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 09:02 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ން.ކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާސް ކުރުންޑާ އިޢުލާންއެޖެުދވަހުެގ ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/15އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. ެއީއ  3އަުށް  2016/18/11އިން  2016/18/9ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

މިްއޔާތަްއ ވަނަ ޖަލްސާއަުށް ހުރި ޔައުިމއްޔާަތއް. މި ަޔއު 11ވަނަ ޖަލްާސއިން  9ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުަގއި ޝާއިޢުކުރުމަުށް ފަހު، އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާފައިނުވާތީ ަގވާއިުދގަިއާވ 

 ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.

 

 ން.. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގު 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން.  ިރޔާަސތުން ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަުތ ގަިއ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 ކޮމިޓީަތކަުށް އައި ަބއެއް ބަދަލުަތއްޅަކަުށްފަހު( )ވަގުުތކޮ .ަގއި 1ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

ޢަލީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުަވއްމުލަކު މެދުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  އިޤްތިޞާދީ . ދަންނަވައިލާނަން

ގެ .ޕީ.އެމް ޕީ އިެދްއވުން އެދިއްސަވަހަމަޖަ ޢަލީ ޢާރިފްދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެލާގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީައުށް ފަޒާދު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ 

ވަަނ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016މާރިޗު  16އަކުން އެސް.އެމް.އެސް 

ފޭދޫ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  އިމްތިޔާޒުމާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ުފވައްމުލަކު މެދު ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެ ދީދީއިބްރާހީމްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުމުްނ .ޕީ.އެމްޕީ އްސަވައިެދްއވުން އެދިހަމަޖަ ޢަލީ ފަޒާދުމެންބަރު 

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، 2016މާރިޗު  16ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ގެ ބަދަލުަގއި ެއ ޢަލީ މުޙައްމަދުދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހޮޅުކޮމި އިމްތިޔާޒު

ެގ .ޕީ.އެމްޕީއަޙްމަދު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދި هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު ކޮމިޓީއަުށް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ  107ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ 

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ 

ވަނަ  107ތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔި 2016ާމރިޗު  16އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ފުވައްމުލަުކ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އާއްމު މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން. 

ގެ ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާ  ުފވައްމުލަކު އުތުރުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޢަލީ ފަޒާދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  މެދު

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ސިޓީ .ޕީ.އެމްޕީޝާހް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދި މެންބަރު ޢަލީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން،  2016މާރިޗު  16ޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ  128ގަާވއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ؛ 4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -4.2

ކޮމިޓީއަކަުްށ ފޮނުވިފަިއވާ ަމްއސަލައެްއ ެއ ކޮމިޓީައކުން ިނންމަވާނެ ސުންަގޑި ކަނޑައަުޅއްަވއި އަުޅގަނޑަުށް އަންގާަފއި 

ގާނޫނު  -1އިޢުލާންކުރަން.  ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން 128ވާތީ އެ ކޮމިޓީގެ ސުންަގޑި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 
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)ިދވެހި ރައްިޔތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.  94/6ނަންބަރު 

 .2016އެޕްރީލް  27ސުންގަިޑ؛ 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 10ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  -5.1

ގައި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނުަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު  2016މާރިޗު 

هللا ލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމަޖި

 ޚަލީލް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ޞަތަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލު މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެދއްވި ފުރު

ކޮމިޓީއަުށް ދިއުމާ ގުިޅގެން ައޅުގަނޑުމެން ތަފާތު އެކި ަމޝްވަރާ މަރުޙަލާތައް ކުިރއަުްށ ގެންދެވިފަިއވޭ. އޭގެތެޭރަގއި 

ޓު އޮތޯރިޓީއަުށް ކަމަުށް ވާތީއާ އެުކ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު މި ރައްދުވަނީ ޓްާރންސްޕޯ

އޮތޯރިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނަުށް ކޮމިޓީއަުށް ދަޢުވަތުއެުރވީމު. އެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ަވރަުށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

ފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޓްރާންސްޕޯޓް ވިއުަގޔާއި ދާއިާރއާ ގުޭޅޮގތުން ދެއްވާފައިވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ބޭ

އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ހޯދިން. އަދި އޭގެއިތުރުން ބަެއއް ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ލިޔުމުން 

ހޯދާފައިވާނެ ބިލުގެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަުްށގެންދިއުމުަގއި. ހޯދުމަުށްފަހުގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަަތއް މި ވަީނ 

މިޓީގައި މަޝްވަާރކުރުމަުށް ފަހުގައި ނިންމާލެވިފަ. މި ފުުރޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ، ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮ

ވެސް ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްަތްއ ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކަިއ ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަުށް، އަިދ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްތަްއ 

އްވި އެއްބާރުލުމަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަށް ފުރިހަމައަުށް ނިންމާލުމުގައި ދެ

 ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ކުރިއަުށްގެންދިއުުމގައި އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރުން ކުރައްވާ ބުރަ

މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކީ ުޝކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތަކަުށް ބަލާއިުރގައި މި ވަުގުތ 
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ވެސް ކޮމިޓީތަުކގައި ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ހުރުމާ އެކީަގއި ަމޖިލީހުގެ ފްލޯއަުށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ގެނައުމަުށް ޓަކައި 

ރިރުންނާއި، އަދި ކޮމިޓީތަުކގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން އަވަހަުށް މަސައްކަްތކުރަްއަވއި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މުޤައް

މި ދައުރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އައިްއސަ ހުރި ބިލުތައް ނިންމާލެއްވުމުގައި އެއްބާރުުލންދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން. 

މިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ވަގުތު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮ

ަގޑިއިުރ. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއާވ  1ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޖުމުލަ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ 

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  45މިެނޓު  14.ީޕއަުށް ސިުކންތު. އެމް.ޑީ 31މިނެޓު  31ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  22މިނެޓު  5ޕާޓީއަުށް 

ދަންނަވަން.  މިނެޓު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް ެއދިވަަޑއިގަތުމަުށް 3ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ޓްރާންްސޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލު، އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުަށް 

ބަހުސްކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ުކރިއަުށް މި ދަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަުށް ބަހުްސގެ މަރުޙަާލ 

ގޮސްދެްއވުމަކީ ރިޔާސަތުން އެދޭ ވަރަުށް ބޮޑު އެދުމެއް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ކުރިއަުށް ގެން 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްކުރަމުން މި ގެންދާ ރިޕޯޓަކީ މިއީ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން ކުރައްވާަފއި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ބަ

އޮތް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. އެހެންކަމުން، އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް، 

ޚަލީލަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. هللا ރު ޢަބްދުޚާއްޞަކޮުށް އެ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އާދެ! މި ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަދި އެްއގަުމގެ ދަތުރުފަތުރުތައް ހަރުދަނާކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެގޮތުން، 

ކޮުްށ، މި މިހާރު ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި އަދި އެްއގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުަތއް ބަލައި ރެިގއުލޭޓު

ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު އަުޅގަނޑުމެން މި ހަވާލުކުރަނީ ވަކި އޮތޯރިޓީައކަުށް. މި ތަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް އެންމެ 

ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އަދާކުާރއިުރ ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަެގއް ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަކީ މުހިއްުމ 

. އަދި މި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ތަކެިތ ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮުތގައި ދެކެން

ގާނޫނެއް ހެދިފައި އޮތުމަކީ މުިހއްމު ކަމެއް. ަގާވއިދެއް ހެދިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ޭއެގތެރޭގައި އިންުޝއަރެންސްެގ 

ުށް ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ހަމަޖަްއސަންޖެހޭ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ޚިދުމަތް ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް މިހާރުން މިހާރަ

ގަބޫލުކުެރވޭ. މި ބިލުގެ މަިއަގނޑުަގއި މި ކަންކަން މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި އިންުޝއަރެންްސގެ ވާހަކަ ީމގައި ހިމެނިފައި 

ވީާހވެސް އަަވހަކަުށް މިކަން ހިމަނަންޖެހޭ  ނެތް ކަމުގަިއވީ ނަމަވެްސ ޓްާރންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ހެދޭ ަގާވއިދެްއގެ ތެރޭން

ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫުލކުެރވޭ. ެއއީ މަސްވެރިންާނއި އަިދވެސް ތަފާތު ދަތުރުވެރިންނަުށް ދިމާވާ ބައެއް ކަނޑުމަތީެގ 
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ވެްސ  ހާދިސާތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ަވރަުށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ޮއޑިެވރިންގެ ފަރާތުން ވެސް، އަިދ އެހެން ފަރާތްތަކުން

ކުރަންޖެހޭ. އަދި ސަރުކާރުން ވެސް ނަގަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިންޝުއަރެންްސކުރެިވްއޖެ ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ މީގެ 

ސަބަބުން ވަރަުށް ބޮޑު ލުއިަތކެއް ވެގެންދާނެ. އަދި އިްނޝުއަރެންސް ކުާރއިރުަގއި ުލއި ައގެްއަގއި ރަްއޔިތުންނުަށް 

ވެސް ާޤއިމުކުރެވޭޯތ މި އޮތޯރިޓީން އިސްނަންަގަވއިގެން ކުރެްއވުމަކީ މުހިއްުމ  އިންޝުއަރެންްސކުރެވޭނެ ަވސީލަތެއް

ކަމެއް ގޮތުަގއި ެދކެން. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ބޭފުޅުްނގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އެބައޮތް. މަސްޫއލިއްޔަތު ތެޭރގައި ައޅުގަނޑު 

ހަރު ވެސް އިންުޝއަރެންސްކުެރވޭނެ އުސޫލެްއ މިދެންނެވި ގޮތަުށް މި އޮތީ. އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަ

ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ެގއްލިއްޖެ ނަމަ، އެކްިސޑެންޓެއް ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ތަރޑް ޕާޓީ ނޫންނަމަ، 

ސަބަބުން ެގއްލުން ކޮންމެ ނަމެއް ކިަޔިއގެން ނަމަވެސް، ރަނގަޅު ޕޮލިސީެއއްގެ ދަުށުން އެކްސިޑެންުޓވާ ެއއްާޗިއ، އަދި ޭއގެ

ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތްއ ވެސް ހިމާޔަްތކުރެޭވ ގޮތަުްށ މި ކަންކަން ކުރުަމކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ކަނުޑ 

ދަތުރުފަތުރުކުރާ އެްއޗެހި ވެްސ ެގއްލިއްޖެ ހާލަތެްއގަިއ، ފަަރުށް އަރައިފި ހާލަެތއްަގއި، ެއްކސިޑެންޓުެވއްޖެ ހާލަތެްއގައި 

ވަރކުެރޭވވަރުގެ ޕޮލިސީއެއް ޮއެވގެން ކަނޑުދަުތރު ކުރެވޭނެ ަގވާއިުދގެ ތެރެައުށް ލައިގެން މިގޮތަުށް މިކަން އެކަންކަން ކަ 

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެހިގެންގޮްއސިްއޔާ ާރއްޖޭގެ ަދތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އިތުރަުްށ ހަރުދަނާވެގެންދާނެ. އަދި 

އެްއޗަކަުށް ެވސް ކަމެއް ދިމާެވއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ތިމަންނަމެންެގ  ކަުށަވަުރވާނެ، ކަނޑު މައްޗަުށް ނުކުންނަ ކޮންމެ

ރައްކާތެރިކަމަުށް ޓަަކއި، ތިަމންނަމެންގެ މިތިބަ އޮޑި އޮީތ ފަސިންޖަރުންނާ ވެސް އެްއކޮުށް އިންޝުއަރކުރެވިަފއޭ. 

