތެްއގައި

މި އިޞްލާޙު ެގނެޭވ ޖެހުމުެގ މައްސަލަ.  އެއް ސްިޓކާލަސަޚާއްޞަ ޮގެތއްަގއި މާލޭގައި ަވރަށް ބޮޑުެވފައި އޮންނަ މައް 

ަވނަ މާއްާދެގ  7 .ޖެހޭ ޮގތަށް ޓިކާސް ކުރީމަިޚލާފަށް ޕާކު ާވއިދާތް. ަގއޮެގ ާވހަކަ އެބަ އިޞްލާޙުަގއި ެވސް ސްޓިކާ 

ެއއްޮގްތާވ  ން ހަދާ ަގވާއިދާމި ާގނޫނުެގ ދަށު ކޮށްފައިާވ ުއޅަނދެއްަގއި ޚިލާފަށް ޕާކު ަގާވއިދާ ،)ށ( ގައި މި އޮންނަނީ

ޖެހުމުެގ އިްޚތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ުނަވަތ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ  އިޭލޝަން ސަޓިކާމަތީން ޕާކިްނ ވަ  ޮގތުެގ

ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު   އިލޭޝަން ސްޓިކާމި މާއްދާެގ ދަށުން އުޅަނދެއްަގއި ޕާކިން ަވ. އޭންެވލިބިެގ ތަކަށްފަރާ

 ދަންނަާވނީ ރައްޔިުތން ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުާވ . ައޅުަގނޑުކުރެޭވނޭރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ 250އުޅަނދުެގ ެވރިފަރާތް 

ސް ެވުގޅޭ ޮގުތން ަވރަށް ބޮޑަށް ާވހަކަ  ލައާއްސަމި މަެމން ުޅަގނޑުރިޔާސީ އިންިތޚާބު ދުަވސްަވުރ އަ .މައްސަލައެކޭ

 ދިޔައީ ސްޓިކާެވސް ފާހަަގކުރަމުން ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުެގ ސިފަިއގައި ދެެކުވނު ާވހަކަިއަގއި ކެމްޕެއިން ދެކެުވނޭ. 

ައޅުަގނޑު  ނީ.ޖަހާ ސްޓިކާަމޭއ ނުކުރީޮއެވެމ، އެ ތަުނަގިއ ޕާކުކުރާނެ ތަން ޕާކު  އޭ.ކުރާނެ ތަނެއް ދަްއކާފަޖަހާނީ ޕާކު

ލުްނ ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިކުރާނެ އިތުރު ތަންތަން މި ސަރުކާރުން ހަދައިފި. ނޫންޕާކުަވރަށް ިގނަ ދަންނަާވނީ މާލޭގައި 

ކުރަމުން ކުރާ މީހުން ޕާކުޚިލާފަށް ޕާކު ޖެހުމަށް ނިމުމެއް ނާދެ. ަގާވއިދާ ންނަމަެވސް، ައދިެވސް ސްިޓކާހަދައިފި. އެހެ

ކުރަމުން އެބަދޭ. މި ދޭތެރެއިން މާޭލ ތެްއގައި ޯގިޅ ކަންކަން މަީތަގާއއި ތަންތަނުަގއި ޕާކު  ޮގއްޞައަދި ޚާ ބަދޭ. އެ

ކުީރ އެއްބަޔަކު ތާއީދުއިެވިރުވމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ެވސް ިލބުނު. ބައްަދލުުވމުަގއި ބަނާެއކު ބޭއްިވ ރައްޔިތުން

ފައދާއަށް  މުޅި ރައްޔިތުންެގ ،. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީހުމަށްނުޖެ ޓިކާކުރީ ސްޖެހުމަށް. އަނެއް ބަޔަކު ތާއީދު ސްޓިކާ

އާދެ! މި އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެޭރަގިއ ކޭ. ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެ ކަމެއް ހަރުދަނާކޮށް ކުރުން، އެއީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެ

ަގމު ުއޅަނދެއް ށް އެއް ކުޑަކޮުރވާ ތަ ފަނުރައްކާތެރިކަން ނުަވ ،އި މި އޮތީ ަވނަ މާއްދާގަ  63ަވނަ މާއްދާ.  63 ،ހިމެނޭ

ކު ުމިޅ ަވިކެވެގން ހިނަގްއޖެ. އަދި އަނެއް ބަޔަ އް މީހުންެގ ފުރާނަ މި ދުނިޔެއާކޮށްެގން ބައެުވން. މިޮގތަށް ޢަމަލުއްދު
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ތް. ެމއް ނެބޮޑު ކަ ތިބި. އެހެންނަމަެވސް، މީަގއި ޖޫރިމަނާއަކުން ުކރެޭވނެ މާދާއިމަށް ނުކުޅެދޭ މީހުންެގ ޮގތުގައި އެބަ

ީމަގިއ  ،އަދި ލަިއސަންސް ހިފަހައްޓާ ޮގތަށް. ައޅުަގނޑު ދަންަނާވނީ ،ރާ ޮގތަށް އޮްތ ޖޫރިމަނާތަކެއް ކުސް އެބަ ެވގައިމީ

މޭ. މިފަދަ ޮގތްޮގތަށް ހިނާގފައި ހުިރ ޝަރީޢަތްތައް ލަްސެވ، ިދުގލަިއެގން ދިޔު ،ުވަމކީއެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑު

ދިސާތަކުން އަނިޔާ ހާދިޔުމަީކ މިފަދަ ްއ ނުނިމި ދިުގލައިެގންސަލަތަރި މައް ހުފައިޅިދިސާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެހާ

ންސް ހިފެހެއްޓުމަށްުވރެ، އެ ނަމަ ލައިސަންނޫ ،ލިބިފައި ތިބި މީހުންެގ ަވރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުުވމެކޭ. ޖޫިރމަނާއެއް

ދެން އަުޅަގނުޑ  އް.ކަމެ ންޖެހޭ ކުރަމީހުންެގ ކަންބޮުޑުވން ުގޅިަފއި އޮތީ އިންސާުފ ނުލިބުމާއޭ. މިކަން ެވސް 

ރު  މިހާޮގތުަގއިރާ ކުބޫލުަގއަުޅަގނުޑ ހެދުން.  އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގއެއް ުނޭވ ޯރްޑާވދިނަސްކުން ޔަމި ،ނީފާހަަގކޮށްލާ

ާވ ަގއި ދުއް މަތީހަދަން އޮޭވ. އެހެންނަމަެވސް، ަމުގރޯްޑާވިދނަސް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކަން ދަނީ ަވރަށް ދޯިދޔާކޮްށ. 

 ަގއި ރޯްޑާވދިނަސް ހެދުމު ،ކުެރވޭ ބޫލުަގހުއްޓުމެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ށްއެރުމަން ދުހަރުޅަނދުފައު

އަިދ  ،ެގެނިވމީދަކީ މި ިބލަށް އިޞްލާޙުއްކޮންމެެވސް މަްއސަލަތަކެްއ ުއޅޭތީކަން ެއކަން ެއޮގތަށް ަވނީ. އަުޅަގނުޑެގ އު

. ދެްއިވ ޔުންމި ބިލު އިޞްލާޙުެވެގންދިއެީކަގއި   ޚިޔާލާރައްޔިތުްނެގ ންމުއްތްދާއިރު އާކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަ 

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް.، އުޝާމްމެންބަރު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ިވލިމާލޭ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: އުޝާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ލިމާލެިވ

ބަަލއިަގންނާނެ ެގ ޮގުތަގއި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނެގ މި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލެއއް

 ތް އޮހުށަހަޅާފައި  ކަމެއް. އެހެންނަމަެވްސ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕޯޓަްލަގއި މި ބިލުެގ އިޞްލާޙުތަުކެގ ޮގތުގައި

 8ތައް މަދުކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގކުެރޭވތީ، އެކަން އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލީ. މީަގއި ސަުފހާަގިއ ބަެއއް ޑޮކިއުމަންޓު 

 ތް ަގއި އޮެވބްސައިޓު އަދި . އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕޯޓަލްަގއި ެވސް ސަފުހާަވނަ  11 ތީއިނދެފައި ދެން މި އޮ ސަފުހާަވނަ 

ތަްއ ސަފުހާަބއެއް  އިރުޮގުތގައި މިކަން ފާހަަގާވތީެވ، މި ބިލު ދިރާސާކުެރުވނު ެގށެއްކު  ޮގތަށްބިލުގައި ެވސް މި 

 . ތީ އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލީމަދުކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގުކރެޭވ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކޮށްލަނީ. އެ ޗެކުދާރީ މޭޒުންން. އިބަލައިަގނެފިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއ ކަމަށް 

 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މިލަންދޫ. ރާނެކޮށްލާަފއި އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ރަނަގޅުކުޗެކު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ެގނައުމަށް ސަރުކާރުން ލާޙުށް ިއޞް( އަނޫނުއެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގ) 2009/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އާދެ! ދާއިާރެގ މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.  އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީ ީވީތެވ،ެދއްއިހުށަހަޅާފައިާވ ބިލު ހުށަހަޅުްއަވ

އި އޮތް ތުގައި ެވސް ދިެވހިރާއްޭޖގައި ަވރަށް ބޮޑުެވފަ ޤަސަލައަކީ ަޙޤީއަޅުަގނޑުމެންެގ ެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ މައް

ާގނޫނަކުން ހަމައެކަނި މާލެއަށް އަމާުޒކޮށް، ބަދަލުތަްއ  ،ޖެހޭއެބަ ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން ެއއް. މިއަދުމައްސަލަ

އަށް ްއކައަްށުވރެ ބޮޑު އާބާދީލަ  3ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  184ެގންނައިުރގައި ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ އޮތް މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ންާވ ަވރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންެގ ނުމި ުއެޅނީ. ބޭލް ެގެނިވެގންތޯ ށް ެވިހކައެކަީށެގންާވ މިންަވރަ

ރަށުގައި ދުްއާވނެ ެވިހކަލް ެގނެިވެގންތޯ މި އުޅެނީ. ކިހާަވރަކަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ޑިެވލޮްޕެވފައި އޮތީ. ކިތަްއ ރަށް

 ދު.ނެ އަދަކަލް ދުއްާވދިއްދޫަގިއ ެވހި ،ރަށުަގއިތޯ މަުގ ހެދިފައި އޮީތ. މިނިސްޓްރީއަކުން ކަނޑަައޅަން މި އުޅެނީ

 ބާރުތަކެއް ރަށްރަށުެގ ދުަވހު ަވރަށް ބޮޑެތިމަރުކަޒީ ާގނޫނުން އަުޅަގނޑުމެްނ ދާދި މިދާކަށްހުންނަންޖެހޭނެ އަދަދު. ލާ

ކުްނ ރީއަ. އަނެއްކާެވސް މިނިސްޓްއޮތީ ދޫކޮށްލާފަ ތަކަށް މިޓީހިންާގ ކޮމި ،ރަށްރަށުެގ ހިންުގންތެރިން ،ކައުންސިލުތަކަށް 

އަެނއްާކެވްސ  ؟ާވންއުޅެނީ ހިނެއްތޯ މި. ކިްއޔޭކާރަ 2ސަިއކަލާިއ  5 ދުއްަވންޖެހޭނީ މަޫގޫދގައިމި، ނީ ޅަކަނޑައަ

ެވހިކަލް ތޮއްޖެިހެގްނ  އިއަުޅަގނޑު ހިތުން މާލޭަގ ؟ޮގތަކީްތ އީތޯ ލާމަރުކަޒީެވފައި އޮމި؟ މިނިސްޓްރީަގއިތޯ އޮންނަްނީވ

ެވސް ހަމަ ބޭނުންޭވ ހަމަ   އެ ަރއްޔިުތންިޑުއޓީ ދައްކާއިުރގައި  200%ދު ރަށްރަށަށް މިއަ ގައި ތިބި އެހެންރާއްޖެތެރޭ

މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،ރަށްތި ރަށްބޭނުންޭވ. ކާރު ބޭނުންޭވ. ސައިކަލް ބޭނުންޭވ. ހަމަ ބޮޑެ  ޕިކަޕުެވހިކަލް ދުއްަވން. 

 ަވރަށް ެވހިކަލް ށް ބޭނުންާވރައްޔިތުން އެތަނަމީޓަރުެގ ރަށްރަށް އެބަހުރި. އެ ކިލޯ ިވހިތިރީސް ،ބޮޑެތި ރަށްރަށް

ދެން ކިހިނެއްޯތ  .އުޅެނީ މިއަދު ައއިްސެގން މިއް ޙެލާޞް ޖެހޭ އިންނަންއަާގނޫނަށް  ؛ނީމާ، އަންނަންޖެހޭެގނެުވ

 ކަމެއް. މި ާގނޫނުގެ  ިވސްނާލަންޖެހޭން ޑުމެނހިތުން އަޅުަގ މިއީ އަުޅަގނޑު ؟ެގ ރަްއޔިތުންނަށް ަވނީންނޑުމެަގއަޅު

އެްއަގއި ނުަވަތ ޓީ ުނަވތަ ސިދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުަގއި  ބަދަލެއް ެގނެއްސަ.  އެަބޮއތްށްއަދާަވނަ ާމއް 24

 އްެވެގންތޯ އެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން. ކީ ނެ އްަގއި ދުއްާވށެރަ ސްޓްރީކޮށްެގން އެސަރަހައްދެްއގައި ެއްއަގމު އުަޅނދު ރަޖި

 އްަގއި އެބަމީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެ  ،ްއަގއި ން ރަށެކޮ ގެ ޖޭިދެވހިރާއް ،އްަގއިށެކޮްނމެ ރަ ؛ ރަޖިސްޓްރީ ރަށެއްަގއި

 "ސީ  ދޫަގއިނަފު ".16"ސީ އަތޮުޅެގ ރަށްރަށުަގއި  .ށ ،އިނދޭ. މިސާލަކަށް ރެއް އެބަންބަނަސްޓްރީ ރަޖި ދޭ،އިނ

ެމ ންކޮަގއި، . އަތޮޅު ސ ަގއި، ގދ. ،. ނުަވތަ ގއ. ަގއި"10ޓީ " ލޭގައި. ނުަވތަ މާ"12 ސީ". މާއެނބޫދޫގައި "14
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ދުްއާވ ަގއި އް ރަށެއެ ބަރެއް. ކީްއެވެގންތޯ ންރަޖިސްޓްރީ ނަ ނދޭއި ކަށް އެބަށަކޮންމެ ރަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ،ަގއިއަތޮޅެއް 

ރަށެްއގައި ދުްއާވ ެވހިކަލްތަުކަގއި  ކީްއެވެގންތޯ އެ ؟ރަށެްއެގ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ނުޖެހެންީވ އެެވހިކަލްތަުކގައި 

އަޅުަގނޑު ހިތުން  ؟ރަށަށް ނުލިބެންީވ ލާރި އެ ކީްއެވެގންޯތ އެ ؟ނެެވްނީވނުަގއިބަލަފީ އެރަށަކަށް  ޖިސްޓްރީރަ

ރަަށކަށް  އެ ރަެށއްަގއި ދުްއާވ ެވހިކަލްަތކުެގ ފީެގ ޮގތުަގއި އެ .މަރުކަޒީ ާގނޫނުން އެ ާބރު އޮތީދޫކޮށްލާފަލާ

 2ރަށުގައި ުދއްަވްނީވ  އަެނއްާކެވސް އެ ، ކަނޑައަޅަްނީވާގނޫނަކުން މިނިސްޓްީރން ،ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ. އެނއްާކެވސް

 ރަުށގެ  . އެޕިކަޕެކޭ ންނަންޖެހޭނީ އެންމެހުރަށުަގއި  ބައިސްކަލޭ. އެ 2ހުންނަންޖެހޭނީ  ަގއިރަށު ސައިކަލޭ. އެ

 ސް މި ާގނޫނުަގއި ެވޕިކަޕުން ފުއްދައިެގން އުޅޭށޭ. ައޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުެރޭވ ެއްއޮގތަކަށް  1ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ 

އެކަމުެގ  ހުނީމާއްޖެކަަމކަށް. މާލޭ މަުގމަތި ތޮ އްހާ ކަންތައްތަކަކީ ައދި އެންމެ ރަނަގޅަށް ހުރި ަކންތައްތަހުރި ހުރި

 ،ެވސް މާރަންދޫއަށް ،ެވސް ަތކަންދޫއަށް ،ެވސް ޖެހިެގނެއް ނުާވނެ. ހއ.ުތރާކުނަށްކުނަށް އުުފލަންއުނދަޫގ ހއ. ތުރާ 

އެަބ އެަތްއ ބައިަވރު ަސއިކަެލއް ެވހިަކލްތަކެއް އެބަ ބޭނުްނޭވ.  އެތައް ަބިއަވރު ދޫއަށް ެވްސ އަދިހިތައަތޮޅު  އަްއޑޫ

ބޭނުން އަމިއްލަ ެވސް  ބޭފުުޅން އެކާރުަގއި އުޅެން. ޕްރައިެވްޓ  ބޭނުންހަމަ ެވްސ ބޭފުޅުން  އެ  ޭވ.ންނުބޭ

ށް ކަނަށް ފަސޭހަާވނެ ޮގތަޅުން ބޭފު އެ ންީވމާ،. އެހެންދަ ެވސް ހޯ އާމްަދނީ ލިބޭނެ މަުގއިން އެތަުކގައި ެވހިކަލް

؛ ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުަތއް ާގނޫނަށް އަންނަންޖެހޭ .ކުރަންބަދަލު  އެބަޖެހޭާގޫނނުއަޅުަގނޑު ހިތުން މި 

ދެނީ ތަކަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެޭވ. އަުޅަގނޑު އެ. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ ހުށަހެޅުންބަދަލުކުރެެވނީ

ނެިވ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ަވަރށް ފުންކޮށް ިވސްނަވައިެގްނ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ޙަލާގައި މިދެންކޮމިޓީ މަރު

ަވޑަިއެގން ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިޑަށް ިވސްނަ ކަމާ ދޭތެރޭގައި ަވރަށް ބޮމެންބަރުން މި 85؛ މެންބަރުން 65މިތިބަ 

ަރއްޔިތުންނަށް ުކޑަ ނަމަެވްސ ލުޔެއް، ހަމައެކަނި ިޑއުޓީން  ކަ ަލއް 3ތިބަ މި؛ ރައްޔިތުންނަށް ުކޑަ ނަމަެވްސ ލުޔެއް 

ރީ ފީއާއި އަދި އެ ރަށަކަށް ޖިްސޓްެގ ރަރިހާ ެވހިކަލްޕަސަންޓެއް މާފުކޮށްެގން ނަމަެވސް، އަދި އެ ރަށެއްަގއި ުދއްާވ ހު

، އެ ރަށެްއެގ ށްނެ ޮގތަސް ނެޭގަލއިސަން އެ ރަށަކުން ޖެހޭނެ ޮގތަްށ، އެ ރަށަކުންއެ ޖަހާ ސްޓިކާ ެވސް  ،ނުންާވބޭ

ތުގައި ތަންފީޒުކުެރޭވނެ މަރުކަޒީ ާގނޫނުން ދޫކޮށްލި ބާރު އޭެގ ފުރިހަމަ ޮގނޑުމެން ލާކަންތައް ކަނަޑއަޅަން އަުޅގަ 

 ަފއި އޮތުމަކީ ަގއި ނުަވތަ އިޞްލާޙުކުރެިވެގންދާއިުރަގއި ބައްޓަންެވރުެގންާދއިތިޒާމެއް މި ާގނޫނު ފަރުމާކުރެިވއިން

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. .ނާތީެވ، އެ ާވހަކަ ދަންނަާވަލން ފުރުޞަތު ހޯދީ ކަމުަގއި ފެންމުހިންމު ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ައޙްމަދު. 

 

 އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން 
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ްށ ( އަދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު)ެއްއަގމު  2009/5ރި ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު ތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ރި ތެިއއްޒަތް ދާއިރާެގުއތުރު ދެްއިވ ކުޅުދުއްފުށީ ހުށަހަުޅއްަވއި މި ،ދިނީތީވައިެގ ބިެލއް ފޮނުމުެގަނއުލާޙުޞްއި

އަުޅަގނޑުމެން އްލެއް ެގނެޭވނެ ކަމަކަށް ޙަ. ާގނޫނަކުން ހުރިހާ ޝުކުރު ދަންނަަވން މެންބަރަށް ަވރަށް ފަށްފަށުން 

މާލޭ  ޅޭމުޅި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ދިރިއު ،ންތޮއްޖެހު މާލޭ ، މިހެދިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އްަގބޫލެއް ނުކުރަން. ާގނޫނެ

ްއ ާގނޫނުތަ ،ންނަމަެވސްބޫލުކުރަން. އެހެ ަގަގނޑުޅު ކަމަށް އަ ންނަންޖެހޭންކަމެއް އައޮމާ ،ސިޓީއަށް އަމާންކަެމއް

ލާމަރުކަީޒ  ،ިވސްނާަވޑަިއަގްނނަަވން އެބަޖެހޭެވސް  ަތއްޔާުރކުރާ ބޭފުޅުން ުރގައިފަރުމާކުރެިވެގން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާއި

މަޖިލީހަށް  ށް މިުނފޯރުޭވ ޮގތަހުރި ބާރުތަކަށް އެހެން ބާރަކުން އަތް އިާގނޫނުގަ  އެ ،ާގނޫނަށް ތަންކޮޅެއް ފަރިަތެވލާފައި

ޮގތަށް  ނާރާއިރުަގއި ެއ ާގނޫނަށް ފުށުމެ ާގނޫނެއް ހެދޭންމަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކީ ދަންނަަވން. ކޮބިލުތައް ފޮނުުވ

ކަުމަގިއ  ކަމެއް ތަށް ެވސް ަފސޭހަާވނެލަދައު ދިއުަމކީ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް އަދިާގނޫނުތައް ބައްޓަްނެވެގން

.  ކަން ބުއްދީެގ ހަމަތަކުން ިވސްނަން އެބަޖެހޭނެސާނުން ދިރިއުޅޭއިން ޭވތުެވދިަޔ ޒަމާންތަކަށްފަހުއަޅުަގނޑު ދެކެން. 

 ކަންނެއަދި އިންސާނުން ދިރިއުޅޭހުރޭ. ޯޒންތައް ހެދިފައި  ޕާކިންގ އިރުަގއި ދަތުރުކުރާށް އުމުތަކަޤަދުނިޔޭެގ އެހެން 

 ކަލް ެވސް ަބއިސްެވސް ުދއްާވނެކަްނ އެނޭގ.  ކަލްސައި ންޏާ ކާރާއިެވސް އެނޭގ. އަދި އިންާސނުން ދިރިއުޅެ

ކުރިަމަގށް  ،ން ދުނިޔޭެގ ތަރަްއޤީެވފައި ހުރި ޤައުމުތަކުަގިއ ިވސްނާފައިދުއްާވނެކަން އެނޭގ. ެއޮގުތެގ މަތީ

ެއ  ،ނެތި ތަކަށް އޭެގ ތަކުލީފުންނަން އޮތް ޖީލުމާ އައިދިޔަ ޕްލޭނެއް ހެދިެގން އެކަން ކުެރިވެގން ،ފައި ށްބައްޓަންކޮ

ްސ ޔަބުރިއަށް ެނިގ 25 ،ސްޔަ ބުިރއަށް ނެގި  15 އުމުގައި ަވރިހަމަޤަމި  ،ެއހެންނަމަެވސްަގއި ދިރިއުޅެމުންދަނީ. ޤައުމު

 އިލާ.ޢާ ފަނަރަ ސަތޭކައެއްހާ ަގއި ދިރި އެަބއުޅޭުގލްޑިންއެ ބި ކުކާ ފިހާރައެްއ. އެކަމަވިއް ބްހަމަ ުގދަނެއް. ހަމަ ސޭ

ެވރިމީހާ  ންދާ ށްއޮފީހަދުނު ނހެ ެގ ދޮރުމަތީަގއިކޮންމެެވސް ީމހެއްެގ ގޭ  ،ން ެގހެންެވކޮށްލާނެ ތަނެްއ ނުލިބޭ. އެޕާކު

 ަވއިލަނީ.ެވސް ާބއް ޖެހެނީ. ކާރުމީހާ ހުންނަން ަގޑިޖެހި އެ ،ށް ނުދެވި ލާތީ އޮފީހައިއިރުަގއި ސަިއކަލް ަބހައްޓަނުކުންނަ

 . ހަމަ ާގނޫނުނަގޅުކުރަން އުޅުންެވސް އެބަޖެހޭ ރައިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންެގއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެްނެގ ދިރިއުޅޭ

ހެުދމަށްޓަކައި އެަތއް ފަރާތަކުްނ  ްނގ ނުޭވ. މި މާލޭގައި ޕާކި އްެލއްޙައަދި  ކުރީމަނާމައުފައްދާފައި ާގނޫނުން ޖޫރި

 އެ ؛ްއ ދުަވހެއް ތައެާވަކން އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިޭވ. ޕްރަިއެވޓް ޕާޓްނަރޝިޕްެގ ދަށުން ހުށަހަޅާފައި ޕަބްލިކު

ވެއްޖެ.  ެވސް އެަތއް ދުަވެހއް ާވތާހުށަހަޅާފައި ށް ކަމަށް އެކަމަ ިއ އެކަްނ ކޮށްދެްއާވނެރަދުގަ ޚަިމއްލަ ބޭފުޅުންެގ އަ

އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ޕާކިންއަްށ  ޓެީވމާއްފެކަންކަން  އެރާސާކޮށްލާފަިއ ލަާވަފއި ކުރެޭވނެ ކަމެއްތޯ ދިއިެވސް ަބއްލަވަ އެ

ކީ ްއޔަެއއި ،ޒޯނުތައް ހެދި. އެހެންނަމަެވސް ޕާކިންދިޔަ ސަުރކާރުަގއި ޭވިތެވ ،އަންނާނެހެން. އެހެންނަމަެވސްލުއިކަމެއް 

ތަކެިތ  ދަނީ އެ މިހާރު އެަގބޫެލއް ނުކުރަން.  ށްކަމަކަ ިވފައިހުރި ތަެކތިނެ ކުރާ ކަހަަލ ޮގތަކަށް ެގއިންސާނުން ބޭނުން

ެވސް  ތަނެއް  ފައިސާ ީވ ،ތުެގ ަޚރަދުގައި އެކަން އެކަްނކޮށްފައިލަދައު ހާއަށް ، އިންތިތަށް އިންތިހާައށްލަމުން. ދައުނަަގ

ަވނަ ަގރުނުަގއި  21 ޭގ. މިއީެވސް ނޭނ ތަނެއް ތައް ިމހާރު ީވއެ ާޕކިން ޭގ.ެވސް ނޭނ . އެކަން ކުރި ބަެއއްޭގނޭނ
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ްއަގިއ އިންސާނުން މެއުޤަްނ ަގނޑުމެރި ރައީސް. އަޅު ތެޒަތް  ިއއްްއޔަކީއުމެއް ހިންަގންޖެހޭނެ ޮގެތއް ނޫން މިޤަ

 ،ޓްރާންސްޕޯރްޓ މިނިސްޓްރީއަށް ޮގްސެގން ެގންސްމީހަކު ކާރެްއ ެގނެ ހުޅުމާލޭގައި ؛ހުޅުާމލޭ މިހާރުދިރިއުޅޭއިުރގައި 

ޔިުތ ރައްއެ ދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަްށ ދާއިރު އަ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޮގސްެގން  ،ްސެގންށް ޮގއައެޗް.ޑީ.ސީ

ކަމެްއ  ކަެމއް. ާކކު  ުވާޒރާއަކަށްދާނީ ކޮން ކުރަންނައަްށ ކާރެއް ެގެނިވފައި އޮތީމަ ރަޖިސްޓްރީޭގ ތިމަންކަށް ނޭންމީހާއަ

 ކުެއކަމަ .ެވސް ެގންނާނެ ކާރު  ންޏާޮގތަީކ. އިންސާނުން ދިރިއުޅެ ެވްސ ހުރި ދުމިއާ ހަާވލުަވނީ. މިއީ ހާލަުތ މިއަ

ކޮށްލާނެ ނަގއި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ކާރެއް ޕާކުއިރުގައި އެތާލުާވބަދަކާަފއި އެަތނަށް އިންސާނުން އްހި އްހުޅުމާލެއެ

ހުރިން.  ެވސް ެނތިެގން ރައްޔިތުން އެަތއް ޝަކުާވއެއް ކުރަމުންދާކަން އަޅުަގނޑުމެން ދެނަ އަދުޖާަގެއއް މި

ންނެިވހެން ހަމަ ދެމި ބުިރައށް. އަާޅއިރު ހަމަ އަުޅަގނޑު ކުރިން 15 ތައް އެބައަޅާ އެތަނުަގއި ިބލްޑިން ،އެހެންނަމަެވސް

ޕާކިންއަށް. ޭއެގ  ބުރި އިްނނަންޖެހޭނޭ ހަތަރު ނޫންތޯނެހޭންޖެއެ ަގާވިއދުގައި ިލޔެފަިއ އޮންނަ ކުުގދަނެއް. އެކަމަ 

އެހެން ޤައުމުަތކަށް ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ހަމަ ކާރު  ދުނިޔޭެގ  ދިރިުއޭޅނީ.އިންސާނުން  މަތީގައޭ

ެވސް  ނދަުގެލއްތަން. ިއންސާނަކަށް އު ދާކޮްށލާފައި އަަރއިެގންކު ފައި ޕާަވއްދާ ށްތެރެއަިޑންބިލް ޮގތަށް އަިއސް އަންނަ

ނޑުމެްނެގ ހާލަތަށް ދާއިރުަގއި އަުޅަގ ެވސް އެނެގީނައކީ ނޫން. އެކަމަކު މި ކަމެއް މީހާ ަވެދެގްނ ދާ ނުޭވ. އަދި އެ

 50 ،ނޫން އްއަހަރެ  5 އެ ޕްލޭންތައް ކުރާއިުރަގއިަތރައްޤީ ަޤއުމެއް ،ެގ ޕްލޭންތަާކއިން އަުޅަގނޑުމެ ،ކުރެހުންތަކާއި

އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ  ހެީދމަހެން ،ތަށް ާގނޫނުތައް ފަރުމާކުރެވި ޮގ ނާދެޭވ ށް ބަދަލެއްޕްލޭންކޮށްެގން ެއއަ  އަހަރަށް

ިވ . ދެއް އަންނާނީއްލެއް ޙައުމަކަްށ ޤަސް ެވ ެވސް އަދި އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް ާޕކިންައށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ރިއްޔާ ިއއްޝުކު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

ސަލައަީކ ފަިއާވ މައް މީހުންނަށް ދިމާެވ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މާލޭަގިއ ދުްއާވަތކެތީެގ ަމއްސަލަ

ހަމަލޮލަށް ފެންނަން އޮްތ ކަމެްއެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު  .ށް ހިެއްއނުޭވ ިކޔައިދޭންޖެހޭ ކަމެއްހެެނއްކައިތުރަށް ައޅުަގނޑަ 

ަވރަްށ  .ކަމަކަށް ނުާވނެ ެވސް އެއީ ރަނަގޅު އަތްލީމާކަެމްއަގިއ ކުރުމަށްޓަަކއި ލުއްޙަދައްކަނީ. އަދި މި މައްަސލަ  މި

، ހާމެ ުނރުހުން ލިބޭނެ. އެހެންީވމާެވސް ހަމަ އެ ޔާާބްއަވިއފިއް ޮގތަށް އޮތް  އި ަމއްސަލައެއާއެުކގަ ނުރުހޭނެ. ހަމަ

މި މާލެއަށް ޚާއްޞަޮގތަށް  ،ޖެއަށްރާއް ލަ މިތައް މި މައްސަކަންތައް ކަމެއް މިކަމަކީ. ދެން މި ަވރަށް ފާޑަކަށް އޮތް

މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ޮގތަްށ  ،ހުރިހާ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށް ޖޭެގޤީޤަުތގައި މުޅި މާލެއަށް މުޅި ާރއް ޙަ ،ަވނީ ދިމާެވފައި މި
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 އި،އްސަަލއިގަ އަުޅަގނުޑމެން އެންމެންނަށް ެވސް އެބަ އިނޭގ. މި މަ ންދިާމިވ މަްއސަލަެއއްކަ ތީކަންކަން ހަމަޖެހިފައިާވ

ދާއިރާެއއްަގއި ޕަބްލިްކ  ޓަކަިއ އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރެވނީ ަވރަށް ފުޅާއަްށ ޙައްލު ހޯދުމަށްމާލޭެގ ޓްރެފިކް މަްއސަލަ

ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑަްށ  ނޫނެއް ފާސްކުރާއިުރަގއި ެވސް. އެއީ ެއއް ކަެމއްެގާގކޮންސަލްޓޭޝަނެއް ހިންަގންޖެހޭ 

ސް މާލޭެގ ދުްއާވފަިއ ޮގްސ ޭގ ަބއިސްކަެލއް ެވ، ހަމަ ސަިއކަލެްއ ިވޔަސް  ،ަޑިއަގންނަާވނެފާހަަގކުރެޭވ. ެއއީ އެނިގަވ

ކޮށްލާނެ ޖެހުމަށްފަހުގައި ނޫިނއްޔާ ާޕކުނޫނިއްޔާ ބްލޮްކ ަވށާ ،ކޮށްލަން ބަަލިއލާއިރު އެަތއް ބުެރއް މަގު ކައިީރަގިއ ޕާކު

ބުން ފަދަ ައުގހުރި ެއއްަޗކަށް ެވެގންދަނީ.  ަހމަ ތެޔޮަވެޅއް ލިތަންކޮޅެއް ލިބުމަކީ ނެޮކށްލާއް ހަމަ ނުލިބޭ. ޕާކު ތަންކޮޅެ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް   .ަވނީ. އެހެންީވމާ، މި މައްސަލަ ަވރަށް ބޮޑު ކޮށްލާނެ ޖާަގއެްއ ނުލިބި މިއެހާެވސް ޕާކު

 6ކައުންސިެލއް ޯރޑް ސޭފްޓީ  ،ދަލުެގންނައިރުަގއި ހުށަހެޅިފައިާވ އެްއ ކަމަކީ ށް ބަނޫނަގާ މި  .ފެންނަން އޮތް ކަމެއް

 .މި އުފެއްދެނީ އްެވސް އަނެއް ަކއުންސިލެއަނެއްކާ .މައްޗަށް އެކުލެޭވ އުފައްދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެބަބުނޭެގ ންމެންބަރު

އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރެެވނީ ތަންކޮޅަށް ؟ މެންބަރުން އެއީ މަދު އެއީ ނޫނިއްޔާ ިގނަ އަދަެދއްތޯ  6،އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ 

މު އެއް ބޯޑަީކ ންއަދި މިއަްށުވރެން މުހި ،ތަކާއި ރު މިހެން ހުންނަ ކައުންސިލުފަހަ ަވރަށް ިގނަ .އަދަދެއް ކަމަށް ިގނަ

ޕެރޯލް ބޯޑު އެީއ  ،ފަހުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ބެލި ެއއް ކަމަކީ  ައުޅަގނޑުމެން ދާދި .މިސާލަކަށް ޕެރޯލް ބޯޑު

ހޯދުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދި އެހެންނަމަެވސް، ތަނެއް.އް ކުރަންޖެހޭ މު މަސައްކަތެންނޫނީ ޮގތުން ަވރަށް މުހިާގ

ަވނީ މެންބަރުން ިގނައިްނ ޮގސްފައި ހަމަ ބޯޑުެގ ބައްދަުލުވންތަްއ ނުބޭއްިވ  ޕެރޯލް  ންލިބުނު މަޢުލޫމާތު 

ންބަރުން  . އެކަމަކު ހަމަ މެަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތުްނެގ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްިލެގން އެަބދޭ .ހާޒިރުެވަވަޑއިނުަގތުމުެގ ސަބަުބން

ާވކަން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބޯޑުެގ ކޯރަމް ހަމަނުުވމުެގ ސަބަބުން ބައްދަލުުވންތައް ނުބޭްއވި  ކަމުން ޕެރަލްިގނަ

ކޯރަމް  ،ލުމަކީއި. އެހެންީވާމ، ިގނަ މެންބަރުންެގ މައްޗަށް މިޮގތަށް ަކއުންސިލާއި ޯބޑުަތއް ެއކުލަވަ ޭވފާހަަގކުރެ

 މެދު ިވސްނާލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީަވީނ މި ބިލާ  އެކަމާ ،ނުކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ާވތީމަސަްއކަތްބަބުން ހަމަނުުވމުެގ ސަ

 ،އަުޅަގނޑަށް ިވސްނޭ ެއއް ކަމަކީިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި. މެދު އަޅުަގނޑުމެން ޮގތްަތްއ ނިންމާއިރު 

މާޭލެގ  ،އެ މީހެްއެގ ،މާލޭެގ ރައްޔިތުްނެގ ނަމުަގއި  ،އިުރަގއި މާލޭެގ ރަްއޔިތުން މާލޭގައި ދިރިުއޅޭ މިސާލަކަށް

އެހެން  ނޫނިއްޔާ؟ ކިހިނެއްތޯ ާވނީ ރައްޔިތަކަށް ާވ މީހެްއެގ ނަމުގައި ަވހިކަލް ރަޖިސްޓްކުެރޭވނެ ޮގތް ހެދީމާ

އެ  ،މަނައެ ރަށެއްެގ ަރއްޔިަތކަށް ާވ ކަމަށް ާވ ،ނަމައެެހން ރަށަކަށް ބަލައިލާ ކަމަށް ާވ ،ކުޅޭ  ސްެވ ރަށެއްަގއި

ާބަވޭއ މެދު ިވސްނާލުމަކީ ކޮންަކހަލަ ކަމަކަށް ެވދާނެ ކުރެޭވނެ ޮގތާ ެވހިަކލް ރަޖިސްޓްރީ ،ރަޖިސްޓްރީ ކަށްރަށަ

ބޮޑަްށ  ޙަޤީޤަތުގައި މާ ،ރަނަގޅު ޮގތެއް ނު ،އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނެގ މީެގ ަރނަގޅު

ަގރާުޖ . ޖެހުމަކީ އަދި މާލޭެގ ެވހިކަލް މައްސަލައަކީ ތޮއް މާލޭެގ ؛ބޮއްސުންލާފައި ޮގސްަފއިާވ ކަމަކަށް ާވތީ

ެވހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ މި  ،ދޫކުރެެވނީ ޖުެވހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ ަގރާ ،ދޫކުރެވޭއިުރަގއި އަުޅަގނޑު އަުޑއަހަން

އަުޅަގނޑުމެްނ ކޮށްެދެވނީ ަގރާޖެއް ލިބިފައި އޮިތްއޔާ. އެކަަމކު ރަޖިސްޓްރީ އްފްރޮޅުލީ ެވިހކަލެ 4 ،ށްދެނީކޮ
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އް އެއް ަގރާޖެްއެގ ނަމުގައި ކިތަންމެ ެވިހކަލެ  ،ފަހަރު އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ ބަލާބެލުމުން ބައެއް

ަވދެެގން ޮގސްެގްނ ެވސް ހަމަ މި މައްސަލަ  ށްރެއަކުރެިވފަިއާވކަން. ަހމަ ކޮރަޕްޝަން ކަންތައްތަކުެގ ތެރަޖިސްޓްރީ

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް  ،އެބަ ފާހަަގކުެރޭވ ނަށްބައެއް ބޭފުޅުން ނަނީ.ފެންށް ތަން އަޅުަގނޑަ ދާ އިތުރު ޯގސް ހިސާބަކަށް

 ނޫނިއްޔާ ކުޑަ ައެގްއަގއި ަވުގތުން ސައިކަލް ލިބޭ ޮގތް ުވމަކީ ެވސް މައްސަަލއެއް ކަމުގައި. އިންސްޓޯލްމަންޓަށް

ީއ މި .ނަާގ ޮގތް ަވނީ ސްވެ  ކާރު ،ިގނަ މީހުން ސައިކަލް ެވސް ،ީވމާ. ދުއްޭވ ޮގތް ަވނީ ިގނަ ބަޔަކަށްދޫކުރީމާ 

ެވްސ މެދު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލުމަކީ  މިކަމާ ،ެވސް މައްސަަލއެއް ޮގުތގައި ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ފާހަަގކުރާތީ 

ިވޔަފާރީެގ ތެެރއަށް ަވދެެވީނ އެހެންނަމަެވސް، އަެނއްކާ މިިނަވން  .ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން

ހުންނަނީ ހައްތަހާ ެވސް ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ  ، މިހެން ހިތަށްައރާ ޮގތް އެބަ ދިމާޭވ. އެހެްނީވމާބާވައޭ ެވސް އެ

 ނެްތ އްޝަްއކެ ، ާވނީމު އެއް ޙައްލަަކށްންޮގތުަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. އެންމެ މުހި މުެގކަންކަ

 ،ިވެގން ރާއްޭޖެގ ކަންޮކޅުތަކަްށ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ބެހިރެ ކުކުެރުވން. ލާމަރުަކޒުޮގތުަގއި މުޅި ާރއްޖެ ލާމަރުކަޒީ

 މާލޭެގ ،މެނުީވ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުދިެގން ދިިރއުޭޅ ޮގތް ީވމާ ،ހަމަޖެހިެގން ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ދިިރއުޅޭެނ ޮގތް

އް ކަަމކަށް އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލެއަށް އެދެިވެގންާވ ަޙއްލެއް ލިބިދާނެ ޖެހުމަށާއި މާލޭެގ ެވހިކަލްެގ ަމއްސަލަތޮއް މިއޮތް

ޮގތުން މި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަކަްށ  މުެގނުކުރެޭވ. އެހެންނަމަެވްސ، ކޮންމެެވސް ޙައްެލއް ލިބުމަށް މަސައްކަތްކުރު

  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ިމ (ނޫނުާގފަތުރުެގ ެއއްަގމު ދަތުރު) 2009/5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މު މަޤްޞަދެއް ހާސިލުުކރުމަށް ފޮނުއްާވފަިއާވ ބިެލއް ންަވރަށް މުހި އީބޫލުކުރަނީ މިނުޑ ަގއަުޅަގ ،ފޮނުާވފައިާވ ބިލު

މި ބިލު އެހާ   ،އްިވ ފަދައިންކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެހެން އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ެވސް އެ ފާހަަގކުރެ

އިރުަގިއ ލުމަށް ބަލާއިއެކުލަވަ  އް ަކއުންސިލެ ؛އުންސިލަށް ކަލެވޭ އިފުރިހަމައެއް ނޫން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެކުލަވަ 

މި ކައުންސިުލގައި މާލޭ ސިީޓ  .އަށްމާލޭ ސިޓީ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަެއއް މި ދިމާަވނީ

ކޮމިޓީ ރަކު ިހމަނަން ހުށަހެޅިފައެއް ނުޭވ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ ެގ މެންބަކައުންސިލު 

ހަމަ މި  ޓަކަިއ މަސައްކަތްކުެރޭވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން.މަށްމަރުޙަލާގައި މި ކަމަށް ެވސް ޙައްލެއް ހޯދު

 ،ލައިސަންސް ދާއިމީކުށެއް ޮކށްެގން  ،ނަނީބު ަވނަ ާމއްދާަގއި މި 60 ؛ަވނަ މާއްދާ  60ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާުޙެގ 



45 

 

 އްަވުގތީ ލައިސަންސެ . އެހެންނަމެަވސް، ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ،ހައްޓާ ަވުގތުއަށް ދެިވފަިއާވ ަލިއސަންސް ހިފައެ މީހާ

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އެ މީާހެގ މަތެއްަގއި އެ މަްއސަލަ ހުތު ،ކުެށއް ކުރެވި  ،ދޭންާވނޭ. އަުޅަގނުޑެގ ސުާވލަކީ

ެވސް އީ ، އެނީ. އެހެންީވމާއް ދެ ދެން ކީއްކުރަްނތޯއޭ ަވުގތީ ލަިއސަންސެ އަނެއްކާ އިސަންސް ހިފެހެއްޓޭ ހިސާބުންލަ

 މިހާރު ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިުރަގއި  ނޫނުާގއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ އެޮގތުން ިމ 

ދާ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުން ެގން ކުރަމުން މިަވކާލާތުއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ،އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ 

ބެހޭ ވުޒާާރެގ  މިނިސްޓްރީއަށް ނުަވތަ މިކަމާޓްރާންސްޕޯޓް ތަކަށް ދިފަިއާވ ބާުރ މި ާގނޫނުން އަނެްއކާެވްސ ކައުންސިލު

 ޖެހޭ ކަމެއްލާޙުކުރަންޞްއި ިއ،ސް ަވރަށް ފުންކޮށް ިވސްނާލަެވ މިއީ ،އަތްމައްޗަށް ަނަގިއަގނެޭވކަން. އެހެންކަމުން

ތަެކއް ޙުލާޞްށް އިނަެބހޭ ާގނޫ ދުްއުވމާ ަތއްެއްއަގމު އުޅަނދުޑުމެން އަުޅަގނ .ދެކެން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ކަމުަގއި 

އަކުން މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ޖޫރިމައިނާ ،ަވރަށް ބޮަޑށް ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ އިެގންނައިުރަގ

 ެވސް މިޒާމު ންތިއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިއެކީގަ  މާންކޮޅެއް ފަސޭހަކަ ތަދުމަތްތައްޚިނެތް.  ލެޭވކަށްއިނިންމަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައއްޑޫ ިސޓީެގ ރަްއޔިތަުކ  ،ލާއިރުެއޮގތުން ބަ.  އެބަޖެހޭންްއސަާގނޫނުެގ ތެެރއިން ހަމަޖަ

 އެ  ހަމައަށް ނުަވތަ ޓީއާސި ޖެހެނީ މާލެ އަނެއްާކެވސް އެނބުިރ އަންނަން މި ،ނަމަ ެވއްޖެލައިސަންސް އާކުރަން 

އިސަންްސ ލަ ،މަެވސްނަެއހެން .ހުރިޮގތް މިއަުދ އެބަ އޮންލައިންކޮށް ހުަށހެޅޭ ،ފަހުހުށަހެޅުމަށް ލައިސަންސްައކަށް ފޯމު

ޮބޑު ފީެއްއ  ،ސް ކިޔާ ެއއްެޗއްދިނެހަމަ މިޮގތުން ރޯޑްާވ .އަށްސިޓީ ލޭޖެހެނީ މާ އަނެްއކާެވސް ައންނަން އިކާޑު ބަލަ

  . ލަންޖެހޭލައިެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަ އްތޯފައިާސިއން ކުރަނީ ކީ އެ ،ގައިބަލާއިރު އެޮގުތން .ން ނަަގމުއަޅުަގނޑުމެ

އިުރގައި ައއްޑޫ ސިީޓެގ އެްއެވސް މަެގއް މިއަދަކު ނެތް ކާރެއް ނުަވތަ ސައިކަެލްއ ލާއިހަމައެކަނި އައްޑޫ ސިީޓއަށް ބަލަ

 ؛ަތއްޓުކޮންޓްރެކްށްފައިާވ ތަރު އަހަރު ކުރިން ހަާވުލކޮރުކާރުަތކުން މީެގ ހަސަ ެގލަތެްއަގއެއް. އަުޅަގނޑުމެންހާދުއްޭވ 

ހޮޅި  ިއ،ތާރުަގނޑު ކޮށާފަ ، ހޮޅި ަވޅުލަންންނަނީަފއި އޮމަށް ދީފައިާވ ކޮންޓްރެކްޓް ދީަވޅުލުހޮޅި ނަރުދަމާއާއި ފެން

ެވސް   މިދިޔަ މަހު ،ބުންން ދޫކޮށްލުމުެގ ސަބައެހެން އެކަ .ނިންމާލަނީ އިތަނަށް ކުޑަ ފަސްކޮޅެއް އަޅާފަ އެ ިއ،ަވޅުލާފަ

 .ށް ެގންނަންޖެހުނުޔަހަމަ މަޖެންސީކޮށް މާލެއާފަްސ މީހުން އެ ،ެވެވސް ފަސް އެކްިސޑެންޓު  ދޫަގއި އަްއޑޫ ސިީޓ ފޭ

 ެގރު ތައް ހަާވލުކުާރއިރުަގއި އެކޮންޓްެރކްޓަރެކްޓުުޅަގނޑުމެްނ ކޮންޓްއަ ،ތާއި ޮގ  ާވށް ފައިސާއަ މި ،އެހެންކަމުން

 ؟ ނޫންތޯހަލާުކކުރާ ތަނެއް ަހދަންޖެހޭތޯ ނުަވތައެ އަދި  ،ކޭބަލް ަވޅުލުންތޯ ،ނި ހޮޅި ަވޅުލުންތޯޒިންމާއަކީ ހަމަެއކަ

ޮގތުަގިއ  ްށ އެކަން ފުރިހަމަާވލުކޮހަ ޒިންމާ އެ ށްަބޔަކަ ކޮންޓްރެކްުޓގައި އެ ބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ އެަގއަޅުަގނޑު 

ަސއިކަުލ  .ކުރަމު  އަޅުަގނޑުމެން އިންޝުއަރެްނސެއް އެބައުސޫލުން ބަލާއިރުަގއި  ހަމަ އެ .މްކުރަންޖެހޭޒިކުރުަވން ލާ

ަވކި ކުންފުންޏެްއެގ ބަޔަުކ  ،ޭއެގ ބޭނުމަކީ ؟ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ެގންޝުއަރެންސް އަރެންސް ނުަވތަ ކާުރ އިއިންޝު

ނީ ކާުރެގ ޑުމެންެގ ަސއިކަލު ނޫއަުޅަގނ، ންފާއެއްތޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ ޮކންމަ ން އޭެގ ،ކުރުންތޯނދިމުއްސަ

ކަމުގައި އަޅުަގނުޑ  ން ބަލަންޖެހޭާގނޫނުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެ މަންފާއެއްތޯ މިންނީ ކޮ  އޭެގން ކުރަށްެވރިާޔއަ
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ނަށް ާގނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްެގން ރައްޔިތުން މި އި،ދެކެން. އަޅުަގނޑުމެން ަވރަްށ ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް ބަލަ

 ކަމާ ،ޓީ މަރުޙަލާަގިއ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށްމި ކޮށްކުރުމަާގިއމު އް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްދުމަތްތަ ޚިމި އިކީގަ އެ ފަސޭހަކަމާ

 ކުރިއްޔާ.މަްޝަވރާކޮްށެގން ޙައްލުހޯދޭނެ ކަމުގައި ދެކެން. ެދއްިވ ފުރުޞަަތށް ޝު އިއެީކަގ ތަކާހޭ ުވޒާރާބެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މީދު.  ޙަ ބަރު ޢަލީ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންރި މެންބަރު. އިސްދޫ އްޒަތްތެއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މީދުޙަބަރު ޢަލީ އިސްދޫ ދާއިާރެގ މެން

ެގނައުަމކީ އަުޅަގނުޑ ދެޭކޮގތުަގިއ ޙު ލާޞްހޭ ާގނޫނަށް އިބެ އުޅަނދުތަކާ ެއއްަގމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ލާޙުތަކަްށ ޞްއޮތް އިއި ެގެނިވފަ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ޖެހޭޮކންމެހެންެވސް ކުރަންމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުްނ ޔަޙައްލު މީެގން މުޅިއަދިެވސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ  ހިުތން ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑު

 ެއއްަގމު ުއޅަނދުތަކާނޫނިއްޔާ  އި،ކުރުމުަގރަޖިސްޓްރީ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެްއަގމު އުަޅނދު ފުރިހަމަކޮށްދޭ

 އި ެއކީގަ ެއއާ .ނަ ަރއްޔިތުންތަެކއް ދަނީ ފާހަަގކުރަމުންމައްސަލަތަކެްއ ހުރިކަން ަވރަްށ ިގ ިގނަ ަވރަށް  އި ނޫނުަގާގބެހޭ 

އްަޞކޮްށ ޚާ އިޚިލާފު އުނދަޫގތަކެއް މާލޭަގ އާަދޔާ ،ބޮޑެތި އުނދަޫގތަކެއް ެވސް ަވރަށް ންެގ ދިރިއުޅުމަށްރައްޔިތު

ަވންާޏ  ށްކަމަ އިފިމަލޭެގ މަުގަތކަށް ބަލަ .ކަމެއް ރަންޖެހޭބޫލުކު ެވސް ަގ އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ަވމުންދާކަމީ

ންެގ ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެ ،ތުންނަށްމާލޭެގ މަުގަތކަކީ ދިެވހި ރައްޔި ،ބޫލުކުރާނެަގެވސް  މެން އެންމެންަގނޑުއަޅު

ނެޭވ. މާލޭެގ މަުގތަުކެގ ޓްރެިފްކ ުޅަގނޑުމެންަނކަށް މިހާރު ބަލައެއް ުނަގއަ ުތަގއި ޮގ ެގތަެކއްދަރިންނަށް ރައްކާތެރި މަުގ

 މި ެވސް އިތުރުެވފައި ޑުތަނުންބޮ ދު މާލޭގައި މާެގ އަދަނދުއެއްަގމު ުއޅަ .ަވނީ ެވސް އިތުރުެވފައި މި ންބޮޑުތަނު މާ

ިވސްުނމުގައި އަުޅަގނޑަށް ީހަވީނ ސްނާން ވި އި އަޅުަގނޑުމެކަ ެގނައުމަށްޓަިމކަންކަމަށް ޙައްލު  ،މަެވސްނައެހެން .ަވނީ

 ކަމެްއ ޙައްލުެވެގެނއް ނުދާނެ ްނނަކަށް އެްއެވސްމަްއސަލަތަކެއް. އަުޅަގނޑުމެ ބައުޅޭ ކަންނޭނެގއެ

އިާސ ފައަތުން ެގ ޖަހައިެގން ރައްޔިތުންސްޓިކާފައިސާ ހޯދުމަކީ ނޫނީ ކޮންމެހެން  ،ކުރުމަކުންނެއް. އެހެންީވމާނާޖޫރިމަ

ތޯ. އަުޅަގނޑެއް ނުދެކެން އިނޭގ ޙައްލެއް ޮގތުަގއި ދިމާެވފައިާވ މައްސަލަިއގެ  ށްނޑުމެންނަނެުގމަކީ އަުޅަގ

ޖުތިމާއީ މިންަގނޑުތަކަށް ެފއްތުމަށްޓަކަިއ ޢި ،ަކމަށް ަވންޏާމު ނޫނީ ީވމަ،ޚިލާފު ޓްރެފިކް ާގނޫނުތަކާ ،އެހެންނަމަެވސް

ން. ދަންނަަވުޝކުރު  ،ެވސް ހަމަ ސާބަސް ދަންަނަވން ކަތްތަކަށް އަުޅަގނޑު ކުަރއްާވ މަސައް ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން އެ

ެވސް   ށްއުފުލަންޖެހޭ ބުރައަ ަގއި އޭ ަވންޏާ،ކަމަށް  ނޫނީ ،މުން ަވމުންދާ އުނދަޫގތައް ރައްޔިތުންނަށް އެކަ ިއ،އެިކަގއެއާ 

 ބަޖެޓަށް ފިޔާމިލިއަން ރު 70 ނޫނީ މިލިއަން ރުފިޔާ 57ެގ މަްއޗަށް އްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ިވްސނާލަން. އަހަރެ

ެވސް  އުޭޅކަން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންތެރޭަގއި މައްސަލަެއއް ން ފެށީމާ އޭެގން ަވއްދަޖަހައިެގޓްރެފިކް ސްޓިކާ
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ަދއުލަތަށް ލިބޭނެ ޑޮމެސްޓިކް  ންޏާަވ ށްމަކަ ނޫނީ ،ތަށް ފައިސާ ވެއްދުަމކީބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އިނޭގޯތ. ދައުލަަގ

ްނ އަުޅަގނޑުމެކަމަށް  ށް ަވންނާނެޓަެވެގން ބަޖެފުޚިލާ ަގާވިއދާ ލިއަން ރުފިޔާ ޓްރެފިކުމި ސަތޭކަ ެގ ޮގތުަގއި އާމްދަނީ

މައްސަލަ  އެ ،. އެހެންީވމާއްައޅުަގނޑުމެންެގ މަްއސަލައެ  ކަމަށް ަވންޏާ އެއީ ޮއތީ އިކޮށްފަބަޖެޓު އިލަފާކޮށްފަ

ކަމަްށ  ފިޔާހާސް ރު 22ދަދަކީ އަޓްރެފިކަށް ދައްކާ ން އަށް ލިބޭ އާމްދަނީމީހާ ޙައްލުކުރަން އެބަޖެހޭ އިނޭގތޯ. ރައްޔިތު

 އިވާ މަުގމަތިެވފަ ެވސް މިއަދު އިލާއަކީޢާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ،ަވންޏާ މަށްކަހާސް ރުފިޔާ  ، ނޫނީ ފަނަރަންޏާަވ

ކޮެޅއް ތަން އްޔިތުންނަށްރަ ،ށް ޙައްެލއް ެގނެސްކަކަްނތައްތަ މި ންއަުޅަގނޑުމެ ،މާވީ އެހެން؟ ނޫންތޯ އްއިލާއެޢާ

ކުރާނެ ތަނެއް ޕާކު އިން އެބަޖެހޭ. މާލޭަގޮގތެއް ހަދައިދޭ ދިރިއުެޅޭވނެ  އި،އެކީގަ  ރިކަމާރަްއކާތެ  އި،އެކީގަ  ދުޅަހެޔޮކަމާ

ތަނެއް ނެތް. ދެން އަުޅަގނޑުމެން ެއކަްނ  ކުރާނެމާޭލަގިއ ޕާކު .ތަކީޙަޤީޤަެއއީ  .ނެތް އިނޭގތޯ ަރއީސް

ދަތިތަކެްއ  ޓްރޭޝަންެގ އިތުރުކުރާ މިންަވރު މަދުކުރާނީތޯ ނޫނީ ރަޖިސްރެފިްކ އެތެރެަކއި ޓްކުރުމަށްޓަޙައްލު

ކުރުަވިއެގންނެއް ންަގިއ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިޝައަުޅަގނޑުމެްނ ރަޖިސްޓެރޭ ؛ނޫން؟ ރިމަތުކުުރާވނީތޯއަޅުަގނޑުމެން ކު

 އި ތަނުަގ މި ،ަވންޏާމުން ށްމަ މީހުން ކަހާސް  ންސާސްަލއްކަ ފަ އްއެ ،ާމލޭެގ އާބާދީައކީ .މިކަމެއް ޙައްލެއް ުނާވނެ

 2.5ެގންދަނީ  އަުޅަގނޑުމެން ދިރިުއޅެމުން މި .ޓުޭވނެެވސް ނުހުއް  ނޭގތޯ. ެވހިކަލް ެގނައުންއުޅޭނެ އި ެވހިކަލް

އުޅުްނ މު ދިރިއްތަނުގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ އާ މި ،ިވޔަސް  ކަމުގައި އުޅޭ .އުޅެނީ މައިލްްސެގ ރަށެއްަގއި މި ރސްކެއަ

ނޫނީ   ޓުންސް މިނެފަ .ޮގތަށް  ނުދެޭވށްެވސް ތަނަކަ ނޫނިްއޔާ އެއް ކަށް އަަރއިެގންކަލަެވހި ،އޮންނަނީ  މިންެވފައިޓަބައް

އޮފް މޯލްޑިްވްސއަށް  ންކުދެން ބޭ .ކަށް އަރަިއެގންނީ ެވހިކަލަދަ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން މި ތަނަކަށް ޭވދިހަ މިނިޓުން ދެ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ދާންީވމާ  އިށްފަ ކޮަގއި ޕާކުއްނެން ޒޯ ކިުފރަަގހުަގއި އޮންނަ ޕާޮގސް ެވލާނާޭގ  ،މީހާ ދާ

ހަ ޮގތަކަްށ ސޭފަ ،ނޫްނ. ީވމާ އެއްފަެވން ޓައޮންނަނީ އެޮގތަށް ބައް ންެގ ދިރިއުޅުން މިައޅުަގނޑުމެ .އުނދަޫގ

 .ން އެބަޖެހޭުޅަގނޑުެމން ކަނޑައަޅަކުެރޭވނެ ޒޯންތަކެއް އައެްއަގމު އުޅަނދުތައް ޕާކު އިެއކީގަ  ރައްކާތެރިކަމާ

އަުޅަގނޑުެމން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ، ފައި ެއއްޗެހި ބަލާ ޮގތާ ެވަފއި ހުރިއްޓަންުއޅުން ބަމު ދިރިއްއާ  ރައްޔިތުންގެ 

ޮގތްތަކެްއ  ކުރެޭވނީ އަުޅަގނޑުމެން ެއފަދަ ފަސޭހައްލު ޙަ ެއކަންތައް  އި،ންދާ ޮގތަށް ބަލާފަންެގދިރިއުޅެމު

 ،ަވންޏާމުން ކުރަްނ ވެއްޖެ ކަމަށްއް ރަޖިސްޓްރީއެްއަގުމ އުޅަނދެ މާލޭގައި މި ؛ރައީސް އްސައިދީެގން އިނޭގތޯ.ހަމަޖަ

ޮގތުން މާލޭެގ  މިހާރު ަގާވއިދުތަްއ ހެދިފައި އޮންނަ ،ކަމަށް ަވންާޏމުން އްޞަކޮށް ކާރެްއ ރަޖިސްޓްީރ ކުރަން ވެއްޖެޚާ

ނި ހަމައެކަޖެހެނީ ރިއުޅެންދިެތއް ނެތް. މާލޭގައި ޮގ ކުރެޭވނެ ެއްއެވސް އެކަން ރަށްވެއްަސކަށް ނޫނީ ކަމަށް ަވންޏާ

ންނަކީ ހަމައެކަނި މާލޭެގ މީހުލައްކަ ފަންސާސް ހާސް  ދާ އެއް ދިރިުއޅެމުން އިމާލޭަގ ނޫނީ؟ މާލޭެގ ރަށްެވހިންތޯ

 ސްެވ ންނަންެގދޭން އިވަ ތަނުަގިއ ދަރިންނަށް ިކޔަ މި .ެވސް އެބަޖެހޭ ތަނުަގއި ިވޔަފާރިކުރަން މި؟ ރައްޔިތުންތޯ

ނޫން މިާތ  އެކަންޏެއް ނަށްތުން މާލޭެގ ަރއްޔި ،ެއހެންީވމާ .ޖެހޭ ެވސް ންރަދާކުަވޒީފާ އަ ތަނުގައި މި .އެބަޖެހޭ

ެވހިކަލް ެގނެްސެގން މިތާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން ދުްއުވުމެގ ެވސް  ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ،އެހެންީވމާ .ނީހުންނާ



48 

 

އެކަން ކުރުމަށްޓަަކިއ  ،ީވމާންއްޔަތު އޮްނނަންާވނެ އިނޭގތޯ. އެހެސިއިހަާގނޫނީ  .ންާވނެތިޔާރު އޮންނަޚްއި

 މިއީ ސަުރކާރުެގ ޕޮިލސީ ތެރެއިން ނިންމަންޖެހޭ ،ަވނީ ޕާިކން އޭރިޔާތޯ ނޫނީ ަގރާޖެއް ޮއތުންތޯއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން

ުމ އްޒޯންތައް ހަދަން އާއުސޫލުން ފާިކން  ެގރީ ތިމަންނަމެން ިވޔަފާ ،ސަރުކާުރން ނިންމަންީވ ،ކަމެއް. އެހެްނީވމާ

  ަވންޏާ  ކަމަށް ނޫނީ ،ެގން މިކަން ޙައްލުކުާރނީތޯ ެސކްޓަރ މެދުެވރިކޮށްޓްިއެގން ޕްރައިެވލައިހުޅުަވފަރާތަކަށް 

 މީހުން ލައްާވ ިމކަން ތިބި ބަލަހައްޓަންނިސިޕަލްޓީ ނޫީނ މު ،ެގންދާނީތޯތެރެއިްނ މިކަން ަޙއްލުކުރަމުން ސަރުކާރު

 ޑުަތކާތަާކއި ބޯރަށް ަބިއަވރު ކައުންސިލުަވ ؛ލެއް ހެދީމާދަށުން އަނެއްާކެވސް ކައުްނސި ެގނޫނު ދެން ާގ ؟ނީތޯާވކުރު

ސިޓީ ކައުންސިލުން ެއކަން  ،ތަނެއް އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ އަންނަ ކަންކަމަށް ޙައްލު .އެބަހުރި

 ން ކަރިކޮށްެގން އެހުން މެދުެވދި ފުލުއަޔަސް ވި  ަގއިމުން އެކަން ކުރިކަސްޓްރީރާްނސްޕޯޓް މިނިޓް ،ިވޔަސް ކުރިކަމުަގއި

. ކިތަންމެ ިގަނ ނޫން މީއީކީ އްެލއްޙަކޮށްެގން އަންނަ ޖޫރިމަނާ ؛މަށް ޙައްލެއް އަންނާނީމިކަ  ،ސްނަމަެވީވ ކަމުަގއިކުރި

ތަން އަލުން   މި އި،ފަތަކަށް ޕްރޮިވަޝން ދީއާޕާކިން އޭރި ،ނާންނާނެ. އެހެންީވމާ މިކަމުެގ ޙައްލެއް ،ސް ޔަފައިސާ ނެިގ

ޮގތަކަށް. އެހެްނނޫނީ ކަމަށް ަވންޏާ ފައިސާ   ކުރެޭވނެޮގތަށް މިކަންކަން މެނޭޖު ނަާވިމދަން ،ން އެބަޖެހޭޑިަޒއިންކުރެެވ

ސްޓިކާ ފީ  ހަމައެކަނި ،ނުދީއި ދަރިންނަށް ކިަޔަވ ،ސްކޫލު ފީ ނުދެއްކި ،ނުދެއްކި ބިލު ކަރަްނޓު ،ޮގސްނަަގމުންނަަގމުން

ާގނޫނަށް  ޓަކައި މިސް ޙައްެލއް ެގނައުމަށްަވއަ މިއަށް  ،ނެ. އެހެންީވމާކުރަންޖެހިދާރައްޔިތުން މަަސްއކަތް ދައްކަމުން

ކޮށްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ެގނެްސެގން މިކަަމށް ނިމުމެއް ެގަނއުމަށް މަަސއްކަތްލާޙު ޞްއަދިެވްސ ެއކަށީެގްނާވ ރަނަގޅު އި

 .ރިްއޔާއެކީ ަދންނަަވން. ޝުކުހަމަ ސަރުކާރަށް އާދޭހާ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 ރާމް ޙަސަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްދިއްަގރު ދާއިާރެގ

 

  :ާވހަކަދެްއކެުވން ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން 

ކަމެްއ. އެއީ  ނެއްލުާވޙަމަނާކޮށްެގން ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މިއީ ހަމަ ޖޫރިަގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު 

 ޖޫރިމަނާކުރަން މިނަށް ހެދޭ ޯގހުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެން އިކުރާއިރުގަ މަތީަގއި ދަތުރުފަތުރުމަުގން އަޅުަގނޑުމެ

އެހެްނ  އެއް.ެވްސ ނެތް ހޯދިފަ ޮގެތްއ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި  ކުރުން ނޫންކޮށްެގން މިކަން ޙައްލުޖެހެނީ. ޖޫރިމަނާ

ަގނުޑ އަޅު ، އިހަށް ައއި މަުގމަތީގަ ން ނިކުމެެގން މަޖިލީެގއި ލަކަށް މިއަދު ައޅުަގނޑުސާމި  ،ދަންނަަވނީ ޅުަގނޑު މިއަ

ފަރާތުން  ކާުރެގ ކަނާތް އެ .އޮތް ދިޔައިުރަގއި ކުރިމަތީގައި ކާރެއް އިދުއްާވފަ  .އިނީ ސަިއކަލެްއެގ ފަހަތުަގއި 

ާގނޫނު  ،އިދުަގާވ ހަމަ ،މަޑުކޮށްެގން އިނީ ައޅުަގނޑު ހަމަ  .ނުވި  އެރޭނެ ެއއްެވްސ ޮގެތއް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ

ްށ ކަެވްސ ައޅުަގނޑަ ށްެއއްޮގަތކަ .ބަލަން އެރޭނެ އެްއެވސް ޮގެތއް އޮތްތޯ ތުންކަނާ ރުންާގވަ ނހި އިއަޅުަގނޑުެގ ބޮލުގަ 
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 ހަމަ ދާން. މިއީ  އަރަިއެގން ހަމަ ާވތްފަރާތުން ކުރިއަށް  ޭއެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑު ޖެހުނީ .ނުލިބުނުހަމަ  އްފުރުޞަތެ

ނޑު އަުޅަގ މާ،ންތޯ ޖެހޭނީ. އެހެންީވނޫރުނީމަ އަރަންދެން ނޭ ؟އްތޯ ކުރާނީދެން ކީ ؛ހަމަ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ

 އެކި  .ރެ ރަނަގޅަށް މަުގތައް ބެލެހެއްޓެންމިހާރަށްުވއެބަެޖހެޔޭ  ،އެބަޖެހެޔޭ އިނޭގތޯ  ،އުޅޭ ާވހަކަައކީ  ދަންނަަވން މި

 ޖެހޭެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ފެންނަ މަންޒަރުންން ކެމެާރތަކު .ީނ ކެމެރާ ހަރުކުެރިވފަަވ ތަކުަގއި މިހާުރެވސްމަުގ

ޖެހޭނެ. ކުރަންެވސް ޖޫރިމަނާ ކުރަން. މިައދު މިސާލަކަށް އަުޅަގނުޑ ާވތްފަރާތުން އެރީތީ އަުޅަގނޑު އިނޭގތޯ ޖޫރިމަނާ

. ކުެރިވފަޕާކު ަވނީެވސް  ފަރާތުަގއި ދެ ؛ކަލްތައް ހުންނަ ެވހި އި ފަށްކޮކުޕާ އިނޭގތޯ، ކަަމކީ  ދެން އަނެއް ،އެހެންީވމާ

އި ބާްއާވ މަުގމަތީގަ  ،ންއަށްޕާކި ޕާކުކުރާއިުރަގއި ަވނީ  މި ޙައްލުކޮށްފައި ކަންކަން ެވސް މި އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި

ނަށް ފައިާސ ިޓކެޓިން މެޝި .ޝިނެއްޓިކެޓިްނ މެ ާވަހކައަކީ  .ޕާކިން މެޝިެނއް އިފަހުންނާނެ ބަހަްއޓާ ނަމަާވ ށްކަމަ

ެވްސ އީ އެ  ،ަވނީ. އެހެންީވމާ މި ހޯދާފައި އްޙައްލެ ންބޯޑު މަތީގައި ބާްއާވފަިއ، ެއޮގތުޑޭޝް  ޓްިޓކެ ދައްކަިއެގން އެ

ކަމެއް. ދެން  ކުރަންޖެހޭަގއި ތަޢާރަފްޮގތުަގއި ހަމަ ރާއްޖޭ ބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް 

އެހެން ކަންކަން ޙައްލުކޮށްފައި އެބަހުރި  ނާއިރުަގއި މިކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ިވސް ން މިރެކްޓިކަލީ އަުޅަގނޑުމެޕް

ެވްސ  ކަންަކން އަޅުަގނޑުމެންއެ  ،މަސައްކަތްކޮށްހޯދަން  ެވސް ޙައްލު އަޅުަގނޑުމެން އެ .އުމުތަކުަގއިޤަ

 އް ަވރުެގ މައްސަަލއެޭވނެ ކުރެޙައްލު ނު  ަގނޑަށް ހީަވނީ މިއީކީއަޅު ،ޙައްލު ހޯދޭނީ. އެހެންީވމާ އެޕްލައިކޮްށެގން

ޖެހޭނެހެން  ބޫލުކުރަންަގހަމަ  ރައްޔިތުން އަުޅަގނޑަށް ީހަވީނ ރު ެގންުގޅޭދުފަހަނުއޅަ ހަމަ އަނެއްކާ ؛ކަންކަން .ނޫންހެން

 ެވސް ސަާގފަތަކީ އެ އިޮގުތަގ ބޫލުކުރާަގއަޅުަގނޑު  ،ެވސް. އެހެްނީވމާ ޭވނީޅެެގންުގޚަރަދެއް ހިނަގިއެގންކަން 

ަގކޮށްލުމަށްޓަކަިއ  މިަކންކަން ފާހައަުޅަގނޑު ހަމަ ،ރުަވންޖެހޭ ސަާގފަތެއް. ެއހެންީވމާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރާއްޖޭަގިއ ދި

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންހިފީ. އަޅުަގނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި  މި

 

  ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

   ރު.ޞީބްރާހީމް ނަންބަރު. މުލަކު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެަވރަށް

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން:ރު ޞީމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަ

  ކުރުމުެގ ާގނޫނަށް މި އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެވސް މިއަދު މިހުށަހެޅިފައިާވ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ 

ާވހަކަ ފެށުމުެގ ެގ ޅުަގނޑު އަ  .ޒަތްތެރި ަރއީސްޙަށް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އިއްެގނެޭވ އިސްލާ

ްސ ރަްއޓެއްަސކު ައއި .ޑު ކިޔާލަދޭނަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދިމާިވ ހާދިސައެއް އަުޅަގނ އިައޅުަގނޑަްށ ރޭގަ  އިކުރީގަ 

ންނައަށް ން ސްކޫލް ަކއިރީަގއި އޮތް ޕާކިްނ ޒޯން ެނީގމަ ތިމައްދީމާދުޢި ،އޭ ިއއްބެ ؛ދަންަނަވނީ އަޅުަގނޑު ަކއިރީ މި

ުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހެޔޭ އަ ،ނުކުރެޭވތީ. އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ޕާކު ދާން އެތާޔޭ ސްކޫލަށް ަދރިން ބަލައިަވރަށް ދަތިެވ
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ކުރާެނ ސަރުކާރުން ާޕކު އިާޕކިން ޒޯން ނަާގފަ ތްކަިއރީަގިއ އޮ މާދުއްދީން ސްކޫލުޢި .މިއަށްުވރެ ޮބޑަށް ހޭލުންތެރިާވން

 .އޮތް ބިމުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްާގޮކށީެގ އިރުމަްއޗަށް  އޮތް ޖެހިެގން .އްާކފައިަވނީދަ  ހައްދެއްރަނަގޅު ސަރަ

ތަށް ަވޑަިއަގންނަާވ ހުރީ. މިސްކިސެއް އެތާ ންެވސް ނުނަާގނެ ޑިސްޓަ އީ މިނެޓެއްެގ މިންަވރުދާން އެއި ލާފައިހިނަގ

ކުރާނެ ޕާކުށީ ފެ ޖަހަންރުކާރުން ސްޓިކާސަކަާވފަ. އްުދން ދައްހަސަރަ އެ ަވނީ އްދުހަކުރާނެ ަސރަޕާކު ެވސް ންބޭފުޅު

ަގޑަްށ އަޅު  ،ތްތަކަށް. އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ާވހަކަނުހިތާ ފަރާރުމަތްތެރިކޮށްޙުއެއަށް  ،ފަހުގައިށްތަންތަން ދެއްކުމަ

ހުރި  ދިފައި. އަޅުަގނޑުމެން އެއަށްުވރެ ބޮޑަްށ ޤައުމުގައި ހެނޑުމެން ހޭލުންތެރިާވން އެބަޖެހޭހެންހީަވނީ އަޅުަގ

ހިކަލްަތއް ިގަނާވ ެވ ،ތޮއްޖެހޭ މައްސަލަމާލެއަށް  .ށް ައހުލުެވރިާވންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނުތަކަަގާވއިދުތަާކއި ާގނޫ

ވަޒީފާތަާކއި އަދި އެހެނިހެން  ؛ތައް މާލެއިން ލިބެންހުރި ިގނަ ަވސީލަތް އްލުެވެގންދާނީޙަަވީނ ައޅުަގނޑަށް ހީ ،މައްސަލަ

ން ފޯރުކޮށްދީެގންހެން. ރުއްދުތަކަށް ސަރުކާހަެގ ިގނަ ސަރަރާއްޖެތެރޭ ،ތަޢުލީމާއި މަތީ ތަޢުލީމާއި ؛ަވސީލަތްތައް 

ދާކަމީ އަުޅަގނޑުމެން ން ޖަާމަވމުންަރއްޔިތު އަންނަ ިގނަ ދަީނ ހޯދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެތެރެއިން  އާމްށްތަނަ މި ،ސަބަބަކީ

 ފަރާތްތަކުން މި  ިގނައާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ންންމެ ފަރާތަކުއަންނަ ކޮތެއް. ޙަޤީޤަެވސް ދަންނަ  މެންހުރިހާ އެން

ން ޮތއްޖެހު މި، ިވ ޮގތަށްމިޮގތުްނ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިދެންނެިޕކަޕެއް ފަދަ ެއއްެޗއް.  ެގންުގޅެނީ ކާރެއް ނޫިނއްޔާ

އް ަތނަަވސްކޮށްދޭން. އިްއޒަތްތެރި ކުެރޭވނެ މަގެ މުލަތްަތއް ގާއިސީެވސް މިފަދަ ަވ ށްއަ ތެރެކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި ާރއްޖެ

 ،ިގނަ ރައްޔިތުންނަށް .ނޫން ކުރުމަކީ ޙައްލެއްސްޓިކާ ޖެހުމަކީ އަދި ޖޫރިމަނާ ،ޫބލުކުރަންަގެވސް  އަުޅަގނޑު .ރައީސް

ެލޭވ މިންަވރަްށ އިެވސް ދައްކަ އޮންނަނީ ކުލި އިގަ ފަހަރަށް މަސްނިމޭއިރު ންނަށް ިގނައި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތު ތަނުަގ މި

މަހެއްގައި ދަްއކަން ހުންނަ  ކުރެޭވ ޖޫރިމަނާއަކުން އެ  ނީ، ނޫ ސްޓިކާައކުން ޖަހާ ،. ނަމަެވސްއިސާ ެއއްނުކުރެިވފަފަ

ރަށް ބޮުޑ ފަރާތަތަކަްށ ލިބިެގންދާނެ ަވ ން އެޮގތު މާލީ ،ތެރި ަރއީސް އިއްޒަތްޖެހުމަކީ ފައިސާ ޖޫރިމަނާއަށް ދައްކަން 

ތަކަށް ާގނޫނު ތަާކއިަގާވއިދުކުރުމަށްޓަކަިއ ހެދިފައިހުރި ލާޙު ޞްކަންކަން އިނިކަމެތިކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ 

 މަޤްޞަދުގައި.ެގ ދިނުމުެކއް ހޯދައިފަސޭހަ ޮގތްތަރަްއޔިުތންނަށް ލުއި ކުރަނީ އެ މި އަހުލުެވިރާވންީވ. ސަުރކާރުން ކަމެއް