 .ތޯރިޓީގެ ސަބަބުން ލުއިތަކެއް ވެގެންދާނެއެހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަުށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހައަކަުށް ެވގެންދާނެ. މީގެ ސަބަބުން، މި އޮ

ވުރެ މި  އޮތޯރިޓީއަުށް ން. މިހާރު އޮތް ޓްރާންސްޕޯޓްއަދި ފަސޭހަތަކެއް ރައްޔިތުްނނަުށް ވެގެންދާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަ

މީދުކުރަން. އެުކަގއި މިހާރުގެ މި ޮއތޯރިޓީ އިތުރަުށް ހަރުދަނާވެގެްނދާނެ ކަމަުށް އުއް ލިބޭ ބާރުތަކާ ދަުށުން މި ގެނޫނުގާ

 ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ޮފނުއްވީީތވެ ރަީއސް ޔާމީނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނު މިއަދު ރާއްޖެއަުްށ މި

ނެތި  ވަިކ ދާއިރާއަކަުށް ބެލުމެއް ،ވަކި ގިންތިައކަުށް ،ތެރޭގައި ވަކި ފަންތިައަކުށް ގެންނަ ތަރައްޤީާއއި ކުިރއެުރމުގެ

ކުރަްއވާ މަސައްކަަތުށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް  ރައްޔިތުންގެ ކުިރއެރުމާއި ލާބައަުށް ޓަކައި އެ، އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއާ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރާގެ އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިރަުށް.އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ
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ޖިލީހަުށް ބިލެއް ހުުށަހެޅިކަމީ އޮޯތރިޓީގެ ނަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަ ތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޓްރާންސްޕޯޓްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ަމސައްކަެތއްކަން ފާހަަގކުރަްއަވއި  ގެންދާ ބުރައަދުގެ ސަރުކާުރން ކުރަްއވަމުން މަުށް ޓަކައިދިނުރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް

އެާއއެްއކޮުށް މި ހަމަ އެްއކޮުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޔާމީނަުށް ައޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާهللا ރައީސް ޢަބްދު

ޓީގެ މަރުޙަލާގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ކޮމި ،ހިނދު ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ

ބޮޑަުށް  މުޤައްރިރުކަމުގެ ދަުށުން ކޮމިޓީން ކުރައްވާަފއިވާ މަސަްއކަތް ވެްސ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،ހަގަކޮުށްލާ އެއް ނުކުާތއަކީ އެކު އަުޅގަނޑު ފާ ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ފަޚުރުވެރިކަމާ

ކީ ކޮން އައޮތޯރިޓީ  މި ޓްާރންސްޕޯޓު ،ހިނދު ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ބިެލްއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ

ބޮޑަުށް  އޮތޯރިޓީއެްއކަން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ޤައުމެްއގެ ޓްރާންސްޕޯޓް

ކޮމިޓީ  އޮތީ ވެސް މޯލްިޑވްސް ިއތުރުކުރެވިފަިއ މި އޮތޯރިޓީ. ހަމަގައިމު ން. ެއއީ މޯލްިޑްވސް ޓްރާންސްޕޯޓްކޮުށްލަފާހަގަ

 ދަންނަވާ ވާހަކައެކު ޝުކުރު ކަން ައޅުގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮުށް އެ ނުކުތާއަުށް ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ފަޚުރުވެިރކަމާ ގައިމަރުޙަލާ

ފަހަކުން  ިދވެހިރާއްޭޖގައި ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް. ދާދިވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ދުމަތަކީޚި ދަންނަވަން. އާދެ! ޓްރާންސްޕޯޓް

ގުޭޅގޮތުން އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ވަރަުށް ފާުޑކިޔުންތަެކއް އަމާުޒވެފަިއވާ  އުވާލުމާ އޮތޯރިޓީ ސަރުާކރުން ޓްރާންސްޕޯޓް

ފަރާތްތަކަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނިގގެންދާނޭ ޙަޤީޤީ  އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އެ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ދަނީ ކޮން މިންވަރަކަުށްކަން. މަސައްކަްތކުރަމުން ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަުދގެ ސަރުކާރުން

ލު މިއަދު ފާްސވެގެްނ އެ ބި ،އޮތޯރިީޓގެ ނަމުަގއި ބިލެއް ހުުށަހެޅި ުނވެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިއަދު މާލަސްތަކެއް

ގުކޮުށް ގާނޫނަކަުްށ ދީަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ތަސް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާهللا ލެއްަގއި ދިގު ނޫން މުސްަތޤުބަ ދަނީ. މާ މި

ނޫނަކަުށް ވެގެްނދިއުމުގެ ސަބަބުން ހަމަަގއިމު ވެސް މީގެ ުލއިފަސޭހަކަން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ ވެގެންދާނެ. ގާ

ެވސް މި ބިލަުށް ބަލައިލާއިރުަގއި ެއއްެވސް ޝަްއކެްއ އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ،  ކަމީ އެއީ ހަމަަގއިމުފޯރާނެ

ަގއި ުނވަތަ ގާތުން ދާއިރު މި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާެއއްރިޓީ ނަމުގައި ބިލެއް ފާްސެވެގންއޮތޯ  ޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް

އެުކ  ގެންާދ މަސައްކަތަުށް އަުޅގަނޑު ަވރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާން ކުރަމުންކައި އަދުގެ ސަރުކާރުމަުށް ޓަޚިދުމަތް ދިނު

އަިދވެސް ހަމަ އެއްފަހަރު ދެއްވި ފުުރޞަތަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ވާހަަކ  ،ޝުކުރު ދަންނަވައި 

 ނިންމާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވި ގޮތަުްށ އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއް . އާދެ! މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ބިލަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ންވާ ބައެއް ކަންަތއްތައް ހުރީމަ، އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނު

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ މި ރާއްޖެއަުށް ވެސް ވަަރުށް މުހިއްމު ނިޒާމެކޭ. ރާއްޖެ  ،މީގެއިތުރުން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނީ

ުހއްޓޭ. އެގޮތުްނ  އި ހަރުދަނާުވމަުށް ޓަކައި އިތުރަުށް އިޞްާލޙުކޮުށްލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބައިތުރަުށް ކުރިއަރަ 

ދުރު ރަުށްރަުށާއި އަދިވެސް ަވކި ފެރީއެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ  ބައެއް ރަުށްރަުށް؛ އެއަރޕޯޓާ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ނެތުމުން. ުށަުށް ވަކި ފެރީއެއް ހަމަޖެހިފައިއެ ރަ ތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދޭުށް ދަމަކުނުދޫގެ ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް ހަމަ ވަރަ

ބޮޑަުށް ިވސްނަަވއި އެ ރަުށަުށް ވަކި ފެރީއެއް އޮންނާނެ ގޮތް  ވަރަުށް  މި ބޯޑުން ެއކަމާ ،އެހެންވީމާ، މި ބިލު އެކުަލވަިއލެވި

ރުން ހަމަ ދަތުރުފަތުުރގެ ވާހަކަ ަދއްކާތީ އަުޅގަނޑު އިތުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ދެން މީގެހަމަޖައްސަވައިެދއްވާނެ ކަމަުށް އަޅު

ދުވަުހ  1އަކު  ދުރު ރަުށްަރުށަުށް އެއަރ ެޓކްީސގެ ޚިދުމަތް، އެއީ ހަފްތާ ަވިއގެ ދަތުރުފަތުރު. އެއަރޕޯޓާ ،ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ގޮތުގައި ދުރު ރަުށްރަުށުަށް  ރާބޫލުކު އް ވެސް ކުރަްއވާއިރު ައޅުގަނޑު ގައެއަރޕޯުޓގެ ދަތުރުތަ މަވެސް ހަމަ މޯލްޑިވިއަނުންނަ

އް. ެއއީ އެއަރ ޓެްކސީގެ ދަތުރެއް ހަްފތާއަކު ެއއްފަހަރު ވިޔަސް ޭބްއވުން އެއީ ަރއްޔިތުންނަުށް ވަަރުށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެ

މާވާ ލުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އުޅެނީ. އަުޅަގނޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ މަުކނުދޫގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ދިރައްޔިތުން ވަރަުށް ދަތި ހާ

ފަހަރު ހަމަ ދަތުރުފަތުރު ނުކޮުށްދޭތީ އެ  އެއީ ވަރަުށް ގަދަ ަކނޑެއް އެތާ އޮތުުމގެ ސަބަބުން އެބަ ދިމާވޭ ބައެއް .ދަތިތައް

 . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އިލަތްތަކުގަނާދެވިަފއި ެވސް އެބަހުރޭ ބައެއް ހާކުރަން ވެސް ުށުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭސްފަރުވާރަ

ަޙއްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް.  ،ކަންކަމަުށް ވިސްނަަވއި އޮތޯރިޓީ އެކުަލަވއިލެވި މި  ންސްޕޯޓްއުއްމީދުކުރަން މި ޓްރާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މާނަުށް. ޘްޖަމީލް ޢު

 

 މާނުަށް ވާހަކަދެއްެކވުން:ުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ރިޕޯޓަކީ އިޤްތިޞާދީ 

ޚަލީލުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ވެސް  .ރތްތެރި މެންބަރު ޑގެ އިްއޒަމި ކޮމިޓި ، ގައި ގެ ވާހަކަފުޅު . ޚަލީލު ރދިރާސާކުރަްއވަިއ، ޑ

 ސާތަުކގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރައްަވއި ބެހޭ އެކިއެކި މުއަްއސަ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ުށް ފާހަގަކުރަްއވަިއފި، މި ބިލާ ބޮޑަ ވަރަުށް

ަފއި އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަލީަގއި ބިލު ތައްޔާުރކުރެވި އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ،ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ެއކުލަވާލައި  ވަރަުށް
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މި ގާނޫނުގަިއ، މި އިޞްލާޙުުކރެވުނު ގާނޫނުަގއި މި އޮތީ ެދވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ބަލާިއރު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއްގަާމއި 

ިއ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ސަލާމަތާއި ރައކާތެރިކަމާ އެކު، ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްެގ ދަުށުން ހިންގަ

ބެލެހެއްޓުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ާގނޫނު ހަދާފައި ދޫކޮުށްލެވިދާެނ. ގާނޫނުތަުކގެ ތެެރއިން 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޯޑުތައް ެވސް ހެދިދާނެ. އެ ބޯޑުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޒިންމާތަކެއް ވެސް ދެވިދާނެ. ބޮޑެތި 

ސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މީގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނު މުސާރަތައް ވެސް ދެވިދާނެ. ެއހެންނަމަވެ

ދޫކޮުށްލާއިރުަގއި ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުން އެ ޒިންމާތައް އަދާކުަރން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދޫކޮުށްލާފައި ހުރި ގާނޫނުަތއް 

ނޑުމެން މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނެރެން ބޭނުންވާ ވަރަުށް ގިނަ. އެ ގާނޫނުތަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދޭންޖެހޭ؛ އަޅުގަ

ނަތީޖާތައް އަުޅގަނޑުމެން ދޫޮކުށްލާ ގާނޫނުތަކުން ނެރެވޭތޯ ައޅުގަނޑުމެން ުސވާލު އުަފއްަދން އެބަޖެހޭ. އެ ކަންަތއްތައް 

ސްކުރުމާ އެުކއެކީހެން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް ހަމަ މި ބިލު އަޅުގަނުޑމެން ފާ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީގައި އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާތަކެއް ދީފަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މި އޮތް ދަތުރުފަތުރުގެ މައްަސލަތަކަކީ މުޅި މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ 

ފެދިފައި އޮތް ގޮާތއި، ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަުށްތައް އުފެދިފަިއ ހުރި ގޮތާއި، އަުޅގަނޑުމެްނ މި ދަތުރުފަތުރުކުރަންޖެހޭ އު

މި ހުރިހާ ކަމަކަުށް ގޮތާިއ، ރެާޔއި ދުވާލު އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސްވެރިން ކަނުޑތަކުަގއި މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ގޮތާިއ، 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ރި ވަރަުށް ގިން ޗެލެންުޖތަކެއް އެބަހުރި.ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހު

އެބަހުރި، ހާދިސާތައް ކުރިމަތިެވފައި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބިންދައިންގޮްސގެން އެތައް ބަަޔކު 

ސްތަުކގަިއ ކަނޑުަތކުަގިއ ހޭދަކޮުށްފައި އެބަހުރި. އެ ބިރުވެރިކަމުެގ ހާލަތުގެ ތެޭރަގއި ކަނޑު ގަދަ، ވިއްސާަރ ދުވަ

ވަގުތުަތކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންެގ މަސްވެރިންނަުށް ބޭނުންާވ، ނުވަތަ ޮއޑިދޯނިފަހަރުން ދަތުރުކުރާ، ފެީރގައި ދަތުުރކުރާ 

ތަުށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ ބޭފުޅުންނަުށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ، ަވގުތުން ވަގުތަުްށ، އެ ސިކުން

ހަމަޖައްސަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަހުރި ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފަިއ، އެފަދަ ބޭފުޅުންނަުށް އަޅައިނުލެިވގެންގޮްސ 

އީސް. ކައިރި ރަުށްރަުށުން މީހުން ނުކުމެ ސަލާމަތްކުރަންޖެހިފައި އެބަހުރި. މި ގާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެއީއޭ ިއްއޒަތްތެރި ރަ

މި ގާނޫނުތަކުެގ ބޭނުމަކީ، ައޅުގަނޑުމެންެގ މި ކަނޑުަތކުަގއި މަސްވެިރކަން އަާދކުރާ ބޭުފޅުންނަުށް، މަސްވެރިކަްނކުރާ 

ބޭފުޅުންނަުށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތްތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުށްދިނުން. ހަމައެއާއިެއކު، 

ޓްރެކިން ސިސްޓަމެއް ހަރުކޮުށްގެން ނަމަވެސް އެ ވީ ތަނެއް، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލޮކޭޓްކުރެވޭނެ  މި ގެއްލޭ ދޯނިފަހަރު 

ގޮތްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ގާނޫނުތަކާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ކަމަކީ. އަނެއް ކަމަީކ، 

ކު ެވސް ފާހަގަކުރެްއވި؛ އިންުޝައރެންސް ސްކީމެއްގެ ތެރޭން ހަމައެއާިއއެކު ައޅުގަނޑުމެންެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

ދިމާވާ ެގއްލުންތަކަުށް ައޅުަގނޑުމެންނުށް ބަދަލު ދެވޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލެއް އޮންަނންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އެހެންނަމަވެްސ،  ުށް.ދެްއކޭނެ އިންޝުައރެންސަކަޮބޑެތި އަަދދުތަކެއް ނު ވެރިންނަކަުށް މާ ގެއޮޑިދޯނިފަހަރުމަސްވެރިންނާއި 
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މެންގެ ތެރެއިން . އަޅުގަނޑުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަދަންެޖހޭްއލުގެން ނަމަވެސް އެ ކަންތައްތައް ޙަ ކުޑަުކޑަ އަދަެދއް ދައްަކއި 

 އެ ހާލަތުން އަނެއް ހާލަތަުށް ބަދަލުވުމަުށް ޓަކައި ،ވެސް ގުޅިގެން އެަތއް އޮޑިދޯނިފަހަރެއް އެބަހުރި މިައދު މި ހާދިސާތަކާ