 މަނިކުފާނު ިވދާޅުެވަފއިަވނީ. މި އެ ،ާވހަކަުކރާނެ ތަންތަން ނުދައްކާ ސްޓިކާ ނުޖަހާނެ އީ ޕާކު ރައީސްެގ ަވޢުދެއް އެ 

 ،. ނަމަެވސްކުާރނެ ޒޯނެއް ހެދިފަަވނީ ާޕކު ެވްސ ދަންނަ ނާސަރީަގއި  އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ،ަގއިޭއޑީކޭ ކައިރީ  އޮތް

 އެ ،ތީވެ ާވ ކޭ ދޮުރމަތީގައި ކަމަށް.ޑީ.ަމށް ބޭނުންަވނީ އޭކުރުށް ދަްއަކންދާ މީހަކު އޭނާ ޕާކުއަށް ޑޮކްޓަރަކޭ.ޑީ.އޭ

ެވސް  މަސްދުަވހަށް ،ނޫން ދުަވހެއް  15އަދި  . ހޭޖަހަންޖެ؟ ނެތޯދެން ސްޓިކާ ނުޖަހާ  .ީވދާން ތަނުގައި ބަހައްޓާފައި

ހުރީ މިއަދު  ންއަުޅަގނޑުމެްނެގ ިވސްނު ،ނަމަެވސް .ކުރާނެ ޒޯން ދަްއާކފަކުއޮތީ ޕާ ސައިކަލު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. އެ 

ޮގތަްށ  ލިބިަގންނަ ދުމަތްޚިތަނެއްަގއި ސަިއކަލު ބަހައްޓާފަިއ  ދުމަތް ލިބިަގންނަން ދާޚިދޮށުަގއި ބަހައްޓާފައި ުނަވަތ ޭގ

 ނަިގ ،ޅުެވއްޖެރައީސް ިވދާ ޖިލީހުެގ މަ ެވސް އެބަޖެހޭ. ލާޙެއް ނުާވނެ. ހިނާގލަން ޞްމިކަމެއް އި  ،ަވންޏާ ކަމަށް

މިީއ ހަމަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  !މަށް. ތެެދއްނޑު އެދެމޭ ބައިސްކަުލަގއި އަދި ފައިަމުގަގއި އުޅުފަރާތްތަކެއް އަޅުަގ



51 

 

 އްޙަތަށް ެވސް ސަބަބުން ޞި އުޅުުމެގތެދު ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުަގނޑުެމން މި ަވނީ ނިސްބަތުން މިފަދަ ެވހިކަލްތަކުަގއި 

އިެގްނ  ހަށިަގނޑަށް ލިބެންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލަރަތު ސްއްސަ. ހިނާގލަން އެބަޖެހޭ. ކަެގއްލުްނާވ ހިސާބަށް ގޮ 

ކަމަށް  އްލުެވެގންދާނެޙަެގ މައްސަލަ ެވސް  ަބއްޓަންކުރީމާ އިރާަދކުރެްއިވްއާޔ މި ޓްރެފިކުއަޅުަގނޑުމެންެގ ދިިރއުޅުން

ކަމަްށ  ޙުތައް ެގންނަންޖެހޭރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ަބެއއް އިްޞލާ ކޮމިީޓ މަށްއިތުރަގެ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. ައދި އޭ

ފޫޓް އެ ަގރާޖެއްަގިއ  12ފޫޓް  8ރަޖިސްޓްރީ މި ަވނީ  ،އިޓަކަ. ަގާރޖެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން

ހަތަރު ެވހިކަލް ނުަވތަ ންސް، އެ ަގރާޖަކަށް ތިއިްއޒަްތތެރި ރައީ ހުރުމުން. ނަމަެވސް ފޫޓު 7ހުރުމުން. ދޮރުމަތީގައި 

އެބަޖެހޭ.  ންކުރަމިކަން ބަލަިއ ރަނަގޅަްށ މޮނިޓަރ. ެވހިކަލް ރަޖިސްްޓރީެވެގންިދއުމަކީ މަްއސަލަެއއް ބާރަ ދިހަ

މި  ،ެވާވތީކަމަށް  ކުރަން  ަގވާއިދުަތއް ހަދަނީ އެ ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަ ޮގތަކަށް ކަންކަން އިއަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުތަކާ

 ޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ބޮށްިކޔަމަންާވންޖެހޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަ އިލަނބަާގނޫނުތަކަށް ަރއްޔިތުން ބޯ ،ަގާވއިދުތަކަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ލް ރަޝީދު.ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟު

 

 ުވން: ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް

ަގނުޑ އަޅު  ،ށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރަގއިތައްތަކަހުރި ކަން ހުށަހަޅާފައި ށްޞްލާޙުެގަނއުމަހުށަހެޅިފައި އޮތް ާގނޫނަށް އި

ދޫކޮށްލާ ހުއްދައިެގ ާވހަކަ. މިނިސްޓްރީ އޮްފ މިނިސްޓްރީ އޮފް ްޓރާންސްޕޯޓަށް  ،އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށަން ބޭނުންަވނީ

އަދި އަޮތެޅއްަގއި ިވޔަްސ ެވިހކަލެއް  ،ސް އަދި ރަެށއްަގއި ިވޔަ ،ގައި ިވޔަސްޕޯޓަށް ެވހިކަެލއް ާމލޭޓްރޭންސް

ްސ ެވްއ ބޭނުންކުރުން ކަނޑަެއޅުމުެގ ބާރު ެއްއޮގތަކަށް ެވހިކަލެ  ތޯ،ްއެގރުމުެގ ނިސްބަތުން ކިހާ އަދަދެބޭނުންކު

އް އުންސިަލށް. އަދި މާލޭެގ ކަންތައްތަ  ބާރު އޮންނަންާވނީ ކަ . ކައުންސިލުތަުކެގނަަކށް ނުފެނޭންދޫކޮށްލާކަށް އަުޅަގނޑުމެ

 އަޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ. ޓްރާންސްޕޯޓް ކަމަށް  ރަނަގުޅކުެރެވންޖެހޭނެބަލަހައްޓަން ޙަޤީޤަތުގައި ަގާވއިދަކުން މިކަން

ިމއަދު ެވްސ  އި ެވސްޤީަޤތުަގޙަ ،ހޭ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މި ފާހަަގކުރަނީޖެނުލަންދޫކޮށް ޓްރީއަށް މި ހުއްދަސްމިނި

ެވްސ އްދަތަކެއް މިހާރުނާގ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ތެރެއިން އެަތެކއް ހުޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން ހި

ކުެގ ޮގންޖެހުން އަޅުަގނޑު މިދިަޔ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކުެގ ތެރެއިން ތާށިެވފައި އެބަހުރި. ޚިދުމަތްތަ

ނުޭވ  ށް ލާރިދީެގން މެނުީވ މި ކަމެއްކުރަމުން. އެ ބޭފުޅުންނަތަޙައްމަލް ސް ިމ އަންނަނީގައި ެވހަފުތާެގ ތެރޭ

ދިއުމުެގ ނަތީޖާއަކަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ ތަކަށް ނޫނީ ެވހިކަލްތައް އިތުުރެވެގންމާޭލަގިއ ަގރާޖު ،. ަގރާޖަށްޙަޤީޤަތުގައި

ހާ . މާލޭގައި މިަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެނީކަމު ކަމެއް އި އޮތްފަހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެތާ އެތަރެއިން ކުރެިވ ،ދަނީެވެގން

ަތއް ެގ ނަުމގައި ަބިއަވރު ެވހިކަލްއް ކެްއ ނުހުންނާނެ. އެއް ަގރާޖެކުެރޭވަވުރެގ ަގރާޖުތަބައިަވރު ެވހިކަލް އެތެރެ
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 އިރުަގއި މި ކަންކަން ތްޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މާލެ ތޮއްޖެހިެގން މި ދަނީ. މި ޮގތަށް މިކަން އޮ ރަޖިސްޓްރީކުރެުވނީމާ

 ، އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ރަނަގޅުކުރެެވން ެވްސ އެބަޖެހޭ. ހަމަ މިއާއެކީަގއި  ބެލެން ެވސް އެބަޖެހޭ. މި ކަންކަން

ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަކީ ޑެމޭޖް  4 ؛ހަމައަށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި އަންނަނީ އާއްމު ޮގތެްއގައި މި ބޭނުންކުރާ ކާރު މިއަދާ

ހެޔޮ ައުގަގއި މަރާމާތުކޮްށެގްނ  ،ތަނަށް ެގނެސް މި ނުެގ ޑެމޭޖް ެވހިކަލްޕާތައް. ޖަޖް ެވހިކަލްޕާނުެގ ޑެމޭެވހިކަލް. ޖަ

ޤީޤަތުަގއި ޙަ ،މި އުޅެނީ. ިމކަން ާވންޖެހޭއި މަުގމަތުގައި ުދއްވަ  ނޫނީ މާލޭ ،ހި ިވއްަކއިެގންއެްއޗެ ޅުަގނޑުމެން މިއަ

ނދުތަްއ މި ުއޅަ ،ން ކޮންެމެވސް ައހަރުތަކެއްލަށް. މަދުެވެގރާ އުސޫކު ކަންކަން އުމުތަުކަގއިޤަޕޫރު ފަދަ ސިންަގ

އަހަރަށް ދާކަމުަގިއ  11އަހަރު.  10ަވންޏާ  ސާލަކަށް ދަންނަާވކަމުަގއިދުއްޭވނެ މިންަގނޑުތަެކއް ަކނޑައެޅުން. މި

އިން ެއ ދިެވހިާރއްޖެއްޔާމުން ެވއްޖެ އަހަރު 15ެވެގންދިއުން.  ނޫނިއްޔާމުން ޓްރިޕަލް ،ދިުއންަވންޏާމުން ފީ ޑަބަލްެވެގން

އެުކއެީކަގއި ޕާކިން ކަނި ޮގަތކީ. އަދި މިއާއްުލ ެގނެޭވނެ ހަމައެޙަމިީއ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމަށް ެވހިކަލްތައް ބޭރުކުރުން. 

އި އަދި ޭއެގ އިތުރުން ޑެމޭޖް ެވހިކަްލ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން. ޔޫސްޑް ެވހިކަލާ ޒޯނުތަކެއް އެޅެންޖެހޭނެ

ކުާރ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެތެރެެގ ބްރޭންޑް ނިއު ،ންއިތުރުއަދި މީެގ .ކުރުްނ މަނާކުރުންއްޖެއަށް އެތެރެެވހިރާދި

ކޮންމެހެން ޟަރޫރީ ބޭނުންާވ މީހާ މެނީުވ ޙަޤީޤަތުގައި މި އެްއޗިހި  ،ަވންޏާ ެވހިކަލްެގ ިޑއުޓީ މަތިކޮށްފިަކމުގައި

އި ަވންޏާމުން ކުރާކަމުަގ ޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިކަންސޫލުން ޓްާރންސްދޭ އު  ކޯޓާށްނުކުރާނެ. ިވޔަފާރިަތކަ ބޭނުމެއް

ނުކުރެޭވނެ. ހަމަ އެފަދައިން ސައިކަލުތަްއ  ނުާވނެ. ރަނަގޅެއް އްލެއްޙަމި ކަމެއް  .ދެން ެވސް ހަމަ ޖެހޭނީ އެއް ތާކު

ން ެވްސ ން އެ މީހުިއ ަވންޏާމުކަުމަގ އް ނޫނީ މާލޭަގިއ ރަޖިސްޓްރީކުރާއިމްޕޯޓްުކރާ ފަރާތްތަ ރަޖިސްޓްރީ ނޫނީ

ޕިކަޕް  ،ންާވ މީހަކުނުކާރު ދުްއަވން ބޭ ،ުޖ ދައްކަން. ަސއިކަުލ ދުްއަވން ބޭނުންާވ މީހަކުޤަތުަގިއ ަގރާއެބަޖެހޭ ޙަޤީ

ެއ މީހުން މި މާލޭގައި އެބަޖެޭހ ަގރާޖުތަކެއް ަދއްކަން. ެއީއ ޕެއިޑް ޕާކިން ޒޯނުަތކެއް  ،ދުއްަވން ބޭނުންާވ މީހަކު

އްތަްއ ޮތއްޖެހުން، ެވހިަކލް ތޮއްޖެހުމުެގ ކަންތަ މާލޭެގ ؛ންީވމާ، މި ދެންނެިވ ކަންތައްަތއް. އެހެަވންޏާމު މުގައިނެތްކަ

ތަންކޮޅެއް ޕްެރކްޓިކަލް  ، މިއަްށުވރެނުދެެކން. އެހެންނަމަެވސް އްޑެ ނކަމަށް އަުޅަގ އްުލާވނެޙަމި ާގނޫނުެގ ތެެރއިން 

ށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުަގިއ ަގިއ މިކަން އޮންނަ ޮގތަށް ރަނަގޅައުމުތަކު ޤަަގޕޫރު ފަދަ ސިން ،ހެދި ޮގތަކަށް ަގާވއިދުތަެކއް

އްލުކުރެޭވނެ. މިއަދު ެވސް ޙަމިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން  ،ަވންޏާމުން ެގންނަކަމުގައި މިއަށް ޢަމަލީ ސިފައެއް

 ހުރި  އި ދުްއާވފައިެގ އަހަރުތަކުގަ 2000 ،ނަަވނީންބޮޅެއް ޮބޅެކޭ ިމ ދަ ؛މަުގތަުކަގިއ ބޮޅެއް ބޮޅެއްަގއި ެގމާލޭ

ެގނެުވނު ާގނޫނަށް ެގނައި އިޞްލާޙެްއެގ ަވރަށް ފަހުން  ޙަޤީޤަތުަގއި ؛އަދު އެބަ ދުއްާވ. މިއަދު ދުއްަވނީެވހިކަލްތައް މި

 އް ެވހިކަލެނަަގންޖެހޭ ޓެން ފޯމެއްެގ ހުއްދަ ން ޓީޓީރިޔާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯ އްސަބަބުން. މީެގ ކުރިން ެވއްޖެ

ހަމަނުާވ ނުކުރެެވޭއ އުމުރު  މީެގ ކުރިން އެތެރެެއއް ނައަކީނުޖެހޭ. މާމިައދު އެ ނަާގކަށް. ަކއިއިމްޕޯޓްކުރުމަށް ޓަ

ކަލް ެވސް އެތެރެކޮށްފައި ބޯޑު ބަދަލުކޮށްލަނީ. ބޯުޑ ހިހުންނަ ވެ  ކަލެއް. ިމއަދު ެއކަމަކު އުމުރު ހަމަެވފައިހިެވ

ތޮއްޖެހުން ކުޑައެއްުނޭވ. އެކަމަކު މާލެއަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި  .ެވެގންދަނީކަލް އާހިޮގތުން ެވބަދަލުކުރުމުެގ ނަތީޖާއެއްެގ 
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 މާލޭގެ  .ރަނަގޅުުކރަންޖެހޭ ކަންކަން .ަބލަންޖެހޭ ކަންކަން .މަްއސަލަތައްހުރި  ތަހާ ެވސްރީ ހައްއެހެންީވމާ، މިހި

ާގއިމުކުެރިވެގން. ރުކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް އް ެވްސ ބޭއްޖެހުން ރަނަގޅުކުެރޭވނީ މާލެއަށް އެތެރެކުެރޭވ ެވހިަކލްތަތޮ

ގައި މި ކަންކަމަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު ަގނޑު ހިތުން، އަޅުބުނު ފުރުޞަތުގައި އެ ާވހަކަ ދަންަނާވލަމުންއެހެންީވމާ، މި ލި

 ަރއީސް. ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ާވހަކަެގ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަމުން އަުޅަގނޑު ރިޢާޔަތްކުރަްއާވނެ

 

 ުވން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ ރި

 ަޑިއަގތުން(ތާ ހަާވލުެވަވދު ރިޔާސަމުޙައްމަދު ނަޝީ)މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް  ބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ކެލާ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ކަދެއްކެުވން:ާވހައިބްާރހީމް ޝަރީފް ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ށް ( އަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނުމު ދަަގެއއް ) 2009/5ތެރި ރައީސް. ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

އުތުރު ދާއިރާެގ މެންަބރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފަށް  ކުޅުދުްއފުށީ ،ތީެގަނއުމުެގ ބިލު ުހށަހަޅުއްަވއިދެްއީވއިޞްލާޙު

މަނާތަކެއް ފެނިެގންދަނީ ޖޫރި މި ާގނޫނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި، ދަންަނަވން. މި ބިލުން އަޅުަގނޑު ޝުކުރު

 ،މަުގމަތީެގ ސަލާމަތާއި ،ނީ، އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި މިފަދަ ާގނޫނެއް ާވންޖެހެ ށް. އެހެންނަމަެވސްތަން ބޮޑަ ނެެގމުންދާ

ށް ުއޅޭއިރު ަވރަށް ިގނަ ފަހަރައިދުއްވަ މަުގމަތީ  ޔާތުގައިހަ ަގނޑުމެންގެ ޅުއަ އަމާންކަން ހޯދައިދިނުން. ،ރައްކާތެރިކަާމއި

 ހުރުމުެގ ސަބަބުން ބައެްއ ފަހަރަށް މި ަގވާއިދުތަކާ  ކޮްށފައިޮގތަށް ޕާކު ގައި ތަފާތު ޮގތްމި އޮންނަނީ ކުދިކުދި މަުގތަކު 

މެންބަރު  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި. އަޅުަގނޑުމެްނެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، ދިއްަގރު ފުޭވ ނުަވތަ ޚިލާފުާވންޖެހިފަޚިލާ

އަޅުަގނޑުމެނަށް ލިބޭ  ،ރަކަށް ވެއްޖެނަމަމަނާކުރާ ފަހަހެްނނަމަެވސް، ކޮންމެ ފަހަރަކީ ޖޫރިފާހަަގކުރެްއިވ ޮގތަށް. އެ

 ދެޭކޮގުތގައި ިމ ޑުއަޅުަގނ ، ޓަކައި. އެހެންނަމަެވސްށްދެއްކުމަ މަނާދުާވނީ ޖޫރިއާމްދަނީން ަވރަށް ބޮޑު ބައެްއ ޚަރަ

ސަ ެގނެއް ،ަގވާއިާދ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،މި ކަމަށްމަ ުފރަތައިޞްލާޙުކުރުމުެގ ބަެއއް.  ހޭެގންނަންޖެއެބަ ލުގައި ބި

. މިއީ ނީމަނާކުރެެވންޖެހެޮގުތގައި ޫޖރިނޑު ދެކޭ މި ކަންަތކަށްފަހު އަޅުަގ ،ތްދިނުމާއި އަދި އިްނާޒރު ދިނުމާއިހަނަސޭ

ޕޮލިހަށް ނުަވތަ  އޭނަ ެވސް. މަނާކުރެުވނީކަން ޖޫރިެގންޖެހޭނެ ކީއްެވެގން ނމަނާކުރެޭވއިރު އޭނައަށް އެއަނެއްކާ ޖޫރި

 ެގންނޭ ެގްނޖެހޭނެ އޭނަ މިހެންެވއެނ ިވ،ނަކަށް ުނަވތަ އޮީފހަކަށް ހާޒިރުކުރެ ކޮމިޝަ ންނަހުޓްރެފިކް ަވއިލޭޝަން 

 2 ،ޅާފައިއަ ޓަަކއި ފިަޔަވެޅއް ށްއިޞްލާުޙކުރުމަ މަނާކުރެުވނީ. އެންމެ ފުަރތަމަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ އޭނަޖޫރި

 މަނާކުރަންޖެހެނީ. ދެން މި ބިލުގައި ވާ ަވންޏާ ޖޫރި ކަމަށް ަވނަ ފަހަރަށް އިޞްލާޙުނުވެއްޖެ 3ަވނަ ފަހަރަށް ނުަވތަ 

 އަުޅަގނޑުމެން ޒީރޯ  އިމު ކަމެއް. ރާއްޖޭަގންރައްޓެހި ެވހިކަލްތައް ެގަނއުމަކީ ެއއީ ަވރަށް މުހި ޓާށްތިމާެވ ،ޮގތުން

، ކީ ކަތަ ބޭނުންކޮށްެގން ދުްއާވ ެވިހކަލްތައް ެގނައުމަިއޔާދަކުރަނިިވ ހަ ،ހިފާފައިާވއިރު އަުޅަގނޑުމެންޝަނަށް އެމި



54 

 

ޕޮއިންެޓއް. ރަނަގޅު  މުކޮށް ފާހަަގކޮށްފައިާވ ންލުަގއި ަވރަށް މުހިބިީއ  ކަމެއް. އެމުންތަޢާރަފުކުރުމަކީ ަވރަށް މުހި

 ން ސްކޫެލއް ހިންާގޮގތަށް. މިސާލަކަްށ ޑްރަިއިވ ސާ ނަާގހަމަ މުޅިން ހުރީ ަފއި އެހެންނަމަެވސް، ަބއެްއ ކަންަތއްތައް 

 ކަމެއްން ކުރަ ކޮންކަމެއްޑިޕޮސިޓެއް ބަހަްއޓަން. މި ޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓަނީ  ރުފިޔާެގ 5000 އެބަޖެހޭަވންޏާ  ކަމަށް

ނުަވަތ  ގައިތަކު ހެން އެްގރީމެންޓުކަމެއް. މިސާލަކަށް އެ އެ ިޑޕޮސިޓުން ކެނޑެނީ ކޯއްެޗއް  .އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ

ޚިލާފުެވެގން  އީ ކޮންެމެވސް ކަމަކާއެ ،ްޑާވްނސް ޑިޕޮސިޓެއް އަުޅަގނޑުެމން ބަހައްޓަނީއެހެން ކަންކަމުަގއި އެ

ކެނޑޭ ޮގތަކަށް. ބައިން ރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފި ހާލަތެއްަގއި އެސަރުކާރަށް ނުަވތަ އެ ފަ

ން އެބަެޖހޭ. އެހެންީވމާ، މިއީ ެވސް ރުފިޔާ ޑިޕޮސިޓެްއެގ ބަހައްޓަ 5000 އް ދޭންހަމަ ލައިަސންސެއެހެންނަމަެވސް، 

އެބަ ކޮމިޓީ  ޖެހޭ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ނޫން ކަންނޭނެގ. މި  ހީަވނީ މިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތެއްއަޅުަގނޑަށް 

އުޅެނީ  މައްސަލަޖެހިެގން މިށް އެންމެ ބޮޑު ނަމެންއަުޅަގނޑު ،ދެން އަނެއް ކަމަކީ ކުރަން.މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު

ކަމަްށ މި  ުވން.ެވހިަކލްތައް އިތުރު ކާރު ކަހަލަ ؛ެވހިކަލްތައް ން. އެކަށީެގންުނާވ ަވރަށްވު  ެވހިކަލްަތއް އިތުރު މާލޭގައި

ށް އެތައް ަބއިަވރު ެއްއ ަގރާރަކަ ،ބޮޑަށް ދިާމާވ މައްސަަލއަކީ އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގކުރެޭވ ޮގުތަގއި  އެންމެ ؛އްލެއްޙަ

ކުރެޭވީނ ޖަކަށް ރަޖިސްޓްރީަގރާ  ،ުވން. ައޅުަގނޑުމެން މީަގއި ފާހަަގކުރަން އެބަޖެހޭހިކަލެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ުހއްދަދެެވ

ކުރެޭވނީ މިތައް ރަޖިސްޓްރީނުަވަތ ަގރާޖެްއެގ ނަމުގައި ެވހިކަލް އެތެރެކުރެޭވީނ، އެއް ކަން ެވސް. ކިތައް ެވހިކަލް 

 ، ކުރާއިރު ިޑޒައިން  ،ކަމަކީ . ދެން އަނެއް މި ާގނޫނުގައި ބަޔާްނުކރަން އެބަޖެހޭ ެވސް ައޅުަގނުޑމެން ކަންެވހިކަލް

ތުަގއި ެއ ކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގބޮޑެތި އުސް ިއމާރާތްތައް ޑިަޒއިން ؛ތައްއިމާރާތް

 ށްޅޭ މީހުންނަތެއް ހެދުމަށް. އިމާރާތުގައި ދިރިއުކުެރޭވނެ ޮގކުކަލް ޕާއިމާރާތެްއެގ ތެރޭގައި ެވހި ، އެއިމާރާތެއްަގއި

ކުރެެވން އެބަޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެން މާލޭގައި ަވރަށް ކުހިަކލް ޕާއްދެއްގައި ެވހަރަމަދުެވެގން އެ އިމާރާުތެގ ޮކންމެ ސަ

ަގނޑު އަޅު  ،. އެހެންނަމަެވސްކުރަންމުހިންމު ކަމަކަށްަވނީ ތިރީ އެއްބުިރ، ދެބުރި ދޫކޮށްުލމަކީ ެވހިކަލް ޕާކު 

ޓަކައި. ހުން އެރުމަށް މައްޗަށް މީލިފްޓް އެއްޗެހި ހުރޭޕެސެންޖަރ ރު އަޅުަގނޑުމެންެގ މިސާލަކަށް މިހާ ،ދަންނަާވނީ

ބުރި އެީއ  2އަދި ތިރީ  ،ހަމަ އެހެން ބުރިއެއްަގއި  ،އް ެވސް ބަހައްޓާފައިހަމަ އެޮގތަށް ެވހިކަލް ނަާގނެ ލިފްޓެ

ބުރި  2އެ  ،ަވންޏާ ބުރި ކަމަށް 2ފައިސާ ލިބޭނެ  ިގނަ ފާރި އުސޫލުންިވޔަ ،ވަންޏާ ރި ކަމަށްބު 2މުހިންމު 

ކުރެޭވެނ ކު ކުން ެވހިކަލް ނަާގފައި ޕާހެން ބުރިެއްއގައި ިމދަންނަާވ ކަހަލަ ލިފްޓަ ެވސް މެުދތެރޭެގ އެދޫކޮށްލާފައި ދެން

، މި ބިލުެގ ިގަނ އް. އެހެންީވމާރަށް މުހިންމު ކަމެަވ ހެދުމަކީ ެވސް އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގުތަގއިޮގތެއް ޑިަޒއިންކޮށް

، އަުޅަގނޑު ަވރަށް ޮގތް. ެއހެންީވމާ ކުރާޖޫރިމަނާ ތަނުގައި ިގނަ މާއްދާަތކުަގއި މިހިރީ މުޅިން ެވސްތަން

 2ކުރުމަކީ ނާކުރުން އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ނަހަްއދަާވށޭ. ޖޫރިމައަޅުަގނޑުމެން ޖޫރިމަނާ ،އެކު ދަންނަަވން އަދަބުެވރިކަމާ 

ކަންކަމަށް   މިމި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގައިމި ާގނޫނު ިއ،އިެދއްވަ ަވނަ ކަމަކަށް ހައްދަަވ 3ނަ ނުަވތަ ަވ 1ަވނަ، 

 ރިޢާޔަތްކޮށް މި ކަންތައްތައް ިއޞްލާޙުކޮށްދެއްުވަމކީ އަުޅަގނުޑ އެދޭ ކަމެއް. ދެްއިވ ފުރުަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތްތެިރ މެންބަރު.  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ ދެ!އާ

 

  ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުނ8ް

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 -8.1ތެރެއިން ންކަން. ޭއެގއަށް. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަ 8އަޅުަގނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ރަުށެގ ރަށް ،އްދު ކަނޑައެޅުާމއިހަ ެގ ސަރަރަށްރަށު ،ޅުއްާވފަިއާވހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަ

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ލާަމރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ  ،ާލ ަގރާރު އިަވން ެއ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގމުއްސަނދިކަ

 ހުޅުާމލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް.ޕޯޓް. ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރި

 

 ޢަލީ ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކުވން: ލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރުހުޅުމާ

މަސައްކަތަީކ އަުޅަގނޑުމެްނ  މި ،ޓަކައި ދަންނަަވން ތަށްލޫމާރަީއސް. އާދެ! ފުރަތަމަ މަޢު ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކު

ޅިއިރުަގއި މިދިޔަ ދައުރުަގއި ނިންމާފަިއ އޮތް މަސަްއކަތެއް. ދެން އަދި އޭުރގައި އަުޅަގނޑުމެްނ މި ަގރާރު ހުށަހެ

ރާރުަގއި ، މި ަގީވމާނެތް. އެހެން އެއް އަިއއްސަ  ަނއި ބަދަލުތަެކއް ެވސްލާމަރުަކޒީ ާގނޫނަށް ެގ ، ފަރާތުންސަރުކާރުގެ 

އަުޅަގނޑުމެން  ،ލާފަިއަވނީ ާގނޫނުަގއި ހިމެނުމަށް ބޭނުނާްވ މުހިންމު ކަންތައްތައް. ެއހެންނަމަެވސްއިބޮޑަށް އަލިައޅުވަ 

ެދކެން. މު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު އިނަލް ރިޕޯޓް ުހށަހެޅުމަކީ މުހިންީވމަ އެންމެ ފަ ކަތެއް އޮތް މަސައް  ކޮންފައި

ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ  19 ،ަގއި ބޭްއުވނު 2019 ބަރުޮއކްޓޯ 15ަށހެޅި ރިޕޯޓެއް. އެއީ ކީ އަުޅަގނޑު ހުމި ރިޕޯޓަ

 ރާރު ޮގތް. މި ަގ ށް ދިޔައަ ޓީެގ މަސައްކަތް ކުރިދިޔަ ަގރާެރްއ. ކޮމިަވނަ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅިެގން 53މަޖިލީހުެގ 

އެ ަގރާރު ދިރާާސކުރުމަށް  ،ުވމުަގއިަވނަ ބައްދަލު  36ބޭްއިވ ކޮމިޓީެގ ަގއި  2019 ަބރުންޑިސެ 1ުގިޅެގން  ފޮނުުވމާ

 ންނުލައި ކޮމިޓީ ބައްދަލުުވމުގައި ަގރާަރށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ެގްނނެުވމަކާ އަިދ މި ،ޓަކައި އެޖެންާޑކުެރިވ

އްކަްތ ެގނައުމުެގ މަސަ ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު ،ނީއީ އަުޅަގނޑު އަުޅަގނޑުމެން އޭރު ދަފާސްކޮށްފައިަވނީ. އެ

ބިުލަގިއ އެ ާގނޫނުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ަގރާރުަގއި ހުރި މަިއަގނުޑ  އެ ،ިއ ކުރަމުން. އެހެންަކމަށްާވތީކޮމިޓީަގ

ކަންކަން ހޯދަން  ބެހޭ ޮގތުން މަޝްަވރާކޮށް ން މިކަމާންނަށް އިތުރަކަށް ދެއަޅުަގނޑުމެ ،ކަންކަން ހިމެނިފައި ހުރީތީ

މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއުވަގިއ  މި.  އެ ބައްދަލުުވމުަގއި ނިންމީށް ފާސްކުެރއްުވމަށްޮގތަ ރާރު އޮތްއެ ަގ ،ނުފެންނާތީ

ން ކަން ކޮމިޓީގައި ައންނަނިިވ ކަންދިރާސަކުރެއްިވއިރުަގއި ަގރާރު  މި ަގރާރު ؛ން ފާހަަގކުރެއްިވ ނުުކތާތައްކޮމިޓީ
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 ،ފަދަ ތަންތަން ޅާއި، ފަރުފަ ،ރަށްރަށާއި ެގ ެތރޭގައި ހިމެނޭޞާޞްތިޚްއްދީ އިހަށްރަށުެގ ސަރަފާހަަގކޮށްފަިއޭވ. ރަ

މްރާނީ ޢުރަުށެގ  ،ން ރަށުެގ ރައްޔިތުންެގ އަސާީސ ބޭނުންތަކާއިއެފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކޮށްެގން ލިބޭ އާމްދަނީ

ދެން  ން މުހިންމުކަން. ޖެހޭ ޮގތް ާގނޫނުަގއި ބަާޔންކުރުުކރަންމަލުޢަ ކަންކަން ކުރުުމގައި އަށް ަޓކައި ކުރަންޖެހޭތަރައްޤީ

ދާއިާރަގިއ  ެގއްދުހަރަށްރަށުެގ ސަރަކަންކަން ބަާޔންކޮށްފައި އެބަހުރި.  ކުރެިވފައި އޮތް ާގނޫނުަގއި އެމިހާރު ފާސް

 އެ ސަރަޙައްަދކަށް މްރާނީ ތަރައްޤީެގ ަވީސލަތްތަކަކީޢު ،ރަތީ މުއްސަނދިކަމާއިދުުގހިމެނޭ އެއްަގމާިއ، ފަޅާއި، ިހމެނޭ 

އި އެންމެ ފުރިހަމަ ޔާރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ ލާބަ އެ ،ން ުގޅިފައި އޮންނަސީދާ ޮގތު ޤުތަކާޔިތުްނެގ ޙައް ނިސްބަތްާވ ރައް

ާގނޫުނަގިއ ކުރެުވނު ައދި ފާސް ،ފާަހަގކޮށް މާނައިގައި ލިބެންޖެހޭ ަވސީަލތެއްކަން ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ އެ ަގރާުރގައި

އަތޮޅު  ،ކާއި ތަސިޓީ ކައުންސިލުންުގމުެގ ބޭނުމަށް ޒީ އުޫސލުން ހިއިާވނެ. އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަެވސް ހިމަނާފަ

ރުތައް އި ބާޞާ ޞާތިޚްަތުކެގ އިކައުންސިލު ިއ،ކުުރަވތައް ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ާބރުެވރިތަާކއި، ރަށު ކައުްނސިލުލުކައުންސި

ކަޒީ ާގނޫނުަގއި ލާމަރު ،ނުަގއި ހޭނެ ކަމަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް މި ާގނޫސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަންޖެ ާގނޫނީ ޮގތުން

އާިއ ބުނެދީފައި އެބައޮތް. ރައްިޔތުންެގ އަސާސީ ޙައްޤުތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ޒިންމާ ކީ ކޮަބއިކަންޞަޞާތިޚްއި

 ެވެގން ތައް މެދުެވރި ސިލުުކެގ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ސީދާ ަކއުންތަކައުންސިލު އި،އްދައުފަ އް ތަަކއުންސިލު ،ހައިސިއްޔަތު 

ރުކޮށްދެމުންދާ ރަށްެވހިކަމުެގ އެިކއެކި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްތަްއ އުީމ އިދާރާތަކުން ފޯޤަ ،ށްދިނުމާއި ކަށަަވރުކޮ

ރާތައް ހިްނުގމުެގ މުހިންުމ  އުސޫލުން އިދާީރ ދާއިާލމަރުކަޒީކޮށްދިނުމަކީ ފޯރުއެްނމެ ާގތުން  މެދުެވރިކޮށް ރަްއޔިތުންނާ

ރިއިރު އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއާވނެ. ލާމަރުކަީޒ ކު އިޞްލާޙު މި ާގނޫނު މަށްއަދި އެކަްނކަ ؛ދެއްކަންޤްޞަމަ

ދިިރއުޭޅ  ށުގައިދިެވހިރާއްޭޖެގ އެިކެއކި ރަށްރަ ،އުސޫލުން ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިާދރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމުެގ ޭބނުމަކީ

  ، ހިކޮށްުގފަންމުމަށް މަމިއްަލއަށް ނިކުރުަވނިިވ އުސޫލުން ރައްޔިތުން އަރީރާތީ އަދި ޖަާވބުދާމިޤް ކަްނކަން ދީރައްޔިތުންެގ

ދިރިުއޅޭ ރަށްރަށުެގ ފީ ޮގތުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްަރށުގައި ާގސަ ،  ޮގތުންނާއިދީޞާތި އިޖުތިމާޢީ ޮގތުންނާއި، އިޤް

ަގިއ އެންމެ ާގތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއް ތުންނާރަްއޔި ،ބާރުެވރިކޮށް ރައްޔިތުން ،މުެގ ފެންަވރު މަތިކޮށްރިުއޅުރައްޔިތުންެގ ދި

ދު ކަމަށް ޤްޞަކުރުން ކަމަށް. އެއީ މަޓެއް ގާއިމު ށްެވ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްރަށުެގ ައމާން ، ލިބޭނެ މަުގފަހިކޮށްދީޚިދުމަތް

ނޫނު  ދުތަކަށް ާގބަޤްފަހަރު ެވސް އެ މަ މި، ައުޅަގނޑުމެން ީވމާއެހެން ެވސް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫުނގައި ޮއޭވ.އަބަދު

ކުރުމަށް ޓަކައި ާގނޫނު ެއކިެއިކ  ުނާވނެ. އަިދ އެކަންކަން ފުރިހަމަނެއްަސއެއްއިުރގައި ބަަދލުެގނުކުެރުވއިޞްލާޙު

ން އެ ރަށެްއެގ އުރަފަށު ؛ދުއްހަާވނެ. މީހުން ދިިރއުޅޭ ކޮންމެ ރަެށއްެގ ސަރަ މާއްދާތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ެގނެއްސަ

އި ެއީއ ގަ ެގން ައިއއިރުޙުެވްޞލާއަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު އި ،ރާރުގައި އޮތް ނަމަެވސްމަށް މި ަގކަ މީޓަރު 500 ފެށިެގން

ަވނަ  2019 ،ދުަވހު ބޭއްުވނު ަވނަ 2019ޑިސެންބަރު  1 ؛ކަމަށް ާވނީ ފާހަަގކޮށްފަ. ކޮމިޓީެގ ނިންމުން މީޓަރު 700

ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ) 2010/7ންބަރު ާގނޫނު ނަ ،ޓީން ފާސްކުރަްއާވފައިާވކޮމި ބައްދަުލުވމުގައި ަވނަ 36އަހަރުެގ 

ަތކުން މި ާވފަިއާވ އިޞްލާޙުެގްނނަށް ެގ ބިލަެގނައުމުިއޞްލާޙު ށް( އަާގނޫނުލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ހިންުގމުެގ  ދާއިރާތައް
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ހަަގކޮށްފަިއާވ ފާރިޕޯޓުގައި ކުރެިވފަިއޭވ. އަދި މި ރުންނަށް ފާހަަގމެންބައްުލ ހޯދިފައިާވ ކަމަށް ޙަ ށްަގރާރުަގިއާވ ކަންކަމަ

ޑިސެންބަުރ  1 ،މި ކޮމިޓީެގ މެންަބރުންެގ މެދުގައި މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށްފަހު ،ރަްއަވއި ނުކުތާތަކުެގ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަްތކު

ޑަިއެގން ޯވުޓަގިއ ށް ހާޒިރުެވވަ ކޮމިޓީއަ  ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި 36ަވނަ އަހަުރެގ  2019 ،ަވނަ ދުަވހު ބޭއްުވނު 2019

، ފާސްކުރުމަށް. އެހެންީވމާމި ަގރާުރ  ،ފަިއަވނީެގންެނިވ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރަްއާވބައިެވިރެވަވޑައި 

 މިތި ބޭފުޅުްނެގ ކިަބއިްނ މި އެދެނީ މި ަގރާރު  ،އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި

 އްޔާ. ށްެދއްުވމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި ށް ފާސްކޮތައޮތް ޮގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތުން ބަހުސްކުރުމުެގ ޮގ ރުޞަތު ހުޅުަވއިލަނީ ަގރާރާ ުގޅޭފު  މިމެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު  ތެރިތްިއއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް ޑަށް ބޮރަފުރުޞަތެއް އެުރޭވނެ. ަވ މިނެޓުެގ 3 ؛ފުރުޞަތު ،އެދިަވަޑއިެގންފިނަމަރުން ތެރި މެންބަތްަވުގތު. އިްއޒަ

 3ެގ ެގ )ހ(ަވނަ މާއްދާ 87ހުެގ ަގވާއިުދެގ ލީޖިމަރައްޔިތުންެގ . ންތުން ޮގތެއް ނިންމުގޮ  ޝުކުރިއްޔާ މި ަގރާރާ ުގޅޭ

ރި މެންބަރު ޢަލީ ތްތެެގ އިއްޒަރާއިދާ ހުޅުމާލޭ ،ންއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީމާެއ  ،ނަންބަރުެގ ދަށުން ަވނަ

ްނ އެ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ސަނދިކައްއްދު ކަނޑައެޅުާމއި، ރަށްރަުށެގ މުހަސަރަ ރަްށރަށުެގ ، ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވޒްނިޔާ

 ތުން ޮގތެއް ޮގ ޔާ ޯވޓަށް އަހާ ަގޑީަގއި މި ަގރާރާ ުގޅޭއްަވނަ ިކޔުން އިްއުވނީ. އިރާދަކުެރްއވި  3ުރެގ ރާަވއިލާ ަގޮގ

 ނިންމޭނެ.  