 ،ނުކުެރިވގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސްވެރިންނާއި  ތައްގިނަގުނަ ަފއިސާތަެކއް ބޭނުންވާ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ކަްނތައް

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަްއ ނިކަމެތިވެަފއި އެބަހުރި އި ، ބިަކވެ ވެރިންނާ ގުޅިަފއި ހުރި ޢާއިލާތައް މަސް

މި ފެރީ ނިޒާމު  އެުކ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިންއިޖެހޭ. ހަމައެއާއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ 

 .ަމއްސަލަތައް ގެފެރީނޑުމެން ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އަޅުގަ ،ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އިރުަގއިދަތުރުކުރާ

ދެްއވަދޫ ައދި ކަނޑުހުޅުދޫ ރަްއޔިތުްނ  ،އްޔިތުން ވެސްކޮނޑޭ ރަ ،އެ ކަންަތއްތަކާ ހުރެ ގެމަނަފުުށީ ރައްޔިތުން ވެސް 

. މި ގާނޫނުގެ ކުރަން އެބަޖެހޭްއލުކަންތައްތައް ޙަ  އެބަ ކުރިމަިތލާންޖެހޭ. މި ތި އުނަދގޫަތކާއި ަތކުލީފުތަކާވެސް ވަރަުށް ބޮޑެ

އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ  ،ުފޅުންލިއްޔަތު އަދާކުރީމާ އެ ބޭބަޔަކާ މަްސއޫ ަވކި ،ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ޒިންމާ އަދާކޮުށް

ދަތުރުކުރާއިުރަގއި މި ، ްއޒަތްތެރި ރައީސްދިމާވާ އަނެްއ މައްސަލައަކީ އިެއކު، އިވާނެ. ހަމައެއާރަނގަޅަުށް އަދާކުރަްއވަން 

 ސް އެއް ރަުށުން ވެ ތަެކއްާޗއި މިފަދަ ކަންތައްމިސާލަަކުށް މަސްތުވާ، ގެ ތެރޭަގއިދަލުފެރީތަކުގެ ތެރެއިން މި އުފުާލ މު

ޅު ނިޒާމެްއ ކުރެވޭނެ ރަނގަފުލޭ. އެހެންވީމާ، މި ވެސް ެޗކުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެބަ އު އަނެއް ރަުށަުށް ދަތުރުފަތުރު

ކަ މި ދައްކަނީ. ްއތަކުގެ ވާހަމުޅި ރަުށްތައް ބިރުވެރި ހާލަތަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލާނެ ކަންތަ ،މުޅި ޤައުމު އޮންނަންޖެހޭނެ.

ޅުގަނޑުމެްނެގ މި ބިލުެގ ސަބަބުން އަ ހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް،ގަނޑު ފާއެކު އަޅު އި ހަމައެއާ

ތަުށް ގާނޫނެއްެގ އެކަުީށގެންވާ ަރނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރާ ހާލުގައި މިކަން މިގޮރައްޔިތުންނަުށް 

ރަނގަޅު މި ުކރެއްވި މަަސއްކަތަކީ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއޒަތްެތރި ރަކުރީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އި މި ތެރެއިން ލާޒިމު

ރެްއވިްއޔާ އިރާދަކު ،ފަތުރެްއ ނޫންޑުދަތުރުބިންގަލެކޭ. މި ކަންތައްތަުކެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ކަނ

ނޑުމެންނަުށް މިއަދު އްލުކުރެިވގެންދާނެ. އަޅުގަވެސް ކަންތައްތަކެއް ޙަ އަޅުގަނޑުމެން އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއިން 

އަންނަ ތަން. އެހެންވީމާ، ގުޅިެގން  ގޮތުން ގެބްރިޖެއް އަންނަނީ ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ގޮތުގައި މި ގެއެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް

ގަާވއިދުތަކެއް ހެދިގެން އަންަނިއރުގައި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަުށް  ައޅުގަނުޑމެން މި ކަންތައްތަކަުށް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން

ރައްވާ ބޭފުޅުން ެވސް ބްރިޖުމަތިން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދަތުރުކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ސަލާމަތާއި ދަތުރުކު

 ގެ ތެެރއިންޕާިކންގ ސިސްޓަމުވެސް ައޅަން އެބަޖެހޭ. އަިދ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ  ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިޔަަވޅުތަެކއް 

ކުުށްވެިރވުން ނިމުމަކަުްށ ކުުށްވެރިވާ ޖޭަގއި ުއޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި ރާއްޕާކު

ކުރެވޭނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެން ަސއިކަލް ބަހައްޓާފައި ނޫނީ ކާރު އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ޕާކުގެންނަން 

 ކުުށްވެިރވެފައި މި ން ައޅުގަނޑުމެން ތެރެއިސްޓިކާއެްއގެ  ވަނީ މިބާއްވާ ތަންތަނަުށް ވަންނަ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން 

މާލޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެކިެއކި ހެވީ  ،ުކރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާެމއް ޤާއިމުކުރެވި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޕާކު 

 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރަން ،ދުރު ހިާސބުތަކަުށް ގެްނގޮސްއަުޅގަނޑުމެން  ވެސްމަސައްކަތްތައް ކުރާ ތަންތަން 
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އުލުގެ ތެރެއިން ބޭރަުްށ ކި ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑުމެން މި ދިރުއުޅޭ މާޙައެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮުށް ލަކުނޑި ގުދަންތަކާއި އެިކއެ

 ްއޒަްތތެރި ރައީސް.އް ާރވަން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިގެންދެވޭނެ ުއސޫލެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުޝުކުރިއްޔާ އި 

 ނާޡިމަުށް. މުޙައްމަދު

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ޓަުށް އެްއޗެްއ ޓީ ރިޕޯވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޮމި ހުުށަހެޅިފައި މި ސްްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެޝުކުރިއްޔާ އި

 ޓްރާންސްޕޯޓް ، ގޮތުަގއި ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާދަންނަވާލަން ގަސްތުކުރާތީ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. އި

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގޮތުން.  އެއީ ާރއްޖެ ބެހިފަިއވާ  .ވަނީ އޮތޯރިޓީައކީ ރާއްޭޖގެ ނިސްބަުތން ވަރަުށް ފުޅާ އޮތޯރިީޓއަކަުށް މި

އިުރގަިއ އި ދަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ބިލުެގ ކޮމިޓީ ނިމިގެން ައޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އަ ގެން މިފެނި

ރާއްޖޭެގ  ،ގޮތް ުއލު މި އޮތްރާއްޭޖގެ މާޙަ، ގޮތަުށް  އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ އެދޭ، އަުށްހަމައަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ ފުރި

އުަށް ުޅގަނޑުެމންނަުށް ވަރަުށް ފުރިހަމައަ ެއގޮތުން ވަނީ، މި ނަުށް ބެހިފައިމިތައެތަންޖަޒީރާ ރަުށްތައް  ،ކުދިކުދި ރަުށްތަކުގެ 

 ޓްރާންސްޕޯޓް  ،ކުަރނީ. ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ބިލެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު މި 

ކަނޑުުއޅަނދު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު  ެއްއަގމު އުޅަނދާއި ،އޮތޯރިޓީގެ ދަުށުން ދާންޖެހޭނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި

އަުށް އެތެރެކުެރވޭ ެއއްގަުމ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ާރއްޖެ ފެނިގެން މިނުވަތަ  ،ދަނީ އިިވގެން މި

 ގޮތަުށް މި ނަގާ ވަތަ އެއަުށްވުރެ ބޮޑު އަަދދަކަުށް ޑިއުޓީނު 200ސައިކަލް އެްއޗެހީގެ % ،ވެހިކަލް އެްއޗެހި ނުވަތަ ކާރު

މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ކޮްނމެ ރަުށަކަުށް ގެންނަ އެކަހަލަ  ،ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ވާތީވެމަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައި

ގޮތުަގއި  އުޅަނދުތަުކގެ ޑިއުޓީ ކުަޑކުުރމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިދާެއއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ކުޅުދުއްފުުށީ ނުވަތަ ތިނަދޫ  ؛ރަުށްރަުށް  ވުރެ މާލެއަުށް ެއތެރެކުރާ ކާރު ނުވަތަ ވެހިކަލްތަކުގެ ިޑއުޓީއަުށް ރާއްޖޭގެ ވެރިރަުށް

 ،ސްވެރި ުއޅަނދުވާންޖެހޭނެ. ހަމަ އެގޮތަުްށ ައޅުގަނޑުެމންނަުށް މަރާ ވެހިކަުލގެ އަުގ ިޑއުޓީ ުކޑަ ތަންތަނަުށް އެތެރެކު

ެއްއ ފީުއަޅނދުތަކަުށް މީގެކުރިން ތު ދޮގު ނޫން ކަމަުށް ވަންޏާ މަްސވެރި މީގެކުރިން ައޅުގަނޑަުށް ލިބިފައި އޮްތ މަޢުލޫމާ

ރުފިާޔެގ  100މެ ފޫޓަކަުށް ކޮން މުގެ އުޅަނުދތަކަުށް ވެސް ފީ ނަގާމިހާރު މަސްވެރިކަ ،ނުނަގާ. އެހެންނަމަވެސް

އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓްީމގެކުިރން  ،ެއގޮަތުށް އޮޑީ ނަންބަރަކީ އިނގޭތޯ. ހަމަ ރޭޓުން .އެހެންވީމާ، މިއީ ޮބޑުވަރު

ގެ އަގަކަުށް ފޯމު ރުފިޔާ އެންމެ ބޮޑުމިނުން 20ނުވަތަ  ،އްކަނޑައަޅާ އޮޑީ ނަންބަރަކީ ީމގެކުރިން ހިލޭ ލިބޭ ނަންބަރެ

އޮޑީ ނަންބަރު ވެސް ިމ ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ  އަުށްރުފިޔާ  500ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ދައްކަން މި
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ބިެލއް މިހެން ފުރިހަމަވެގެން އަންނައިުރަގިއ ން. ހަމަ މިގޮތަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރެޭވނެ ކަންކަމެއް ނޫ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 އެްއަގއިސާފަދަ ހާދި އިުރގައި ކަނުޑެގ ކޮންމެނުވަތަ ަގވާއިދުަތއް ކަނަޑއެޅޭ  ގޮތުަގިއ އުސޫލުތައް  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ބިލެއްގައި ހީތެރިވުން ލާޒިމުކުާރ ގޮތަުށް މިކަހަލަ އެ އަނެއް ބަޔަކު އެ ކަމެއް ދިމާވާ ކޮްނމެ ބަޔަކަުށް ވެސް ވެސް

މުބާރާތެއް  ން ފުޓްބޯޅަވަހު ގއ. ވިިލނގިލީވަނަ ދު 17 ރިޗު މާ 2005 ،ނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލާނަންއޮން

ަކމުގައި ކަން ހިނގަންޖެހުނު  . އެއެއްމާ ބޯުޓގެ ހާދިސާ ެއއީ ވަރަުށް ބޮޑު ހާދިސާ އަުށް ދަތުުރކުރި އެނަފައި ގދ. ތިނަދޫބަލާ

ނުވުމުން ޔަކު އެ ކަމަުށް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް އެހީތެރިއެހީތެރިާވންވީ ބަ ،ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަ މި ކޮުށްލަނީ ގެސަބަބެއް

ބާއިން މިފަދަ މިކަމުގެ ތަޖުރި ،ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް އެތައް ބަެއއްގެ ފުރާނަ ގެއްިލެގން މި

ހަންޖެހުމުން  ،ނަމަ ބުނާ ބަހުން މި އްމުކޮުށް ކުރަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އާފާހަގަކަން އެބަޖެހޭ ބިލުގައި މި ކަހަލަ ކަން

އެހީތެރިކަން އެބަޖެހޭ އަނެއް ބަޔަކު ފޯރުކޮުށްދޭން. އެހެންނަމަވެސް، މަސްވެރިކަމަުށް ނިކުންނަ ބަޔަކު ފައިދާއެއް ހޯދުމަުށް 

 ލިބެންވާ އެންމެ ބޮޑު ހިތާމަ މި  ކަތްކުރީމާއަުށް މަސައްދޫކޮުށްފައި އެ ބައެްއގެ މަންފާ ލުގައި ޖެހިފައިވާ ބަަޔކުޓަކައި ހާ

 ،ކޮުށްލީ މި  ފާަހގައެހެންވީމާ، މިކަން އަުޅގަނޑު . އޮތީ އެނަމާ ބޯޓު ހާދިސާަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަުށް ުކރިމަތިވެފަ

ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާތީވެ. ދެން އަުޅގަނުޑ ކަން ެވސް ފާހަގަކުެރވެންދަ ކަންމިފަދަ ބިލެއް ނިމިގެންދާއިރު ެއފަ

ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގަާވއިދަކުން ނަމަވެސް އެބަ  ކަންކަމުަގއި މާލެއާއި ރަުށްރަުށާފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ުތގަިއ، ގޮ ގަބޫލުކުރާ

 ވުަމކީއެ ކަްނކަން  ެވސް؛ ނުވަަތ ަގާވއިދަކުން ަނމަވެސް ިމފަދަ ބިލަކުން އެ ކަންކަން، ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ފުރުޞަތަކަުްށ  ހަމައަުޅގަނުޑ ވެސް  .ްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށްގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. ޝުުކރިއްޔާ އިއަޅު