 ބަރު މެން ތްތެރިއަށް. އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަ 8.2މި އެނބުރެނީ އެޖެންޑާ އަިއަޓމް  އަޅުަގނޑު މިހާރު -{ 8.2}

 ލީޓަކައި ކައުންސިލުަތއް މާލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށް ،އްާވފައިާވޅުމުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަ

ން ދިރާސާކޮށް ޓީޒީ ކޮމިންެގ މަޖިލީހުެގ ލާމަރުކަތުރައްޔި ،ރާރު ަގހަޅުއްާވފަިއާވ ހުށަ އިޮގތުން ބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގަވިއލަ

ނިޔާޒް އެ ރިޕޯޓް  މިޓީެގ މުޤައްރިރު ޢަލީކޮޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. އުނ ނިންމި

 އިދެއްުވން އެދެން. ހުށަހަޅަ

 

 ކަެދއްެކުވން:ނިޔާޒް ާވހަހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

އީ އަުޅަގނޑުމެން މި ،ެވސް ފާހަަގކުރެްއިވ ަފދައިން ުޓގައިޕޯކުރީ ރި ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑުޝުކުރިއް

ެގ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ރާ މިދިޔަ ދައުރުަގއި ކޮށް ިނންމާފައި އޮތް މަސައްކަެތއް. އުނޫގފާރު ދާއި

ޮގތުން  ލީލުތައް މާޓަަކއި ަކުއންސިހިންުގމަށް ްށތައްރަން ރާއްޖޭެގ ީޒ އުސޫލުލާމަރުކަ  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާީރ  ،ޞަދަކަްށީވރު. އަުޅަގނޑުމެންެގ މަޤްާވ ަގރާފައިށަހަޅާހު އިޮގަވއިލަމަށް ުވބާރުެވރިކުރު 

 .ންޔަޤީންކުރަކަން  ހުރިެވފައިިއ މި ކަންކަން ފުރިހަމަަގނުނޫދާއިރާތައް ހިންުގމަށް ސަުރކާރުން ހުށަހެޅި ާގ
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ތް. މި ރިޕޯޓް އުނޫގފާރު ނެއެއް ޫނނު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަާގ ރު އެއޭ ،އިރުަގއިޅިމި ަގރާރު ހުށަހެމެން އަޅުަގނޑު

ޓަކަިއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޭޖެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށް ،ހަޅުއްާވފަިއވާ ށަހުދު ަވޙީދު މައްޙަންބަރު މުެގ މެދާއިރާ

ަގިއ ބޭްއިވ  2019ޮއކްޓޯބަރު  14 ،ރުއިާވ ަގރާހުށަހަޅުއްާވފަ  އި ރިުވމަށް ޮގަވއިލަރުެވޮގތުން ބާ ްއ މާލީކައުންސިލުތަ

ީޒ އެ ަގރާރު ލާމަރުކަ  ،ުގިޅެގން ުވމާނުަވނަ ޖަލްސާަގއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިީޓއަށް ފޮ 52ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އް ަވނަ ރަ 19

މިޓީެގ މަސަްއކަތް ނިންމެިވ ޮގުތެގ ރިޕޯޓް. ކޮ އިްއަވއެ ަގރާރު ދިާރސާކުރަ ންކޮމިޓީ ،ންާޑަގއި ހިމަނުއްަވއި ޖެކޮމިޓީެގ އެ

 ،ަވނަ ުދަވހު ބޭްއިވ 2019ޮއކްޓޯބަުރ  16 ،ުގޅިެގން  ޒީ ކޮމިީޓއަށް މި ަގރާރު ފޮުނުވމާެގންދެިވ ޮގތް. ލާމަރުކަ އަށް ކުރި

މުަގއި އެ ުވލު ދަބައް އެ ،ުކރެިވއެޖެންޑާ  އިކަޓަ ްއުވމަށްަވނަ ބައްަދލުުވމުަގއި އެ ަގރާރު ދިރާާސކުރެ 17ެގ ޓީއެ ކޮމި

ށް މެންބަރުން މަެއކަމަށް ޙައްުލ ހޯއްދެުވ ،އި ކާތަމިޓީެގ މެްނބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ ކަންބޮުޑުވންމެދު ކޮ ަގރާރާ

 ެއ ގައިމުމެދު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުނެްގ މެދުގައި މަޝްަވރާކުރުމަްށފަހު މި ބައްދަލުުވ ާވފަިއާވ ކަންތައްަތކާއް ފާހަަގކުރަ

ޤުން އެ އިއްތިފާ ިވ މެންބަރުންެގީޓއަްށ ހާޒިރުެވަވަޑއިެގްނ ތިއްބެ ނުަލއި ކޮމި އިޞްލާެޙއް ެގންނެުވމަކާަގރާރަށް އިތުުރ 

ހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ެވއްިވ ނުކުތާަތއް. ދިކުރެްއިވ. މައްސަަލ ދިރާސާކުރެއްުވުމގައި ކޮމިޓީން ފާހަަގކުރެސްަގރާރު ފާ

 އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ެގއްޖޭދިެވހިރާ) 2010/7 ނަންބަރު ނުާގނޫ  ،ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( ާއއި 230ެގ ސާސީއަނޫނުޤާ

ކަމަށް  ސޫލުންއުަގއި ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރަށްތައް ހިންަގންާވނީ ލާމަރުކަޒީ (ންުގމުެގ ާގނޫނުލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހި

އަތޮުޅ  ،އި ލުތަކާރަުށ ކައުންސި ؛ލާފަިއާވަވއިކުލަކުރުމަށް އެޒުތަންފީއެ ކަންކަން  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު 

 -2ކަން. ނުދާތްތަްއ ލިބެމުންްނނަށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތު ަރއްޔިންތަކުކައުންސިލު ލުތަާކއި، ސިޓީކައުންސި

  ކަން ހޯދޭނެ ރިފުދުންތެމާލީ  ޖެހޭލުތަކަްށ ލިބެންޓަކައި އެ ކައުންސިހޭ ިޚދުމަތްތައް ދިނުމަށްޖެކައުންސިލުތަކުން ދޭން

ރަނަގޅަށް އަދާކުރުމުަގއި ހުރަސްތަެކްއ  ުލތަކުެގ ޒިންމާ ސަބަބުން ކައުންސިނެތުމުެގ ހަމަޖެހިފައިއިންތިޒާމުތައް

ންނަށް ތުކަން. ރަްއޔިވާ ޮގސްފައިެގން ލިތަކަްށ އޮންަނންޖެހޭ އިތުބާރު ެގއްލުއެކަުމެގ ސަބަުބން ކައުންސި ،ކުރިމަތިެވ

ލުތައް މެދުެވރިކޮްށ ރަށު ކައުންސި  ިހންޭގ މަޝްރޫޢުތައްޤީއަށް ަޓކައިއްރަށުެގ ތަރަ ،ތްތަކާއިލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަ

މަޝްރޫޢުތައް އެިކއެކި ުވޒާރާަތކުން ހިންުގމަކީ ޭއެގ ޒާުތގައި ެވސް  އެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،އިންތިޒާމުކުރުމުެގ ބަދަުލަގއި 

ޖޭެގ ާރއްހިޒީ އުސޫލުން ދިެވބޮުޑެވެގންދާނެ ކަމެއްކަން. ލާމަރުކަ  ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އެތައް ުގނަަޔކަށް ށްއެފަދަ ކަންކަމަ

ކަްނ ނިންމުމުގައި ރަްއޔިތުންެގ ބަސް ތުްނެގ ކަންޔިރައް ،ންކުރުމާއި ެވިރކަ ާގތުން ނާންތު ރަށްތައް ހިންުގމުަގއި ަރއްޔި

އެޮގތުން އެކަން ހިނާގނެ  ިއ،ކަމާދަކަށް ވާ ޢުތުެގ ިއންތިޒާމުތައް އެކަަށއެޅުމަކީ ަސރުކާރުެގ ަވލައޮންނާނެ ޮގތަށް ދައު

ެގންކަން. ކަން ލިބިމާތައް އަދާކުެރޭވަވރަށް މާލީ ފުދުންތެރިއެ ޒިން ކަށްެވެގްނދާނީ ކައުންސިލުތަޒުކަންކަން ތަންފީ  ށްޮގތަ

ފަިއާސ އަްށާވ  5% ެގއާމްދަނީން ލިބެން ކަނޑައަޅާފަިއާވ ދައުލަތުެގ ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ބަޖެުޓގައި ަދއުލަތުދިެވހި 

މާލީ  ޭވލިބިދެ ށްކަލުތަސިލުތަކަށް ލިބިދިނުން. ކަުއންސިަކުއން ކުންޅާ އުސޫލަ ކަނޑައަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 

ދާނެކަްނ ނުރަދު އިތުރުެވެގންޚަލަ ެގ ޖުމުތުދައުލަ ޖެޓުން ދެޭވ ފައިސާެގ ސަބަބުންއެހީތެރިކަމާއި، ދައުލަުތެގ ބަ
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ންސިލުތަުކެގ އްކަްތތައް ެވސް ަކއުއިން އެ އަހަަރކަށް ުކރުމަށް ކަނޑައަޅާ މަސަ ފައިސާ ަވރުކުރުުމެގ ޮގތުން އެށަކަ

ެއ  ،އަަޅއިޑަކަނ ޞްޞާތިރަށްރަށުެގ އިޚްއްޔިުތންެގ މަޖިލީހުން ކަށަަވރުކޮށްދިނުން. އަދި  ރަށްާވކަލުދަށަށް ބަދަ

ލިޭބ  ށްަގއި ސަރުކާރަޅޭ ރަށްރަށުން ބިމުެގ ކުލީެގ ޮގތުނޫމީހުން ދިރި ،ެގ ތެޭރގައި ުނހިމެނޭޞްޞާތިއިޚް

އި ސިޓީ ައތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށާ  ،ންމަތީ އްެގއިން ކަނޑަައޅާ އުސޫލުތަކެ ނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްމި 40%އާމްދަނީެގ 

ށްަފއިާވ ކޮއަދި ިމ ރިޕޯޓުަގިއ ފާހަަގ ؛ލިބޭ އިންިތޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްަސއިދިނުން. ކޮމިޓީެގ ނިންމުންކަށް ލުތަކައުންސި

ޓޯބަުރ ޮއކް 16 ،މަޝްަވރާކުެރްއުވމަށްފަހު މެންބަރުންެގ މެދުަގއި ކޮމިީޓެގ  ،ަމއްޗަށް ރިޢާޔަްތކުރަްއަވއި  ެގތާތަކުނުކު

ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި ކޮމިޓީައށް ހާޒިރުެވަވޑަިއެގން ޯވުޓަގިއ  17ުރެގ ހަަވނަ އަ 2019 ، ބޭއްުވނުހުަވނަ ދުަވ 2019

އްމަދު އިރާެގ މެންބަރު މުޙައުނޫގފާރު ދާ  ، ފާސްުކރައްާވަފއިަވނީ ންެގ އިއްތިފާޤުންބަރުބައިެވިރެވަވޑަިއެގންެނިވ މެން

ތުްނ ޮގ ލީމާއް ތަަކއުންސިލު ޓަކައިެގ ރަށްތައް ހިންުގމަށްޖޭކަޒީ ުއސޫލުން ރާއްލާމަރު ،ހުށަހެޅުއްވި  ަވޙީދު

ާފސްކުރުމަށޭ. ީވމާ، މަޖިލީހުން އަށް ފޮނުާވފައިާވ ޮގތަށް ކޮމިޓީ  ަގރާރު ޅުއްާވަފއިާވހަުހށަ އިބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގަވއިލަ

އޮތް ޮގތަށް މި ަގރާރު  ،ޅީ. އަޅުަގނޑު އެދެނީޓް މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޓަކައި މި ރިޕޯންމުމަށްއް ނިޮގތެ

 ށް ުޝކުރިއްޔާ.ޑަ. ަވރަށް ބޮންރި މެންބަރުން ފާސްކޮށްދެއްުވތެޒަތްއިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓުެގ ބަހުްސެގ ަވުގތަށް. ޞަތު ހުޅުަވއިލަީނ ރިޕޯމި ފުރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރުޝުކުރިއްާޔ އި 

ފުރުޞަތަށް  ،ނަމަ ބޭނުންެވަވަޑއިަގންަނާވރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގްނނަަވން އިްއޒަތްތެ

ެގ  މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުތުންެގޔިބަރުން. ރައްމެން ތްތެރިޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަ( )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހުއެދިަވޑަިއަގންނަަވްނީވ. 

ާރެގ އުނޫގފާރު ދާއި ،ންިއާވ ޮގުތެގ މަތީަގ ދާެގ )ށ(އްއެ މާ ،ންށުަވނަ ނަންބަރުެގ ދަ 3ެގ (ަވނަ މާއްާދެގ )ހ 87

ޓަކަިއ  ހިންުގމަށްއްެގ ރަށްތަޖޭލުން ރާއްއުސޫ ޒީލާމަރުކަ ،ދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޙީދު ަވރި މެންބަރު މުޙައްމަ ތްތެއިްއޒަ

ން ިއްއވިއްޖެ. ޔުނަ ކި ަވ 3ރުެގ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާ އި ޮގވައިލަ ށްރިކުުރުވމަޮގތުން ބާރުެވ ކައުންސިލުތަްއ މާލީ

 ޮގތުން ޮގތެއް ނިްނމުމަށް ޯވޓަށް އެހޭނެ.  ުގޅޭ ޑީަގއި މި ަގރާރާގަ ދުރުފަހު ޯވޓަށް އަހާ މެން ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ހި ރައްޔިތުންނަށް ޯގތި ޖީ ހަޔާތެއް ފަށާ ދިެވެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާިއ އަލަށް ޒަާވ -8.3ންޑާ އައިޓަމް ޖެއެ -{ 8.3}

ަޤއުމީ  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ަގރާރުޮގތުން  ުގޅޭ ޖާަގ އޮތް ރަށްަރށުން ޯގތި ދޫކުރުމާދެޭވަވުރެގ 

ާވނީ ޤައުީމ ދެއް އިޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ދިރާސާކޮށް ނިންމިތަރައްޤީާއއި ތަރިަކއިެގ ކޮމިީޓން 

ބާރަށު ދާއިރާެގ هللا. ދުމަދު ޢަބްށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްބާރަ ،އްރިރުޤައި ތަރިކަ ކޮމިޓީެގ މުއާ ތަރައްޤީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: هللاބްދުްޙމަދު ޢަބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

ިވ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމެއެ އަިދ  ،ރާސާކޮށްާއއި ތަިރކަ ކޮމިޓީން ދިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމީ ތަރައްޤީ

ރަށްރަށުން ޖާަގ އޮތް  ރުޭވަވާވޖީ ހަޔާތެއް ފަށާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޯގތި ދެއަލަށް ޒަ ،ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި

 މަސައްކަތްަތއް. ޮގތުން ކޮމިޓީން ކުރެއްިވ ުގޅޭ ހުށަހެޅިފައިާވ ަގރާރާ ށްޮގތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަ ުގޅޭ ޯގތިދޫކުރުމާ

 ުކރެއްުވުމެގ ތެޭރަގިއ ކަމާ ސައްކަތް ކުރެްއިވޮކމިޓީން މަުގިޅެގން  މި ަގރާރު ހުށަހެޅުމާ .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 ުގޅޭ ބޭފުޅުން މިކަމާ ައދި އެ ،އެކު މަޝްަވާރކޮށްރާތަާކއި ސަުރކާރުެގ މުައއްސަސާަތކުެގ ބޭުފޅުންނާުގޅުންހުރި ދާއި

ެއ  ،އި ލާއި އަދި ސަރުކާރުެގ ބޯހިާޔަވހިކަމުެގ ސިާޔސަތާއްޙަކަންކަމަށް އޮތް  މި ،ާވ ޮގާތއިޮގތުން ދެކެަވަޑިއަގންނަ

އި އިރުޝާުދ ޔާފަރާތްތަުކެގ ެވސް ލަފަ އެ ،ޝްަވާރތަކެއް ކުެރިވއެކު ިގނަ މަސިޔާސަތު ހިންަގން ތިއްބެިވ ފަރާތްތަކާ

އް ކުެރިވފަިއޭވ. ޮގތުްނ ދިރާސާތަކެ ެއކަމާ ުގޅޭ އި،ލައޮތް ޮގތަކީ ކޮބައިޯތ ބައަދި މިކަމަށް ޙައްލެްއ ލިބެން  ،ހޯދި

 ،ޔާސަތަކަށް ެވފައިމިއީ ސަރުކާރުެގ މުިހންމު ސި ،ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގތީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަ 

 ،ާވތީ ކަމަކަށް ބޮޑުުވންތަކެްއ ެވސް އޮތްބޮޑު ކަން އަދި މިކަމަކީ މިއަދު ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ މެދުގައި ަވރަށް

އްސަސާތަކުން ުގޅިަވޑަިއެގން މިކަމަށް ރުޞަެތއްެގ ތެރޭަގއި ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ މުއަީވހާެވސް ައަވސް ފު

އަިދ ބޭނުންތެރިކަން  ،ދެްއުވމުަގއި ައަވްސ ފިަޔަވޅުތަކެއް އެުޅްއުވމުެގ މުހިންމުކަންއްލެއް ޯހއްދަަވއިހަ އެކަީށެގންާވ 

ކުިރ އަްށެގންދިޔައިރު އަުޅަގނުޑ ކުރިންެވސް އިޝާރާތްކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ކުރި . ރައީސްޑުކަމުަގއި. އިްއޒަތްތެރިބޮ

އަދި އެކަންކަްނ  އި،މަސައްކަތްތައް ެވސް ބަލަސަރުކާރުެގ މިކަމާ ުގޅޭ ފަރާތްތަކުެގ މިހާރު ކުރެިވފަިއާވ  ،ފަދައިން

ެއކު ދެން ބޭފުޅުންނާ އިތުރަށް ައަވސްކުރުމަށް ަޓކައި އެ އެކަްނަކން ،ދެނެަގެނިވ ކުރިއަްށޮގސްފަިއާވ މިންަވަރކީ ކޮބައިތޯ

އްމުކޮށް ޮގތުން މަޝްަވރާކުެރުވނު. އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް އާ  ުގޅޭ ކާ ކުރެެވން ހުރި މަސައްކަތްތަ

ާވނެ. ކޮށް ލިޔެފައި ޕޯުޓގައި ަވރަްށ ތަފްސީލުޮގތް ކޮމިޓީ ރި ދިޔައިލަކޮްށ މި މަސައްކަތް ހިނގަ އަދި ޖުމު ،ޮގތް ެގންދިޔަ

ރިޕޯޓު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ގެ ކޮމިޓީ ،ކަމުަގއި ިވަޔސްހުރިހާ ާވހަކަތަކެއް މި ަގޑީަގއި ނުދެްނނެިވ އެ  އަދި ައޅުަގނޑު

މިީޓެގ ކޮމި . ައޅުަގނުޑ ހަމަ ާވނީ ލިިބަވަޑއިެގންފަމިހާރު  ައދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ަގންނަާވ ޮގތަށް ފެނިަވޑައި 

 ،ބާރުލުމާއިންދިޔައިުރގައި މެންބަރުެގ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްުގިޅެގން ކުރަމު ޕޯޓާއި، މި ަގރާރާމަސައްކަތް މި ރި

ބޭފުޅުންެގ ފަރާްތޕުޅުން ދެއްިވ ެއއްބާރުލުމާިއ  ޓުން އެ ޓޭިރއެރެއަދި އިދާރީ ޮގތުން މަޖިލީހުެގ ސެކް ،އެހީތެރިކަމާއި

ިގނަ  އަދި ަވރަށް ިގނަ މަޝްަވރާތަކާއި ނަަވން. ަވރަށްރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންފަ އެ ،އެހީތެރިކަން ފާހަަގކޮށް

ތުްނ އެއްކޮށް ހިންުގނު. އެހެންީވމާ، އެޮގ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މާުގޅިެގން ކަ ނަށް މި ަގރާރާމަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެން

ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ަވނީ. އެހެްނީވމާ، މި  ކުރެުވނު މަަސއްކަތްަތއް ައޅުަގނޑުމެން މި ރިޕޯޓުަގިއ ފާހަަގކޮށްފައި އެ

އްތަކަށް ބައްލަާވ ރިޢާަޔތްކުރެްއުވމަށްފަހުގައި ޮގެތއް ޮގތުން މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައިާވ ަކންތަ މިކަމާ ުގޅޭ
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ޅަން. ަވރަށް އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަ ؛މިދެންނެިވ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންެގދެްއުވމަށް ޓަކައި އިނިންމަަވ

 ކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބޮޑަށް ޝު

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ިރ ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެލަނީ އިތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުަވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 .ޢީސާ އަޙްމަދު ރުމެންބަިއްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ކެނދިކުޅުދޫ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ާރެގދާއި ކެނދިކުޅުދޫ

މި ަގރާރަކީ އަޅުަގނޑު  ،ކަަމކީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ކުރުކޮށް ދޭއްޗެއް ދަންނަާވލަން. އެއް؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތްތަކެްއ ޮގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ލުއި ބެހޭ ެގދޮުރެވރިކުރުމާ ؛އްލުޙަަވރަށް ތާއީދުކުރާ ަގރާރެްއ. އަޅުަގނޑުމެން 

އިލާެއއް ފަށަިއަގންނަ ޢާ  ،ޞަކޮށް ާރއްޖޭެގ ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށްރަށުެގ ުޒާވންޚާއް. ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭން ެއބަޖެހޭ

ޅަން  އެއްކޮްށެގން ެގއެއް އަ ލައްކަ ރުފިޔާ  ތިންކުދިންނަށް މި ފުރުޞަތު އޮންނަނީ ަވރަށް ހަނިކޮށް. ދެ ލައްކަ، 

ކަމެއް ނޫން.  ށް ކުރެޭވަވރުދިންނަ އިލާއެއް ފަށައިަގންނަ ކުޢާމިދެންނެިވ  ؛މަ ިގނަޖެހުމަކީ އެއީ މިހާރު ހަފަށަން

 އި ފްލެޓު ައޅައްދުަގއި ެވސް ހަ ޮގެތއް ުނަވތަ ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަ އެހެންީވމާ، ެގދޮރުެވިރކުރުމަށް ލުއި ލޯނު ދެޭވނެ

ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ  ؛ާދިއމީކޮށް އިަގއްދުތަކު ހަރާްއޖޭެގ ސަރަ ިއ،ގ ައޅައުސޫލުން ސޯޝަްލ ހައުސިންިވްއކާ 

 ށް ސަރުކާރަށް ލާޒިމުކުރެޭވނެ ސަރުކާރުަތކަ އެކަން ެއޮގތަށް ކުރަން ؛ިވއްކަން ސަރުކާރަށް ، ިވޔަސް ެވސް އޮތްކަމުަގއި

 ،ކަަމކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ދެަވނަލާޒިމުކުރެޭވނެ އުސޫލަކަށް ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލު

ފަދަ ތި ރަށްރަށަްށ ހިޖުރަކުރަން ބާރުއެޅޭ ށްަރށުން ބިން ބޮޑެބިން ދަތި ރަ ،ަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުންއަޅު

ޮގތުން ކިތަންމެ   ާގނޫނު މިހާރު އޮންނަ ؛އުސޫލުތަެކއް ާގނޫނުަގއި ހިމަނަން އެބަޖެހޭ. މިސާލަކަށް ޯގތިދޫކުރާ ސައިޒު

 ށް. ާގނޫުނގައި އެބަދަތި ރަށެއްގައި ެވސް ޯގތިދޫކުރަނީ ެއްއސައިަޒކަ ކިތަންމެ ބިން ،ޑު ރަށެއްަގއި ެވސް ބިން ބޮ

 ނެނުކުެރޭވބިމެްއ ދޫ ހާސް އަކަފޫޓު ތިންއިނދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޚާއްޞަ ނިންމުމެްއެގ ދަށުްނ ނޫން ޮގތަކަްށ 

 ތިން ްށ ކުަޑކުޑަ ރަށްރަށް އެބަހުރި ށް ާރއްޖޭަގއި އެބަހުރި އާބާދީ ަވރަ. މިސާލަކަެވސް ރަށުަގއިބިން އެންމެ ބޮޑެތި ރަށް

ދުަވހަށް ެވސް ދޫކުެރޭވަވުރ އަހަރު  ފަންސާސްއޮތް  ނުލާ ކުިރއަށް ޓުެގ ޯގތި ެއއްެވސް އުނދަުގލަކާހާސް އަކަފޫ

ބަދަލުެވޭވނެ އުސޫލުަތކެްއ  ށް ާވން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަރަށްރަށް. އެފަދަ ރަށްރަށަށް ޯގތި ބޮޑުކޮށް ބޭނުންާވ ވަޒަްނެވރި

ޖެހޭ ރަށްރަށުން އެކަން އް ތޮރާއްޖޭެގ އާބާދީ  ،ހިޖުރަކޮށް އެއްރަށުން އަެނއްރަށަށް ިއ،ަގނޑުމެން ކަނޑަައޅައަޅު

އްގައި ހިއްކާެނ މިނިމައިޒުކުރެޭވނެ ޮގތްތަކެއް ެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ރަށެ

ދު ާގތްަގނަޑކަށް އްހަެވސް މިހާރު އެހެރީ ހިއްކެން އޮތް ސަރަރަށް ށްނެތް. އަދި ހިއްކެން ހުރި ރަ ޅެއްބޮޑު ފަ
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ޖެހުމަށް އްއާބާދީ ތޮޖެހޭ ރަށް އެރަުށަގއި ހަމަ އްތޮ ،ަކމަކީ ކުރެޭވ . ހައްތަހާެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހުސްެވފަ

ން. ރަށު ލިބެނީ އެ މިސް ދަނީ. މިސާލަކަށް ފްލެޓުެވ ެވމުން މިެމންނަށް ކަންކަން ކުރެމަުގފަހިާވ ޮގތަށް އަުޅަގނޑު

ބިން ލޯނުދޫކުރާ ބޭންކުތަކުްނ ރަުށެގ ޖެހޭ އްއް ނެތް. ތޮޮގތެ ލް ހައުސިންގ ެވސް ލިބޭނެބިންބޮޑު ރަށުަގއި ސޯޝަ

ބިމުެގ ައުގ ށުެގ ބިން. އެކަމަކު ބިން އޮތް ރަެގންދަނީ. ބިމުެގ އަުގ މައްޗަށް ދަނީ ެވސް ެވިލއުކުރާ ލެަވލް މަްއަޗށް މި

ނެތް.  އެޅިަފއެއްނޑަ ލިއުކުެރޭވނެ މިންަގނުޑތަކެއް ކައެ ބިން ސަރުކާރުން ެވ .ދަނީ  ދުަވހަކަށް ދަށަށްހަމަ ދުަވހެއް

އްލުކުރަން ޙަކަމެއް އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން މިދެންނެިވ މައްސަލަ  މިހެންޮގސް މިކަހަލަ ކިތަންމެ 

ެވހިރާއްޖޭަގިއ ކަމެއް. ދި  ންކަން. ެއއީ ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހޭދަލުތައް ެގންނަިއރު ިވސްނަންޖެހޭ ކަާގނޫނަށް ބަ

ޫބލުކުރެޭވ ޮގތުަގއި ދިރިއުޅުުމެގ ަގތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކެގ ބޮޑު ަޕސަންޓޭޖަކީ އަުޅަގނޑަށް ނިކުމެފައި ހުރި އިޖު

މިދެންނެިވ  ތައް އެބަހުރި.ފައި ުހރި ަވރަށް ަބއިަވރު ަމއްަސލަުގިޅެގން ނިކުމެ ެގދޮރާޚާއްަޞކޮށް ޯގތި ،ހާލަތާއި

އަޅުަގނޑު ކުރިން މި  ،އޮްތ. ައޅުަގނޑުމެން މިދެންނެިވ ކަންކަމަށްއްލުކުރެެވން އެބަޙަޑުމެންަނށް މައްސަލަތައް އަުޅަގނ

ަވރަށް ޮބޑަށް  ،ކުރެިވެގންހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް އެނޫންެވސް އިުތރަށް  ،ެވސް އަދި ެއއަށް ށްފާހަަގކުރި ކަްނކަމަ

ބަބުން އަުޅަގނުޑ  ާގނޫނަށް ެގންނަ ބަދަލުތަކެްއެގ ސަލް ލެަވެލއްަގއި ދިރާސާކުރެިވެގން އަުޅަގނޑުމެން ޓެކްނިކަ

ޖުތިމާޢީ  ޖެހުމާއި އިއްހޯދިއްޖެނަމަ އާބާދީ ތޮ ށްމިދެންނެިވ ކަންކަމަ ،އްލުތަކެއްޙަބޫލުކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަގ

 އީސް. ލެއް ހޯޭދނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައްޙަކަންކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން  މި ،މައްސަލަތަކާއި 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ަވނަ ނަންބަުރެގ ތިންަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ެގ  87ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

 ،ޅުއްާވަފއިވާ ހުށަހަهللا ރު އަޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަ ބާރަށު ދާއިރާެގ ،މަތީން އިާވ ޮގުތެގއެ މާއްދާެގ )ށ( ގަ  ،ންދަށު

ައލަށް ޒަާވޖީ ހަޔާތެއް ފަށާ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ޯގތި ދެޭވަވރުެގ ޖާަގ އޮތް ރަށްރަށުްނ  ،ެގދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި

އިޜާދަކުެރްއިވްއޔާ  .ޖެެގ ތިންަވނަ ކިޔުްނ އިްއވިއްަގރާރު ޅުނު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޮގތުން ަރއްޔިތުންގެ  ުގޅޭ  ޯގތި ދޫކުރުމާ

  .ަގރާާރ ުގޅޭ ޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމާނަން ޯވޓަށް އަހާ ަގީޑަގއި މި

ފަޅުން އި ުގޅީތްތަކަށާރާ ފަލެއިން ބިން ދޫކޮށްލިމާ ެވށިފަހި މާލޭ ޕްރޮްގރާމުެގ ދަށުން -8.4މު އެޖެންޑާ އައިޓަ -{ 8.4}

 އި ތަރިަކިއގެ ަޤއުމީ ތަރައްޤީއާ  ،ރުަގރާ ޮގތުން ހުށަހަޅާ ުގޅޭ  ހަމަޖެއްސުމާަވހިކަންތްތަކަށް ބޯހިޔާފަރާ ފައިާވބިން ަގނެ

ޤައުމީ ތަރައްޤީާއއި  ،ެދްއާވނީއްވައިޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުޮގތުެގ ރިޕޯ ކޮށް ނިންމި ސާކޮމިޓީން ދިރާ

ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ هللا. މަދު ޢަބްދުއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްބާރަށު ދާ ،އްރިރުޤަޓީެގ މުތަރިކަިއެގ ކޮމި

 هللا.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 



63 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

 ،އި ފަރާތްތަކަށާ ވާ ކޮށްލާފައިެގ ދަށުން މާލެއިން ބިންދޫމާލެ ޕްރޮްގާރމު ެވށިފަހިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

މި  ،ަގރާރު ފައިާވޮގތުން ހުށަހަޅާ ުގޅޭ ަގނެފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ހަމަޖެއްސުމާ  ުގޅިފަޅުން ބިން

ުގޅިެގން ކޮމިޓީެގ  އަށް ފޮނުއްުވމާނަ ޖަލްސާަގއި ޤައުމީ ތަަރއްޤީާއއި ތަރިކަ ކޮމިޓީ ަވ 50ލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މަޖި

ައޅުަގނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ކުރިންެވްސ ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕޯޓު  އިކުރަްއވަ މަސައްކަތް މެންބަރުން

ރު ހުށަހެޅުމާ ުގޅިެގން ެވސް ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެިރ މި ަގރާ ،އަޅުަގނޑު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމުން ދަންނަާވލި ފަދައިން

ސަސާތަުކެގ އަދި ދައުލަތުެގ މިަކމާ ުގޅޭ މުއައް މި މަޝްރޫޢު ހިންަގާވ ފަރާތްތަކާއި ،މެންބަރުން ނިންމެީވ

މިހާރު މި  ،ެއ ކަްނކަން މިހާރު ޮގސްަފއިާވ ހިސާބު ސާފުކޮށް އި،ެއއްކޮށް ަބއްަދލުުވންތައް ާބއްވަ  އިސްެވރިންނާ

ޮގތުން  އެ ކަންކަމާ ުގޅޭ ،ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެަގނެ  ެގންިދއުމުަގއި ސަރުކާރުެގ ިސޔާސަުތ އޮތްޝްރޫޢު ދެން ކުރިއަށްމަ

. އެޮގތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަށްެގންދިއުފަހުގައި ކޮމިީޓެގ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ެނަގތުމަށްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ދެ

ެއއްކޮށް  އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިްސޓްރީެގ ބޭފުޅުންނާ .ބައްދަލުކުރެުވނު ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރެގ ބޭފުޅުންނާ

 .ެގންެދުވނުނެިވ މަޝްަވރާތައް ކުިރއަށްހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނާއެކު މިދެންައދި ފަ .ބައްދަލުުވންތައް ބޭްއުވނު

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުެގ މިކަމާ ުގުޅންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއެކު ައދި އިއަދިެވސް އެޗް.ޑީ.ީސއާ

ިވ އެ ފަރާތްތަކުްނ ދެއް  ެވެގންިދޔައީައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ  .ެގންެދުވނު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްބައްދަލުުވންތަްއ ކުިރއަށް

ޚާްއޞަޮކށް ފްލެޓް ބައްލަާވަފއި ތިިބ  ންނޫނީ ުގޅިފަޅު ،އެ ފަާރތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަްނ ދިނުން ،މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި

ެއއް ބަ ެގ ތެރެއިންެގ ދަށުން ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާފައި ތިބި ފަރާތްތަކުއަދި ެވށިފަިހ މާލެ ޕްރޮްގރާމު ،ތަކަށާއިފަރާތް

ަވރަށް ިގަނ  ކަށްފަުޅެގ ފްލެޓް ބައްލަަވއިެގން ތިބި ފަރާތްތަުކެގ ކަންަތއްތައަދި ުގޅީ ،މާއިފަރާތްތަކަށް ބިން ނުލިބި އޮތު

ުގތު ައަވސް ަޙއްލެއް އަންނަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް. ެއޮގތުްނ ަވ މިއީ މި ،ާވީތެވދުަވސްތަެކއް ެވަފއި

 ުގޅިެގން ހިންަގންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާުރެގ މިކަމާ ،ދުންތަކުން އެނުގނު ޮގތުަގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދުނު ހޯ

އަށް މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީ ާވަކމުެގެގންދަކުރިއަށް  އިބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ ފަރާތްތަކާއެކު ަބއްދަލުުވންަތްއ ބާއްވަ  ކަމާ

އްކަތްތަެކއް މަށް ޓަކައި މިހާރު ސަރުކާރުން މަސަދިނުެއ ފަރާތްތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައި ،ލިބިފައިޭވ. ހަމައެާއއެކު

ކުރިން ެވސް ދަންނަާވިލ  ކުރަްއާވފަިއޭވ. ައޅުަގނޑުމެންސާއް ހި ކަމުެގ ަމޢުލޫމާތު ެވސް ކޮމިޓީއާެގންދަވާ  ްއަވމުންކުރަ

 ްއުވމަށް ޓަކައި ލެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވައި އަދި އި ޔާމި ރިޕޯޓު މިހާރު ާވނީ މަޖިލީހުެގ ސައިޓްގަ  ،ފަދައިން

ޮގތާއި އަދި  ދިޔައި. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްަތްއ ހިނަގިއެގންފަބަރުންނަށް ލިބިަވޑައިްއޒަތްތެރި މެން

ެވްސ  ންޑްކުރާ ޮގތްަތއްމެޮގތުން ކޮމިޓީން ރެކަ ލާފައިާވ ކަންތައްތަކާ ުގޅޭއިޮގވަ  އިމީަގ ،ފަރާތްތަާކއި ނުބައްދަލުކުރެުވ

ޓުެގ މަސައްކަތްކުރުުމގައި ކޮމިީޓެގ . އެެހންކަމުން، ހަމަ މި ރިޕޯންކުެރިވފަިއާވނެ ާވހަކަ ދަންނަަވންމި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާ

މަޖިލީހުެގ އަދި އެ ބޭފުޅުން ދެއްިވ ަސމާލުކަމާއި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވދެއްިވ ހޭދަކުެރއްިވ ަވުގާތއި
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 މި ރިޕޯޓުގައި ،ކުރަމުންކަމަްށ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާމުަވްއޒަފުންެގ ފަރާތުން ދެއްިވ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރި

ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކަންތައްަތކަށް  މެދު މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިވސްނާަވަޑއިެގން ަގކޮށްފަިއާވ ކަންތައްަތކާފާހަ

މި  މެދު  މިކަމާ އިށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަ އި،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅާ ޓަކައި އަަވސް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް

  . ަޓކަިއ އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯުޓ ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންށްްއ ނިންމަވައި ެދއްުވމައިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޮގތެ

 ޝުކުިރއްޔާ. ަވރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ލަނީ ބާރަށުއިރު މި ފުރުޞަތު  ހުޅުވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާ

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު . )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(ށްދެއްިވ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތަހުށަހަޅާ  މެންބަރު

 . ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

އިއްޒަތްތެިރ  ؛އްފަރާތްތަ ެގ ދަށުން މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާޕްރޮްގރާމުއީސް. ެވށިފަހި މާލެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ަގއި ލިޔުން ދީފައިާވ ފަރާތްތަކަށް އަިދެވްސ އެ ޕްރޮްގރާމު .ރައީސް، ެއއީ މަނިކުފާނުެގ ެވރިކަމުގައި ހިނިގ ޕްޮރްގރާމެއް

ުނާވނެ. ަގނެެގންއި ނޫނީ ނިުގޅައި ދީފަަގްނނައިރު ެއއަށް ބަދަލުޙައްޤު ނިުގޅައި  ޔަކު މީހުންެގން ބަނުލިބޭ. ދައުލަތަކު

އޮތީ އެތައް ބަެއްއެގ  ބަޣާާވތްކުރި ެވރިކަމުން ެވސް މި ،ކުންއިުތިވ ެވިރކަންތައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ފާ

ލަތުން ހިންިގ ބޮޑު ދައު ިދެވހި އީއެ  ،ޅު މަޝްރޫޢުގައި ެވސްފަެއއްކޮށް ުގޅިއެއާ ހަމަ .ޙައްޤުތައް ނިުގޅަިއެގންފަ