ކުރެވިއްޖެ ކަމުަށް މަގޮުތގަިއ މި ފުރިހަ ެއގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާރިޕޯޓަުށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން.  އެދިލީ ހަމަ މި

  އްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.. ޝުކުރިއްޔާ އި ކުރަނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ާދއިރާގެ އަރުވަނީ ކާުށިދޫ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 .ނަސީމަުށް ފައިޞަލް

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

އްޒަތްތެރ ަރީއސް. މިހާރު ކޮމިޓީން ހުުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށޭ ޝުކުރިއްޔާ އި 

. ކަނޑު ން މިއީ ހަމަ މުޅި ލީމާދިވެހި ޤައުމޭ ދަންނަވާްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމން އިޙަޤީޤަތުގައި އޮތީ.  މި

ދަތުރުފަތުރުތަކުގެ ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ  އުޅެވެނީ ކަނޑު  ދުވަހަކު ވެސް މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ

 މެން ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭވަނީ މި ކަމަުށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދިވެްސ މި
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އެކްސިޓެްނޑެްއ  ދިޔައީ ވެސް ފެނިެގން މި . އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިއްޔެވާންޖެހޭ ވަރަުށް އެކަން ނުވެފައަދި ސަމާލު ،އި ވަރާ

ސަލާމަތްވާން  ،ތަން ކަނޑުމަތީގައި. އެހެްނވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިވެހިނގައިގެންިދޔަ 

ވެވެން އޮތީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅުއަޅާ ަފރާތަކުން ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކަމުން ސަލާމަތްނޑުމެންނަުށް މި އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ތައްތަކަުށް. ދޭން ކަން ބަޖެހޭ ވަރަުށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްފަރާތުން ެވސް އެ ަތއް ކުރާ ނުވަތަ ެއއްޗެހިތައް ުދއްވާއެ ކަންތައް

ޑު ގަބޫލުކުރަީނ ދާނީ މި ކަންތައްތައް ދިމާވަމުން. އަޅުގަނ ވަންޏާ ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށްއެހެންނޫންކަމަުށް

އަދި ކުރިއަުށް އޮތް ތާަގއި ހަމަ ، ޅިގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެ  ،އެކު ިއތުރު ފިޔަވަޅުތަެކއް ލުމާމި ބިލު އެކުލަވައި

 ގަނޑުމެންތެރި ރައީސް އަޅު އްޒަތް ނެ ކަމަުށް. އާދެ! އިުނދާވަތުެގ ކަންތައްތައް ހިނގަިއގެންވެސް މި ބާއެްއގޮތަކަުށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ،ކަނޑުދަތުރާއި އަދި ެއްއގަމު ދަތުރުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްކަން އެބަޖެހޭ

ެވސް ޕާކިންގ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިދިޔަ އަހަރު .މާލޭގައި ޚާްއޞަކޮުށް ދިމާވެަފއި އޮތް ވަރަުށް ބޮޑު ަމއްަސލައެއް

. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދު ވެްސ ވެްސ ވަނީ ކޮުށްފަ ދިޔަ. މި މަޖިލީހުން އެ ކަންތައްތަކާ އެއްޗެހި މާުފވެެގންޖޫރިމަނާ

ތައްަތއް ގެ ކަންއަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ބްރިޖު؛ ފެންނަނީ ހަމަ މުޅި މާލެ ގާތްގަނޑަކަުށް ތޮއްޖެހި ުށް މިއަޅުގަނޑުމެންނަ

ސް، މިައދު މިފެންނަނީ އަނެއްކާވެްސ . އެހެންނަމަވެޔައިމަ ޙައްެލއް ލިބެގންދާނެއައިމަ، ބްރިުޖގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދި

ެއއްކަލަ ުޒާވން ކުދީންނަުށް އަނެއްކާެވސް މި އަހަރު ނިމޭއިރު އެއްކަަލ  ،ކޮުށްސައިކަލުތަާކއި ކާރުަތއް އެކި ތަންތާ ޕާކު

މެުދ  މަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް މި ކަންތައްތަކާންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ މިއަދު ހައަރާފައި އޮ ހަތްދިހަ ހާސް ރުފިޔާ

ައހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭަގއި ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ފަސޭހަކަމެއް  2ކުރަނީ  ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު މި

ކުެރިވގެްނ ކުވެސް ޕާ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިފެންނަނީ ކަންކަން މަތީގަޔާއި ހުރިހާ ތަނެއްަގއި .ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް

މި  ހަލަ އަަވސް ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅަިއ،ވެސް އެަބހުރި. އެހެންވީމާ، ިމކަމާ ދޭެތރޭގައި ކޮންމެވެސް ކަ އޭގެ އުނަދގޫތަކެއް 

އެީއކީ  ޖެހުނީމަދައްކަންހާސް  އަުްށޑިހަ ،ހާސް ކުދީން މިކަމުން އަނެްއކާ ސަާލމަތްވާން އެބަޖެހޭ. އަހަރު ނިޭމއިރު ހަތްދިހަ

މީގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  މެއް ނޫން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ކުރެވޭނެ ކަ

ކާރު ނުވަތަ ސައިކަލުގެ މުއްދަތެއް ކަނަޑއެިޅގެން ނޫނީ އުމުރެއް ކަނޑައެިޅގެންދާނެ  ތެރެއަކުން އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ދޭ

ނުޖެހޭ. ގަނޑުމެްނ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރާކަުށްމުތަކުަގއި ކުާރ ކޮންމެ ކަމެއް އަޅު ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން ދުނިޭޔގެ އެހެން ަޤއު

ކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ނަމަވެސް، މިއަދު ކޮންްޓރޯލްއެހެން

އެކު އެ  ކާއި ލޮރީތަކުްނ އެ އަންނަ ދުންތަކާ ތަގެންދާއިރު ވެސް ފާޑުފާޑު ޕިކަޕު ސްކޫލަުށް ކުޑަކުދީން ،ސްކޫލް ކުދިން

ކުރުމަީކ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކުއްލިައކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ުނވަތަ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލް 

ޝަްނގެ އަހަރު ވީަމ ސައިކަލް ދޫކޮުށްލާއިރު ވަަރުށް ރަނގަޅު ކޮންޑި 15އަހަުރ ވީމަ ކާރު،  10ގަާވއިދެއް ހަދާފައި 

ވެްސ ސަރުކާރުން ފަްއޓާިއރު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ވީމާ، މި ކަންަތއްތަްއ އަެންއކާއެްއޗެހިތައް އެބަހުރި. އެހެން 

ަވގުތަުށް ައޅުގަނޑުމެން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅަިއގެން  އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ކަންތައްތަކަުށް ބެިލގެން މި
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ކުރުން. އޭރުން ކަްނނޭނގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޭއގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ޮކންޓްރޯލް ނޑުމެން ކަންތައްަތއްއަޅުގަ

ާރއްޖޭގެ ެއކި ތަންތަނަުށް އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފިއި ލިބިގެންދާނީ. މީގެކުރިން 

ެއއްވަަރކަުށް އޮންނަ ވާހަކަ.  ގެ ޑިުއޓީ މާލެއާސަިއކަލްތަކު އަތޮޅުތަކަުާށއި ރަުށްރަުށަުށް ެގންދާ ކާރުތައް ނުވަތަ 

އަދި އަުޅގަނޑު ހަނދާން  ،ެދކެވިެވސް ބެޖެޓު ކޮމީޓީގައި ވާހަކަ ކުރީ އަހަުރގައި ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް

ޗެީހގެ ޑިއުީޓ ންދާ އެއްއެބަހުރި އޭރު މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވެަފއި އޮތް ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުތަކަުށް ނޫނީ ރަުށްރަުށަުށް ގެ

ކުރުން ކަމަުށް. ނުމަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮންޓްރޯލް ެއއްވަަރކަުށް ނޫނޭ. ާމލޭގެ ިޑއުޓީ ޮބޑުކުރުުމގެ ައސްލު ވިސް މާލެއާ

. ރަުށްރަުށުގައި ދުއްވާ ެއއްޗެހި ދުްއވަނީ މަުށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާންޖެހޭނޭއެހެންކަމަުށްވަންޏާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެ ކަ

 ިއަގންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ އްޒަތްތެރި ރައީސަުށް ަވރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިަވޑައްގައިކަން ެވސް އިކޮންފަދަ ހާލަތެ

ދިނުމަުށް އިތުރަުށް ސްނަވަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުްނނަުށް ވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްަތކެއް ހޯދައިކަންތައްތަކަުށް ވި

ރާތުން އޮތޯރިޓީެގ ފަ ،އެކު  އަުދ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ބިލު ފާސްކޮުށްލުމާމަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ މި

އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމަުްށ  ގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިަކމާދަތުރުފަތުރުޚާއްޞަ ފިަޔވަޅުތައް އަަޅއި، ޚާއްޞަކޮުށް ކަނޑު

ެއއްވެްސ ، ްސ އެކްިސޑެންޓެއްކުަޑކުރުމުެގ ސަބަބުން ދިމާވާ އެްއވެގެ ފަުރވާކުރިއަުށް އޮތް ތަުނގައި ިމ ބާވަތު

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް.އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންދާނޭ ނުވާނެކަުމގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަންއެކްިސޑެންޓެއް ދިމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ރާގެާދއި އިނގުރައިދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 ުށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ުމ ަގއި ވަރަުށް މުހިއްޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތެްއގައި ކަނޑު ެއކުލެިވގެްނވާ ޤައުމެއް. ހަމަެއއާެއކު، ެއއްގަން ވެސް ކުޑަ ވާހަކަެއްއ ރާއްޖެއަކީ ަމއިގަނޑު ގޮ .ބިލެއް

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްަވއިފި ރާއްޖޭގެ ެއކި ތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކި ބައެްއ އިއްޒައިނޫން. 

އަުޅގަނުޑ  ގެ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބިނދެމުންދާ ކަމު އްދުތަކުަގއި ދަތުރުކުރަމުންދާ ބައެއް އޮޑިދޯނިފަހަރުހަސަރަ

އް. ގިނަ ަޤއުމެ ދުތައް ވަރަުށްގެ ނިސްބަތުން ެވސް ކަނޑުދަތުރުފަތުކުރާ އުޅަނިދވެހިރާްއޖެއަކީ ދުނިޔޭ  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ްސ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ ކަނޑު އެކުެލވިގެްނވާ ޤައުެމއް. އެހެންނަމަވެ ގައިއްދެއް ރާއްޖެއަކީ ވަރަުށް ބޮޑު ސަރަހަ

ތައް ހިނގާލެްއ ވަރަުްށ ބަލާއިރު ނިސްބަތުން އެފަދަ ހާދިސާކުރާ އުޅަނދަުށް ދަތުރުފަތުރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭނުންކުާރ ކަނޑު

ރާ މަދޭ. އެހެންވީމާ، މިއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދެވޭ ުއޅަނދުފަހަރާއި މަސައްކަތްކު
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ކަން. މިފަދަ ބިލެއް ކަންކަން ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ފަރާތްތަކަކީ އެކަމުގެ ތަޖުިރބާއާއި ޤާބިލުކަން ހުރެގެން އެ

ކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ވަރަުށް ދަތިވާ ކަހަލަ  ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި މަސަްއކަތްހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި 

ގަނޑު ބަންނަ ކަަމުށް ވަންޏާ ދޯނީގެ ހަލްކުރީަގއި ދޯންޏެއް  !ަބއްލަވާ  ރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްާވއިދުތައް ހެދިފައި އެބަހުގަ

އޮޑިދޯނިފަހަރު  ؛ކުރާ ސަްއކަތް ކަވަރުނާައޅައި ނިުމނީމާ ދޯނި ރަޖިސްޓްރީކޮުށްދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި، ބަނދެ

ނޫނިއްޔާ ެއ  ،ސާބަކުން ކޮންމެވެސް ލޯނެއް ނަގަިއގެންމަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަަކކީ އެ މަސައްކަުތގެ ކޮންމެވެސް ހި

. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ވަނީ ދަތި ކަމަކަުށް ވެފަ ދޯންޏެއް ނިންމާލުމަކީ ކޮންމެ ފަރާތަކަުށް ވެސް މި

ޑެކްއަަޅއި ނިމުނީމަ. ދޯނި މިހާރު މި ރަޖިސްޓްރީކޮުށްދެނީ ދޯނީގެ ، ބަދަލުތަކަުށް ބަލާއިރުގަާވއިދުތަކަުށް ގެެނވިފައި ހުިރ 

ްއޒަްތތެރި ރައީސް، ެއއަުށް ދާނެ ބޯޓުގެ ެޑކްައޅައި ނިމުނީމަ. ލޯންޗުގެ ޑެްކއަޅަިއ ނިމުނީމަ. ޑެްކއަޅަިއ ނިމޭއިރު އި 

، . އެހެންވީމާ، މިއީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މަސްދޯންޏެއް ބަނަސްހުންނަނީ ގޮސް ނިމިފަ ޚަރަދެއް ގާތްގަނޑަކަުށް މި

ކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ހުރި ވަރަުށް ބޮޑު ފާރީއެްއ ބަނަސް، މިއިން ކޮންމެ މަސައްކަެތއް ލޯންޗެއް ބަނަސް، ސަ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީަގއި ިއސްކޮުށް ިތއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަުްށ ގޮންޖެހުމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ 

ރިންނަުށް ފަސޭހައަކަުށް އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެންގުޭޅ ކުރާ މަސައްކަތްތެ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މި މަސައްކަތް .ދަންނަވާލަން

ނިމުނީމަ ދޯނި  ކަވަރުނާއަަޅއި، ދެ ނިމިނވެސް އޮތް ގޮތަުށް ޯދނީގެ ހަލު ބަ ބޭފުޅުންގެ ފަސޭހައަކަުށް ކުީރގައި

ކީ ބޭންކު އޮތް އަނެއް ކަމަ ޒަތްތެރި ަރއީސް.އްކޮންމެެވްސ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދެްއވާުޭށ. ދެން އި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ

ެއހެންވެސް ބޭންކެއްަގއި މޯޭގޖުކުރެވިފައި ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ އެްއވެސް ެއއްެޗއް  އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަބއެއް ދޯނިފަހަރަކީ ކަމެއް އި  ކުރުމަކަުށް މިއަދު ލާޒިމެއް ނުކުރޭ. ިމއީ ދެރައިންޝުއަރެންސް 

މި  ؛ނޫނީ ލޯންޗުފަހަރު ،ނޫނީ ބޯޓުފަހަރު ،ލޯނެއް ނުނެގި ހުްނނަ ދޯނިފަހަރުނޫނީ އެހެންވެްސ ގޮތަކުން  ،ބޭންކުގައި 

 ،. ސަބަބަކީ ެއްއޗެހި ހުންނަންޖެހޭނީ އިންޝުއަރެންސްކުރެވިފަ އެްއޗެހި ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ޯލނެއް އޮތަސް ނެތަސް މި

، ތަުކގައި ދޯނި އަިޑއަުށް ގޮސްސިޑެންޓުވެފައި ހުރި ބައެއް އެކްބައެއް މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުން ގެންދާ މުދާ ދިމާ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ެއ ެއއްެޗހި  އްމު ަރއްޔިތުްނގެ ުމދާތައް ހަލާކުެވ ދިޔައިމަ ފަރަކަުށް އަަރއި، އެތަްއ އާ

. ޙައްޤުތައް ނުދެވިފައަުށް ދޭންޖެހޭ ވަނީ އޮޑިވެރި މީހާ އްމު ރައްޔިތުްނނަުށް މި އިންޝުއަރެންްސކޮުށްފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން އާ

ފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ  ތަުކގަިއ ަވރަުށް ބޮޑަުށްންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީގެ އެ ގަާވއިދުވީމާ، މި ކަންކަމަީކ ަޙޤީޤަތުގައި ޓްރާއެހެން

އްޒަތްތެރި ެއއް މެންބަރަކު އި މިތާ އިމިހާރު ދެންމެގަ ،ފާހަގަކުރެވޭ އަެނއް ކަމަކީ ކަންތައް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

. ތަން ބޮޑުވެފަ ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑު އި ޮއޑިދޯނިފަހަރުން ނެގޭ އަހަރީ ފީ މިއަދު މިޙަޤީޤަތުގަ ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ން އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަުށް ްއސަކީ އެ މީހުމި އެްއޗެ، ގަނޑު ން ެގންގުޅޭ ަބއެއް ކުދި ލޯންުޗގަނޑުރަުށްރަުށުގައި އަމިއްލަ މީހު

ދެ ހާސް ރުފިޔާ، ތިން ހާސް ރުފިޔާ އަހަރަކު އަހަީރ  ޙަޤީަޤތުގައިމި އެްއޗެއްސަުށް  އްެސއް ނޫން.ދަތުރުފަތުރުކުރާ އެްއޗެ

ފީ ނެގުމަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް ަވރަުށް އުނދަޫގވާނެ ކަެމއް. ައޅުގަނޑުމެންެގ މި ސަރުކާަރީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ ރަްއޔިތުންނުަށް 
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ސަމާލުކަމަުށް، އަދި  ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ލުއިފަސޭހަ ކޮުށްދެމުންދާ ސަރުކާރެއް. އެހެންވީމާ، ަސރުކާރުގެ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ސަާމލުކަމަުށް ގެނައުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަުށް މުިހއްމު ކަމެއް. ދެން ެއއްގަމަުށް 

ބަލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ މާލެ ފިަޔވައި އަދި ެދންވެސް ރާއްޭޖގެ ބޮޑެިތ ެއކި 

ތަކުަގއި މި ދަނީ ދުއްވާ އެްއޗެހީގެ ކަންތައް ވަރަުްށ ބޮޑުވެފަިއ މި ވަނީ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް މާލޭަގއި މިކަްނ ސަރަހައްދު

މި އޮތީ ހައްދުން ނައްޓާފަ. މި ކަމަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސަމާލުކަންދީގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނުޑމެންގެ މުސްތަޤުބަލަުށް ވަރުަށް 

ނެ ކަމެއް ކަމަުށް ވާީތ، އެކަންކަން ވެސް މިހާރު އަލަުްށ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަުކެގ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާ

  ތެރޭގައި ަޙއްލުކުރާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ އަުޑއެްއސެވީީތ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  ރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 ުށް. ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ން ތިބޭ މީހުންގެ ރަީއސް. ކިތަންމެ މޮޅަުށް ގާނޫނެްއ ހެދި ކަމަުށް ވިޔަސް، އެ ާގނޫނު ހިންގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އިޚުލާޞްތެރިކަމާިއ، ޤާބިލުކަާމއި، ހުިޝޔާރުކަމާިއ، ުކޅަދާނަކަމާއި، ހިްނގުންތެރިކަމަުށް ެއ ގާނޫނަކުން ހޯދޭ ނަތީާޖ 

ބިނާވެފައި ވަނީ. މި ގާނޫނު ވެސް ރަނގަޅު. ގާނޫނެްއ ނެތް ކަމަުށް ވަީނ ިވއްާޔ ގާނޫެންއ ފާސްކުރަންޖެހޭނެ. އޭރުން 

އަދި ދައުލަތުގެ އެކި މުައއްސަސާަތއް ހިންގަން ތިއްެބވި ފަރާތްަތކަުށް ވެސް ކަން ކުރަންޖެހޭ ، ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް 

ސީދާމަގު ފެންނަން އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިތާނގަިއ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަުށް، މި 

ނެ. މި ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ނިޒާމަުށް ދިމާވެފައި ހުރި ގާނޫނު ފާސްވުމަކުންނެއް މަންނާއާއި ސަލްާވއެއް ނުެއއް ވެްއޓޭ

ގިނަ މައްސަލަތަކަުށް ަޙއްލެްއ ވެސް ނާންނާނެ. އެގޮތަުށް މާދަމާ އިރުއަރާއިރު ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަުޅވާނެ ކަމަުްށ 

ުށް. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނުން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ކަަމުށް ވަނީ ިވއްޔާ އެ ވާނީ ހަމަ މޮޔަ ޚިޔާލަކަ

އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ ެއްއ ކަމަކީ، ޓްރާންސްޕޯޓު އޮޯތރިޓީއަުށް ލިބިގެންވާ ސިޔާަސތު؛ ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ނުވަަތ 

ިދ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ނެރުމުގެ ބާރު. މި ބާރުގެ ބޭނުންކޮުށްގެން ާރއްޖޭގެ ަދތުރުފަތުރު ފުޅާކުރުމަުށާއި، އަ

ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިާޒމަުށް ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަުށް ޙައްލެއް ހޯދުމުަށް އެކަުށީގެްނވާ ސިޔާސަެތްއ 

ކަނޑައެިޅއްޖެ ނަމަ، ަލއްކަަތނުން ކަންކަން އިޞްލާުޙެވގެްނދާނެކަމާ މެދު ޝައްެކއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި 

ގާނޫނުތަކަުށް ބޯލެނބުމަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް ގާނޫނުތައް ފަހަނައަޅައިދިޔުމުގެ ވިސްނުން ، ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ

ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިަގއި އަުަށަގންނަމުންދާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ކަމެއް. 
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ގައި ގާނޫނު މުގުރުމުެގ ުޝޢޫރުތައް އަުޅގަނޑުމެންނުަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އޮްނނަ ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަުމގެ ެތރޭ

 އިފާޅުކުރެވޭ ކަމަުށް ވާނަމަ، ގާނޫނެއް ފާސްކުރިޔަސް އެ ގާނޫނަކުން ޤައުމަުށާއި ަރއްޔިތުންނަުްށ ބޭނުންވާ ހަމަހިމޭންކަމާ

ެއއީ  ؛ހާ ފަރާތްތަކުންރުމަްތ ހުރިގެ ޙުގާނޫނު ،ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ. ގާނޫނަުށް ބޯލަނބާ ރައްޔިެތއް އޮންަނ ޤައުމެއް 

ަބއެްއގެ މަްއޗަުްށ ހިންގޭ ފަރާތްތައް ކަމަުށް  އެ ނޫނުެއ ގާ ،ތިއްެބވި ފަރާތްތަކުން ކަމަުށް ވިަޔސް ގާނޫނު ހިންގަން

ގާނޫަނުށް އިޙްތިރާމުކުރާ ބަޔަކު ތިބޭ  ޝާމިލުވާ ގޮތަުށް ގާނޫނަުށް ބޯލަނބައި،މުޅި ޤައުމުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން  ،ވިޔަސް 

ދެވަނައަުށް އަުޅގަނޑަުށް  . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ާހސިލުކުރެވޭނީ ެއއްނަތީޖާ މަުށް އެދެވޭެވގެން ގާނޫަނކުން އެ ޤައު ޤައުމަކަުށް

ވެސް އެބަޖެހޭ  ަގވާއިުދތައް ހަދާއިރު ބިގެންވާ ކަމަުށް.ޓީައުށް ލިފާހަގަކުރެވެނީ ަގވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރި

އެދޭ  އަޅުގަނޑުމެން މި ،ގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްުލވާނެ ގޮތަކަުށް ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ދަތުރުފަތުރު

މި ތަުނަގއި ގެެނވޭނެ ގޮތަކަުށް އެ ަގާވއިދުތައް ފަރުމާކުރަން. ކުރެެވން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް ތަރައްޤީ ކުރިއަުށް

ރުފަތުރާ ބެހޭ ގޮތުން ންބަރުން ރާއްޖޭގެ ދަތުގިނަ ިއއްަޒތްތެރި މެ ގައި ވަރަުށްއެދޭ ނަތީޖާ ނިކުންނާނީ. މިތާ

ަނވަމުންދާއިުރ ޮގންޖެހުންތަކާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކަަވއިފި. އެކަަމކު މާލޭގައި ެވސް އެްއޗެތި ގި ދަްއކަަވއިފި. ހުރިވާހަކަފުޅު

ެއއްކޮޅުން ުދއްާވ ސް ކިހިނެއްތޯ ަޙްއލެއް ހޯދާނީ؟ ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ވެސް ިޑއުޓީ ކުޑަކުިރޔަ، ސްޑިއުޓީ ޮބޑުކުރިޔަ 

ބުނަނީ ދުއްވާ އެއްޗެތި ގިަނަވނީއޭ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްޯތ  އެްއޗަކަުށް އަރަން ބޭނުން. އަނެއްކޮޅުން އަުޅގަނޑުމެން މި

ބަޔަކަުށް ސައިކަލެއް ނުވަތަ ބައިސްކަެލއް ނުވަަތ  ކަމަުށް ޙައްލެއް ހޯދާނީ؟ އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ތެރެިއން ގިނަ މި

ކުެރވޭެނ  ކުރާނީ؟ އެއީ ކިހިނެއް ގޮތަކަުށްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ އެކަންުށް ިވޔަސް ދުްއވުމުން މަޙްރޫމުކުރާނީ ކޮންއް ކަމަކާރެ

 އިސްކަލާއި ސަިއކަލާއި ކަމެއްތޯ؟ މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ާގނޫނަކުން އެއްބައި ރަްއޔިތުންނަުށް ބަ

ކަމެކޭ އަުޅގަނޑަުށް  ލުމަ މުސްތަޙީރޫމުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ެއއީ ހަެއކަމުން މަޙް ބަޔަކު ައނެއް ިއ،ކާރު ދުއްވަން ހުއްދަދީފަ

އަިދ  އި،ފީއާ ، އިޓެކުހާ ، އިދެންނެވޭނީ އެކަން މަނާކުރުން. އެހެންވީމާ، މިކަމެއް ނުުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޑިއުީޓއާ 

 ޭވނީކުރެ ން ކުެރޭވނީ. ދެވަނައަުށް ެއކަންކުރާ ުއސޫލުގެ މަތީން އެކަ މިނޫންވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ެއކަން

 އަދި ޕާކުކުރާ ތަންތަން ،ޖާގަ ފުޅާކޮުްށގެން، ބިން އިތުރުޮކުށްގެން، ގަރާޖުަތއް އިތުރުކޮުްށެގން ،ގޮތަުށް ހަދާ  ހަމަ މިހާރު މި

ިނޒާމުތައް ވެސް މަލްޓިޕުލްސްޓޯީރ ޕާކިންގ މައްޗަުށް ގެން. ދުނިޭޔެގ އެހެން ތަންތަނުގަިއ ހަދާހެން މަތިވެސް އިތުރުކޮުށް 

ޫނން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ކަންކަަމީކ ދުލުން ބުނާހާ ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކެއް އިމުކޮުށްގެން. މިޤާ