ެގ އެ ފަރާތު  ،އްފަުޅެގ ފްލެޓްަތކަށް އެްޑާވންސްކޮށް ލާރި ދެްއކި ފަރާތްތަެވސް އެ ުގޅީ ަގއި އެ މަޝްރޫޢު .އްމަޝްރޫޢެ

 ހަމައަށް ެވސް އެ މަުގތަކަށް ދޫކޮށްލާފައި ަވނީ. މިއަދާ ނުދީފައިސާ  ،ފައިތަން ހަދާފައި ބޭރުކޮށްލާ އިފައިސާގަ 

ަދއުލަތުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މުދާ  ،އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ .ޤެއް ނުލިބޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްފަރާތެއްެގ ަޙއް

އަުޅަގނޑަްށ  އެބައޮތް ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިހިފާއިރުގައި ެއކަށޭނަ ބަދަލެއް ނުދީ އެ ކަމެއް ނުކުރެޭވނެ. އަދި މިއާއެކު 

 ހުރި ހަދާފައި  އްއެމް.ޑި.ޕީެގ ޖަަގހައެއޭރުގައި  .ނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހިންިގމަޝްރޫޢު މައުމޫ އިމާފިލާފުށީަގ ،ވޭ ފާހަަގކުރެ

ެވސް ެއ  ންއެކަމަކު އެތަނު .ހިސާުބގައި 2008، 2007ެއއީ  ،ަވރަށް ކުރީަގއި .އަުޅަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި؛ތަނެއް 

ންނާއި ފަހުން ތުލުސްދޫ ،ފައި ބޭރުކޮށްލާއެ ަރށްރަށުން އެ މީހުން އި،ބަޑިޖަހަފަހުން  ށްއެތަނަ  ،މީހުން ބޭރުކޮށްލާފައި

އެބަހުރި  .އަދާ ހަމަައށް ެވސް ނުލިބޭ. މިއަދާ ހަަމއަށް ެވސް ނުލިބޭތަންތަނުން ދޭން ބުނި ތަންތަން އަދި އެހެނިހެން

ފަރާތުން  ތަނަކަށް ނުަވެދޭވ. ޙަޤީޤަތުަގއި އެ އެހެްނނަމަެވސް، ެއ  .އެ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ދީފައި އެބައޮތް . ލިޔުން ދީފަ

އެ ލިޔުްނ ދިން ހިސާބުން ފެށިެގން މިއަދާ ހަމައަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ.   ،ބަދަލު ހޯދަން މަސައްކަތްކޮްށފިނަމަ
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ތަްއ ށް ނޫން އޭރު ެވރިކަންރައްޔިތުންނަށް ެވރިކަން ކޮށްދޭކަ  ؛އިތުިވ ެވރިކަންތައް މި ފާ ،އެހެންނަމަެވސް، ދައުލަތަކުން

އެހެންނަމަެވސް، . ެވސް ކުރީކީ ަރއްޔިުތންެގ ެވރިކަެމއް ނޫން އޭރުަގއިރިކަންުއމޫނު ެވމަ . ޙަޤީޤަތުގައި ބަދަލުކުރީކީ

 ކުރި ކަންތައްަތއް  ކޮށްެގންއިމުގާ މެނިފެސްޓޯެއއް  ،ޓަކައި ިނޒާމެއްއެމް.ޑީ.ޕީން ރައްޔިތުންނަށް ެވރިކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް

އަޅުަގނޑަށް ފެނިެގންދަނީ . ލާފައިނޑެްއެގ ތެރެއަށް ަވއްޓަ ގަ ހައިޖާނުއޮތީ މި ެގން މުޅި ޤައުމު ބަޣާާވތަކުން ަވއްޓާލައި 

މުޅި މާލެ  .ހެންމިއޮތީ  ެވސް މި މާލޭެގ މަޝްރޫޢު ެވށިފަހިހަމަ އެހެން. އޮތީ ެގ މަޝްރޫޢު ެވސް ފަޅު ުގޅި

މަެވސް، ނެތް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނައް  ޯގތި ދެޭވނެ ޮގތެތޮއްޖެހިއްޖެ. މާލޭގައި ދިިރުއޅޭ ރައްޔިތުންނަށް

އެހެނިހެން  .ން ދެޭވނެތުލުސްދޫ. މާފުށިން ެވސް ލިބޭނެދޭންޖެހޭ. ހިއްކާފައި ެވސް  .މާލެއަކީ މާލެއަތޮޅު ރަށެއް

ޑުމެން އަުޅަގނ އީެވސް ނެތް މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައެއް. މި 1ހުޅުމާލޭެގ % އަދި ދެޭވނެ ތަންތަނުން ެވސް

މަނިކުފާނު ބައްދަލުެވ އަުޅަގނޑުމެން ެވސް  އެންމެ ފަހުން ،ރާމްެގ މަޝްރޫޢުޕްރޮްގ ެވށިފަހި މާލޭ .ޖެހޭ ކަމެއްކުރަން

 ،މިހާރު އެ ޙައްޤުން ނުދެވާިވ ފަރާތްތަކަށް އެ ޯގތިތައް ދެއްާވނެކަުމެގ ޔަޤީންކަމެއް  ،އޮތީޔަޤީންކަމެއް ދެއްާވަފއި 

 އި،ހިމަނަގައި . އެހެންީވމާ، މި ރިޕޯޓުަވނީ ރައްޔިތުންނަށް އަރުާވފަ ެވސް މަނިކުފާނަށް ،ެވސް  ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަދި ކުރިއަްށ  .ހާސިލުަވމުންދާކަން އަުޅަގނޑަްށ ަގބޫލުކުރެޭވ މަޤްޞަދު އަދި ދިރާސާކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަުކެގ

އެްއ ތަޞައްލީ މީެގން ކަން ނެތި ުއޅޭ ޢާއިާލތަކަށް ބޯހިޔާަވހި ،ިއާވެވސް މާލޭެގ ައދި ރާއްޖޭަގިއ ތޮއްޖެހިފަ އޮތް ތާނަގއި

ަވރަށް  އްރިޕޯުޓ ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަޝުކުރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. .ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ލިބިެގންދާނެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއެޔެގ  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ . ނީހުއްޓާލަމި ރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެން މެންދުރަށް ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެޝުއާދެ! 

ލިޔުން ދެިވފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް އޭެގ  ަގއިެވށިފަހި މާލޭެގ ޕްރޮްގރާމް ،ރިޔާސީ ބަޔާންަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ަވނީ

މިހާރު   .ނޑުމެންެގ މެންދުރުެގ ަވުގތު ޖެހުނީ. އަޅުަގޙައްޤު ލިބޭނެ ކަމަށް އަނެްއކާެވސް ޔަޤީްނކަން އަުރާވފަ

އެނބުރި  ެކއުމަށްފަހުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ،ަގނޑުމެން މި މެދުކަނޑާލަނީ މެންދުރަށް. މެންދުރަށް ފަހުގައިއަޅު

 މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންފައި ތިއްބެިވ ތިން ިއއްޒަތްތެރި .ެވސް އަންނާނީ މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށްއަނެއްކާ 

ތަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ނޑު ެއނބުރޭނީ އެޖެންޑާެގ އެހެން އައިޓަމުމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުުވމަށްފަހުގައި ައޅުަގ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 {އަށް 13:06އިްނ  12:28 :ކޮޅުސްަވުގތު ހު}

 ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު(ރައީސްމަޖިލީުހގެ  ؛ވީންނެތުގައި އިސަ)ރިޔާ
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  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން

 ،ސްކުރަމުން ެގންދެުވނީމަޖިލީސް ފެށީ. ބަހު ދުރަށްފަހު އަނެއްކާއަޅުަގނޑުމެން މެން .ލައިުކމްޢަ ` އަްއސަލާމް

އަުޅަގނޑު މިހާރު މި   .8.4ޮގތުން އޮތް ަގރާރު. އެއީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ެވށިފަހި މާލެ ޕްރޮްގރާމާ ުގޅޭ

 ށް.ޚައިތަމަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކުނު މަްއޗަންޮގޅީ އަރުަވނީ ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު ންޮގޅީމައްޗަ

މާލެ  ެވށިފަހި ،ެގންދަނީ ބަހުސްކުރަމުން މި ަވުގތު އަުޅަގނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ! މި

ބޯހިޔާަވހިކަން  ށްރާތްތަކަުގޅިފަޅުން ބިން ަގނެފަިއާވ ފަ އި،ލެއިްނ ބިންދޫކުރެޭވ ފަރާތްތަކާ ެގ ދަށުން މާޕްރޮްގރާމު

ޤައުމީ ތަަރްއޤީއާއި ތަިރކަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނިންމި ޮގތުެގ  ،ޮގތުން ުހށަހަޅާ ަގރާރު ުގޅޭ މާހަމަޖެއްސު

ފަޅު ޕްރޮްގރާމް ުގޅީ ެވސް ޙަޤީޤަުތަގއި ،ާވހަކަައކީ ނެލެޭވއިައޅުަގނޑަށް ދަންނަވަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، . ށްރިޕޯޓަ

 ، ފެނިފައި އޮތް ކަމަކީ ށްއަުޅަގނޑުމެްނނަ ކަމުގައިންމެ ބޮޑު ބޭނުމެއް އެެގ މުެވށިފަހި ޕްރޮްގރާ، ށިފަހި ޕްރޮްގރާމްެވ

 .ގައި ޕާކިންގ ސްޕޭސް ހަދާލުންއެ ތަނު .ންަގހެއް ޖަހާލު ަގއިބިން ހުސްކުރުން. ބިން ހުސްކޮށްފައި އެތަނު އިންމާލެ

ަތޢާރުފުކުރެއްީވ. ނަަމެވސް، ށް އަާރއްޖެ ރޮްގރާމް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްައސްލު ެވށިފަހި ޕް އެކަހަލަ ބޭނުމަކު

އަނެއް ބަޔަުކ  ،އް ނޫން. އެތަނުން އެއް ަބޔަކަށް ޯގިތ ލިބުމަށްފަހުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ އެ މަންޒަރެ

ސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ ފެނިެގންދިޔައީ. ީމެގ ސަބަބުން އަ ިވއްކާލި ތަން  ށްބަޔަކައެހެްނ  ދޫކޮށްލި ތަންކޮޅު

ކެއް ޢާއިލާަތކުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފެނިފައި އެބަހުރި ަވރަށް ބަިއަވރު މައްސަލަތަ ،ހުރިއެބަފެނިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޫނިއްޔާ ާގތްތިާމެގ ބަަޔކު އެެހން ،ތަން ަގންަނންެވެގން ތިާމެގ މީހުން އެ ،ތަން ބޭނުންެވެގން ތަން. އެދިޔަ ޖެހިެގން

ތަޅާފޮޅުމާ ހަމަ  ،ޖެހިމައްސަލަ ަވރަށް ބޮޑަށް  ަގއިތެރޭާޢއިލާ ެވެގން ކުރި ަމސައްކަުތެގ ތެެރއިން މުޅި އެތަން ހޯދަން

ކުެރިވެގންާވނެ ކަމެއް  . އެެހންީވމާ، ެއްއޮގތަކަށް ެވސް ެއއީކީފެނިފަތް ތަްނ ެވސް އެަބއޮތް އޮހަމައަށް ޮގސްފައި 

  . ެވށިފަހި ޕްރޮްގރާމު ފަކޮށްލާހަލާކުހަމަ އޮތީ  ރާމް އެއްކޮށް އެެވށިފަހި ޕްރޮްގ .ނޫން. ކޮށްެގންާވނެ ކަމެއް ނޫން

ޭއެގ ސިލިޕްކޮޅު ދެިވފައި ތިބި  ،ދައްކަމުންދާ ާވހަކައަކީ ުޅަގނޑު މިއަ އޮތީކީ. އަނެއްާކެވސް ބޭނުންާވ ޮގތެއް ނޫން އެ

ންނަށް ަވރަށް ަވރަށް ރަނަގުޅ ބަޔަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ބިން ކަނޑާފައި ދޭނަމޭ. އާދެ! އެ ބޭފުޅު

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އުއްމީދުތަެކއް ލިބިެގން އެ ދިަޔއީ. ދުތަެކއް އެ ދިަޔއީ ލިބިެގން. ަވރަށް ފޮނިއުއްމީ

މޭ. ދޭނަމީހުންނަށް ެވސް އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ ޙައްލެއް ހޯދައި ފަޅު ޕްރޮްގރާމުުގޅީ ،މީހުންނަށްއެަބއި ،ިވދާޅުެވަފއި އޮތީ

ތިބި މީހުން  ޯގތި ނުލިބި އަނިޔާ ލިބިފައި ނޫނިއްޔާއެހެން ،ނުލިބި ތިބިރޮްގރާމުަގއި ފަުޅ ޕްުގޅީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއ މީހުން  ށްަވއިަބރ ްގރޫޕެްއ އިނދޭ. އަުޅަގނޑު ޭއެގތެެރއަނޫނީ އެހެން ެއއް،ންނަ ވައިބަރ ކޮިމއުނިޓީހަދާފައި އޮ
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ންެގ ކަންބޮުޑުވންތައް އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. ެއ އެ މީހު .އެ މީހުންެގ ކޮންސަރންތައްއަުޅަގނޑަށް ފެނޭ . ލާފައި އިނދޭ

އިދިޮކޅަށް ެވސް ދައްކާ ާވހަކަތަްއ  ާވހަކައަކީ ސަުރކާރާ ،ފަހަރު އެ މީހުން ބައެއް. މީހުން ދައްކަމުންދާ ާވހަކަތައް

މީހުންނަށް ދޭށޭ. ެއ ެއ މީހުންނަށް ޙައްުޤ ހޯދައި ،އެ މީހުން މި ދަްއކާ ާވހަކައަކީ  ގައިފެނިެގން އެބަދޭ. މީ ށްއަޅުަގނޑަ

 އެހެންނޫނިއްޔާ  ،އަކީ ބިްނ ަގނެފަިއ ތިބި މީހުންާވހަކަ  ؛ެގެއ ޕްރޮްގރާމު ަވރަށް ބޮުޑ އަނިޔާަތކެްއ ލިބިފައޭ ހުރީ. 

މާ، ެއ ެވސް ނެތް ކަމަށް ަވނީ. އެހެންީވ ބަޔަކު މިހާރު ދުނިޔޭގައި ކޮށްފައި ތިބި މީހުންެގ ތެރެއިން އެއްޚަރަދު

ދަންނަާވލަން މިއާއެކު ައޅުަގނޑު ޙައްޤު ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ ށްނައެ މީހުން އަށް އަނިޔާލިބިފައި އޮތް މީހުންނަށް

ނޫނީ މާލެއިން ބިން ލިބެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޓަރ މާލެއިން އެހެންރޭްގއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާލެ މީހުންނަށް  ބޭނުން

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވީނ އެޕާޓްމަންޓެއް ެވސް ނޫން.  އޮތީ.  ފްލެޓެއް ނޫންކަމުގައި މިބޭނުންަވނީކީ ާވހަަކއަކީ

 ލިބެންާވނެ ކަމެކޭ. މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނޭ. ތަން  ހަމަ ބިމެއް. އެހެންީވމާ، އެއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ

ަވރަްށ ެއއީ  . އަދިކޮށްފަދައުރުަގއި ތަންތަން ދޫތެރޭ ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް އެބަހުރި މިދިޔަ . އަތޮޅުހެއޭލިބެންޖެ

ފަހުގައި ކެނޑިނޭޅި ައުޅަގނޑަށް ކޯލްތައް އަންނަން ިއއްޔެ ރިޔާސީ ަބޔާނަށް .ކަންތައްތައް ެވފައި ހުރިފުން ސާނާއިން

ންނަށް ބި މީހުެއ ބިން ކޮންއިަރކުންތޯއޭ ފްލެްޓ ނަާގފަިއ ތި ؟ފަުޅ މީހުންނަށް އޭތި ލިބޭނީކޮންއިރަކުންޯތއޭ ުގޅީ .ފެށި

ީވހާެވސް ައަވހަކަްށ  ން.ދެންނެިވަގނޑު އަޅު  އަރިހުގައިެގ އެ ބޭފުޅުން ؟ކޮންއިރަކުންތޯޭއ ބިން ލިބޭނީ ؟އޭތި ލިބޭނީ

އަޅުަގނޑުމެންެގ ަސރުކާރުން އެ ކަންތައް ކޮށްދޭނަމޭ. މީގައި އަޅުަގނުޑ  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނުޑމެން

ށް އަކޮމިޓީ ފަްށފަށުން އަޅުަގނޑު  ،ބެއްެލީވީތެވމިކަން ސްނަްނަގަވިއެގން މި ކޮމިޓީން އި ،ދަންނަާވލަން އޮތް ާވހަކަައކީ

އަިދ  ،ެގ މީހުންނަށް ެވސްފަޅު ޕްރޮްގރާމު ދަންނަަވން. އަދި ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ުގޅީޝުކުރު

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. .ލަންުޅަގނޑު ނިންމާއޭެގއިތުރުން ބިން ލިބެންޖެހޭ ބަޔަކަށް ލިބޭނެކަމުެގ އުއްމީދުަގއި އަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އަރުަވނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތ

 ށް. ސަނީފަهللا ޢަބްދުމެންބަރު 

 

 އްެކުވން:ާވހަކަދެ ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އަހަރު  18 ، ެވސް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރަކަށް ީވ ނަމަެވސް`. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑަކީ

ކުރި މީހަކީމު. އަށް ހިޖުރަދިިރއުޅުުމެގ ބޮޑު ަބއެއް ހޭދަކޮށްފައި ިތނަދޫ އިއަހަރު މާލެ ރަޖިސްޓްރީަގއި މާލޭަގ ިވހިނޫނީ 

. ގައި އަޅުަގނޑަށް ޯވޓުެލެވމުންދަނީއެ ދާއިރާ .ންނަނީއަުޅަގނުޑެގ ރަޖިސްްޓރީ އޮގައި ިވލިމާލޭ ،މާލޭެގ ރަޖިސްޓްރީގައި

އެހެންނަމަެވސް، އަޅަމުންދަނީ.  މިހާރުެވސް .އަށް އަުޅަގނޑަށް ޯވޓު ލެެވމުންދަނީއެހެންނަމަެވސް، ިވލިމާލޭ ދާއިރާ
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 ޖެހުނު ހާލަތުން ެގދޮރުެވިރކަމެއް ނގައި އުޅެންީމހަކީމު. މިތާހަތަރު ކަށިމަތި ެވސް ތިނަދޫ  ،އަޅުަގނޑަީކ އުފަން ތިނަދޫ

ެއއްެވްސ  ،މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖޭެގ އެްއެވސް ރަށެްއަގއި  ،އެހެންނަމަެވސް. ހޯދުމުެގ ބޭނުމުގައި އަުޅަގނުޑ ކުރި ކަމެއް

  . ތިބޭކުދިން  ތިންެވސް  ނޯންނާނެ. އަޅުަގނުޑެގއެްއެވްސ ތަނެއް  ،ފްލެޓެއް ،ތަނެއްަގއި އަުޅަގނުޑެގ ެވްސ ބިމެއް

. ށްރުފިޔާެގ ކުއްަޔކަ ީވސް ހާސްންސަފަ  ދަނީ ސް ބަލަމުން މިެވ މުސްކުޅި މަންމައަކާއި ބައްަޕއެއް މިއަދު

ފްލެޓް   ،ބަޔަކަށް ޯގތި ދީ ން ފަޅުއުޅެނީ އެ ާވހަކަެއއް ނޫނޭ. އެއީ ުގޅީ އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ބުނެލަން މި 

ެގއްލުމުެގ  މީހުންނަށް އެ ،ކުރުާމއިތްމީހުން ސަލާމަ އެން އެ މީހުން އެ ނިކަމެތި ހާލު  ،ލާރި ދީ އެ މީހުން ަގންނަން 

ޯގތި ދެެވން.  ންއްދުހަސަރަ މީހުންނަށް މާލޭ  ޖެހޭ އެެގއްލުމުެގ ބަދަލެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ބަދަލުދޭންޖެހޭ.

ނޫނީ  ،ންދިމާލުން ޯގތި ދިނުމަ ންނަށް ޯގތި ދެެވްނ އޮތް ދިޯގތި ދޭން ކަނޑައަޅާަފއި ނޫިނއްޔާ ޯގއްޗަށް ލާިރ ދެއްިކ މީހު

 ން ދިންމާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ބި ،ެވށިފަހި ޕްޮރްގރާމުެގ ދަށުން ބިން ދީ ،އެހެންނަމަެވސް ފްލެޓް ދިނުން.

އެކު މި  ފާށް މާަވރަ .ކޮށް މާލޭެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްޞަޚާއް ،ތްެތރި މެންބަރުންނަށްހުޅުމާލެއިން. ބައެއް އިްއޒަ

ބިްނ  ނަށް އަުޅަގނޑުމެން ޯގތި ދިީނ ދައުލަތުން ނުހަނު ބޮޑު ައުގގައި ބިން ިހއްަކއިެގންބޭފުޅުން  ންނަަވން. އެާވހަކަ ދަ

 ކަމެއް ނޫން ރާއްޭޖެގ އެްއެވސް ފަސްަގނަޑކުން ހިްއކާ ބޫލުކުރާ ަގން އެްއެވސް އުސޫލަކުްނ ދީެގން. ައޅުަގނޑުމެ

އެކު އަުޅަގނުޑ ހަމައެއާކަމެއް ނޫން. ބޫލުކުރާ ަގނުޑމެން ރެޭވނެ އުސޫލު އެއީ އަުޅަގބިމަކުން ހިލޭ ބިން ދޫކު

ދަތިހާލުން  ބޭފުޅުންނަށް އުޅެމުންދާ   ދިނީ އެބޭފުޅުންނަށް ނަތީޖާއަކީ ެގދޮރު އެ ؟ނަތީޖާއަކީ ކޮބަިއތޯއޭ ؛ދަންނަަވން

ެރއިން ތި ދިން މީހުންެގ ތެހި ޕްރޮްގރާމްެގ ދަށުން ޯގލައެުކ ހުޅުމާލެއިން ެވށިފަޖުމު ،މަށް. އެހެންނަމަެވސްކުރުސަލާމަތް

ން މިއަދު ެވްސ މީހު މީހުން ފިަޔަވިއ ދެން ތިބި އެންމެންެގ ޯގތި ހެދީ ކޮންެމެވސް މަހުޖަނު ބަޔަކު. ހަދަިއެގން އެ 10

ހެދި މީހުން.   ،ޔަށް ހުރީ ކުއް އެނޫން ހުރިހާ ތަންތަނެއް ދީފައިހާލުގައި. ދަތިއެއްަގއި. ހަމަ އުޅެމުންދަނީ އެންމެ ފްލޯ

މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީަގއި ޖެހި ޯގިތ  150ެގ ަބއިެވިރިވ މީހުްނެގ ތެރެއިްނ ފަހި ޕްރޮްގރާމުެވށި ؟ތޯ ނަތީޖާައކީކޮބައި

ހާލުގައި އުޅެން ަޖއްސަްނ ދޫކޮށްލަނީތޯއޭ އަޅުަގނޑުެގ  ހަަމ މި ،ދީ ެވސް ޯގތި މި މީހުންނަށް އަނެްއކާ ނުލިބި އެބަހުރި.

ައކަފޫޓުން މަތީ   200ޫނން.  އެހެނެއް  ؟މަށް ޓަކައިމިކަން ކުރު ރި ޮގތަކީ އެންމެ އިންސާފުެވއީތޯޭއ މި ސުާވލަކީ.

އޮންނަ  އަކަފޫޓު 50، ޓުައކަފޫ 15، އަކަފޫޓު  13ންަނމަެވސް އެހެ ؛މީހުންނަށް އޭރުެގ ެވސް ހެދި ަގާވއިދުެގ ތެެރއިން

ދޭންޖެހޭނީ   މީހުންނަށް އެ ނޫން. ބޫލުކުެރޭވނެ އުސޫެލއްަގ މީހުންނަށް ޯގތި ދިނުމަކީ އެީއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސިނކުޑި

 ؛ އުސޫލަކުން، ހަމަހަމަމީހުންނަށް އެަކންތައް ކޮށްދޭންޖެހޭނީ. އެހެންީވމާ އެ ުއސޫލުން އެ ،ދީ ފްލެޓް. ފްލެޓު

ން ްތ ބިންތައް. ތިނަދޫހިއްކާަފއި އޮ ންނާނީހުެއއީ ތިަނދޫގައި ެވްސ  ؛ދައުަލތުން ޚަރަދުކޮށްެގން ،ހިއްކާފައި އޮތް ބިމެއް 

ދުނިޔޭެގ  ؛އި ތަނެއްަގ ސާބަހަށް. އެނުާވނެ ހިލޭސާބަހަށް. މާލެއިން ެވސް ދީެގން ހިލޭނުާވނެ ޯގތި ދެިވެގންެވސް

ރެއް ނުދެޭވ. ހިލޭ ނުދެޭވނެ. ބިމަކީ ިވްއކާ ެއއްެޗއް. ތި ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް ހިލޭ ޯގިތެގދޮމިއަށްުވރެ މާ ބިން ބޮޑެ

ދުކޮށްފައި މި ޮގތަށް ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ެއއްެވްސ ްނެގ ފައިާސިއން ޚަރައަުގޮކށްފައި ރައްޔިތުނެ. ބިމުެގ ައގެއް އޮންނާ
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ފަށް އެދެމުން  ބޭފުޅުނެްގ ކިބައިން މާ ތަށް ޓަކައި ެވސް މާލޭނިހާޔަ، ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންީވމާަގޮގތަކަށް 

މާޭލގެ ޭވ ކަމެއް. އެއީ ޭއެގ ެގއްލުން ދެބަޔަކަށް  ަގނުޑމެން އެއްޯގިތ އެޮގތަށް ދިނުމަކީ ައޅު ،އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ

އެއް ނޫން. އެހެންނޫނިްއާޔ ަސލައްޔާ ޯގތި ދިނުމުެގ މައްނަށް ޯގތި ދެޭވ ކަމަށް ެވްއޖެންރައްޔިތުންެގ ތެެރއިން އެންމެ

 ލު ަވރަށްއަުޅަގނުޑެގ ޚިޔާ ށް ންތަކަމި ުހށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅު ަވކި ަބޔަކަށް ޯގތި ދިނުމުެގ ެއއްެވްސ މާނައެއް ނެތް.

 ޝުކުރިއްޔާ.ތު. ބޮޑަށް ތަފާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،އަރުަވނީ ރުޞަތު ފު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި

 .އަށްމުޙައްމަދު ރާޢީ

 

 ުވން:އްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްކެ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަ

 ، ލިބިނު  ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މާލޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓުގަ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު  `. ޝުކުރިއްޔާ

 ،ސަބަބަކީކޮށް ހުޅުމާލެއިން. ޞަ އްދުން. ޚާއްހަނުާވނެ މާލޭެގ ސަރަ ރައްޔިުތންނަށް ފްލެޓް ލިބިެގންްއެގއެްއެވސް ދިމާލެ

 ފައި އެބަޖެހޭ ރަށްރަށުެގ ެވސް އުޅޭ ބޭފުޅުންނަށް އެ ިވއްދާ ހަމަ އެއާ ،އިފަޯހދައިދީޮގތްތަކެއް ށް މީހުންނަ އެ

 ؟ށް ނިމުން އަންނާނީޚަތާރީ މި ،ކުަރން. އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ ރަށްރަށުން ޯގތި ދޫ އެ ،ެވސް ފްލެޓް ެއޅި  ކުގައިރަށްތަ

 ކެނޑޭނީ. ބިން ެގދޮރު ؟ޭވނީެގދޮރު ދެހުޅުމާލެއިން ރާއްޖޭެގ  ،ކިތައް ީމހުންނަށްތޯއޭ މާލެއިން ،ކޮން ދުަވހަކުތޯއޭ 

ެގން އުޅޭ ބޭފުޅުން. ެއްއޗެހި ނުލިބި ތަކުގައި ބިންތަކާގައި ްގރޫޕުއާކެނޑޭނީ. އަުޅަގނޑަށް ެވސް ފެނޭ ސޯޝަލް މީޑި

  ތިބީ. ދެން އެޑިޕޮޒިޓް ނަާގަފއި ދޫކޮށްލާފައި ،އަތުން  ލާރި ނަާގފައި ެގސަރުކާރުން ެވސް ުގޅީފަޅު ބޭފުޅުން

މާލީ ބަދަލު ެވސް އެބަ  ނަމަ،ަވދެޭވނެ ުދަވްސ ނޭނިގެގން. ުނަވދެޭވ ފުޅުންނަށް ބޭ އެ  ،ޅެނީ އު ނަށް އެބޭފުޅުން

ދިޔަިއުރ ކުރެިވެގންމިފަހަރު ބަޖެޓު ؛ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ކުިދކުދި ރަށްތައްަގއަުޅަގނޑު  ،ދޭންޖެހޭ. ދެން ހަމަ މިޮގތަށް 

ަގއި ބަނދަރު ހެނދުން. ކޯޓު އެޅުްނ، ާވ ރަށްރަށުްނ ހަމަނުމީހު 100 ، ރަށްރަށުަގއި މީހުން ހަމަނުވާ  100ެވސް 

ޮގުތަގިއ މިކަން އެބަޖެހޭ . އަުޅަގނޑު ެދކޭ. މިއީ އަސްލު މައްސަލައަކީމިޮގތަށް އެބަހުރި ޖެހިފަ ؛ހޮސްޕިޓަލް އެޅުން

ށުެގ ތިބޭ އެރަ ،ށަކަށް ބަދަލުާވށޭ ބުނީމާތިބީ މިހާރު އެހެން ރަ ހަމަ ކަލޭމެން ތި އެހެން އުސޫލަކުން ބަދަލުާވްނ. 

ދިމާއަށް ބަދުބަސް ބުނާނެ.  ާދއިރާއަށް ނިސްބަްތާވ މެންބަރާ  މީހުން ެވސް ސަރުކާރަށް ނޫނީ އެ 70އެ  ،ޔިތުންރައް

ރަށަށް އަރައިެގްނ ެވސް ނުާވނޭ. ސަބަބަކީ އެޮގތަކަށް ނޫން އެ އުސޫލު ެގންުގޅެންޖެހެނީ. އަޅުަގނުޑ  މި ،ބުނާނެ

އަޅަން. އަޅާފައި އަތަށް ފައިާސ  ހައުސިންގ ޔުނިޓުއަޅަން.  ލެޓުއެބަޖެހޭ ފްރަށުގައި ބޮޑެތި ރަށް  ޮގުތގައި ބިންދެކޭ

އޭެގ ސަބަބުން އެއްކަލަ ރަުށަގިއ . މީހުން ބަދަލުާވނެ ަގއި ދިނީމަ ދެން އެހެޔޮަވރުެގ ބަދަލެއް ފައިސާެގ ޮގތު ،ދިނީމާ



70 

 

ބޮޑުެވެގންދާނެ. މި   ންގ މާރުކާރުެގ ސޭިވހޭނެ. ސަނުޖެސަރުކާރަށް އަޅާަކށް ، މި އެއްޗެހިއާއި ބަނދަރާއަޅާ ނަރުދަމާ

 ؟، މާލެ އައިސް ކޮންތާކުތޯ ނިދަނީކަންތައް ެގންނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ ކަލޭމެން ދާށޭ، މާލެ އަންނާށޭ ކޮންސެޕްޓަށް މި

 ރުކާރުެގހަމަ ސަ ،ހައުސިްނގ ޔުނިޓާ، ާމލީ ބަދަލުެވރިކަމާއި، އެހެންީވމާ ؟އިތުރު ރަށަކަށް ޮގސް ކިހިެނއްތޯ އުޅެނީ

ެއއްޗެިހ  ތަކާަވރަށް ރަނަގޅު އިސް ނެްނެގުވެމއް، ފްލެޓުެގ ރަީއސް .ަވރަށް ރަނަގޅު ނަގޅު. ަރއީސް ސިޔާސަތު ރަ

ުއޅެނީ ެވސް.  މިއަދު އެންެމ ބޮޑަށް އެ ފްލެޓްަތއް ބޭުނންެވެގން އެ ،. ފްލެޓް ދޮންެބ ކީ މީހުންއީޔައަޅަމުންދި

ކޮށް މާލޭެގ ަރއްޔިތުން ޞަާޚއް ،ަގއި މާލޭެގ ރަްއޔިތުންނަށްކުރާ ޮގތު ބޫލު ަގަގނޑު ލެޓްތައް އަޅަްނީވ. އަޅު ، ފްއެހެންީވމާ

ތައް އެަބ ދެެވންޖެހޭ. ހަމަ އެާއިއއެކު ސަުރކާރުން ހަމަ ޅުމާލެއިން ްފލެޓުހު މާލެއިންނާއި ،ކަމުަގިއ ބުނާ ރަްއޔިތުންނަށް

މާލޭަގިއ  ،ހުޅުާމލޭގައި އެިޅޔަސްމަކީ. އެޅު އް ފްލެޓުޚަރަދުކޮްށެގން ކުާރ ކަމެމާިލއްޔަތުން  ،ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްެގން

ންމެ ޭބނުންެވފައި ތިބި ރަށްރަުށެގ ތެރެއިްނ އެ، ހަމަ އޭެގއެހެން ދިމާލެއްަގއި ެއޅިޔަސް. އެހެންީވމާ  ،އެޅިޔަސް 

ޖެހެނީ.  ކުރަން މިަގިއ އިސްފަސްތެރޭ ލިބެންޖެހޭ. އެކަމަކު މީެގ ތަކުން ފްލެޓުބޭފުޅުންނަށް ެވސް ހަމަ ެއ ފްލެޓު

ރަެށއްެގ ރަށްެވހިންނަށް އިސްކަންދޭން އެބަޖެހޭ.  އެ ،ރަށެްއަގިއ އުޭޅ ބޭފުޅުންނަށް ންޖެހޭއިރު ހަމަ އެސްކުރައިސްފަ

އަުޅަގނޑު ރަށްަރށުެގ ރަްއޔިތުން ނިކަމެތިާވ ާވހަކަެއއް ނޫން.  ،ެވފައި  ރަނަގޅުށްމާލޭ ރަްއޔިުތންނަ ،މާނަައކީ އޭެގ

އަދި   ،ެވްސ މިޮގތަށް ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައި ތިބޭ ބޭފުޅުންންދެ ؛އާޅާއި، ހުޅުމާލެލުކުރާ އުސޫލަކީ ުގޅީ ފަބޫަގ

މި މީހުންނަށް ޮގތެއް  ؛ ދަފްތަރުގައި ތިބޭ ރެފިުއޖީންޞަމާލޭ ޚާއް  ތިބޭ ރެފިއުޖީން،ތަރުަގިއ ކޮށް މާލޭ ދަފުޞަޚާއް

 ޖީންެގ ޮގތުަގއި.ފިއުޮގތުަގއި. ެއކަމަކު ރެ ރާއްޖެޭގ ރައްޔިތުްނެގ ޅެނީއު މީހުން އެ އެ ،. ސަބަބަކީހަދަން އެބަޖެހޭ

ރެިފއުޖީން  މި ،ަކއެއް އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ކުރިން ެވްސ ދެންނެިވ ާވހަހަދަން ޮގތްތަކެްއ  ، ިމއަށްއެހެންީވމާ

އޮންަނ މާލޭަގއި  ެވސް ަވރަްށ ހެޮޔ ބަދަލެއްން ތަރު ޖެހޭ އުެވން. މިއިދަފު ން އެބަޖެހޭ ރާއްޖެިއން.ނައްތާލަ

މި ިސޔާސަތަކީ ރަނަގޅު ކަމެއް.  .ބޫލުކުރަނީަގްށ އަންނާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ކަމުެގ ކަންތައްތަކަރަށްެވހި

، މިހާރު މިތިބި ެގއްލުންެވފަިއ އެހެންީވމާ އަޅަންޖެހޭ. . ފްލެޓުއަޅަންޖެހޭ ސިންގ ޔުނިޓުެގދޮރުެވިރކުރަން އެބަޖެހޭ. ހައު

މާލޭަގއި ނުލިބޭ ބޭފުޅުންނަށާއި،  މާލެއިން ފްލެޓުއަިދެވސް ހުޅު ،ށާއިއުޅޭ މީހުންނަ  މިފަުޅަގއި ުގޅީ ނަށާއި،ތިބި މީހުން

އްލެްއ ހަސަރުކާރުން ީވހާެވސް އަަވަހކަށް  ަސރުކާރުން، މިކަންތައްތަކަށް  މިއެއް ކޮޓަީރަގއި ނިދާ ބޭފުޅުންނަށާއި، 

 ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ތެރި ރައީސްޔާ އިްއޒަތްބޮޑަށް ޝުކުރިއް  ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ެއދެނީ. ަވރަށްެގނެސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ ނަންބަރުެގ  3ެގ ނަ މާއްދާެގ )ހ(ަވ 87ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

  ފް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީެކލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ންމާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގތުެގ މަތީ އެ ،ދަށުން

ފަޅުން ބިންަގނެފަިއާވ ުގޅީށުން މާލެއިން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި، ެވށިފަހި މާލެ ޕްރޮްގރާމްެގ ދަ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ
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 1:30ަވނަ ކިޔުން މި އިއްުވނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  3މިހާރެުގ ޮގތުން  ުގޅޭ ރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ހަމަޖެއްސުމާފަ

 . ނަންން އަުޅަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމާޮގތު ުގޅޭ މި ަގާރރާ ،ގައި ޯވޓަށް އަާހއިރު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،ނުންއަށް ިދޔުމުެގ ކުީރގައި ދަންަނާވލަން ބޭ 8.5އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  -{ 8.5}

ަގއި.  1948ށް މިނިަވންކަން ލިބުނީ ސްރީލަންާކއަމިއަަދކީ ސްރީލަންާކެގ މިނިަވން ުދަވސް.  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ހަމައަށް ސްރީލަންކާެގ  އ1972ާއިން ފެށިެގން އައިސް  1948 ،ސެނެނައިކަ. ެއއިރުަގއި އެސް.ޑުަވޒީރަކީ ޑީފުރަތަމަ ބޮ

ަގިއ ސްރީލަންާކ  1972 ،ެގ އެންމެ މަތީ ެވރިޔާ. އެހެންނަމަެވސް މެ މަތީ ެވިރޔާައކީ ޮކމަންެވލްތުއެން

ތަށް ބޭފުޅުންެގ ރަށުގައި ހުންނަ ޮގ ތީ ެވރިޔާ އެބޭފުޅުންެގ އެންމެ މަ ުގިޅެގން އެ ބަދަލުުވމާ ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް

 ،އަދި ސްރީލަންކާެގ ަރއްޔިތުންނަކީ ،ންކާެގ ަރއީސުންނާއިސްރީލަންކާެގ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރުނާއި، ސްރީލަ  ހަމަޖެހުނީ.