ިއ، އަދި މަގުަތކާ ިއ،އޮްތ މުސްތަޤުބަލުގައި ިސޔަސާެތްއ ކަނޑަައޅަިއގެން ޕާކިްނގ ިނޒާމުތަކާ އެހެންނަމަވެސް، ކުރިއަުށް

ވަންޏާ މި  ރަްއޔިތުން ގިަނއިން އުޅޭ ކަމަުށް ިވަޔސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ކެޕިޓަްލ ދާއިރާަގއި އަޅަިއގެން ކަމަުށްބުރިޖު

ކަންކަން ކޮުްށެގން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން  ުގޅުވަިއގެން މި އި އަނެއް ރަުށާ ެއއްތަނާ ،ސަރަހައްދުަގއި ބިން ފުޅާކޮުްށެގން

ކުރަނީ ބައެއް ކަހަލަ  ޅުގަނޑު ބުރިޖަުށް ވެސް ތާއީދު މިއަ ،ނުކުރެވޭނެ. އެހެންކަމުން އެދޭ ކަންކަމެއް ހާސިލެއް މި

އް ގެނެޭވނީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ވެްސ ގަތިކަމެރައްޔިުތންނަުށް އުފާފަ ވެްސ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޒަވޭޝަންތަކާ އެކު
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ބޭ އާމުދަނީ ވެސް މީހުންނަުށް ލި ސައިކަލު ެވސް ދުއްިވގެން. ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ވެސް ާކރު ވެސް ދުއްިވގެން. އެ

މުޅި ރާއްޭޖގައި ައުގހެޔޮކޮުށް މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް  ،ކަމަކީ މުމެ މުހިއްއިތުރުކުެރވިގެން. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ އެން

 ޓްރާންސްޕޯޓު ސިސްޓަމެއް... ތަނަުށް ދެވޭނެ ޕަބްލިކު ެއއްތަނުން އަެނއް ،ރަުށަުށް އަތްފޯރާފަުށުގައި އެއްރަުށުން ައނެއް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަގއްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 ،ދަނީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ބަހުސްކުރަމުން މި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފޮނުވި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމަަވއިއިޤްތިޞާދީ 

އޮތޯރިޓީގެ  ބިލެއް. މިހާރުވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މުގައި ވެސް މި ބިލަކީ ވަަރުށް މުހިއްދަނީ. ޙަޤީޤަތު ބަހުސްކުރަމުން މި

ެއއަުށް  ެއްއގެ ގޮުތަގއި އެ އޮތޯރިޓީ އުަފއްދަިއ،ނަމުގައި އޮތޯރިޓީެއއް ޮއވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި އޮތޯރިޓީ

ވަނީ.  ދުގައި ސަުރކާރުން މި ބިލު ފޮނުއްވާފައި މިމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ަމޤްޞަިޚދު ،ދީ ގާނޫނީ ހައިސިްއޔަތެއް

މި  އަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަިދ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީންުދގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއި އަމިކަމަުށް ޓަކަ

ފޮނުްއވުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ުޝުކރު އަދާކުރަން. ޙަޤީޤަުތގަިއ ޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ފޮނުއްވިއަ  ބިލު ނިންމަވައި

ނޫން ައޅުގަނޑުމެން  ހުރި ގަާވއިދުތަާކ ބެހޭ ގޮަތުކންނެއް ަދްއކަނީ މި އޮތޯރިޓީްނ ހަދާފައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި

މި އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުމަުށް ހުރި ކަންތައްތަކާ  އި،ދާއޮތޯރިީޓެގ މަޤްޞަމި  އި،މި އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުމާ .ކުރަނީ ބަހުސް މި

 ބަެއއް .ނޑު ގޮތެްއަގއި އޮތީނޫނިއްޔާ އޮތޯިރޓީއަުށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުާމ ބެހޭ ގޮތުން މި ބިލުގެ މައިގަ  ،ބެހޭ ގޮތުން

ނޭނގި.  މިކަން، ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާަހކަދައްާކއިރު ރައްޔިތުންނަުށް ކުޑަކޮުށް މިކަން އޮިޅގެން ހިނގައިދާނެ

އޮތޯރިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ނޫިނއްޔާ އޮތޯރިީޓއަުށް  ،އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަުތގައި އޮތޯރިޓީ އަދި އުެފއްދި ނަމަެވސް

ބޭފުޅުންގެ ހުރި އިޚުލާޞްތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މި ގާނޫނު  ނޫނީ އެ އި،ޖައްސަވާ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ހަރުދަނާކަމަކާހަމަ

ދެއްެކވި ނީ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ލިބިގެންދަ ފުރިހަމަ ެވގެން ދިޔަސް މީގެ އެންމެ ގާނޫނަކަުށް

. އެހެންނަމަވެސް، ނޫނީ ަގވާއިދުތަެކއް ހައްަދވާފަޕޯޓު އޮތޯރިޓީން އެބަހުރި ގާނޫނުތަކެއް ވެސް ޓްާރންސް އަހަރު ފަދައިން މި

ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުްށ އުނަދޫގވާ ކަހަލަ ގޮތްގޮތަުްށ ހެދިފައި ހުރި ގަާވއިދުތަެކއް އެބަހުރި. އޭެގ ސަބަބުން ޚާއްަޞކޮުށް 

ދި އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުުޅއްވާ ޭބފުޅުންނަުށް ވަރަުށް ދަތިތަކެއް މަސްވެރިންނަުށާއި ރަުށްރަުށުގަިއ ދިރިއުޅުއްވާ ބަެއއް ކުދިކު

ނޫީނ  ،ފަހު އޮތޯރިޓީްނ ހައްދަވާ ބިލުތަަކކީ މި އޮތޯރިީޓ ވުޫޖދަުށް އައުމަުށް ،އޮތީ އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރހިތް
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އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް  ،ންވެސް މަޝްވަާރކުރެިވގެ އެންމެންނާ ،ގަާވއިދުތަަކކީ ެއއީ ގާނޫނީ ަހއިސިްއޔަތު ލިބިގެން

ނޫނީ ގާނޫނުތަެކްއ  ،ގޮތަުށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ަގވާިއދުތަކެއް ފާސްކުެރވިެގން ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަވާ  ،އެ އައިްސގެން

ަގާވިއދުތަކެއް ނޫނީ ގާނޫނުތަކެއް  ،އުފެދިގެންދާނެ ކަމަުށް. މިހާރުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ 

 މު ބޮޑަުށް މުހިއް ާއއްމުން އެ ގާނޫނާ ަގވާއިދަުށް ޯބލެނބުން މާ ގެައޅުގަނޑުމެން ،ސަބަބަކީ ރައްޔިތުން .ނޫން އްނެނެތިގެން

 ވަނީ ވެސް. އަދި މާލޭގެ މަގުތަކުަގއި ކާރޫބާރު ކަމަކަުށް ނުބަލާ އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުން ެއކްސިޑެންޓު

ފަހު ނޫނިއްޔާ އޮތޯރިޓީ  ގާނޫނު ެހދުމަުށް ،އޮތޯރިޓީެގ ޒިންާމއަކަުށް ވާންޖެހެނީ ޓްގެންދަނީ ވެސް. މިއީ ްޓރާންސްޕޯބޮޑުވެ 

 .ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުރުން ތައްތައް މޮނިޓަރކޮުށް ބަލަހައްޓައި،ކަން ފަހުގައި މި ވުޖޫދަުށް އައުމަުށް

އޮފީސް ތެރޭގައި ތިއްަބވަިއގެން ަގވާއިދު ހެއްެދވުމެްއ  ބޭފުޅުންނަުށް ވަކި މުއައްސަާސެއއް ލިބުމަކުން އަދި އެ ،ބޭފުޅުން އެ

ިއ، އަދި ިމކަން ރަނގަުޅުކރުމަުށް ޓަކައި ަމގުމަތީގަިއ ހިނގާ ކަންތައްަތކާވާނީ.  ބޭފުޅުންނަުށް ވާޖިަބކަުށް ނޫން އެ

ވާނޭ  ކަުށް މިކަންހިނގާ ކަންތަްއތައް މޮނިޓަރކޮުށް އެކަން ރަނގަޅުކޮުށް ރަްއޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަނޑުމަތީަގއި 

 ބޭފުޅުންނަުށް ވަކި އިދާރާެއއް ލިިބގެން އެ  ދަކީ. ެއއްޮގތަކަުށްވެސް އެން ކޮުށްދިނުން. އެއީ ީމގެ މަޤްޞަގޮތަކަުށް މިކަ

ބޭފުޅުންގެ ވަޒީާފަގއި ތިއްބެވުމަުށް އުފައްަދވާ  އެ ،ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންނަުށް ވަކިކަހަލަ ޒިންމާތަކެއް ކަނަޑއެިޅގެން އެ

ކުރަްއވަނީ ރައްޔިތުންނަުށް  ނުކުރަން. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން މި މަކަުށް އަުޅގަނޑެއް ގަބޫލެއްއޮތޯރިޓީެއއް ކަ

ކަންތައްތަްއ  އެ އިމިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ،އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރުމުަށް ޓަކައި ،ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައިލުއިފަސޭހަ

މިކަން ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރުމަުށް  ކަމަުށް އެންމެން ހޭލުންތެރިކުރުވައި،އެ ،ގާނޫނީ ގޮތުން ކަންތައްތަެކއް ކޮުށް ،ރަނގަޅުކޮުށް

ޓަކައި ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާތަުކގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަްއ 

މިކަމަުށް ޒިންމާ  ،މެ ެއކަުށީގެްނވާހަމަޖެހިގެންދާއިރުގައި މި އޮޯތރިޓީއަުށް ހޮިވވަަޑިއގަންނަވާ ޭބފުޅުންނަކީ މިކަމަުށް އެން

ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި  ބޮުޑ؛ ވެގެންދިޔުން އެއީ އަުޅގަނުޑގެ އެންމެ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންނުަށް  ،އުފުއްލަވާ 

 އަދާކުރަން. ުޝކުރިްއާޔ. ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުުށީއަރުވަނީ  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި

 ނަުށް. ޙުސައި ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

ލެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަުށް. އޮތޯރިޓީެގ ބި ގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ ޓްރާންސްޕޯޓްަރީއސް. އާދެ! އަޅު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ހަރުދަނާ  ،ސްބިމަުށް ބެލިޔަ، ސްދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކަނޑަުށް ބެލިޔަ؛ އެ ބިލަުށް
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މި ބިލުގެ ތެރެިއން އިތުރަުށް ހަރުދަނާވާންޖެހޭ  ،ވީހިނދު ވެފައި އޮތް ކަމަކަުށް އި ަގވާއިދުަތއް ަކނޑައެޅެން އުސޫލުތަކާ 

 ،ލާއިރު ކުރުމުގެ ނިޒާމަުށް ބަލައިތަެކއް ބަިއވަރު އެބަހުރި ކަމަުށް. ެއގޮތުން އަުޅގަނުޑ ފުރަތަމަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކަންތައް

ުއޅަނދުފަހަރު ބިންދައިގެންދާ  ،ގިނަ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަުށް

ވާހަކަތަެކއް. އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ އިމާރާތްކުރުމަުށް ހަރުދަނާ ގަާވއިދުތަެކއް ހެދިފަިއ  ާބވަތުެގ ކިތަންމެ މި އިވާހަކައާ 

ހަރުދަނާ ނިޒާމު  އުަޅނދުފަހަރަުށް، އޮތޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަުށް އެބަ

ދިގުމިނަީކ  އެބަ ޖެހެއޭ. އޮޑިއެްއގެ ެވއްޖެއްޔާ ހަރުދަނާކުރަން ވުރެ ގަާވއިދުތައް އަދި ތަޢާރަފުކުރެވިފައެއް ނެތޭ. މިހާރުަށް 

މައްޔަުލގެ  ،ކިހާވަރެްއކަން އެނގޭ ހިސާުބން އެ އޮީޑގެ ބޯމިނަކީ ކިހާަވރެއްކަން އެނގެން އެބަޖެހޭ. ފަުށަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ

 އަޅަންޖެހެނީ ކިހާނީ. ދަރާ އި ޖަހާދިގުމިނަުށް ބަލާފަބަރު އުަޅނދެއް ކަމަުށް ވަންޏާ ކިތަްއ މެޓުތޯ އަދި ފައި ،ބޮޑުމިނަކީ

ތޯ؟ މިވަރަުށް ަގވާއިދު ހެދިފައި ހުންނަން އެބަޖެހޭ. މިހެން ނުހެދި ހުރީމާ އަލަުށް ކިޔަަވިއގެން ފައިބަރު އިބޮޑުމިނެއްގަ 

ފައި ުށް ތުނިކޮުށްލާވަރަކަ މީހާ އަތުގައި ލާރިޮކުޅ ހުރި ގޮތަކީ ުއޅަނދުފަހަރު އެ ވާ ދާއިރާއަުށް ނިކުންނަ ކުދިންނަުށް މި

އެ އެތި ަކނޑަުށް ނެރެލީމާ އޭގައި ހުރި ފެންވަރު މި އެނގެނީ. އަވަހަުށް ހަލާކުެވގެންދަނީ. އަޅުގަނޑަުށް  ،ލީމާގޮތްގޮތް ހަދައި

 މިހެން ހެލިލަހެލިލާ ކޮޅުފަްސކޮޅުަގއި ހުންނައިރު ދިރުބާކޮުޅ ވަކިން  ،ފަހަތުގައި  ވިފައި އެބަހުރި އިންޖީނުކޮޅު،ދަތުރުކުރެ

ފަހަރަުށް ވެސް އިނގޭތޯ. ަފއިބަރުަގއި ވެސް ައދި ލަކުނޑީަގއި ވެސް. އެހެންީވމާ، މިއަުށް އަުޅގަނޑު ހަަމ ހުންނަ އުޅަނދު

މިހާރުން މިހާރަުށް  ،ޮއތޯރިޓީން ހަރުދަނާ ގަވާއިދުަތާކއި އުސޫލުަތކެއް ކަނަޑއަޅުްއވަިއގެން ޓްރާންސްޕޯޓް، ދަންނަވާނީ

އޮތީ ތޮއްޖެހި  މާލޭ މި ،ލާިއރުމު ދަތުުރފަތުރަުށް އަޅުގަނޑު ބަަލއިގަ. ދެން އެއްޖެހެއޭ އެކަން ޙައްުލކުރަްއވަން އެބަ

ފަރާތުގައި  މަގުގެ ދެ މާލެއަުށް ނިުކމެފަ. ަލއްވާގުތެްއގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ބައްލަވައި. އަޅެ ރޭގަނޑު ވަ ފުރިބާރުވެފަ

. ގެންނަވަރަުށް ގެންނަނީ. ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ނެތް މުޅި މަގު ފުރިފައި އޮންނާނީ އިނގޭތޯ. މާލެއަކު ތަނެއް ،ޕާކުކޮުށްލާފައި

ޖަހަނީ. އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޖީބަުށް ނިކުމެ ޓްރެފިކު ޕޮލިހުން ސްޓިކާނެތް. ޕާކުކުރެވޭ ނިޒާމެއް ނެތް. ފުލުހުން  ރޭވިފަެއއް

ްއގެ ތެރެއިްނ ަގވާއިަތކެ ،ނޫން. ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ެވގެންވާނެ ގޮެތއް ބޮޑުވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ މިކަން ބާރު

ބޮޑުވާންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑަުްށ  ުލއިތަކެއް ލިބިފައި އޭގެަފހުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޖީބަުށް ބާރު އިރައްޔިތުންނަުށް ހުރިހާ ފަސޭހަތަކާ

ލިފްޓެއް ޖަހާފައި މިހެން ފޯކު، ޕާުކކޮުށްފައި އޮތް ކާރެއް  އި،ފެނިފައި އެބަހުރި ސަލްސާ ެކފޭ ކައިރީ އިހަުށްދުވަހު ބާްއވާފަ 

 .ތިއީ އަުޅގަނުޑގެ ކާރޭ އި،ހުރެ ބުނަނީ އާދޭސްކޮުށްފަ އެ ފޯކު ލިފްޓު ދަތްގަނޑު މައްޗަުށް އަރާ ،ނީ. އޭގެ ވެރިމީހާނަގަ

ެނގި ބާރުަގއި ދޮރުފަތް ބަނޑިވީ އިނގޭތޯ.  އިލާފަތްގަނޑު ކޮުށްޕައިވެސް ހަމަ ދަ ގެންދަނީއޭ. ބުނީމަ މި، ތިހެން ނުހަދާުށޭ

ވުނީމާ ގަނެ ނެވެނީ ނިކަމެތީންނަުށް.މުޅި އުމުރު ހޭދަކޮުށްގެންކަން ކާރެއް މި ގަ ،ުށްގެންހިތަކަުށްނާރާ މީހުން މަސައްކަތްކޮ

ދަންނަވަްނ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު  ބޮޑެތި ެގއްލުންެވގެން މި އެހާ އެހާ ނިކަމެތިކޮުށް ެއއްެޗއްސާ ދޭތެރޭ ހިތައި،

ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަާކއި ، ކުރެްއވި ނަަމވެސް ންޕޮލިހުްނ އެކަ މިއުޅެނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީން އަދި ޓެރްފިކު

ނުވާނެ ގޮތްތަެކއް ރޭވެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ގެއްލުންގަާވއިދުތަެކއް އެކަންކަމަުށް ރޭެވން އެ
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އެ ގެންދާ  ފައި ނަަގއި،ަސވާޖީ ޖަހައިލާ، ބޮޑެތި ކާުރތަކުަގއި ާވގަނޑު  ހަމަ ރަނގަޅު ައގު ،ވެސް ފެނޭ ޓީ.ވީ ތަންތަނުން

ނޫން. ެއކަމުން ެއ  ވާެނ ގޮތެއްމުދަލަުށް ކަންތައްތައް ކުަރްއވަން ބޮޑު ތަން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ައގު ތަނަކަުށް ގެންދާ

ފުލުހުންގެ  އޮތޯިރޓީން ވެސް އަދި ތިކަން. ެއހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޯޓްލިބެނީ ހަމަ ދިވެހި ާއއްމު ަރއްޔިތުންނަުށް ނިކަމެ

އެުކ އި ކުރަްއވާ ޭބފުޅުން ވެސް އެކަމަުށް ޓަަކއި ަހރުދަނާ އުސޫލުތަެކއް އެބަ ގެންގުޅުްއވަންޖެހޭ. ހަމަެއއާމަސައްކަތް  ތެރޭގައި 

އެއީ މަގުތައް މަތީ ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަކީ  މިހާރު މަގުތައް މަތީގައި މި ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ހެންވީމާ، ކަން. އެގޮތަުށް ހުރި އުޅަނދުތައް ދަތިވާ  ،ދުން މީހުންގެ ލޮލަުށް އައިސް  ވުރެ ގިނައިން ވަރަުށް  ނުވާބޭނުންކުރަން

މިނިސްޓްރީން  ރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ޓްރާންސްޕޯޓްވުރެ ހަ ދޭ ފަރާތްތަކަުށް މިހާރަުށްރޯޑުވާދިނަސް ހައްަދވައި

ިނޒާމުތަކެއް ޭރވެން އެބަޖެހޭ.  އިތަކާ ވުރެ ހަރުދަނާކޮުށް ބެލިގެން ގެންދެވޭނެ އުސޫލު ެއކަން މިހާރަުށް ަވއި،އެކަުށަައޅުއް 

އިތުރު ަބލިތަކާ އެްއޗެހި ޖެހެމުންދާނެ ކަމަުށް އަޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ.  ،އެހެންނޫނީ އާއްމު ރައްޔިތުންަނުށް އޭގެ ނިކަމެތިކަން

ވަރަުށް  ،ތަކަކީހުރި ގަރާޖުރު ދޮވެ ސާފުކުރުމަުށް ހެދިފައި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ުއޅަނދުފަހަ ،އެގޮތުން ހަމަ

ކުރަމުން އަިއ  އްސުރެތަންތަން ބަދަލުކޮުށް އަިދ ކުރީ މާލޭގެ ވަކި ސަރަހައްަދކަުްށ އެ ން ނިންމިފައި އޮީތ،ކުރީއްސުރެ

ހަވާލުކުރުމާ ހަމަައުށް ގޮސްފައި ހުރި ކަންކަން  ،ާވހަކަދެކެވި ،ވަރަކަުށް އެކަުަށއެޅި ވެސް ކޮންެމވެސް ބިން ؛ތަންތަނަުށް

މާޭލގެ ވަކި ސަރަހައްދަކަުށް ގަރާޖުަތކާ ެއްއޗެހި ބަދަލުވުމަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ލުއިފަސޭަހވެގެންދާނެ އެއީ. އެހެންވީމާ، 

ކަމަކާ މެދު ވިސްނަވައިގެްނ  މިނިސްޓްރީން ނޫނީ އޮތޯރިޓީން ގަވާއިދުަތއް ހައްދަާވއިރު މިހުރިހާ  ވާތީ ޓްރާންސްޕޯޓް ކަމަކަުށް

 ވާނެ ގޮތަުށް ަގާވއިދުތައް ހެއްދެވުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން އެންމެންނަުށް ލުއިފަސޭހަވުރެ ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަ މިހާރަުށް

ވާނެތީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް އެކަން ކޮުށްިދނުމަުށް އެދި ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ  ވެގެންދާނެ ކަމަކަުށް

 ފުރުޞަތަުށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރިވެލިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 ުށް.ޔާމިނަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަމީތު  މުޙައްމަދުއިާރގެ މެންބަރު މަޑުއްވަރީ ދާީއސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، ރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ނިމިގެން މިއަދު ފްލޯއަުށް ައއިސް މި ވަނީ. ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ބިލުގެ 

އެބަޖެހޭ ނަމުގައި ބިލެއް އަުޅގަނޑުމެން ވުޖޫދުކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކޮުށްލަން 

މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމު، ިމހާރުވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީގެ ނިޒާެމއް ކޮންމެެވްސ ގޮތަކަުށް ޭރވިފައި އެަބއޮތް. 
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ރު މިހާއިްސނަގަިއގެން މަސަްއކަތްޕުޅުކުަރއްވަމުން މި ގެންދަނީ،  އެހެންނަމަވެސް، އަދުެގ ސަުރކާރުން މިފަދަ ކަމަކަުށް

ުލމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރެވެމުން މި ދަނީ. އެގޮތުން ފައްކާ ނިޒާމުތަކެއް ެއކުލަަވއިމިހިރަ ނިޒާމުތަކަުށް ވުރެ އާ، 

ނިޒާމު  މިހާރު މި އޮތް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްނަަގއިގެން މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހުަށް ވައްދައި 

ކުރުުމެގ ނޫނީ އާ ވިސްނުންތަެކއް ގެނުަވއި، އިތުރަުށް ތަރައްޤީ، އްގޮތްތަކެ  ުށް، މީތި ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ އާމުޅިން ފުރިހަމަކޮ

ދާ މަންޒަރު އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ރާތުން އިސްނަަގއިގެން ކުރިއަުށްމަސައްކަތްތަެކއް މި ސަރުކާުރގެ ފަ

ގޮތުަގިއ  ގެބަދަލެއް  ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީގެ ބިލުެގ ދަުށުން މަިއގަނޑުމީެގ ދަުށުން، ؛ އާދެ، މި ނިޒާމުަތއް

އިާދރާއެއް އުފެދި، މި އިދާރާގެ  ސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި އާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާން

އަލަުށް ވުޖޫުދކުރަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަްއ ެވސް  ،ަގާވއިދުތައް ވެސް  ހުރި ގަާވއިދުތަކާ އަދި ގާނޫނު؛ ދަުށުން މިހާރު ހެދިފައި

އަދި އެ ަގާވއިދުތަކަކީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަެކއް ކަމަުށް ދެކޭ ިހނދު، އެ ގަާވއިދުތައް ވެްސ  ،ުށްގެން ވުޖޫދުކޮ

މާ އިތުރަުށް މީގެ އެކްސްޕާޓުން ބޭނުންކޮުްށގެްނ ފަދަ އިދާރާެއއް އުފެދިގެންދިޔައިއިތުރަުށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މި

ބޫލުކުރަން. ޤާބިލުކަމާއި މަްސއޫލުވެިރަކން އިތުރުެވގެންދާނެކަން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ގަމަކުރުމުގެ މިކަން އިތުރަުށް ފުރިހަ

ކުރުމުގެ ޑު ކަންަތއް. ެއއީ ދަތުރުފަތުރުބޮ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަަކދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާ ގުޅިފަިއވާ އެންމެ

ވަީނ ަބއި މި ބަރޯސާ ކޮުށްަފއި އެއް ބައި ަގނޑަކަުށް ދެނިޒާމު. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެްއގެ ވެސް ގާތް

ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ގޮތެްއަގއި ކަނޑުދަުތރުފަތުރު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމަުށް. ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތް ގޮތުން ޚާއްޞަ

ކަމަުށް ބަލާއިރު ވަނީ ވެފަ. ެއހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރުަށް މި ކަން  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ މިއަދު މި

އޮތް. ވާހަކަަދއްކަންޏާ ދެއްކެން އެބަ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް 

ކުރެިވގެން މި ދަނީ މި ޝަކުވާތަކަުށް ނިމުމެއް ގެނައުމަުށް ޓަަކއި. މި އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތްތަކެއް 

 ނަމަވެސް ުށް ޓަަކިއ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ނެގޭ ކުދިކުދިކަންކަން ޙައްލުކުރުމަ

ކުރާނެ. މިއަދު ރައްޔިތުްނެގ ްނކަމުން ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. އެކަ ،ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން

ގޮތުން. ގޮތެްއގައި ދަތުރުފަތުރާ ުގޅޭ ޚާއްޞަ ންމެ ކަމެއް؛ކޮ ، ކުރޭ ބަ ޝަުކވާތެރެއިން ވަރަުށް ގިނަ ފަރާްތތަކުން އެ

ނޫނީ ގޮތަކުން ިތމަންނާ މި ކުުށްވެރިވީ، މިވެނި  ،ލާ ގޮތަކުންސައިކަެލއް ދުއްަވއި، އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގައި ެވސް

ވާލުކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި ވަރަުށް ގިނަ ރަްއޔިުތން ސު ވާންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯޖޫރިމަނާ، ތިމަންނާ މި ފައިސާ ދައްކަންޖެހުނީ

ނޫނީ ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިފައިނެތީމަ. އެހެންވީާމ، ފަހަރަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ެއ ހޭލުންތެރިކަން  އެީއ ގިނަ  ރައީސް.