ން މިއަދު އުމު. އަޅުަގނޑުމެޤަ ޓެރިއްރައްޔިތުން. އަވަ  ޓެރި އްއެންމެ ާގތް ުގޅުމަކުން ުގޅިފައިާވ ައވަ  ދިެވހިންނާ

ޒަތްތެިރ އެއީ ތި ިއއް ؛މިނިަވން ދުަވހުެގ މުނާސަބަތުގައި އެ ަރށުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއި ސްރީލަންކާެގ 

ެގ ހުރިހާ އެ ރަށު  ،އްޔިުތންނަށާއިއެ ރަުށެގ ހުރިހާ ރަ އަމިއްލަ ނަމުަގއިމެންބަރުންެގ ނަމުގައާއި އަިދ އަޅުަގނޑުެގ 

ލް ބަޕްލިކް ފައިނޭންޝަ -8.5އެޖެންޑާ އައިޓަމު )ަވުގތުޮކޅަކަްށފަހު( ަވން. ދަންނަ ބާ ޙަހަނު މަރުެވރިންނަށް ނު

 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2017އަދި  2016، 2015، 2014ން ޕްރޮޖެކްޓް ނިސްޓްރެންތެ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމު

ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ  ،އްވައިެދއްާވނީ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުޮގތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ ،ހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްާވނީ ފުކުރައްާވ! މި ިރޕޯޓް މަޖިލީނޫން މާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 ރިޔާޟް.هللا ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ހަކަެދއްެކުވން:ރިޔާޟް ާވهللا ންބަރު ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެ

ނިން ސްޓްރެންތެ ރައީސް. އާދެ! ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމު ިއއްަޒތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ`. 

 އި ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވ 2017އަދި  2016، 2015، 2014ޓް ޕްރޮޖެކް

ން މަތީ ޮގުތެގ ގައި ާވަވނަ މާއްދާެގ )ޅ(  98 ެގ2010ލީހުެގ ަގވާއިުދެގ . ރަްއޔިތުން މަޖި ރިޕޯޓްޮގތުެގ ނިންމެިވ

ންޖެހޭ ޅައަ  ،ތައް ދިރާސާކުރުމާއިޓްނެރަލްެގ އެިކއެކި ރިޕޯމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މަސއޫިލއްޔަުތެގ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެ 

ޕަބްލިކް  ،އެޮގުތން މި ރިޕޯޓަކީތަަކށް އެންުގން ހިމެނޭ. ބެހޭ އިދާރާ ލަތުެގ ކަމާއު ދަ  ،ފިޔަަވޅުަތއް ފާހަަގކޮށް

 ަވނަ 2017، އަދި 2016، 2015، 2014ނިން ޕްރޮޖެކްޓް ތެސްޓްރެން ސިސްޓަމް ޓްންލް މެނޭޖްމަޝަފައިނޭން

ން  ޮގތުން ކޮމިޓީ ބެހޭ ކުރައްވައި ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕޯޓެެވ. މި ރިޕޯޓާސާ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާޓްއަހަރުެގ އޮޑި

ލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް   ަފއިނޭންޝަ ޕަބްލިކް ،ކޮމިޓީން ނިންމާފައިަވނީ ލާނަން.އިޑު ދަންނަަވނިންމެިވ ޮގތް ައޅުަގނ

ގައި ފާހަަގކުރަްއާވފަިއާވ ަވނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު 2017، 2016، 2015، 2014 ޕްރޮޖެކްޓް ނިންސްޓްރެންތެ
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ލަފާފުޅުދެއްާވފައިާވ  ނެރަލްޓަރ ޖެކުރަްއަވން އޮޑިއެކަން ިއޞްލާޙު ،ޮގތަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަުގގައި ތަުކރާރުނުާވނެ

މަޤްޞަދު ހާސިލުާވ ޮގތަށް ޕްރޮޖެކްޓް   ެގޕްރޮޖެކްޓު ،އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެންެގުވމަށާއި ށް އިޞްލާޙުކުރެްއުވމަށްޮގތަ

 ،ރިހަމަކުރުމަށާއިތެރެއިން މަސައްކަތަށް ފު ެގޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެިޅފައިާވ ބަޖެޓު ،މަސައްކަތް ކުރިއަްށެގންދެުވަމށާއި

ދަ ބަލުގައި މިފަ ޤުއަދި މުސްތަ ،އެރުުވމަށާއިެގ ކަންކަން ނިންމުމަށް ލަފާނޑައއެޅިފަިއާވ މުއްތަދަްށ ޕްރޮޖެކްޓުކަ

 އެ ނުދިނުމަށް ކަންަތއްތަްއ ތަކުރާރުިވޔަތައް ކުރިއަްށެގންދަާވއިރު އެ ރިޕޯޓްަގއި ފާހަަގކުަރއްާވަފއިާވޕްރޮޖެކްޓު

މެދު ޮގެތއް  ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތަކށް މި ރިޕޯޓާއިއް  ،. ީވމާެގުވމަށޭމިނިސްޓްރީއަށް އެން 

ތިޔަ  ޓް )ދ( ެގ ދަށުން މި ރިޕޯ ަވނަ މާއްދާެގ 112އްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ނިންމަވައިދެްއުވމަށް ޓަކައި ރަ

 ތެރި ރައީސް.ޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަ

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

. ށްެގ ބަހުްސެގ ަވުގތަޓުލަީނ ރިޕޯއިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުަވ

ެއ  ، ނަންބަރުެގ ދަށުންަވނަ 3 ެގ)ހ( ަވނަ މާއްާދެގ 87ާވއިދުެގ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ްއާވ! ފުކުރަމާ ؛ޮގތުން ުގޅޭ ޮގތުެގ ރިޕޯޓާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ،ންޮގތުެގ ަމތީ ާވަގއި  މާއްދާެގ )ށ(

ތުން ޮގ ުގޅޭ ހެޅުއްިވ ރިޕޯޓާމިހާރު ޯގސްކޮށް އަޅުަގނޑަށް ދެންނެުވނީ. މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދެންމެ ހުށަ އަޅުަގނޑު

 ުތކޮަޅކަށްފަހު(ޯވޓަށް އެހޭނެ. )ަވުގ  ޯވުޓެގ ަގީޑގައިށްންމުމަޮގތެއް ނި

 

 މަށް ވޯޓަށް އެހުން  ކަންކަ . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި 9

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،މަތީން ަވަނ މާއްދާަގިއާވ ޮގުތެގ 241ޯވޓު ެނޭގނެ. ފުރަތަމަ ޯވޓު. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދެގ  6 މިއަދު

ޮގތުން މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ  ުގޅޭ  ތުންެގ މަޖިލީހުން ބައިެވރިުވމާސިއޭޝަްނގައި ރަްއޔިެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯކޮމަން

ފޭދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ތާއީދުކުެރްއިވ  ،އިހަޅަހުށަ ޢާޡިމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 ުވން އެދެން. ާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއް ރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ،މެދު ަގރާރާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ޢާޡިމް ލީ މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ 

 70    ދު:ބި މެންބަރުންެގ ައދަހާޒިރުެވ ތި

 67    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަ

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   67     ންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެ

 34      ާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުން

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ  ،މަތީން ަވނަ މާްއދާަގިއާވ ޮގުތެގ 241އިުދެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވ

 ުގޅޭ ޮގތުން ާރރު ފާސްކުރުމާން ހުށަހަޅާފަިއާވ ަގޮގތު ުގޅޭ ން ބައިެވިރުވމާއެސޯިސއޭޝަނުަގއި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހު

ފެންނަ ކަމަށް . 70؛ ބަރުންެގ އަދަދުާހޒިރުެވ ިތއްބެިވ މެން. 87؛ އަދަދުލަ މަޖިލީހުެގ ޖުމު .ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ

އިްނ  ނުދެއްާވޓު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު. 67؛ ކީޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

. 34؛ ކީމަްށ ބޭނުންާވ އަދަދަ ުވފާސް . 67؛ ކީޯވުޓަގިއ ބަިއެވރިިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަނެތް. ެވސް ބަރަކު މެން

ސް ބައިެވރިުވމަްށ ކޮމަންެވލްތު ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަނުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލި ންީވމާ،އެހެ

  އްޖެ.ފާސްެވ

 

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ،އްދު ކަނޑައެޅުާމއިހަރަށްރަށުެގ ސަރަ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭ

 ޮގތަށް  މިލާމަރުކަޒީ ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިން ،ލާ ަގރާރުއި މުއްސަނދިކަން ެއ ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގަވށުެގ ށްރަރަ

  ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން.  މެންބަރުންނަށްމެދު އިްއޒަތްތެރި މާމަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް   ހެޅުއްިވ މެންބަރު:ހުށަ

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ދަދު:މެންބަރުންެގ އަ ރުެވ ތިބި ހާޒި

 68    ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަ

   68     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނު

  ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ފެންނަ . 70؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ބަރުެގ އަދަދުލަ މެންނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

. ަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ ްއިވ މެންބަރަުކ ނެތްނުފެންނަ ކަަމށް ޯވޓުދެ. 68؛ ރުންެގ އަދަދުކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަ

ޯވޓު. އެހެްނީވމާ،  35 ؛މަށް ބޭނުނަްވނީފާސްުވ މެންބަރުން. 68 ؛މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވޓުަގއި ބައިެވިރެވަވަޑއިަގތީ 

 މި ަގރާރު ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ،މަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުްއާވފައިާވތެރި މެންބަރު މުޙައްޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްަވނަ ޯވޓު. އުނތިން

 ،ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރު އިޮގތުން ބާރުެވރިކުރުމަށް ޮގވައިލަ  ލީޓަކައި ަކއުންސިލުތައް މާރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ހިްނުގމަށް

ންބަރުންނަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެ ޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމާމި ޮގތަށް މަލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮށް ނިން

 ދެއްުވން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު  އްިވ މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 70     ައދަދު:ޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގހާ

 69    ނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި 

   69     ދު:ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަޯވޓުަގއި 

 35      ބޭނުންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ފެންނަ 70. ހާޒިުރެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަީކ، 87ންެގ އަދަދަކީ، ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުެގ މެންބަރު

ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ  ޓުެދއްިވ މެންބަރަކުރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވމެންބަ 69ަވނީ  ކަމަށް ޯވޓުެދއްާވަފއި މި

 35 ؛. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީމެންބަރުން 69 ؛ނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވްސ ނެތް. ޯވުޓގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވޯވޓު

 ޯވޓު. އެހެްނީވމާ، ަގރާރު ފާްސވެއްޖެ. 

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

ދޮރު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި ެގ ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ هللا ދު ޢަބްދުތެރި މެންބަރު އަޙްމަބާރަށު ދާއިާރެގ އިއްޒަތް ަވނަ ޯވޓު. 4

ޮގތުން  ުގޅޭ ންނަށް ޯގތި ދެޭވަވުރެގ ޖާަގ އޮތް ރަށްރަށުްނ ޯގތި ދޫކުރުމާޔާތެއް ފަށައި ދިެވހި ރައްޔިތުހައަލަށް ޒަާވޖީ 

ރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް  ރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ދިތަ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ،އްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ަގރާރުރަ

 ދެއްުވން އެދެން. ތަކަށް ޯވޓުމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްުވމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 هللا އަްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ިވ މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 

 87    ރުންެގ އަދަދު:ލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަމަޖި

 70    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 69    :ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00  ިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު:ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއް

   69     ިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވ

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

ޯވުޓގައި މެންބަރުން.  70 ތިއްެބވީ  ަވަޑއިެގން . ހާޒިރުވެ 87ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަިޖލީހުެގ ޖުމްލަ އަދަދަކީ، 

ނުދެއްާވ މެންބަރަކު ނެތް. އަދި ޯވޓު  ؛މެންބަރަކު ނެތް މެންބަރުން. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއިވ 69 ؛ެވިރެވަވޑަިއަގތީ ބައި

ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ . 69 ؛ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީއި ބަިއެވރިެވަވަޑިއެގންނެިވޯވޓުގަ ންބަރަކު ެވސް ެނތް. ނުދެއްާވ މެ

   ކޮޅަކަްށފަހު()ަވުގތު  ފާސްވެއްޖެ. ަގާރރުމި . އެހެންީވމާ، ޯވޓު 35

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޯވޓު އެަބއޮތް. ކެާލ  2އަދި )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(  !ރަްއާވކުފުމާ ؛ަވނަ ޯވޓު މިއަދުެގ ފަހު ޯވޓު. ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް 6

މާލެއިްނ  ،ށުންދަެގ މު މާލެ ޕްރޮްގރާެވށިފަހި ،ހަޅުއްާވަފއިވާ ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

ޮގތުން ހުށަހަޅާ  ުގޅޭ މަޖެއްސުމާއިާވ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ހަބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާއި ުގޅީފަޅުން ބިން ަގނެފަ

ތްތެިރ ޮގތުން ިއއްޒަ ުގޅޭ ކުރުމާ ޮގތަށް ފާސް ޤައުމީ ތަރައްީޤއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާޮކށް ނިންމި ،ަގރާރު

 ދެްއުވން ެއދެން. ށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުމެންބަރުންނަ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް   ރު:ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަ

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 70    ންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެ

 66    ން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދި

 00    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭ

   66     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 34      :ސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދުފާ

 ފާސް        ޖާ:ޯވޓުެގ ނަތީ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުން.  70 ؛ހާޒިރުެވަވޑަިއެގްނ ތިއްބެވީ . 87 ؛ދަކީނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަ 

ަވކި ޮގތަކަށް  ންބަރަކު ނެތް. އަދިންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެމެންބަރުން. ނުފެ 66 ؛ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިެވަވަޑިއެގންނެީވ

ފާްސުވމަށް . 66 ؛ކީންބަރަކު ެވްސ ނެތް. ޯވުޓގައި ަބިއެވރިެވަވޑަިއެގންނެިވ މެންބަރުންެގ ައދަދަނުދެްއާވ މެޯވޓު

 ޯވޓު. އެހެްނީވމާ، މި ަގރާރު ފާްސވެއްޖެ.  34 ؛ބޭނުންަވނީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

، 2014 ންގ ޕްރޮޖެކްޓްނިސްޓްރެންތެ ސްޖްމަންޓް ސިސްޓަމްކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޕަްބލި .ަވނަ ޯވޓު 6ދުެގ މިއަ

ން ދިރާާސކޮްށ ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ޓީއްޔަތު ކޮމިމާލިޓް ރިޕޯްޓ ޑިަވނަ އަހަުރެގ އޮ 2017އަދި ، 2016، 2015

 ދެްއުވން އެދެން. ޓުިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޑަމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވ ފާސްކުރެްއުވމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 70    ެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުން

 69    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަ

 00 ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ަވކި ޮގތަކަށް 

   69     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ބޭނުންާވ އަދަދު: ފާސްުވމަށް

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހާޒިުރެވ . 87 ؛ކީލަ އަދަދަހުެގ ޖުމުްއސާ ކިޔުނީ. މަޖިލީ. އަޅުަގނޑަށް މައިކް ނުޖައާދެ! ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ

. ަވިކ ޮގަތކަށް ޯވޓުނުދެއްާވ މެންބަރުން 69؛ ޯވުޓަގިއ ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންނެީވ. 70؛ ކީ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ

 69 ؛އިެގންެނީވ. ޯވޓުަގއި ަބއިެވިރެވަވޑަ  ެވސް ނެތްނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު މެންބަރަކު ނެތް. 

 ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޯވޓު ބޭނުންޭވ. އެހެްނީވމާ، މި އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ 35ބަރުން. ފާސްުވމަށް މެން

 ޮގތަށް ފާސްެވއްޖެ. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ، ށް. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުއަ 7ޖެންޑާ އަިއޓަމް ނަންބަރު އެ އެނބުރެނީ އަނެއްކާއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންފަިއާވ  ށްއަ 7.1ޖެހޭނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އަރުަވންނޫން، އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު؛ މައްޗަންޮގޅީ

 އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާރެގދާއި ދެކުނު ޗަްނޮގޅީަމއް ،ރުތީބުަގއިާވ ޮގތުންލިސްޓުެގ ތަރުތީބުން. އެ ލިްސޓުެގ ތަ

  .ޚައިތަމް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

 ؟ތޯފަޅު ޕްޮރްގރާމްެގތޯ ނޫނީ ޓްރާންސްޕޯޓްުގޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 
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 ޮގތުން.  ުގޅޭ ުގޅޭ ބިލާ ކުރަމުން ތި ެގންދަނީ އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރާހާރު ބަހުސްތިބޭފުޅުން މި !ރައްާވކުމާފު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ާރެގދާއި ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ޮގތުން   ބެހޭ އި ބަދަލުތަކާެގނަށް ( އަތުރުެގ ާގނޫނުެއްއަގމުެގ ދަތުރުފަ) 2009/5 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފަހި ޕްރޮްގރާމުެގ ެވށިެވސް ައޅުަގނޑުމެން ދެއްކީމޭ ހަމަ އަނެއްކާ  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން ފުރަތަމަ ާވހަކައަކީ 

މާލޭަގިއ  ،އް ެއއީޑަށް ފާހަަގކުެރއްިވ ކަމެ ކުރެއްިވ މެންބަރުން ެވސް ަވރަށް ބޮާވހަކަ. ދެން މީގައި ކުރިން ބަހުސް

ާލއިރު ފުރަތަމަ  އިމުންދާ ާވހަކަ. އެކަމަްށ އަލިއަުޅަވެވކުރެޖޫރިމަނާ  ،ޖަހަމުންދާ ާވހަކަ ޖާގައެއް ނެތި ސްޓިކާ  ޕާކިން

ބޮުޑ  ށިފަހި ޕްރޮްގރާމުެގ ާވހަކަ. ެވށިފަހި ޕްރޮްގރާމުެގ އެންމެެވ ،ންނަަވން ބޭނުންާވ ާވހަކަައކީެވސް އަުޅަގނޑު ދަ

މާލޭަގއި ހުްސ  ،މާލޭަގއި ަގސް އިންދާ ޖާަގތަކެއް ޕާކިްނގ ޖާަގތަެކއް، މާލޭަގިއ  ،ން މި ިދޔައީ ބޭނުމަކަށް ެވެގ

ެއ  ،ެއއްކަލަ ެގތަްއ ހުސްކޮށް ،އޮތީ  ކަމެއް ކަމުަގއި މި ޖާަގތަކެްއ ހޯދުން. މި ހުސް ޖާަގތައް ހޯދަން ކުެރެވން އޮތް

ލާކަމުަގިއ އިލަޑަކޮްށ މި ބިލަށް ބަ ެއޅުން. ދެން އަޅުަގނޑު ކު ންގ ބިލްޑިންގ ެގތަުކގައި ޕާކިްނގ ޒޯން، އެހެން ނޫނީ ޕާކި

. ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ިވފަ މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ަވރަށް ބައިަވރު ޖޫރިމަނާތަކެއް ެއކުލެތްއްޔާ މި ބިލުަގއި އެަބއޮ ވެއްޖެ 

 ކޭޮގުތގައި ޖޫރިމަނާ ނޫންައޅުަގނުޑ ދެ ،ސްއްލެއް ނޫން. ނަމަެވޙަކުރުމަކީ މެންބަރުން ިވދާޅުިވ ޮގތުަގިއ ޖޫރިމަނާ

 ފަސް ސަތޭކަްއޔާ ފުރަތަމަ ކަުމގައި ެވއްޖެއިދިކޮޅަށް ޮގއްސި ކުރަން އެބަޖެހޭ. ަވންޭވއާޖޫރިމަނާތް. އްލެއް މިައކު ނެޙަ

ްއޔާ އެއް ހާސް ރުފިާޔއަށް ޖޫރިމަނާ އެބަކުރެޭވ. ތިންަވަނ ކުރެޭވ. ދެަވނަ ބުރު ކަމަށް ވެއްޖެ އެބަ ޖޫރިމަނާ ންރުފިޔާއި

ކުރެޭވ. އަދި ރުފިާޔއިްނ އެބަ ޖޫރިމަނާ 1500އްޔާ ޖެ ތުރުވެއްނޫނީ ދޭކުން ިގނަ އި އެހެން ،ްއޔާ ގައި ވެއްޖެބުރު

މި   ކަމަށް ރެިވދާނެކުާވޢުދަ ށްމި ލާރި ހޯދަން މީރާއަ ،މުން ިވދާުޅިވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ބިލު ހުށަހަޅުއްަވ

ދުއްީވަމ  ނުލާ ސްެވސް ލައިސަންފުރިހަމަ ޮގތެއް. މިހާރު ެވސް ަވރަށްއީ ބިލުގައި އޮތް ާވހަކަ ެވސް. އެ

ޓޭ ވިއްަސކަށް ހާސް ޮގސް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް އެނިގެގން އެބަހުއްކުރަމުންމައްޗަށް ޖޫރިމަނާ ކުރަމުންމަތި .ކުރަނީޖޫރިމަނާ

ޖާ ހަމަ ދުއްަވނީ . މީތި ދެއްކޭނެ ޮގތެއް ނޯޭވ. އެްއކަލަ ދުއްަވން ބޭުނންާވ ކުއްރުފިޔާެގ ޖޫރިމަނާ ެވސް އަރާފަ

އައިސް އޭރު  ، އަރަމުންއަރަމުން، ކަމަކު ޖޫރިމަނާ މި އަންނަނީ މަތިމައްޗަށް އަރަމުންއެ .ކާރު ެވސް ، ެވސް ލުސައިކަ

ދައުލަތުެގ ކޮންމެެވސް ބޭނުމަކަށް ާދ  ،އިންނަްށޖެހޭ ހިސާބުން ންބަރު ިވދާޅުިވހެން މީހަކާހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެ

ަވނީ. މިހާރު ޕާކިންގ ވައިލޭޝަންަގއި  މަޖުބޫރު މި ދައްކަން  ންނަނީ އެއްކަލަ ޖޫރިމަނާހިސާބުން އޭނައަށް މި އަ

ޕާކިންގ ނެތެކޭ  ،ންނަާވކަން ނެތިންއްޔާ ާޕކިންގ ސްޕޭސް ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑު ދަެވއްޖެކަުމގައި ވެއްޖެ 

. މުންކަލު ދުއްަވަގނޑު ހޭދަކުީރ ހަމަ ސައިއަހަރު އަޅު އެާކީވސް ،އަހަރުިވހި ޙަޤީޤަތުގައި. އުމުރުން މިހާރު ޭވތުެވިދޔަ 

ށް ެވސް ކުރަން. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު ސައިކަުލގައި ެއޮގތަކަ ސަިއކަލު އަުޅަގނޑު ޕާކު،ލު އަޅުަގނޑު ދުްއަވްނ ކަސައި

 ައޅުަގނޑުމެންެގ ،ޖަހާފައެއް. އެއީ ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގުކރެއްިވހެން ނެތް ސްޓިކާ
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އިްލ އެބަޖެހޭ ަވރަްށ ބޮޑަށް ަބދަލުކުރަން. ެއއީ ކޮންމެހެން  ސްޓަުޅަގނޑުމެންެގ ލައިފްއަ ،އުސޫލުތައް އެބަޖެހޭ

އެހެންނޫނީ  ،ެވސް  ދުމަތީގައި އެހެން ނޫނީ އެނދުކައިރިއަކު ނޫނޭ ސައިކަލުނޫނިއްާޔ އަރާ އެނއެހެން ،ޭގދޮރުމަތީަގއި 

ސާބުަގިއ ލެޭވ ހިއިހިނަގ ދެ މިނެޓު ،ޓުއެއް މިނެ ،ޅެއް ދުރުަގއި. ތަންކޮެވސް ޕާްކކުރަންޖެހެނީކީ ެވހިކަލް

 ކުރާހާ ހިނދަކު ސްޓިކާނުކޮށްލުމަކީ މައްސަަލއެްއ ނޫން. އެ ނޫން ޮގަތކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިރިއުޅުން ަބދަލުޕާކު

 އޭނައަށް ެގއިން ،ހިސާބުންކުރާ ދޮރުމަތީގައި އެެހން މީހަކު ސައިކަލު ޕާކުެވސް އަންނާނެ. ެއއީ ޮގއްސަ ތިމާ މީހާެގ ޭގ

ޙަޤީަޤތުގައި ެވސް އުނދަޫގާވނެ . މީނައަްށ ެވސް އުނދަޫގާވނޭ !އާނ ،ިއހުސާސްަވނީ މި ނުނިކުމެޭވ ހިސާބުން

އެ  ،ތަނުން ޭގ ދޮރުން އަނެއް މީހާ ނުކުމެ ކުރާސަިއކަލު ޕާކު ، ލޮލުން ދެކިފައި އެބަހުރިއިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ހަމަ

 ެގއިްނ މީސް މީހުން ނުކުންނަށް އީ ހަމަ އެ ެވސް. އެ  ރާ މަންޒަރު ޒުާވުބކު ނުހަާދށޭ ބުނީމާމީހާ ކައިރީަގއި ތިހެން 

އަދި ކޮންމެެވސް އެހެން  .ްއޔާފުެވއްޖެކަމުަގއި ވެއްޖެ ޚިލާ ޖަހަންޖެހޭނެ ަގވާއިދާ  ސްޓިކާ . ޖަހަންޖެހޭ އެބަޖެހޭ. ސްޓިކާ

އްޔާ ވެއްޖެ  ްވްސ އަށް ދާކަމުގައިއޮފް މޯލްޑި ބޭންކު ،ޗަށްއޮފް މޯލްޑިްވސް ކުރިަމއް  މެންބަރަކު ފާހަަގކުރެއްިވ ބޭްނކު

އެއީ. އެންމެ ބްލޮކެއް. ކޮްށލަން. މައްސަލައެއް ނޫން އިނޭގތޯ އެބަޖެހެއޭ ތަންކޮޅެއް ދުރުަގިއ ެވލާނާޭގ ކައިީރގައި ޕާކު 

 ؛ސް ެވސް ފާހަަގކުެރއްވި ޤީޤަތުގައި ަވރަށް ޮބޑު މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީޙަނުލެެވްނޏާ އިއެ ހިސާބަށް ހިނަގ

 އާުދަވހަކު އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ެއ ބޭފުޅުން ކެންސަރ ޑޭ އުޅެްނ އެބަޖެހެއޭ. އިހަކަށްެވހެލިފެލިހިނަގން އެބަޖެހެއޭ، 

މީހުން  53 .މީހުން ކަންނޭެގ ައުޅަގނޑަށް ީހަވނީ 56ްނ މަހެއްެގ މައްަޗށް . އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުާވހަކަދެްއކީ ޮގތުން ބެހޭ

ސަރާއި މި ހުރިހާ އެްއޗަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް އެ މީހާެގ ެގން. ކެންޖެހިކުރޭ ކެންސަރުޓަރްއެގ މައްޗަށް އެބަ ރަިޖސްދުާވލެ

 ވެ ގާ ނބިރަށް ބޮޑަށް އެ މީހާެގ ުއޅުން ހުންނަ ޮގތް، އެ މީހާ ހިނާގުގޅުން އޮންނަ އެްއޗެއް. ަވ ލައިފް ސްޓައިލާ

ާވހަކަައކީ  ،ަގއިއަދި މީ  ބޮޑަށް ޑިޕެްންޑޭވ.ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ަވރަށް ؟ޗެއްތޯއް ކަނީ ކޯ؟ އުެޅޭވތޯހެލިފެލިވެ ؟ އުޅެޭވތޯ

ކުރަްނ އޭިތ އެްކޓިޭވޓު  ،ަޔސްކަުމގައި ިވކުރިނުކުރާނެއެކޭ ނޫން. އެކަމަުކ ޖީން ކެރީޖީން ކެރީ  ޢާއިލާެގ ފަރާތުން

 އުޅުމަކީޑުމެން ހެލިފެލިެވ، ިމޮގތުން އަުޅަގނ. އެހެންީވމާއްޓޭބޭނުންާވ ަވރަށް ަބއިަވުރ ކަންތައްތަެކއް އެބަހު 

ލާފައި ދިއުމަކީ މައްސަލަެއްއ ނޫން. ދެން މި ބިލުގައި އަޅުަގނޑު އަދި ަވރަށް ބޮޑަށް އި ނަގހި މައްސަލަެއއް ނޫން.

ދެަވނަ ފަހަރު  ،ށް ެއއް ހާސް ރުފިޔާސްޕީޑިންގ ފައިްނއަކީ. ސްޕީޑިންގ ފައިނަ ،ކަމެއް  ބޭނުންާވ ފާހަަގކޮށްލަން

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީ.  ދެއް ރަނަގޅު އަދަެވސް ހަމައީ ފިޔާ. މިރު ދެ ހާސްެއއަށްަފހުގައި އަދި  ،ރުފިޔާ 1500

 ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދަކު ިއއްެޔއަކު ނޫން އަދި ަވރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމެއް

ެނއްޮކޅުން ލަިއެގން އައިއަޅުވަ  އަތުން ކުއްާޖެގ ކަުރަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީކީ ކުޑަުކޑަ ކުދިން ޮގަވިއެގން އެއް 

މަުގމަތީގައި ފުލުހުން  ޖެހޭ. އަޅަން ުލގައި ހިފަހައްޓާލަިއެގން ދާ މަންޒަރު. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ އެކަމަށް ފިޔަަވޅު ސައިކަ

ދެން އެ   އް ލިބުނީމާެޖހޭ. އެ ކުޑަުކއްޖާއަށް ެގްއލުމެއަޅަންއިތުރުކުރަންޖެހޭ. ކެމެރާތަކުން ބަލައިެގން ފިޔަަވޅު

 ،ލަިއެގންއިެއކަމަކު ުކޑަކުދިންނަށް ބަލަ .އަްސލު ޙަޤީޤަތުގައި ޭވނެ ކަމެއްކަށް ކުރެޔައެ  ބަކުންނެއް ނޯންނާނެހިސާ
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. ލާފައިެވސް އެބަ އިނދޭ ކަރުގައި އަތް ައޅުވަ  އަށް ލާފައި އިންނައިރުތީަގއި ޮގަވިއެގން ދާއިރު ކެރިޔަ ކުޑަކުދިން މަުގމަ

މީހާ އެންމެ ލޯބިާވ ދަރިފުޅޭ ގައި. ެއއީ ތިމާްސލު ޙަޤީޤަތުނުާވނެ އައް ކޮްށެގންނޭ. އެޮގތަށް ކަްނތައްތައެހެނެއް ނޫ

ބޫލުކުރާ ަގެވސް އަުޅަގނޑު އަުޅާވލައިެގން. ެއއީކީ އެްއޮގތަކަށް ތް އެކަމަކު ކަުރގައި އަ ،ޮގަވިއެގން މި ދަނީ. ދާއިރު

ެވސް ހަމަ  ޖޫރިމަނާ އެތަނަށް ހުއްޓުާވފައިއަޅަންެޖހޭ. އެތަނުން ޅުެވސް ހަމަ ފިޔަަވ ްއޔާ ޮގތެއް ނޫން. އެހެންެވއްޖެ

 .ސައިކަލު ެއއްޗެހި ހިފެހެއްޓޭ . މިއޮތްކުރަންޖެހޭ. ދެން އަދި މީަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމެއް އެބަ

 ަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި އަސްލުއެބަެލޭވ. މިެވސް އަޅު  އިނޫނީ ނައްތަ އެހެން .ޝަަނށް ލެޭވކްހިފެހެއްޓިފައި އޭތި އޮ 

ޝަނަށް ލުން. ކްއޮ ނޫނީ އެ ެވހިކަލްތައް ނަާގފައި އް. އެ ސަިއކަލުތައް އެހެން ރަނަގުޅ ކަމެޙަޤީޤަތުގައި ކުރަން

 ތި ަނއްތާލުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނޫނިއްޔާ އޭއެހެން

 
 އިަގުތން(ތާ ަހާވލުެވަވޑަ ރިޔާސަهللا ސް ީއާވ ޢަްބދު  ަނިއބު ރައީ )މަޖިލީހުެގ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 . ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްަޒތްތެރި ދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ތިނަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްސަނީهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ށް މި ެގންނަ އަ( ެއއްަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު) 2009/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު 

އްދުގައި މި ެގންނަ ބަދަލުތަކުެގ ޮގތުަގއި ބޮޑަްށ ހަމި ސަރަ  ،އޭރިޔާަގއި ާޚއްޞަކޮށް މާލޭ ،އްއިޞްލާޙުތަ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން  .ންބޮޑެތި ޖޫރިމަނާތަކެއް ނިސްބަތުަވރަށް  ،ދަނީ ފާހަަގކުރެެވމުން މި

އި ހިމެނުމަުކން ނުފުދޭ. ޖޫރިމަނާ ެވސް ނާތަކެއް ެއކަނި މީަގޖެހޭ. ހަމަ އެކަނި ޖޫރިމަން ސާފުކޮށް އޮންނަ މިއަށްުވރެ

 ހުރިހާ ޤައުމުތަކެްއަގއި ތަކަށް ނެިގދާނެ. ދުނިޔޭެގތަފާތު ޮގ ނެޭގ ޖޫރިމަނާ މިއަށްުވރެ ޖެހޭނެ. އޭެގ ބަދަލުަގއިންންނައޮ

ޖަކީ ންނަ ބްރިޅިފައި މި އޮގު   މާލެއާިއ ހުޅުމާލެއާެވސް ހެދިފަިއ ހުންނަ ރަނަގޅު މަުގތަކުްނ ައެގްއ ނަާގ. މިއަދު

ން. ެއއީ ބޫލުކުރަަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ރައްޔިތުން އޭެގން ކޮންމެެވސް ަވރެއްެގ ފައިާސެއއް ދައްކަންޖެހޭ ބްރިޖެއް

ފަސޭހަ ށް ލުއިރައްޔިތުންނަ ،ންނަ ޮގތް. މިތަން ހެދުމަށްޓަކައި އެަތއް ޚަރަދެއްކޮށް  ތަނެއްަގއި ެވސް އޮދުނިޔޭެގ ހުރިހާ

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ  ؛ކުަރންޖެހޭ ،ޭބކާރު ަދތުރުފަތުރުކުރުން މަދުެވ ،ތް މަަގކަށް ީވީތެވށްޓަކައި ހަދާފައި އޮ ކޮށްދިނުމަ

ށް ދާ ންސަނެޭގ ައަގކީ ެމއިންޓަނަްނސްއަށް ލުެޔއް ލިބުމާިއ، ެގ މެއިންޓަނަ އެ ބްރިޖުން ނުކުރުމާއި، އޭދަތުރެއް މެނުީވ

 ެވސް އިން ނޭނިގ އެހެންީވމާ، ސައިކަލުތަުކގައި ަވންޭވއި ހިމެނިެގންދާނެ. ޮގުތގައި ެވސް ޭއެގތެރޭގަ  ޚަރަދެއްެގ

 މިޮގތަށް  ؛ރުފިޔާ  ފަަނރަ ސަތޭކަ، ރުފިޔާ ހާސް އެއް  ،ފިޔާރު ފަސް ސަތޭކަ މީހަކަށް ޮއޅިެގން ަވދެުވނަސް  ދުއްިވ،
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އެްއ ޙަޤީޤަތަކީ މާލޭެގ ބަ ؛ބަދަލުގައި ތަފްސީުލކޮށްފައިސާ ހޯދަން ޖޫރިމަނާކޮށެްގން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުުމެގ 

އަނޮގިޅ އޭރިާޔަގިއ، މާފަންނު އަޅުަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ ދާއިރާއަށް ހަތަރު 

 ިމއަދު އެްއެވސް ޯބޑެއް ނީންނާނެ. އަޅުަގނޑު ؛ަގއި ަވންޭވެއއްކެމްޕޭނު ޖަަގަހއެއް އިންނަ ކަންމަތީ ،ކަންމަތީަގއި 

، އެފަަދ ހާލަތެއްގައި ަވްނޭވިއން އަނެއްކޮޅަށް އެނބުރިެގން ދެިވދާނެ. އެހެންީވމާ، ނޭޭގ . އެހެންީވމާެވސް ދަތުރުކުރިން

ޖެހޭ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޮގެތއް ނޫން. ދެން ކުރެުވމަކީ ެއއީ އިންސާފުެވރިލަ ޖޫރިމަނާހާލަތްތަކުގައި ެވސް ިމކަހަ

ަވިކ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދިނުމުެގ  އީމި ؛އް ޕާޓީ ިއންޝުއަރެންސެާވދިަނސް މިކިޔާ ތަރޑް ޑްރޯ  ،އަނެއް ނުކުާތއަކީ

ކަލު ދުްއާވ އެްއެވސް މީހަކަށް މީެގން ފައިދާއެއް ސައި ،ަކމެއް. މިއަކީ އެްއެވސް މީހަކަށް ތް މަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައި އޮ

ދިނަސް. ރަށުގައި ހުންނަނީ ާވޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވިނިވ ކަެމއް ނޫން. ރޯެޑއް ޮއެވެގންތާ ފައިާސެއއް ދަްއކަންކުރު

. އް ހައްދާފަރު  ،އޭިރާޔ ޮއޭވިވއްޔާ  ،. ާވދިނަސް ހުންނާނެތާފަދިހެރޯޑެއް ނުހުރޭ. ޯރޑު އޮންަނނީ މިހެން ަވޅުަވޅު 

ެވސް މާނަެއްއ ނެުގުމެގ ހަމަ ެއއް  ާވދިނަސްއްޔާ މި ޯރޑް ދެން އެހެްނވެއްޖެ  ޭވ.ކުރެއެތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕާކު

ންނަ ތަނުގައި ރޯޑުެގ ާވދިނަސް ނަަގްނީވތާ. އަޅުަގނޑުމެން ާވދިނަސް ށް ނުފެނުނު. ރޯޑު އޮއަޅުަގނޑަކަ

ބައި ކުރިއަްށ  ހަދައިެގން މި. އެހެންީވމާ، މި ރޯޑު ލާފައި ރޯޑު ކަނޑަ  ،ނަާގ އްޔާ ައޅުަގނޑުމެން އަތުންއެހެންވެއްޖެ 

 ،ލަން ޖެހޭ އަނެއް ނުކުތާއަކީ ބިލުަގއި ފާހަަގކޮށް އަުޅަގނޑު މި  އޮތީ،ން މިެގންދިއުމަށް އަުޅަގނޑު ދަްނނަަވން. ދެ

ޓީ ަވަގށް ދިން މީހާ  ަގރާޖު ސި ،ސިޓީ 200ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާއިރު ީކއްެވެގންތޯއޭ ޓްރާންސްޕޯުޓަގިއ 

 .ޭވ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްގެއެއް ހަދާއިރު އެ ޭގެގ ޕްލޭނެްއ އޮ ؟ޖޫރިމަނާ މި ކުރުެވނީ ރައްޔިތު މީހާނުކުރެިވ ޖޫރިމަނާ

ެއ  ،އެ ޭގެގ ތިރީަގިއ ަގރާޖެއް އިންނަންޏާ ،އްޔާ ަކށް ެގެއއް ނެހެދޭ. އެހެންެވއްޖެޔަބުރިެގެއއް ނުކުރަހާ ބުރި

ކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރީކުެރެވންޖެހޭނެ. ރަޖިސްޓްރީޓްާރންސްޕޯޓުގައި  ،ްއޔާ ސާފުކޮށް އިނޭގ. އެހެްނވެއްޖެކުރެހުމުގައި ަވރަށް

 ސަޭތކަެވްސ އިނޭގ. ކީްއެވެގންތޯއޭ ެއއް ަގރާޖަކަށް  ފޫޓު އިނޭގ. ެއަވރު ައކަދެނީ ކިަތއް ކާުރކަން ެވސް ަގރާޖަށް ެވއް

 .ްނުގޅެނީަރއްޔިތު މީހާ އަބަުދެވސް ކުށްެވރިކުރާ އުސޫލު ެގ ؟ނުަވނީިސޓީ ދޭ ފަރާތް ކުށްެވރި ސަތޭކަ ،ސިޓީ ދޭއިރު

މިކަން  ،ދާއިރު ރަމުންކުޚިޔާނާތާއި ވައްކަންގައި ތިބޭ މީހުން ބޮޑެތި ދައުލަތުެގ މުއައްަސސާތަުކެގ ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކު

ކުރޭ ަވކި ާޚއްޞަ ހުއްދަެއްއެގ ބެލޭ ތަނެއް ނާދޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޕްރަިއެވްޓ ކާރު މިހާރު އެބަ ބޭނުން

ރުން ބޭ ،މެްއލަ ކާރެއް ެގނެސްމީަގިއ ކޮންމެ މީހަކު ެވސް އަމި ؛ އެބަުބނޭ ޕްރައިެވޓް ހަޔަރމީގައި ެވސް .ތެރެއިން

އޭނަ ދެފަިއ  ،އި އެ ޑްރަިއަވރަށް މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި މި ބުނާ ހަޔަރެގ ތެރެއަށް ވައްދައިޑްރަިއަވރެއް ލަ

ނައަށް މުާސރަ ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ އޭ ،ންާގޅު މީހާ ލައްާވ ކާރު ުދއްަވިއެގން ފައިސާ ހޯދައިދަމާލައިެގން ބަ

ޖެހޭ ކަމެއް. މި ނޫން އެހެްނ ންނިމުމަކަށް ެގންނަ އީކަމެއް. މި ށް ހިތާންނަށް މިައދު އިހާނެތިކޮޓެކްސީ ޑްަރއިަވރު

ސް މެންބަރުން ެވސް އެަތއް ބަޔަުކ ކާރު ެގނެސްެގން މަޖިލިޖެހޭނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތާ ންންނަޮގތަކަށް މިކަން އޮ

އަެނއްކޮޅުްނ  ހާސް ރުފިޔާ ނަަގނީ. 87ޅުްނ މަޖިލީހުން ެވސް އަެނއްކޮ ފައިމއެ ޑްރަިއަވރު ލަްއާވ !ރަިއަވރުން ލަްއާވޑް
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ން. މި ބިލުތައް މި ޤައުމު ހިންޭގނެ ޮގތެއް ނޫ ކޮްށެގން ެވސް ލާރި ހޯދަނީ. މީއެ ބޭރު މީހާ ލައްާވ ެވސް ޓެކްސީ

ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅަށް ެއކަންތައް ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުެމން އެދޭ ރެމިއަށްުވ ،ރަނަގޅަށް ފަރުމާކޮށް މިއަށްުވރެ

 ށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ސް، ދެްއިވ ފުރުޞަތަރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . އަޙްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ މެދު ހިތަދޫ

ށް މި ެގނެޭވ ( އަބެހޭ ާގނޫނު ފަތުރާެއއްަގމު ދަތުރު) 2009/5ސް. ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

މަކަމެއް ެގނައުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހަޅާ ފުރިހަުކރުމަށާއި، ާގނޫނު ހިންުގމަށް އިތުރު އިޞްލާޙަކީ މަުގތައް އަމާން

ފް ޠީލައް ޢަބްދުޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރުއުތުުރ ދާއިރާެގ ިއއް  ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ކުޅުދުއްފުށީ ބިލެއް

ދާ ކުރަމުންމަލުޢަ ކާރުެގ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުއްިވ ބިަލކީ މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް ހިމެނޭ ބިލެއް. މިސާލަކަށްސަރު

ަވރަށް  ލުުމެގ އިޞްލާޙަކީ ެވސްއިރޯޑް ޭސފްޓީ ކައުންސިލު އެކުލަވަ  ،ަވނަ މާއްދާެގ ަފހަތަށް އިތުރުކުރެޭވތިންާގނޫނުެގ 

ބެހޭ މުއައްސަސާތަުކެގ މަންދޫބުން ތަމްސީލުކުރާ ޮގތަށް  ކަމާ ،ބުންއް. މި ިއޞްލާޙުެގ ސަބަމުހިންމު އިޞްލާޙެ

 ކަނޑައަޅާ ެއއްަގުމ ދަތުރުފަތުރުެގ ސިޔާސަތަށް ން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީދާނީމަލުކުރެޭވ މި ކައުންސިލު ެވެގންޢަ

ަވރަށް ފުންކޮށް ިވސްނައިެގން ސް ފެންނަ ޮގތުގައި ސިލަކަށް. އަުޅަގނަޑށް ެވއި މަޝްަވރާ ދޭ ކައުންޔާބޭނުންާވ ލަފަ

ނަގޅު ޮގތެއް ނޫން. ެއްއަގމު ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުަމކީ އެންމެ ރަ ބެހޭ ފަންނީ ލަފާ ލިބިެގން ނޫނީ ދަތުރުފަތުރާ

އި ެވސް ާރއްޖޭގަ ދިެވހިއަދި  ،އި ލަށް ބަޕްރެކްޓިްސއަ ބެސްޓް ކީ ދުިނޔޭގެ ިސޔާސަތަ އެަކށައެޅޭދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ޮގތުން 

މިފަދަ މެދު  ޔަްތކޮށްެގން ެއކަށައަޅަންޖެހޭ ސިާޔސަތެއް. އެ ކަްނކަމާޢާރި ދިަޔ ޮގތަށްއިކަން ހިނަގ މިހާތަނަށް

މިސާލަކަށް ހައިޭވތަާކއި  .ްއަގއި ފުންކޮށް މަޝްަވރާކުެރިވ، ބަހުސްކުެރެވންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކައުންސިލެ

އް ޖެހުމުެގ ތަސްިޓކާ ،ތަކާއިސްޓިކާ ކުރުމުން ޖަހާ ޚިލާފަށް ޕާކު ަގާވއިދާ ،ޑާއިދުއްާވެނ ސްޕީަގއި ުގތަކު މު މައްއާ

ހުރި ކަމަކަްށ ުގޅުން މިއީ ރައްޔިތުންނާިވްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ކުރާ މިނަްވރަކީ ެވސް ފުންކޮށްޖޫރިމަނާ ،އުސޫލާއި 

ެވސް އިތުރުން ދީފަ. އެހެންނަމަެވސް، މީގެ ޙައްލެއް ހޯދައިއޮްތ އެބަެގނެޭވ ބިލުަގއި ެވސް އިޞްލާޙު  ާވތީ. މި ާގނޫނަށް

ނޑު ދެކެން. ރަްއޔިތުންެގ އަުޅަގކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެވސް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް  ށްއަދި ެވސް މިކަމަ

ކުރާ މިންަވަރކީ ލިބޭ ޗާޖު މި  މިހާރު އަށްތިްނ ަވނަ ސްިޓކާ ނުަވތަ ސްިޓކާ އަިދ ދެަވނަ ސްޓިކާ އަތުން ފުރަތަމަ

މު އާަދއިެގ އްޖޫރިމަނާއަކީ އާ  ގެ ސްިޓކާ ަވރަކަށް 5ެޖހޭ. އެބަރާާސކުރަން ެދއްޯތ ެވސް ދިދަެއކަށޭނެ އަ މްދަނީއާއާ

 ަތއްތައް ޭއނާެގ ޟަރޫރީ ކަން ،ނަމަެވއްޖެއަދި އެހެންެޖހޭ. ނުބައްދަލު އަދަދެއްތޯ ެވސް ބަލަން އެބަ މީހެއްެގ މުސާރައާ 
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ުކރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކީ ާޕކިން ޖިސްޓްރީއަުޅަގނޑުމެން ރަ ،އްކޮޅުން ބަާލއިރުެވސް ނުުހންނާނެ. އަނެ އްއެ ކުރާނެ ފައިސާ

އެންމެންެގ  .އުފެދޭ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްތޯ ެވސް އެބަ ސުާވލުކޮށްދެޭވ ުއޅަނދެއްޖިސްޓްރީރަ ށްމިންަވރަ އޮތްސްޕޭސް 

ލްތައް ތޮއްޖެހިފައި އޮތް ާވހަކަ.  ނެތް މިންަވރަށް ެވހިކަސް ޚާއްޞަ ޮގތެްއގައި މާލޭެގ ާޕކިން ސްޕޭ ،ޝަކުާވއަކީ 

ތޯ ެވސް އްފައި އޮތް ތަނެ ުއފެދިއް ހިންިގދާނެ މާޙައުެލއް ާގޫނނެފަދަ އެ ،ންާވނީދު ހިންަގާގނޫާނއި ަގާވއި  އަޅުަގނޑުމެން

ިއ ކައުންސިލެއްގަ ކީ މިފަދަ  ކަންކަމަމި ،ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ،، އެ ކަމަށް ެވސް ދިާރސާކޮށްެގން. އެހެްނެވއިބަލަ

ޝްަވރާކޮްށެގން ނޫނީ ަކނޑައެޅެްނާވނެ އުސޫލުަތކެްއ ފުންޮކށް މަ ށްއަދި ލިބިފައި ހުރި ތަޖުރިބާއަ ،ންނާއިޮގތު ޢިލްމީ

ޖިސްޓްރީކުރެުވނުކަން. އަދި އެއް ަގރާޖެްއެގ ަނމުގައި އެތައް ެވހިކަލްތަެކއް ރަ  ،ތަނަށް ލިބިފައިާވ ތަޖުރިބާއަކީމިހާ. ނޫނޭ

ކަމީ ެވސް ނެތް ހެއްޓިފައިޓުން ރަނަގޅަށް ބެލެޕޯެގ ރެޯކޑެއް ެވސް ްޓރާންސްެވިހކަލްތަކުރާއްޖެއަށް އެތެރެކުެރޭވ 

 ނަމުަގއި ިޕކަޕް ،ތައްކާރު ،ެވހިކަލްތައް ،ނޑު މިހެން މި ދެންނެީވމަތީން ދައްކާ ާވހަަކއެއް. އަުޅަގތުންތުން

ެރޭވ ާވަހކަ އެބަ ދެކެޭވ. ިމއީ ެވްސ ސް އެތެރެކުެވ  ެއއްޗެހިޚިލާފު އިދާއަދި އުމުރު ހަމަނުާވ އަދި ަގާވ ،އެތެރެކުރުމާއި 

 އި ިމ ކަންކަމަށް ަވރަށް ޮބޑަށްމި ާގޫނނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙުގަ  ،ކަންބޮޑުުވން އޮތް ކަެމއް. ައޅުަގނޑު އުފާކުރަން

 .ރި ރައީސްީމދުކޮށް. އިްއޒަތްތެއްއުކުރެިވ، ހެޔޮ ބަދަލުތައް އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެވސް ެގުނާވނެ ކަމަށް ރިޢާޔަތް

ންސް ނެުގމުަގއި މިހާތަނަށް ލައިސަ ،ންސްތަކަކީ ނަމުގައި ޫދކުިރ ލައިސަ "އެއްަލކިން"ނިމިެގން ދިޔަ ސަރުކާރުަގއި 

މި ފަދަ ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމުން އެްއކޮށް، އެ ކަންކަމަްށ ޮގންޖެހި ކަންކަން.  ޅުނު އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާެގންުގ

 ހަދާ  މެދު . އަިދ އެްއަގމު ުއޅަނދުފަހަރު އެްނމެހައި ކަންކަމާނަންނާކަން ެގންމި ާގނޫނަށް ހަުރދަޖެހޭ އެބަ

ކަމީ  ންބޭނުން ހިފިެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ެގދެންނެިވ ފަދަ ކައުންސިލެއް ދާނީ މިެވެގން ހަރުދަނާ ކަންކަމަށް ަގާވއިދުތަަކކީ

ެގނެޭވ އިޞްލާަޙކީ ޕާކިްނ ާމއްދާއަށް ިމ ަވނަ  6މި ާގނޫނުެގ  .ސް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީއްޝައްކެ 

 ޚިލާފަށް ޮގތުން ަގާވއިދާޖަހާ ުއސޫލަށް ެގނެޭވ ރަނަގުޅ އިްޞލާޙެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެެކން. މި ވައިލޭޝަން ސްޓިކާ

ުޑ އޮތް އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނ އިަވނަ މާއްާދަގ 7ރުފިޔާއިން އެ މީހަކު ޖޫރިމަނާ ޮގތަށް  250ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕާކު

 1000ރުިފޔާ،  750ރުފިާޔ،  500 ،ދެންނެިވ ފަދައިން މި ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން  ،މި ދެންނެީވ  ކުރަން. މިހެންދުތާއީ

އަދަދުތަކަށް ނުާވީތެވ. ހަމައެހެންެމ  އެކަށޭނެ ރުފިާޔެގ ބޮެޑތި ޖޫރިމަނާއަކީ މީހުންެގ ފުްއދުންތެރިކަމާ 1500ރުފިޔާ، 

މި ެގނެޭވ އިޞްލާޙަކީ ެވސް ަވރަށް މުހިންމު   ށްސްޓަރަށް އޮންނަ ޮގތަ މިނިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރުތިބާޖޫރިމަނާ 

ލުުމެގ ބަދަލުަގއި އަުޅަގނޑު ިމ އިބަލަެގ ެތރޭަގިއ މުޅި ބިލށް ކޮޅު އިޞްލާޙެއް. އަުޅަގނޑަށް ލިިބފައިާވ މި ކުޑަ ަވުގތު

 ިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ޝުކުރުމުން ދެއްކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވއީދުލީ މީެގ ބައެއް އިޞްާލޙުތަކަށް. މި ބިލަށް ތާއިބަލަ

 .ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ދަންނަަވން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 :ދެްއކެުވންާވހަކަ ޒިޔާދު ޙުސައިން ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ަވިއކަރަދޫ

ށް މި ެގަނއި ( އަެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނު) 2009/5 ިރ ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރުތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީ  އިޞްލާޙެއް މުައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި މިފަދަ މުހިން ކަށްތައިޞްލާޙު

ދަންނަަވން. އަުޅަގނޑު  ފާނަށް ެވސް ުޝކުރުހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ޓަަކިއ އެ މަނިކު ފްޢަބްދުއްލަޠީ ޔާސިރު ބަރުމެން

ުޅަގނޑު ެވްސ ކުޑަކޮށް ަހއިރާންާވ ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާިވ. ޙަޤީޤަުތަގިއ ދިޔައިރު އަކުޑަކޮށް މި ބަހުސް އަުޑއަހަމުން

 ،މަެވސް ފައި އޮތް ާގނޫނެއް. އެހެންނަހެދިކޮށް ލަށް ޖުމުއްޖެއަރާކީ މުޅި އޮތް ާގނޫނަ ހެދިފައި މި ؛ެވސް މި ާގނޫނަށް

މި މާލެއާ. މިއީ މި ޤައުމުެގ ެއއް  ރު މި ހުރީ އެހެން ޤައުމުތަކާއިތަަޞއްުވެވސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ  ެގއަޅުަގނޑުމެން

ެލްއ ލައަށް ޙައްމައްސަ ރެފިކުމާލޭެގ ޓް ،ސް ނުފެނޭހުރި އިޞްލާޙުތަކުން ެވމީަގއި މިހާރު ރަށް. އަޅުަގނޑަކަށް 

ޮގތްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ހެދިދާނެ. އަޅުަގނޑަށް  ،މަެވސްނަންހެއެ .ނެެގނެޭވނެ ެއްއެވސް ޮގެތއް. ޙައްލެއް ެގެނޭވ

މާެލއިން ައއުމުަގއި އޮތް ޓްރެިފްކ ހުއްޓާލުން. އެ ިސްގނަލް  ،ބޮޑު ޙައްަލކީއަށް އޮްތ އެންމެ  ޮގުތަގއި މިިވސްނޭ

 ެވސް   ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުޙައްުލކުރެޭވނެ ަމއްސަލަތަެކއް  ެގ ޓްރެފިކުމި މާލޭ ްއޔާ ނޫނިްއޔާއްޖެެވރަތް

ދެން  ބަލަނީޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހޯދައިދޭންީވ. އެއީ ަކމަށް ބޫލެއް ނުކުރަން. މާލެ އަުއން ނޫން ޮގތެއް އަަގ

 ،ސްކަމުަގއި ނުިވޔަޮގތް ، އެންމެ ރަނަގޅުތަީކ. ެއހެންނަމަެވސްޮގއް އެޙައްލުކުރެޭވެނ، މިއަށް އޮތް ެއންމެ ރަނަގޅު 

ކުރަނީ  އިާމރާތްތައް ެވސް މި ނޭގ މާލޭެގހުރި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިމީެގކުރީަގއި ެވސް ަގާވއިދުތަެކއް ހެދިފައި އެބަ

. އަދި ކޮންމެ ަގރާޖެއް ހޭޖެ. ބިލްޑިންގ ޯކޑުެގ ަގާރޖެއް ެވސް ހުންނަން އެބަސް ޮއެވެގންވެ ބިލްޑިންގ ކޯެޑއް 

ކާރު އޮންަނ  500 ،400 ،300 އޮެވެގންކަން. ަބއެއް ަގރާޖުަތކުަގއި ޖެއްަގރާ ަކށްކުރެެވނީ އެ ކާރަޖިސްޓްރީރަ

ތާ މި މާލޭގައި، މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއް. މި ކަންކަން މިހެން  ާވހަކަައކީ ެވސް ހަމަ މި

ނީ ނުެވެގން މި އުޅެލޭެގ ޓްރެފިކް ަމއްަސލަ ޙައްލުތެްއގައި މާލަ ޮގޖުމު ،ްށ މި އިނެގނީންނައޮންނައިރު އަުޅަގނޑުމެ

ނުކުެރިވެގން. މި ކަން ކުރަން އެންެމ ޒުތަްއ ތަންފީާވއިދުަގ ،ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަާކއި ،ހަދާފައި ހުރި ާގނޫނުތަކާއި 

ބޮުޑެވެގން، ެއ  ެގ ދައުރުޔިތުންއްލުކުރަން ތިބި ރަޢަމަ ކުރާ ޮގތުަގއި މި ާގނޫނަށް ބޫލުގަ ރަނަގޅު ބަޔަކީ އަުޅަގނޑު 

ލަ މުޅިްނ މައްސަ ހީަވނި ޓްރެފިކު ދުަވހަކުންހެންބޫލުުކރެޭވ ަގ. މިކަން ެވސް އެބަ އްރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ަބއެ

ނެ. އެ ހެދިދާކަން ބަލަން އަދި އިތުރު ކޮމިޓީއެއް ެވސް ހެދިދާނެ. މި އްޙައްލުާވނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ކޮމިޓީއެ

މައްސަލަތައް.  ދާނެ ޓްރެފިކުލިބެ މިކަން އްޔާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީައކުން ެވސްޖެ ކޮމިޓީއަށް ނުވެއް

ކުރަން ބޫލުަގޖެހޭ ރައްޔިތުންެގ ތެެރއިން ބަަޔުކ ެވސް އެބަ ،ރާތްތަކުން ެވސްއެހެންނަމަެވސް، ދުްއަވން ިތއްބެިވ ފަ

މަނާއަކީ ޙައްލެއް ނޫން ަކމަށް ިގނަ މެންބަރުން ެވސް ބޭނުންކުެރެވން. ޖޫރި ކަށްނެ ޮގތަޓްރެފިކް އެންމެނަށް ފަސޭހަވާ 
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ްނސް ނަަގން ނުދެިވަފއި ެވްސ ސަެވެގން ލައި އަހަރު 18 ށް.ކުރަނީ އެ ޮގތަބޫލުަގިވދާޅުަވނީ. އަުޅަގނޑު ެވްސ 

އަކުން ްނ. އެހެންީވމާ، ޖޫރިމަނާއްަވިއެގންސް ނެތި ދުއަރަިއެގން. ެއއީ ލައިސަ ހާހަށް 5 ހާސް، 30 ތިބި ޖޫރިމަނާއެބަ

ޖެހޭ ކުރަން. ޖޫރިމަނާ އެބަ، ނެ ެއްއެވސް ޮގެތއް ޙަޤީޤަތުަގއި ެވްސ ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަެވސްކުެރޭވމިކަން ޙައްލު

އަށް ަގރާޖުެގ އަދަދު ބަލާފައި، ކާރަކަށް ހުރީ ކިާހަވރެއްތޯ ބަލާފައި ެވސް އެ ،ަގރާޖު ދޭ މީހުން ،ފީ ނަގާއިރު ަގރާޖު 

ށް އެނިގފައި އޮްތ ަގރާޖު ސިޓީއަކީ ައޅުަގނޑަހުއްޓުިވދާނެ. ެވސް ަގރާޖު ސިޓީ  ގައިމުހަމަ މަނާއެއް ހަދައިެގންޖޫރި

އެކަުމަގިއ އުޅުްއާވ ބަަޔކަށް ޭއެގންާވ  ،ްއޗެއް ނޫން. ެދން ިވޔަފާރިެވރިން ޮގތުން ސަރުކާރަށް ެއްއެވސް ފައިދާއެްއާވ އެ

ބޭންުކ ކުރިމަތީގައި ެވސް ަވރަށް  މަުގގައި މި ހުރިފެނޭ މާލޭގައި މަޖީދީއެބަ ައޅުަގނޑުމެންނަށްފައިދާއެއް މި ަވނީ. 

. ނީނާލާފައި ަވންއިކުރިމަތީ ޖަހަހާ ެވސް މީ  ށް ލާރި ބަލާ ދާނެްއ ހަދާފަ. މިއަދު އޭ.ޓީ.އެމައޮތް ޕާކިން ޒޯއެބަފަހުން 

ށިން، އަުޅަގނޑު ދާ މީހާ ެވސް ައޅުަގނޑު ދު މިސްކިތުން ނަމާދަށް. ޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން އެ އާދަަތއް ަބދަލުކުރަން އެބަ

ސިޓީެގ އެއްަބއި. މިސްކިތަށް ނޭރި މީހުން ތިބޭ ތަން. އެއީ ދޮރުމަތީގައި ެވްސ  ީއ މިއެ ؛މި އުޅޭ ރަށުގައި ެވސް

 ުޅަގނޑުމެންެގ ތެެރއިން. އަޮގތަކަށް ޯނވޭ ނެ ކަށް ިމސްކިތަށް އެރޭނަމީހުންޔޫސް ކުރާ  ޗެއަރހައްޓާފައި ހުރީމަ. ީވލް ބަ

 މިސްކިތުެގ އެތެރޭ ފަހަތު ، ަބލަނީ މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރު ެވސް ަވށާފާރު ނެތް ަނމަޒުާވނުން ެވސް ބޮޑަށް މި

ނީ. އެ އާދަތަްއ، އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުެވެގން، އިކަލު ބަހަްއޓާއްޔާ އެތާ ސަ އްޖެ ޮއެވާޖަގެއއް  ސަފުގައި

 މާލޭަގއި މި ޓްރެފިކު  ، ބުނަން މި ުއޅެނީލަކޮށްނޭ. އަޅުަގނޑު ޖުމުކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެބޫލުކޮްށެގން ނޫން ޮގތަަގ

 ؛ޖޫރިމަނާކޮށްެގން، ސްޓިކާ ،ެގން ހަދައިަގާވއިދެއް  ންހެއްަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެ ދުަވމައްސަލަ ޙައްލެއް ނުކުެރޭވނޭ

. ނާ ދައްކާކަްށ ެވސް ނުޖެހޭއެ ޖޫރިމަކަމެްއ ނުާވނެ. އެ ކުރިޔަސްފައި އެތެރެ ޖަހާ ސްިޓކާ ކުާރއިރުއެތެރެސައިކަލު 

އުޅޭ. ލައިސެންސް ނެިތ އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ އަހަރު، ެދ އަހަރު، ތިން އަހަުރ، ިވހި އަހަރު ަވންދެން ުއޅޭ މީހުން އެބަ

 ތްއޮއެބަ ނަީސބަކުން ސަލާމަތްާވ ކޮންމެެވސް ޮގތެއް އޮންނާތީ. އެހެންނަމަެވސް، މީަގއި ން ެވސް.  މީހުދުއްޭވ

އަހަރުެގ ަވިކ  5ޖޫރިމަނާ މިދިޔަ ުޅަގނޑު ބަލަނީ މީެގކުރީަގއި ހުރި މީރާއަްށ. އެެވސް އަތެއް ދަޢުާވކުރެޭވނެ ޮގ

މީެގ ބަދަލުަގިއ ރައްޔިތުންެގ ެވސް ަވރަށް  .ދިަޔއީރެިވެގންކު ފުތިރީސް އަހަރުެގ ޖޫރިމަނާ މާފުކުރީމަ، ިވހިހިސާބަކުން މާ

ެގ ޓްރެފިކު  އިއްދުތަކުގަ ހައެހެން ސަރަރާއްޭޖެގ  ގައި.ްޓރެފިކު  ކަމަށް ައޅުަގނޑު މި ެދކެނީ މާލޭެގބޮޑު ދައުރެްއ އޮތް

 ޓްރެފިކު އައުމަށް އޮތީ މާލެއަށް މައްސަލަ މި ޓްރެފިކު އޮތީ. މާލޭެގ މި ޓްރެފިކު އިމައްސަލަެއއް ނެތް. މާލޭަގ

 ވި ދެއް އް ނުކުރަން.ލެބޫަގއަޅުަގނޑު ޙައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް  ލަޖުމު ކޮށްެގން ނޫނިއްޔާބޮޑުެވެގން. އެ ޓްރެފިކް ޙައްލު

 ރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ފު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަނަދޫ
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 ާވހަކަދެއްކެުވން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނަދޫމަ

ދެްއިވ އިހުށަހަޅުްއވަ  ބިލެއްށަހެޅުމުެގ ރުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެްއަގމު ދަތުރުފަތު

 އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ށް ފަޢަބްދުއްލަޠީ ޔާސިރު މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީކަމަށް ޓަކައި 

ހުރި. އެހެންނަމަެވސް، ބަޅު ކަްނތައްތަކެއް ފާހަަގކުރަްއާވފައި އެހުށަހެޅުމުގައި ަވރަށް ރަނަގ ދަންނަަވން. މި ބިލު 

 ފެންނަ  ށްކުރިވދާނެ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އަުޅަގނޑަން ެރޭވ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދަފާހަަގކުއިތުރުން ެވސް ގެ އޭ

ދެތިން ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިުރ  ،ހުރި. އެ ޮގތުްނ ހަމަ އަޅުަގނޑު ބޭނުންަވނީއެބަ ތަނުގައި

ލަ އިޞްލާޙުތައް ށަހެޅިފައި ހުރި ޖުމުަވނީ މިހާރު ހުހައްދަާވ ާވހަކަ. އަުޅަގނަޑށް ހީއިތުރު ކޮމިޓީެއއް  ،ްއިވފާހަަގކުރެ

ށް މި ާގނޫނު ބޭސްކުރެިވެގންހެން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން ލެއަނި މާއެކަރީ ހަމަހިެވސް ހުށަހެޅިފައި މި

ޖެހޭ ރަށްރަށުގައި ުދއްާވ ެވސް ެއބަ ާގޫނނުތަކުެގ ތެެރއިން މިފަދަ ،ލާމަރުކަޒީ ނިޒާެމއްެގ ާވހަަކ ދައްާކއިރު

ރެކުެރޭވ ރާއްޖެއަށް އެތެ ެވން.ަތއް ކުރެ ނިޒާމެއްެގ ެތރެއަށް މި އިޞްލާޙުއުޅަނދުތަުކެގ ކަންކަން އެ ަރށްރަށުން ބެލޭނެ 

ނުކުރެޭވ އެްއޗެހި ބޭނުންހުރި ަވކި މުއްދަަތކަށްުވރެ ިގނަ ުދަވސްެވަފއި ހުްނނަ ތައް ީމެގކުރިން ެވްސ އެބަދުއުޅަނ

ކުރިްނ  ރުމަށްުއޅަނދު އެތެރެކުއެތެރެކުރާ ށައިެގން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ަވނަ އަހަރުން ފަ 2013ެވްސ، މަޮގތަށް. އެހެންނަ

އަހަރު ެވފައި ހުންނަ އުޅަނދު ެވސް ރާއްޖެއަްށ  20އަހަރު،  10 ،ޮގތަކީ ނުޖެހޭ. މި ާވނަާގކަށްދައެއް ހުއް

ރީެއއް ނުކޮށްދޭ. ދެން އެހެންީވމާ، ސްޓް ދާ ހިސާބުން އެ ެއއްެޗއް ރެޖިކުރަންޖިސްޓްރީކޮށްފައި ރައެތެރެކުރަނީ. އެތެރެ 

 ތަުކގައި. އެިކއެކި ރަށްރަށުެގ ހުސް އެކި ހުސް ބިންެގ އެކި ރީ މާލޭހިއުޅަނދު މި އެތެރެކުރާ ހުިރހާ ،ަތކީޮގ ާވ

ބޯޑު އަުޅަވިއެގން ިމ ިސއްރުން ެއކި ކަހަލަ ރުިސއް ،ަތކީޮގ ވާ  މި ދެން ބިންތަކުަގިއ ރެޖިސްޓްރީެއއް ނުކުރެޭވ. 

 މިހާރަުކ ނދެއް ެވސްޚިލާފަށް އެތެރެކުރެިވަފއި ހުރި އުޅަ މާލޭެގ މަުގތަކަށް ަގާވއިދާއެހެންީވމާ، އެްއޗެހި ދުްއަވނީ. 

ން މި ބިލަށް  ކުރި ،ލަން ޭބނުންަވނީކަްށ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްމީެގ އަނެއް ކަމަ .މަދެއް ނުާވނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނެޭގ. ބަ އެއިްނޝުއަރެންސެއް އިންޝުއަރެންސޭ ކިޔާފައި ތަރޑް ޕާޓީ  ،އިޞްލާޙެއްެގ ތެރެއިންހުށަހެޅުނު 

ކުން ލާޒިމުކޮށްެގން ކޮށްދިނުމުެގ ނަމުަގިއ ާގނޫނަންފުނިތަކަކަށް ިވޔަފާރިަވކި ކު ،ބޫލެއް ނުކުަރންަގއަޅުަގނޑަށް 

ދުްއާވ  ދެންނެިވ ތަރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންަސކީންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް. މި ރައްޔިތުންެގ އަތުން ފައިސާަތކެއް ަނަގ

ންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ހަމައެކަނި އިޗެްއ ނޫން. އެއީ އް، ފަސޭހައެއް ލިބޭ އެއް ޔެ އޭެގ އެްއެވސް ލު ށްމީހާއަ

ޭވ ނޑު ދެކޭޮގުތަގއި މި ެގނެ އް. ޭއެގ ބަދަުލގައި އަުޅަގސެ އިންޝުއަރެން ން ލާިޒމުކޮށްފައިާވާގނޫނު ައކަށްިވޔަފާރި

ުދްއާވ މީހާ ެވން. ނެޖެހޭ ރަނަގުޅ ބަދަެލއް ެގބައެ ށް ދެންނެިވ އިންުޝއަރެންސަ އިޞްލާޙުެގ ތެރެއިން، މި

ފައި ދެޭވެނ ފުކޮށްލާހިނިތުންުވމާއެކު މާ ނުލާަގޔަށް އަތްޒުާވުބކޮށް،  މީހުން އެކަކު އަނެކަކާީވމަ، ދެ އެކްިސޑެންޓް

 ެވސް  އަށްހާމީ ާވެއކްސިޑެންޓް ، ޖެހޭ. ދުއްާވ މީހާއަށް ެވސް އެބަ ންރަކުއިންޝުއަރެންސް ބަދަލު ކަހަލަ ނިޒާމަކަށް މި
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. އެފަދަ ކޮށްދޭނެކަންކަަވރުލިބުނު ެގއްލުން  ންއިތިމަންނަ ނަާގފައި އޮތް އިންޝުއަެރންސް ،އިނެގންޖެހޭއެބަ 

ލަން ބޭނުންަވނީ ޖޫރިމަނާގެ ފާހަަގކޮށްއަުޅަގނޑު ެއކު ޖެހޭ ބަދަލުކުރެެވން. ހަމައެއާނިޒާމަކަށް މި އިންޝުއަރެންސް އެބަ

ށް ފެންނަމުން އަީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަ ދެކެުވނުއިރުަގއި .އްޖެދެެކިވ ަވރަށް ބޮޑަށް. ޖޫރިމަނާެގ ާވހަަކ ާވހަކަ

ދުަވހެއް ނާންނަކަން. އޭތި ތިރިާވ  މަށްފަހުއަށް ބަދަލުުވ 750 ފައި،އިން ބަދަލުެވ 500ޖޫރިމަނާ  ރުފިޔާއިން ފެށޭ 250

ޖޫރިމަނާ ތިން ފަހަރަށް  ށޭއިން ފެ 250 ެގނެޭވ ިއޞްލާޙުެގ ތެރެއިން  ކުރާ ޮގުތަގިއ މި ާގނޫނަށް މިބޫލުަގނޑު ަގއަޅު

ޖެހޭ. އިން ފެށޭ ދުަވހެއް އަންނަން އެބަ 250އެ މީހާއަށް އަެނއްާކެވސް  ،އަްށ އަރާފައި  750 ކުރެުވނީމަމަނާޖޫރި

ުލުވން. ކުެށއް ނެތް މީހަކަށް ށަިއެގން އެ މީހާ އައު މީހަކަށް ބަދަނާތައް ދައްކާ ދުަވހުން ފައެ ޖޫރިމަ ،އެްއޮގތަކީ 

 ންނާނެ އެްއޗަކަށް ޖޫރިމަނާއަކީ ެއއް ރޭޓެއްަގއި އޮ ޭވރެކަނި ކުއެހަމަ ،ން. އަނެއް ޮގތަކީ ފެށުއިން 250 ،ދަލުެވފައިބަ

 ށް ބަަލއެއްކަޅުަގނޑުމެންނައިންސާުފެވރި ކަަމކަށް އަ ެއއީ  ންީވމަކުރަޖޫރިމަނާއިން  750މީހާެގ އުމުރަށް ުވން. 

ރި ކަންތައްތަކަީކ ޮގތުން ފާހަަގކޮށްލަން ހު ުގޅޭ ބިލާނުޑ މި ތެއްަގއި އަުޅަގލަ ޮގޖުމު .ނުަގނެޭވ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 މިއީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ދާއިާރެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ހިްނމު ބިލެއް. އަދި މިފަދަ ިގނަ ބިލުތަކެއް ައއުން އެއީ ަވރަށް އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއީ ަވރަށް މުޝުކުރިއްާޔ އި 

 ެވފައި ޓްރީމިހާރު ެވހިކަލް ރެޖިސް ހަމަ ،ލާނަންއިަގނޑު ހަމަ ކުޑަކޮށް ދަންނަަވެވެގންދޭ. އަޅު މަކަށްކަ މުހިންމު

މެޝިނަރީޒް އިނޭގޯތ  ހެީވ. ޕިކަޕް 3469ކާުރ،  4881ލު. ަސއިކަ 73126ލޭގައި އޮތް އަދަދު ާގްތަގނޑަކަށް. މާ

މިއީ ުކޑަކުަޑ  .ޒަްތތެރި ރައީސް. ިއއ150ްުއޅޭ ކެތި އެބަތެޭރގައި އެްމބިއުލެންސް ފަދަ އެހެނިހެން ތައަދި ޭއެގ. 1576

ރޭަގިއ ެގ ތެއެ ސްލޮޓު  ؛ސްލޮޓް 22މާލެއިން ހެދިފައި ހުރި ާވހަކަ އަުޅަގނުޑމެން މި ދައްކަނީ.  ެގއެއް ސިޓީ

. ޓްސްލޮ 25 އްޗަށްއަިދ ޕިކަޕް ފަދަ ތަކެ. 150ކާރަށް ސްލޮޓް.  3760ސައިކަލަށް ހަމަެއކަނި ކަނަޑއެޅިފައި އިނީ 

ޖަހައިެގްނ ދައުލަތަށް ފައިާސ ަވއްދަްނ މަުގމަތީަގއި ސްިޓކާ މިީއކީ މާލޭގެ  ،ބުނެލަން ބޭނުންަވނީ އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ

މަތީ ބަހައްޓާ ހުރިހާ ސައިލަކުްނ ޫބލެއް ނުކުރަން. ކަްނކަންަގނޑު ކަމަކަށް އަުޅަގ ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ިމ  .ތްތެރި ަރއީސްބޫލެއް ުނކުރަން. އިްއޒަަގއަޅުަގނޑު  ތް ހިންަގންޖެހޭ ކަމަކަށްދައުލަ ން އެއި ،ޖެހުމަކީ ސްޓިކާ

އަުޅަގނޑުެގ ާވހަކަ. ެދަވަނ  ންނާނެއޮ ރީަގއި ހިސްޓްދެެކޭވތާ ަވރަށް ޒަމާންވެއްޖެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިްސޓްރީެގ ހަކަާވ

ކުެރޭވ އަށް އެތެރެދައްކަމުން އައީ ރާއްޖެ އި ގަ ނތާދައުރު ކައުންސިުލގައި ހުރިިއރު ެވސް ތަކުރާރުކޮށް ައޅުަގނޑު އެ
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އެޅެން. ޖެހޭ ކަނޑަމުްއދަތެއް އެބައެ ެގންުގޅެޭވނެ  ނޫނިއްޔާ ،ޖެހޭ. ދިރިއުޅޭނެކަނޑަައަޅން އެބަ ެވހިކަލްެގ ުމއްދަތު

މުއްދަތެއް . ެގންުގެޅިވެގންުނާވނެ ތައްއަހަރުާވ ސަިއކަލު ނޫނީ ކާރު ފަދަ ެވހިކަލް 40ެވަފއި،  އަހަރު 50

މި ަވުގތު  ،ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ަގނޑު ތްެތރި ރައީސް. އަޅު ޖެހޭ ިއއްޒަކަނޑަައޅަންެއބަ  ނޑައަޅަންޖެހޭ. ކޯޓާެއއްކަ

 ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ކު ން ކުަރއްާވީތެވ. އެކަމަެގއިސްަނަގއި  ގައިކަމެއް އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން ދައުލަުތން މިަވރު 

އޮތީ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ  އެ ފައި ިވށް ބައްޓަންކުރެލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ަވރަށް ފުރިހަމަކޮ

ސްލޮޓްތަކުަގއި ހެދުމަށްފަހު   ޖެހޭނެ. އެއަދި މަލްޓި ސްޓޯރީ ޕާކިން ހެދެން ެވހިކަލްެގ ކޯޓާ ކަނޑައެޅެްނޖެހޭނެ.

މިއަންނަ އަހަރު  .ޖެހޭނެދަދު އިނެގންެގ އަެވހިކަލްކުެރެވންޖެހޭނެ. ލާނުޢުއަހަުރެގ ކޯޓާ އި އަނެއް އަހަރަކަށްުވރެ

އެީއ އަދި ކޯޓާ ސިސްޓަމަކުްނ  ،ނީމިތައް ކާރު ސްލޮޓްކަން އި ، ސައިކަުލ ސްލޮޓުކަން އިނީއްނިކުންނާނީ މިތަ

މިއަށް ޖެހޭނެ   .ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދޫކުރަންޖެހޭނީ ަވކި އުސޫލެއްެގ މަތީ ،ިވަޔސް ޖެހުނު ކަމުގައިދޫކުރަން

ކުރުން. ްސކޫލު ބަސް ނިޒާމެއް ާގއިމު ،ކުެރިވޓްރާޏްސްޕޯޓު ބަސް ނިޒާމެްއ މިތާ ގާއިމު ،އްލަކަށް އޮންނާނީހަމައެކަނި ޙަ

ްއ އެކޮށްފަކޮންމެހެނެއް ޕާކު ،ނޫނޭ ފަެއއްއްޓާޭގ ޮދރުމައްޗަށް ހު ،ތާ ަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން ހަމަދައްކާ ާވހަކައާދެ މި

އާދަކާދަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ހުއްޭޓކަށް ނޫނޭ. މި އިޮގސް ކުރިމަތީަގދާތާކަށް ނޫނީ  .ޖެހޭނީެގއަށް ަވންނަން ނޫނޭ

هللا ކުރެިވެގން. ރެއިން އެކަންަކން ބައްޓަންފައްސޭހަ ނިޒާމެްއެގ ތެ ،ލެޭވނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއިދުއްވަ 

ެއއްޮކްށ  ކޯޕަރޭޝަނާޮސއިކުރީ ރޯޑް  އެ ގައިދުަވހު ޮކންޓްރެކްޓެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިަހކަށް

ދަދުަތކެއް އަކުެރޭވނެ ދާއިރު މާލެ މަުގަތުކގައި ާޕކުހެދިެގން ކުރެްއިވްއޔާ އެ އިރާދަ  .އެްއކޮށް ލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާމާލޭެގ ިޑެވ

ެވްސ  ކުެރޭވނެ ެވިހކަލްތަކުެގ އަދަދުތައްކުެރޭވނެ އަދަދުތަކާއި އަދި މާލޭެގ މަުގތަކުަގއި ޕާކުކަނޑައެިޅެގންދާނެ. ޕާކު

ތަކެއް ފުލީ ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމު ،ެއކު މާލޭެގ މަލްޓި ސްޓޯރީއިރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކަނޑަެއޅިެގންދާނެ. އަދި އެއާ ަވ

އަުޅަގނޑު  .ދާނެ. އާދެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކޯޓާއަށް ާވަވރަށް ކަނޑަެއޅިެގން ެއކަންދި އެތަންތަަނށް އަ .ކަނޑައެޅޭނެ

ާލމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ަވރަްށ  ،ރުޙަލާަގއި ިމކަންކަން ބަލަމުންދާއިރުކޮމިޓީ މަ ،ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

 ރަށްރަށުގެ  ،ރަށްރަުށެގ ކައުންސިލަާކއި ،ކުރެއްިވ ފަދައިންދެްއަވްއޗޭ. ދެންމެ ހަމަ ފާހަަގއިފުރިހަމަކޮށް ބައްލަަވ

ން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ންނަ މިނިސްޓްރީއަކުން ނޫހު އި މާލޭގަ  އްދަކަށް ކަނޑައެޭޅ ަކންކަން ކަނަޑއަޅާނީހަސަރަ

 ަޔކުބަ އެއަދި  .ބަޔަކު ޮގތް ކަނޑަައޅާނީ އެ  ަބޔަކު ދުއްާވނެ އެ .ަބޔަކު އަިމއްލައަށް އެފަރާތެއް ކަނަޑއަޅާނީ އެ

ކޮން އުމުެރއްެގ  ،އަމިއްލައަށް އެނެގންޖެހޭނީ ކިހާ ެވހިކަލެއްކަްނ ވައްދާނީ ބަޔަކު އެ  ،ެވސް ޖެހޭނީކަނޑައަޅަން

 އި،މިނިސްޓްރީއަކީ ެއއީ އޮންނަ އޮނިަގނެޑއް ކަނަޑއަޅަ  .ތަންތާ ެގންުގޅޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވހިކަލެއްތޯ މި

 ކުރޭތޯ ބެލުން ެއއީ އެ ލިމެންޓުއެކަންކަން އިމްޕް ިއ،އިދުތަެކއް ކަނަޑއަޅަނަ ަގވާ ންބޭފުޅުްނ އޮ އެ ،ހިންާގނެ ާގނޫނު

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫުނެގ ދަށުން  ،ރިހާބައެއް އަުޅަގނަޑަށް ފެންނަނީހުރި ހު ބޭފުޅުންެގ ާވޖިބަކަށް ެވެގންދާންޖެހޭނީ. ބާކީ

ށް  ފުޅުންނަށް ދޫކުރުން. އޭރުން އެބޭފުޅުންނަ ބޭ ރަށްރަށުެގ ިޒންމާއަށް އެ އެ ،ާވލުކޮށްހަ އަތޮޅުތަކަާށއި އަދި ސިޓީތަކަށް 
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 ަގއިކޯޓާ  އެ  .ނޑައެިޅެގންދާނެކޯޓާ ކަ .ެވްސ ކަނޑައެިޅެގންދާނެ ކުރެޭވެނ ތަންތަންކުރެިވެގންދާނެ އަދި ޕާކުޓަރމޮނި

ހާ ހުރި މި ،ދަދުތަާކއިއަެގްނުގެޅޭވނެ  ،ދަދުތަާކއިއައަންނަ އަހަރު އެތެރެުކރެޭވނެ  ،ކަނޑައެިޅެގން އެނެގން ހުްނނާނެ

ެވސް ހުއްޓާލަން.  ޖެހުންެވސް ބެލިެގންާދނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވަލން މިހާރުން މިހާރަށް ސްޓިކާ ކަންކަމެއް

ސްޓިކާ  އިިއންނަ ސައިކަލެްއަގ އިނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެްއކަންމަތީަގ މިީއކީ ޙައްލެއް .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި

ބޫެލއް ަގނުެޖހުމަކީ އެއީ އިންސާފެއް ަކމަކަށް އަޅުަގނޑު ސްޓިކާ އިސައިކަލެްއަގ އި ކަންމަތީަގ އަނެއް އި،ޖަހާފަ

 ތަެންއ ދައްކާފަ. ބަޔަކަށް ޕާުކކުރެޭވނެ ޖަހަންޖެހޭނީ އެނުކުރަން. ސްޓިކާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާއީ.

 

  ާވހަކަެދއްެކުވން:އީ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

 ،ދެްއީވީތެވކޮށްސްޕޮންސަރ ބިލު ެވސް އަުޅަގނޑު މި  ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަަތމަ .`

ބިލަކީ.  ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ަވރަްށ މުހިންމު ބިލެއް މި

ސަރުކާރުެގ  ، ދެ ހާހުެގ އަހަރުތަކުެގ ކުރީޮކޅުކުރީކޮޅުހާހުެގ އަހަރުެގ  އަުޅަގނޑު ދުށީން ދެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރަިނިވ ަވރަށް ފައިދާ .ފަހުން ަވރަށް ރަނަގޅަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމްޕެނީއެއް ކާރު އައިސަރު  މިހާރު މި ،ކޮމްޕެނީއެއް

ކޮމްޕެނީެގ ރިޕޯޓު  އެ ،ުބނާ ދުަވްސަވރު ައޅުަގނޑު ުދށިން ަވރަްށ ފައިދާާވ ކޮމްޕެނީއެްއ. މި ،ކުރާ  މަސައްކަތްތަެކއް

 .ާވހަކަ މިއީ ހަމަ ސާފު ތެދު ؛ންނަނީއޮ މި އިހަީރ ފައިދާެގ ރިޕޯޓު ހެދިއިރު ޖަހާފައޮތްއިުރ، އަ އިލާފައިހަދަ

  އިލީމަ މީތި ފެންނަން. އެޭގ ފައިދާ ރިޕޯޓު ހަދާފައިކޮމްޕެނީއަށް ަވދެ ބަލަ މިހާރުެވސް ރިޕޯޓުތަކުން ހުންނާނެ އެ

 ،ޮގުތގައި. އެހެންީވމާ ެވސް ިމއީ ފަިއދާެގ ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާކޮށްެގން ލިބޭ އެތި ،އޮންނަނީ އޮންނައިރު މި

. ންކޮމްޕެނީ އަތުން ފެލަިއެގން އެއީ ކުންފުނީެގ އަހަީރ ފައިދާެގ ޮގުތަގއި ކަނަޑައޅާފައި އޮތީ އެ ެގރައްޔިތުން

އަޅުަގނޑު  ެވސް ެއއީ ފައިދާެގ ޮގތުަގއި. މި ކޮންެޓިއނާ ސްޓޯރޭޖުެގ ޮގތުގައި ލިޭބ އެއްަޗކީ ،ޮގތުަގއި ެގސްޓޯރޭޖު

ހާސް ެވހިކަލެއް އެތެރެކުރަމުންދަނީ.  އްެވސް އެތަ ޮގތަށް ކޮންމެ މަހަކު ނާ އެތެރެކުރާދުށިން އިނޭގތޯ. ރާއްޖެއަށް ކާ 

ރަްއޔިތުން އަތުން  ،ދެްނ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭުނންަވނީ .ބޭފުުޅންނަށް އިނޭގނެ މިކަން އިލަްއާވހިސާބު ބައްލަވަ 

ނޫން.  ތަކަކީ ރަނަގޅު ކަންތައްަތކެއްއްނޫނީ ބަޖެޓް ހޯދަން ކުރާ ކަންތަ ،ސްޓިކާ ނަަގއިެގން ދައުލަތަްށ ފައިދާ ހޯދަން

ސްޓިކާ ޖަހަންޖެހޭނީ  އެކަމަކު  .ނުަގވައިދުން ބަހައްޓައިިފއްޔާ ސްޓިކާ ޖަހަންޖެހޭނެ .ސްޓިކާ ޖަހަންޖެހޭނެ ؛ރަނަގޅު

 ،ސަރުކާރުން ިވޔަސް ަވުގަތށް މި . މިށްނުކުރާ ފަރާތްތަކަޕާކު  އިޒޯނުގަ  އި،ޯޒނު ދައްކާފަ ،އިނުަގާވއިދުން ބަހައްޓާފަ

ޕާކުކުާރ  ،މީހުނަށް ސަިއކަލު ެގންުގޅޭ ،ސް ކުއްިލކުއްިލއަށް ރައްޔިތުންނަށްޔަކޮންމެ ބަޔަކު ކުރަމުންދިޔައަދި 
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ކިތަްއ  .ހުންނަނީ އިެވސް ނިކުންނައިރު ހިތްބިރުެގންފަ ވެއްޖެ. ައޅުަގނޑު މީހުންނަށް ދޭ ސަޕްރައިޒްތަްއ ހުއްޓާލަން

ބޮޑަށް  ދެން މިދިޔަ ސަރުކާުރެގ އިހުމާލުން މިަވރު .ނޫން ެކއް ޅު ކަންަތއްތަމިއީ ރަނގަ  ،ތޯ ޖަހާނީ. އެހެންީވމާ ކާސްޓި

 އި ތަކެކޭ ިކޔާފައޭެގތެެރއިން ހައިޑްރޯިލކް ޕާިކން ސިސްޓަމު ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން .ކަންތައްތައް އަސްލު އައީ މި

އެ  އިސްސަރުކާރު އަ ހުރި. ދެން މި އިބަހައްޓާފަ އިމާލޭގަ  އިހިތަެކއް އެކިދިމަދިމާލުގަ ެގނައި ބަިއަވރު އެްއޗެ

ެވސް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ލިބުނު އީ ޒޯނު ހަދާފަ. އެ ޕާކިން އިތަންތަނުަގ މިހާރު ހުރީ އެ އިތައް ނަާގފަސިސްޓަމު

ކުރަން. އެއީ ަވރަށް ބޮޑު ޮގތް އެބަޖެހޭ ތަޙްޤީޤު އެއްޗިހި ެއތެރެކުރި ެއއްޗެހި އެެތރެކުރި މީހުން އެ ލުޔެއް. ެއކަމަކު

ާވ އް ެވފައި އޮ ކަށްކަމެއް، ެވރިަކން ނިމެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަހަރަ ކުރި އެއް އްސަލަެއއް، ދެން އަދި ހަމަމަ

ެވްސ  އޭެގން ކޮންމެ ކުއްޖަކު .އެއްލަކިންނޯ ކިޔާފަ ؛ސިާޔސީ މަންފާއަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން ،ކަންނޭނެގ

ެވހިކަލްތައް  މިެވސް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގައި ބޫލެއް ނުކުރަން މިހާރު ަގސައިކަެލއް ހޯދި. އަޅުަގނުޑ 

 ،ރާއްޖޭަގއި އުޅޭ މީހެއްތޯ  ،ބޮޑެތި މީހުންނަށްތޯ ،ބިދޭސީންނަށްތޯ ،ހުރީ ުކޑަކުދިންނަށްތޯ ކޮށްފައިރަޖިސްޓްރީ

ަވރަކަްށ މިކަހަލަ އެްއޗެއް ެއއްެވސް  ،އުފަންާވނެ މީހެއްތޯ ،ުއޅޭ މީހެއްތޯ ދުނިޔޭގައި، ހުރި މީހެއްތޯ އުފަންެވފައި

ދިރާުގ ސިމް ހުންނަހެން   ،. ސަބަބަކީ ކިތާބު ރައްކާކުެރިވފަ ކަމަކަށް ހިސާބުނުކުރަން ހުންނާނެ ބޫެލއްަގއަޅުަގނޑު 

ުނާވނެ  އްލެއްޙައަދި ، ޙައްލުެވެގްނދާނީ  ންމިކަ .އަށެތި ރަޖިސްަޓރީކޮށްފަ ،ެވސް އެަބއުޅޭ ހައެތިއި އެކަކު ނަންމަތީގަ 

ސްޓިާކ  އިެއްއޗިހީގަ  އެ .ެވސް ެވހިލް އެތެރެކުރަނީ ކަސް. ކޮންމެ ަވއްތަެރްއެގޔަކުރިތެރެ އިލެކްޓްރޯނިކް އެްއޗެހި އެ

އެކަމަށް ަޙއްލެްއ ހޯދަން  ،ުއޅެނީ. އެހެންީވމާ ޕާކިްނ ޒޯންަތއް ނެިތެގން މި ،އެހެްނީވމާ .އުޅެނީ ޖަހާތީެވ މި

ކޮންމެެވސް  ެވސް  ތަުކެގ ތެެރއިން. ކޮންެމ މީހަކަށްއިދުތަކާިއ އުސޫލުމިކަން ހަމަ ަޙއްލުެވެގންދާނީ ަގވާ  ؛އަޅުަގނޑުމެން

އޭަނ  ،ޮގސް ބިން ަގންނަމުން، ޮގސްލާރި ހުރިމީހާ ބިން ަގންނަމުން އި ކުރެެވން. މާޭލަގޖިސްޓްރީމިންަވރެއް އެބަޖެހޭ ރަ

ންތައް ކުރީމަ ކަ ކޮޓަރި ނުލިބޭ މީހާ ހުންނަ އުސޫލުން މި ، ެވސް ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހާ ިއރުއަށެްއކަ ޭގ ަގންނަ ،ހައެއްކަ 

އް މިކަމަށް ހުށަހަޅަން.  އިުދތަކެއެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ަވރަށް ރަނަގޅު ަގާވ ،ނޫން. އެހެންީވމާ މިކަން ރަނަގޅެއް

ތަން. އެކަމަކު މިޮގތަށް  ނުކުރެިވެގން ުއޅޭކޮންޓްރޯލް ،ެވހިކަލް ކަންތައްތަަކކީ އަބަުދެވސް އަުޅަގނޑުމެނަށް ފެންނަނީ

 ؛ކޮންެމެވސް ަވަރަކށް .ެގނެިވފަ ކަންތައްތަކަށް  ުކގައި ެއބަހުރި ަވރަށް ރަނަގޅު އުސޫުލތައް މިދުނިޔޭެގ ެއކި ޤައުމުތަ

 ބަރުން ފާހަަގއިްއޒަތްެތރި ބައެއް މެން އިތަނުަގ މި  ން.ތަންތަ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ކަންތައްތައް ހިނަގމުންދާ ،ނޫން

 އި ޮގތަީކ މިއީކަން. ދެން އަުޅަގނޑުެމން ހަމައެކަނި ސްޓިާކ ޖަހާފަމިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ކުރާނެ  ،ެވސް ކޮށްލަދެްއވައިފި

ެވސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު  ދުމެ ރު އަޅުަގނޑުމެންނާ. މިހާ ނުޭވ ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކުންނެއް މިކަމެއް

ކާޖެހުން. އިއްޒަތްތެރި  ހަދައިފިޭޔ ސްޓިށްހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންެގ ސްޓިކާޖެހުން. ފުލުހުންެގ ދަުވހުެގ މަސަްއކަތަ

ން. ތަ ންދާަވމު އް މިހެންކަންަތްއތަ ތަންތަނުން މި ތަކުންނާިއ އެކިޓުެވސް ފެންނާނެ މިހާރު ހަމަ ޓްީވ ރައީސަށް

ބުނާހެން  ހަމަ މި އަަވސް ޙައްލެއް. ދެން  ؛ކަންތައްަތކަްށ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޙައްލެއް ެގންނަން އެ، އެހެންީވމާ
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 އިއެތެރޭަގ އެތާ .ެވސް އެބަޖެހޭ ބަލަން .ކުރެެވންެވސް އެބަޖެހޭ ރެިގއުލޭޓު  އިދުތައްނިސްޓްރީެގ ަގވާ ޓްރާންސްޕޯޓު މި

 ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ. ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ ްއޓުަވންކަންތައް ހު ރަޕްޝަން ހިންާގ ބޭފުޅުްނ އެކޮ

ޓްރާންސްޕޯޓު  .ކުިޅަވރު ުހއްޓުަވންޖެހޭ މި ،ަކމެއްކޮށް އަެނއް އި،ތެރެއިން ދެމިަގނެެގން ނަްނބޯޑު ިވއްކަ 

ބޭފުޅުން  އެ ިއ،އިދުަތކަށް އަުހލުެވރިކުުރަވަގާވ ބޭފުޅުން މި އެ ،އެހެންީވމާ .އަކީ މިކަމުެގ ބެލެިނެވރި ފަރާތްމިނިސްޓްރީ

 ެގންނަން. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުން ެއބަޖެހޭ ބަލާފައި މިއަށް ރަނަގޅު އުސޫލުތަެކއް ،ސަުރކާރުން ޮގތް އުޅޭނެ

ބުނާހެން މިދިޔަ ދައުރުގައި ެއތެރެކޮށްފައި ހުރި ޕާކިންގ  މި އެހެންނޫނިއްޔާ މިކަމަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ. ދެން 

ދޭންޖެހޭ. އެއީ ަބޔަުކ އިޮގތް ެވސް ަރއްޔިތުންނަށް އެަބ ކިޔަ  އްސަށް ެވސް ީވއެްއޗެ ތަކާއި މިހައިޑްރޯލިކް ސިްސޓަމު

 ހުރި ަވްއކަންތަެކއް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮށްފައިމީހުން ހަމަ ނުޙައްޤު ޮގތުން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.

 

 ލާޙް ާވހަކަދެއްކެުވން:މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ

ދެްއީވތީ، ލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިޞް އި ބެހޭ ާގނޫނަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްިރ ރައީްސ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ އެްއަގމު ދަުތރުފަތުރާ

އަުޅަގނޑުމެން ެއއްަގުމެގ  .ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަމެންބަރު ޔާސިރަށް އަުޅަގނޑު 

ނޫނީ އަދި މާލޭގައި  ށް،ދިރިއުޅޭ މީސްމީހުންނަ ެގންނައިުރގައި ައޅުަގނޑުމެްނ މާލޭގައިށް ބަދަލު ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނަ

 ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންކަމުން ދިމާެވފައި އޮތް ަތކްލީފަކީ ެއއީ ައުޅަގ މި ށްެވ އުޅޭ މީސްމީހުްނނަވަޒަްނެވރި

ރުފަތަރުެގ ނިޒާމުެގ ތެރެއަށް އަިއ ޅުަގނޑުމެންެގ ދަތުެވސް ިވސްނާލަންޖެހޭނެ އަ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން

 ނޫނީ ެވހިކަެލއް  ،ެވްސ ކިތަންމެ ބަިއަވރު ަސއިކަެލއް ެވސް ބަދަލުެގ ތެރެއިން މިހާރު ރާްއޖޭގައި ކޮންމެ މީހަކަށް

ްއ ޑެ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ކޮންމެެވސް މިންަގނމީހެއްެގ ނަމުގައި.  ކުެރިވދާނެ އެެވސް ރަޖިސްޓްރީ

ރުިފޔާއަށް.  1 ކުރާއިުރގައި. މާލޭަގިއ ސަިއކަލް ަގންނަން އެބަލިބޭއޮންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެ މީހެއްެގ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ 

ން ބަދަލުކުރުމަށް ދިރިއުޅެ އަށްމާލެ ،އަހަރުާވ ުކއްޖާ ރަށުން ޯދނިން ނައްޓާލަމުން 18 ،ރަށުން ނައްޓާލަމުން

ރުފިާޔ  5000ޮގސް ރުފިޔާ ނަަގިއެގން 5000މީހާ އަތުން ނެިވރުކުރީމާ، ދޯނީެގ ބަނދަ ަގއި ނައްޓާލަމުން އައިސް މާލޭ

  ތިންހަތަރު އެބަ އޭަނއަށް ދުއްޭވ ލާރި ނުދައްކާ  އެ ސައިކަލު އެބަލިބޭ. ަސއިަކލެއް ަގންނަން އަށްލާަފއި އޭނައިދައްކަ

ދާނީ. އެކަމުެގ ތަކުލީފް މާލޭަގއި  ބޮޑުެވެގންމަހެއްގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހެން އޮންނަހާ ދުަވހަުކ މާލެ ތޮއްޖެހުން

ައޅުަގނޑުމެން  ؛ެވސް  ންމެ ަމގެއްދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ަވުމންދާނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މާލޭެގ މިހާރުެގ އެ

 އި ަގއެންމެ މަެގއް ެވސް ނޯންނާނެ ސައިކަލުން ފުރިފައިނުާވ. ހުރިހާ މަެގއް  ،ސް ޔަކަމުަގިއ ިވލިނުކުމެ މިހާރު ދުއްާވ
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ޕްރޮްގރާމަކީ ހަމައެކަނި އްުލ ެގނައުމަށްޓަަކއި ރައީސް ަނޝީދުެގ ެވރިކަުމގައި ެވށިފަހި މާލެ ޙަިމއަށް ެވސް. ައޅުަގނޑު 

ރާއްޖޭެގ މަުގމަތީަގިއ  ،. އެއީ ރާއްޭޖެގ ތޮއްޖެހުމާއިހަދާފައި އޮތް ޕްރޮްގރާމެއް ނޫން އެީއކީ ޮގތުން ބެހޭ  ޯގތި ދިނުމާ

 ޕްޮރްގރާމެއް ހަދާފައި އޮތް  ،ޮގތުން ހަމަ ަވރަށް ަރނަގޅު ދިރާާސއެއް ކުރުމަށްފަހު ުދއްުވާމ ބެހޭެއއްޗެހި  ތަކާ ސައިކަލު

 ޖެހިެގން ނަށްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގންދެުވނުނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ެގ ތެރެިއން ކަންކަން ކުރިއަށްއެއީ. އެ ޕްރޮްގރާމު 

ތެރޭަގިއ  ެގތެޭރަގއި އަުޅަގނޑުމެންަނށް އެ ޕްރޮްގރާމު ޤީން. އޭެގނުޖެހޭނެކަން ހަމަ ޔަ ނަށްއަުޅަގނޑުމެން ލީފުއުޅޭ ތަކު

އެ ހުރިހާ  ،ކަލް ދުްއާވނެ ަވިކ ަގޑިތަެކއް ކަނަޑއެޅިފައި ހުރި މަުގތަކާއިަސއި ،ސައިކަލް ނުދުްއާވނެ މަުގތަާކއި

ޑުމެން ހަމަ އަުޅަގނ .ިދޔައީ މި ނުކުރެެވންިވ ނަށްޮގސްފަިއޭވ. ެއކަން އަުޅަގނޑުމެން އެްއޗެއް ހިމެނިެގން 

 ،ަގބޫުލކުރަނީަގނޑު ކަމަށް އަޅު އްލެްއ އެންމެ ބޮޑަށް ެގނެޭވނެޙަމިއަށް  ނަށްނޑުމެންދާއިރުަގއި އަުޅަގާވހަކަދަްއކަމުން

ޖެހޭ. ދެެވންއެބަ ލަން އެބަޖެހޭ. މާލޭގައި ބަހުެގ ޚިދުމަތް އިއި ެއކުލަވަ މު ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމެއް މާލޭަގއްއާ

ތަކެއް އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ލީފުތަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވްސ އި ދުމަތް ދޭން ބަލާއިރުަގނޑުމެން ބަހުެގ ޚިއަޅުަގ

އްލުކުރެޭވނެ ޙަނުކުރާ. އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ފަރާތުގައި ޕާކު ެވސް ނެތް ދެ މަގެއްއެންމެ  .ރައީސް

 .ޖެހީމާ ސްޓިކާޖަހާ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދައްަކނީ ސްޓިކާ ެވސް މި މައްސަލަެއއް ެއއީ. އަުޅަގނުޑމެން އެންމެން

ކޮށްފައި ހުންނަ ސައިކަލް ނުނެރެޭވ ހިސާބަށް ޕާކު  އިޭގގަ  ގެ އަުޅަގނޑުމެން ،ސްޮގކުރިުކރީނުންމަުގެގ ދެފަރާތުަގއި ޕާކު 

އްލެއް ނުާވނެ. ޙަމިކަން  ނުޖަހާަވނީ. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި ސްިޓކާ ޖަހަންޖެހޭ އެބަ. ސްޓިކާ އްސަކަންކަން ގޮ 

ކުރަން. ދޮރުމަތީަގއި ޕާކު ެވްސ ބޭނުންަވީނ ޭގ ކުރަން. ކޮްނމެ މީހަކުބޭނުންޭވ ޕާކު ެއބަ ެވސް  އެީއ ކޮންމެ މީހަކު

 އުމުތަކުަގއި އެބަޖެހޭ ާގތްަގނަޑކަށްޤަނޫން. ދުނިޔޭެގ އެހެން  ކޮށްލާފައި އަންނާކަށް ބޭނުމެއްއެއަްށުވރެ ދުރުގައި ޕާކު 

ަވމުްނ އަންނައިރު ތަުހޒީބުެވަފއި ތަހުޒީބު .ންޖެހޭެވސް ކުރަ ކޮށްލުމަށްފަހު. އެކަންކަންލަން ޕާކު މީޓަރު ހިްނާގ 500

، ޕާެކއް ނުކުެރޭވނެ. އެހެންީވމާ ، ޭގ ދޮރުމަތީަގއި ޭގ ކުިރމަތީގައި .ކަްނކަން ދާނީ މިޮގތަށް އުމުތަކުަގއި މިޤަހުންނަ 

ނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ ކަން ަގބޫލުއެައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ.  ކަންއެކަން

 ،ރުފިޔާ 600 ނޫނީ ، ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ،ޖަހަންޖެހޭނީ . ްސޓިކާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަސއިކަލް ްސޓިކާ ޖަހައިެގންނުާވނޭ

 ،ނަމަ ނުބަހައްޓާ އެޮގތަށް މީހާެގ ޢަމަލު ހުންނަ ޮގތުން. އެ ޢަމަލު ނީ ތިމާނާ ާވންޖެހެމަޖޫރި ެގރުފިޔާ  700 ނޫނީ

 ަވނީމަޕާުކކޮށްފައި  ޭގދޮރުމަތީގައި ،ކޮށްލާފަިއ އާދެެވން ޮއްއާވދުރުަގއި ޕާކު  ،ކޮށްލާަފއިރަނަގޅުތަނެްއގައި ާޕކު

ފަރާތުަގއި  ްސޓިކާ ަޖހާނެ. މަުގެގ ދެ މާ،ކަށް ުނަވެދޭވ. އަުޅަގނޑު ެގއިން ނުނިުކމެޭވ. އެހެްނީވއަޅުަގނޑަކަށް ެގއަ

އް. ނުޖެހޭ ހެީވ ެވހިކަލެކުާރކަށްކޮށްފައި އޮތީމަ ޖަހާނެ ސްޓިކާ. މަުގމަތީަގއި ޕާކުފައި އޮއްާވ ޕާކު ދޫ ދެ ލައިން ދަމާ ރީނ

ނޫން. މާލޭެގ މަުގމަތީަގއި ކޮންކްރީްޓ  ެސއްކަހަލަ އެްއޗެއް ކުރާހޭ. އެއީ މަުގމަީތގައި ާޕކުނުޖެކުރާކަށްއެސްަކޭވޓަރ ޕާކު 

މާލުން އިންަޑސްޓްރިއަލް ޒޯެނކޭ ިކޔާފައި ދިއެ  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބަހުރި. ކޮށްފައި ޕާކު ށް ދަންދެންމެޝިނަ

ާވ ކާރު. އްއެތާނަގއި ފުރެންދެން އޮތީ ނުދު .ރައީސް ޔާމީން ހިއްކި ތަނެއް އޮންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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އްސެްއ ނޫން ޖެހޭ އެއްޗެ ހުްނނަންއެތާ މިީއ  .ެވސް ާވނެ މީހަކު ދެރަ ލީމާއިތަނަށް ޮގސް ބަލަ އަޅުަގނޑުމެން އެ

 ށްއެއް ަގރާޖަކަ ންޮގތެއް. ިމނިސްޓްރީ ނޑުމެްނެގ މިނިސްޓްރީއަކުން ކަން ކުރި ޮގތުން ާވއިނޭގތޯ. މިއީ އަުޅަގ

އްލުކުރަންޖެހޭ ޙަކަންކަން   އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ބަލާފައި މިެވސް . މިކާރު ރަޖިްސޓްރީކޮށްދީފަކަ ސަތޭ  ތްއެބައޮ

 ށް އަުޅަގނޑުކަމަކަމެއް ން ިވސްނުމަކީ ރަނަގޅު ެގންނައިރު އަުޅަގނޑުމެން މިހިރަ ކަންކައެބަ. މި ާގނޫނަށް ބަދަލު

 ދައްކާލީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.  މި ާވހަކަ މި ަގބޫލުކުރާތީ، އަުޅަގނޑު 

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

އެންމެ  ،ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި ިތއްބެިވ ޭބފުޅުންެގ ތެރެއިން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ފުރަތަމަ

ެގންދާނަން. ކުރިއަށްާމދަމާ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސް ަވުގތު ަވަޑިއެގން އިންނެީވ.  ތެރި މެންބަރެއް މިއިްއޒަތް

ިއަގންނަާވނެ. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ބޭުފޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިަވޑަ އްބެިވމާދަމާ ދެަވނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންފައި ތި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ާވހަކަދެއްެކުވން:ފޮނަދޫ 

ދެްއީވތީ ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ްއަވއިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއްަގުމ ދަތުރުފަތުރުެގ ާގނޫނަށް އިސްލާުޙ ހުށަހަޅު

ުލކުރާ ޮގުތަގިއ ެވސް ަގބޫ އަުޅަގނޑު  .ންބަރު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރި މެތެއިްއޒަތްދާއިރާެގ 

އަންނަ ނޑުެގ ަނޒަރުަގއި މާޭލެގ ޓްެރފިކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ެލއް ނޫން. އަުޅަގއްޙަކަމަށް އޮތް  ކާ ޖެހުމަކީ މިސްޓި

  ރަށުެގ ޖާަގ ނެތް ަވރަށް މި  މި ،ނުާވަވރަށް ށް ރަށަ ނަުވން. މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަދަދު ިގ ތަަކކީ މިއުނދަޫގ

 ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގަވނީ  ކަމަށް ިގަނ މެންބަރުން ފާހަަގކުރާއިރު . ެވހިކަލް ިގނަންރަށުގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅު 

 ،ނަމަ. ެވހިކަލް ިގނަެގންދާނެ ކާރެއް ނުލިބޭ ފުޅުދަރި ،ދުަވހު ސްކޫލަށް ެގންދާނެ އެ ،ނަމަާވރޭެވހިަލއިފި 

އުޅެނީ.  ންދަން. މިތާ ެވިހކަލެއް ނޫން ިގނަެވެގން މިއަޅުގނޑުމެންނަށް ކާރުތަކާ ެއއްޗެހި ލިބޭނެ ދަރިން ްސކޫލަށް ެގ

ެގނައި އުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް  ރަށުގައި އުޅޭ އިންސާުނން ތަންކޮޅެއް ިގނަެވެގން މި މި

 މަދުކުރެޭވނެ  ދިރިއުޅޭ މީހުންެގ އަދަދުގައި ށުރަ މި ،ޮގތަށް ބަދަލުެވ އި ރަށްރަށުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އެީކގަ  އިސްލާޙުތަކާ

ޓްރެފިކަށް  ޚާއްަޞކޮށް ،މާެލއަށް ،ނަޑކަށް ަގބޫލެއް ނުކުެރޭވޮގތަށް އަުޅަގ ޮގތަކަށް ިވސްނުން ބަދަލުކޮށްެގން ނޫން

މު ދަތުރުފަތުރުެގ ނިާޒމެއް ގާއިމުކުރުަމކީ މިކަމަށް އްކަމަކަށް. އާ ލެއް ެގެނިވދާނެއޮތް ކަންތަަކކަށް ހައްދިމާެވފައި 

 ، އަދިބަލެއްަގއި ޤުެވސް ަގބޫލުކުެރޭވ. ެއކަން ސަރުކާރުން ައަވސް މުސްތަށް ކަމަްށ އަޅުަގނޑަ ކަމެއްއް ލިބިދާނެ ޔެލު

 އަޅުަގނޑު  ކަމަށް ންމު ކަމެއްހި ނު ބާރުތަކާ އެކީ އެކަން ކުރުމަކީ ހަމަ ަވރަށް މުލިބު ސިޓީ ކައުންސިލުން މި  މާލޭ

 ުނވާ ކުރަން ބޭނުންަގއި ނޫން ޮގަތކަށް ޕާކުދޮރުމަތީޭގ ،ެވސް ދެކެން. ަބެއއް މެންބަރުން ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެްއިވ
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މީޓަެރްއ  500 ނުކޮށްޭގ ދޮރުމަތީަގއި ޕާކު ،ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގަވނީ  .ކަމަށް މިކަމަށް ދިމާާވ މައްސަލަައކީ ކަމަށް. އެއީ

ހަމަ  ކޮށްލާނެ ޖާގައެއް ލިބޭނެކަމުެގ ޔަޤީންކަމެއްސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޕާކުޔަދުއްިވދުރަށް ކިތަންމެ  ،ނޫން

ބޮޑަށް ިގނަުވމުެގ ސަބަބުން ހަމަ  މާ މީހުން . މާލޭގައި ުއޅޭއޮތީ ހަމަ ފުރިފަ ެވސް ނޯޭވ. މުޅި މާލެ މިޮގތަކަށް އެއް 

ކޮށްލާނެ ޖާގައެއް. ނަކަށް ނުލިބޭ ޕާކުެވސް އަުޅަގނޑުމެންއޮތީ. އެއްޮގތަކަށް  ކޮށްލާނެ ތަނެއް ހަމަ ނުލިބިފައި މިޕާކު

ެގން ހުން ނެރެނުކުރެޭވ މިހާރު ހަމަ ފުލު ބޫލެއްަގއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  .ކުރާނެ ޖާަގލިބިެގންޕާކު ާވނީސްޓިކާ ޖަހަން

ށް މާލެއަށް އެތެރެކުރާ އުޅަނދުތައް އެތެެރކުރުމަ ނޫން. މި ބޫުލކުރެޭވނެ ކަެމއް ަގޖެުހން އެއީ ޮގތަށް ސްޓިކާ އާމްދަނީއެއް

ކުެރޭވނެ ޮގަތކަްށ ޮތއްޖެހުން، މީހުން ިގނަުވްނ ކޮންޓްރޯލް ހަމަ މާލެއަށް ،ޮގތަށް ކޮންޓްރޯލެއް ެގންުގޅޭ މަ ހަ

 .މަކަށްކަ ބޫލެއް ނުކުރެޭވ މިއަށް ޙައްލެއް ލިބިދާނެަގަކށް ޑަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނ ން ނޫންކުރެިވގެ ތައް ބައްޓަން އިންތިޒާމު

 .ދަށް ަވރަށް ފެންަވރު ކުެގުޅަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގކުރެޭވ ރަށްރަށުެގ ަމުގތަ ަގއި އަނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅާއިރުމިާގނޫ

ެވްސ   ނަާގ ައުގަތއް ރަށްރަށުެގ ެވހިކަލްތަކުންމާލޭގައި ،އަުޅަގނޑުެމންނަށް ހަމަ ފެނިެގންދަނީ ،އެހެންނަމަެވސް

 އި ުރކާރުން މަުގތަްއ ހަލާކުކޮށްލާފަކުރީ ސަ އިމަުގހަދާ ނަމުަގ އި،އިރާ ފޮނަދޫގަ ނަަގމުންދާ މަންޒަރު، އަުޅަގނޑުެގ ދާ 

އްޖެ ހަމަ ަވަރށް ބޮޑަށް ލަސްެވ. ނުދިޔަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ަމުގތަެކއް ހެދިެގން ސަރުކާރުން އަދި މި .އޮތީ

 ކަންކަމަށް ަޙއްލެއް  މި، ދަނީރައްޔިތުންެގ ކަންބޮުޑުވން ިއންތިހާއަށް އެބައޮތް. ެވިހކަލްތައް ހަމަ ހަލާކުަވމުން

 ުކގެ ެވހިކަލްތަ އިއެީކަގ ާގނޫނާ ަވަރކަްށ ހަދަން އެބަޖެހޭ. މިޖެހޭނެ. ރަށްރަށުެގ މުަގތައް ރަނަގޅު ފެންލިބެން

 މާލެތެރޭގައިނީ ެގންދައަޅުަގނޑުމެންަނށް ފެނި .ލަންޖެހޭ މިންަގނޑަށް ބަލަން އެބަޖެހޭހަމަ ބަ ިއ،ނެސް ދޭއިުރަގދިރޯޑްާވ

 ފަހަތުން ނުދުއްޭވ ަވރަށް ދުންތަކާ  ޭއެގ ،ދާއިރު  އިެވހިކަލް ުދްއާވފަ ން އެެވސް ދުްއާވ ަވރަށް ިގނަ ެވހިކަލްތަކު

ާގނޫނު  ކުރެޭވނެ ޮގެތއް މިންޓްރޯލް ކޮ ،ކުރެިވރކަންކަން ރަނަގޅަްށ މޮނިޓަ ތަން. މި އެްއޗިހި އަރަމުންދާ

އަުޅަގނުޑެގ  އިތެްއަގޮގ ލަޖުމު . ތެެރއިން އެބަޖެހޭ ޙައްލު ހޯދެންާގނޫނުެގ  މިއި ެވެގން އަންަނއިރުގަ ޙުލާޞްއި

އަންނަ  އަންނަ ބަދަލުތައް، ޓްރެފިކަށް މިރެފިކަށް ޓްދެންެވސް  ،ެވހިކަލްތައް ޕާކުކުރުމާއި އިމިތާނަގހަމަ ިވސްނުމަކީ 

ައއި ރުކަޒީ ާގނޫނަށް ލާމަ ށް ރަށްރަށަ ،ިވސްނުން ދޫކޮށް މުެގއުމާލެއަށް މީހުން ެގނަ ،ާވނީ  ކަމުެގ ަޙއްލަކަށްކަން

އެނޫން  .ކަމަށް އެޮގތަށް ބަދަލުކުރެިވެގން ،ލިބި ދުމަތްތައްޚިރަށްރަށުން  ،ށް ބާރުެވރިކުެރިވރަށްރަ އިއެކީގަ  ތަކާރުބާ

ނުކުެރޭވ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްޓަަކއި  ބޫލެއްަގކަމަކަށް ައޅުަގނަޑކަށް  ާވނެއްލުޙަޖަހަިއެގން މިކަމަށް ސްިޓކާ ،ޮގތަކަށް

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ަވރަށް ބޮ

 

 . ންނިންމު 

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު
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ާވ ބުދަ ުދަވުހެގ  2020ީރ ަވރުފެބު 5ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާނީ 

 އިރު.ޖަހާ 9ހެނދުނު 

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل لحمدوا
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