ފެުިށގެން އަންނައިރު ގޮސް ވުޖޫުދވެގެން ީމގެ ަމސައްކަތް ފަދަ އޮތޯރިޓީެއއް ޤާއިުމެވގެންމީދުކުަރނީ މިއަޅުގަނޑުމެން މި ުއއް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމެގ  ރކޮުށް، ަރއްޔިތުންނަުށް މީެގން،ވެއަގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުން މި ކަންކަމަުށް އެ މު ކަމެއް މެ މުހިއްއެން

ގޮތެްއަގއި  މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަ ހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ރަނގަަޅުށްތެރޭގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެ

އެ ުއޅަނދުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި، އެ ުއޅަނދު ދަތުރުކުރެވޭނީ މިވެނި ، ނޑުދަތުރަުށް އުޅަނދެއް ފުރާއިރުކަ
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ންމެ، ެއ ބަޔާންކުެރވެން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެ ިމވެނި މިންގަނޑެްއގަިއކަން ،އްދަކަުށްއިންޖީނެއްަގއި ިމވެނި ސަރަހަ 

ގޮތަުށް ދަތުރުކުރެޭވއިރު ނޫނީ އެހެނިހެން ގޮތް، ން ގޮެތއްަގއި ފަތުރުވެރިްނ އަރުަވއިގެ ާޚއްޞަ ،ދަނީއުޅަނދު ފުރައިގެން 

ފޫެވއްޓިފަިއ އޮްތ ެއއްެޗްއ އެަބޖެހޭ މިހާރަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް ެއއީ  ޔަޤީްނކުރަން އެްއޗަީކ އަުޅގަނޑުމެން އެ ދަތުރުކުެރވޭ

ކަްނ ލަތް ހުރި އެްއޗެއް ޭދވަރުގެ ވަސީަދތުރުވެރިން ގެްނގޮސް އެ މަންިޒލަކާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށް ނޫންކަން. އެއީ ހެޔޮހާލުަގއި

ރެ ފުރިހަމައަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއއްކޮުްށ، މިހާރަުށް ވު ކަުށަވަުރކުރަން ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޔަޤީންކޮުށް 

 ވާ ސަލާމަތީ ބައްތިތަކާ ރިަތއް ފާހަގަކުރުމަުށް ޖަހާފައިކަންކަން ރަނގަޅުެވގެން ދާއިރު ފަރުތަކާއި ގި ،މީދުކުރާހިތް އޮތީއުއް

ބޮޑެތި  މީދީ ބިލެއް. މި ބިލުގެ ތެރެއިން ވަރަުށްހި ވެސް އިތުރަުށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަުށް. މިއީ ވަރަުށް އުއްއެްއޗެ

މި އޮތޯރިޓީ އެންމެ އޭގެ ، މާޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަުށް. އެހެންވީ ޅުގަނުޑމެން އެބަ މަތިކުރަން ލިއްޔަތުަތކެއް އަ މަސްއޫ

ދާއިރު އޭގެ މަްނފާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޭއގެ ބިލު ތަސްދީގުެވގެންގޮސް އިުތރަުށް ކުރިއަުށްގޮތުގައި މި  އެންމެ ފުރިހަމަ

   .عليكم الموالس  މީދުކުރަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ ގޮތުގައި ލިޭބނެ ކަމަުށް އުއްއެންމެ ފުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ކުރެންދޫއަރުވަނީ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަުށް.هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މީދުކުރަން އަޅުގަނޑު ުއއްވުޖޫދަުށް އަުއމުން  ރަީއސް. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްގަާމއި ކަނުޑގަިއ  ނެ ކަމަުށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.މިހާރަުށް ވުރެ ކަންކަން ރަނގަުޅވާ

އަދި ިހންގާނެ ގޮތްތަާކއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަުށް އޮތް ބިލެްއ.  ،ުގޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ާރވައި  ،ދަތުރުކުރާ

ވަނީ މިހާރުވެސް ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ދިޔަޔަސް އަުޅގަނޑު އެންމެ ދެރަލުތައް މި ބިލުން ކަނޑައެިޅގެންމި އުސޫ

ނުދާތީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރުވެްސ ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ގަާވިއދުތަކަުށް އެކަުީށގެންވާ މިހާރުގައި ވެސް ހުރި

ްއގެ މަތީަގއި ރައްިޔތުން ހުރަސްކުރުމަުށް އެންމެ ކުޑައީ ރީނދޫކުލަިއގެ ރޮނގެްއ އެބަހުރި ރާއްޖޭގެ ބަެއއް ރަުށްަރުށުގައި ަމގެ

ތައް ެއހެން މި ދަންނަވާލީ ހުޅުމާލެ؛ ހުޅުމާލޭގައި އެކްިސޑެންޓު އަޅުގަނޑު ރަުށްރަުށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ދަމާނުލެވޭ

ވަރަުށް ގިނަ ބޮޑެތި  ަތކާއި އަދިން ކުދި އެކްސިޑެންޓުސަބަބު ހުރަސްކުރާނެ ރޮނގެއް ނުހުރޭ ފެންނާކަުށް. މީގެ ގިނަ. މަގު

ން. ެއކަމަކު ެއ ވާވެރިން އެބަޖެހޭ މިކަމާ ޒިންމާ އެްޗ.ޑީ.ސީ.ގެ ކުރިމަިތވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކްިސޑެންޓުތަކާ

އެމް.ޑީ.ޕީ ކުލަ  . އެއީނުެލވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ރީނދޫކުލައިގެ ޮރނގެއް ވެސް މަގުމަީތގައި އަަޅއެއް މީހުންނަކަުށް

 މަގުމަތީަގއި...ވީމަ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ރަީއސް. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މި ބިލަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

ބެހޭ  ޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވީތީ ެވސް ސަރުކާރުން ބިލު މި ތަނުަށް ފޮނުއްވައި ޓްރާންސް

ވަން. އިއްޒަތްތެރި ދަންނަ މަސައްކަތަުށް އަޅުގަނޑު ފަުށްފަުށުން ޝުކުރުގާނޫނު ވުޖޫދަުށް ގެނައުމަުްށ މި ކުރެވޭ 

މު ގާނޫނުތައް ދިވެހި ަރއްޔިތުންާނ ަވޑަިއގަތް ފަހުން މިކަހަލަ މުހިއްރިއްޔާ ިދވެހި ސަރުކާރާ ހަވާުލވެރައީސުލްޖުމްހޫ

ންނަވަން. ދަ އެކީ ުޝކުރު ތެރިކަމާއަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އިޚްލާޞްކުރަްއވާ މަސަްއކަތަުށް މި ހަމައަުށް ގެނައުމަުށް ަޓކައި 

 9މި ބިލުގެ  ،ދާ އެއް މާއްދާައކީބިލުން އަޅުގަނޑަުށް އެންމެ މުހިއްމު މާއްދާއަކަުށް ފެނިގެން މި އަޅުގަނޑު ބަލައިލިއިރު

ބެހޭ ބޯޑެއް. މި ބޯޑަކީ ޓްާރންސްޕޯޓްގެ ސިާޔސަތުތަްއ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން މި ެހދޭ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާ

 ޓްރާންސްޕޯޓް؛ އަދި ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރައްވަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮުށް، މިނިސްޓަރު ،އަުޅްއވައި ކަނޑަ

ލާފަިއވާ ބޯޑެއް. މި ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަުށް ލަފާއަރުަވއި ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް އެކުލަަވއިޓްރާން

ކަމަުށް މި  5ލުގައި އެބަ ހިމެނޭ ވަަރުށް ރަނގަޅަުށް. ޯބޑުގެ މެންބަުރންގެ އަދަދަީކ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ވެސް މި ބި

ވަނަ މާއްާދގައި މި ބޯޑުަގއި ހިމެނޭ މީހުންގެ ޝަރުތުތައް އެބަހުރި. މީގެތެރޭަގއި  11ވަނަ މާއްާދގައި އެަބއޮތް.  10ބިލުގެ 

ކުރުމުގެ ޓައިމް ުނަވތަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުދާއިރާތައް. މެރިމު ގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާަނން ވަރަުށް މިކަމާ ުގޅޭ މުހިއް އަޅު

 ދާިއރާ އެބަ ހިމެނޭ. ތިމާވެްއޓާ ކުރުމުގެ ދާއިރާ އެބަ ހިމެނޭ. އިޤްތިޞާދީ ހިމެނޭ. އެްއގަމުެގ ދަތުރުފަތުރުދާއިރާ އެބަ 

އިން މެންބަރަކު، ބޭފުޅަކު ދާއިރާބެހޭ ދާއިރާ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ  ހަމަ އޭެގއިތުރުން މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާ އެބަ ހިމެނޭ. 

ކަމެއް.  މުހިމެނޭ ކަމެއް، މިއީ ވަރަުށް މުހިއް މެންބަރުންގެ މައްޗަުށް އެކުެލވޭ ބޯެޑއް މީގައި 5، ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްަތއް ުކރާއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ުކރެވޭނީ ގާނޫާނއި ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ޓުްނ، ޤައުމުެގ މިކަމާ ގުޅޭ އެކްސްޕާ ންނަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ފެންނަ އަދި މިފެ

ން ކަންކަން މި ކުރެވެނީ. ނަގޅު ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮުށްގެ އެންމެ ރަ ،ތަޖުރިބާކާރުންނަުށް ފެންނަ އެންމެ މޮޅެތި

ކު ފާހަގަކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ހަމަ ބައެއް އިއްޒަތްތެިރ އެ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ހިތާމަޔާ

އެންމެ ފުރިހަމައުަށް  .ނެތް އެބަވޭ އެންމެ ފުރިހަމައެއް ނޫނޭ. އެއްވެސް ޝަްއކެއް  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ިވދާޅު

ެމއް ކުެރވުނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިހެން ނުވާނެ. ދުވަހަކު ވެސް ނުވާެނ. ކޮން ބަޔަކަުށްތޯ އެންމެ ފުރިހަމައަުށް އެްއވެސް ކަ
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ޑަުކޑަ ތިއްބަެއއް ނޫންތޯ ނައިން ިއލަވަން ައއީ. އެމެރިާކގެ މުިޅ އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލާވަުރގެ ހަމަލާއެއް އާދަިއގެ ކު

ތޯ އިހުމާލުން ނޫން ވަިއގެދަތުރުފަތުރުެގ މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ގޮސް އެމެރިކާއަުްށ ދިނީ. ކޮބައިތޯ އެތާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް؟

ކު އަރަިއ، ުވމުގެ ސަބަބުން ނޫންތޯ އެތާ ަމތިންދާބޯޓުތަކަުށް ބަޔައެކަމެއް ވީ؟ އެ ތަނަުށް ވަިއެގދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އިހުމާލު

ދީ މުޅި އެމެރިކާ އިނދަޖައްސާލީ އެންެމ ލާމު ުވާޒރާތަކަުށް ހަމާއެ ބޯޓުތައް ހައިޖެުކކޮުށްގެން ގޮސް އެތާނގެ މުހިއް

ވަރުގަަދ  ،މުގާނޫނުގެ ތެރެިއން ހިމެނޭ މުހިއް ދެން ކަނުޑދަތުރުފަތުރުގެއަުޅަގނޑުމެން ދެކުނު؛  އި. މިއީ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގަ 

ގަނޑުފެންގަނެޑއްަގިއ  ންކޮުށްގެން ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުަގއި މައްސަލަ އެބަޖެހޭ. ޓައިޓެނިކްސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނު

 ކިހިނެއްތޯ ތީ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ފަރާތްތައް؟ީވ. ކޮބައިތޯ ސަލާމަޖެހިފައި ފަޅައިގެން ިދޔައީ. ެއތައް ބަޔަުކ ކަނުޑވެ މަރު

. އްކަމެއް ދިމާވެދާނެ. ހާދިސާއެއް ދިމާވެދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަުަށިއގެން ކަނޑު އޮތް ތަނެ، ވީ؟ އެހެންވީމާ

ރަްއކާތެރިކަން މި  ޔަތަކާއިއަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު ގާނޫނުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ހިމާ 

ދެނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ެވސް އެބަ ހިމެނޭ މީގެތެރޭގައި. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްާކއިުރ 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހައިރާން އެބަވޭ. ދެން އެންމެ ފުރިހަމަ އެްއޗަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އަުޅގަނޑުެމން މިހާރުވެސް މި އުޅެނީ 

ޤުރުއާން ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ނޫން ކަމަުށް އެއްބައި މީހުން އެބަ ބުނޭ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ ނޫން އެހެން ކީރިތި 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި އޮތީ هللا އެްއޗެއް ހޯދަން މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ެއންމެ ފުރިހަމަނުވެގެންތޯ؟ 

.  ިމއަުށްވުެރ ފުރިހަމަ އެްއޗެއް ހޯދަން ވެސް ަބއެްއ މީހުން އެަބ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤުރުއާން ބާއްަވއިލަްއވާފަ

މަސައްކަތްކުރޭ. އެހެންވީާމ، ުދވަހަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ުފރިހަމަވެގެން ައޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅޭ ތަނެއް 

ްނނަުށް އިންސާނުންނަުށް ކުރެވޭ ނާންނާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މި ކުރެވޭ މަސައްަކތުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެ

އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެތެެރއިން ކަންތައްތަެކްއ އެބަ އާދޭ އަބަދުވެސް. އާ 

މި ކަންތައްތަެކއް. އައިމަ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮުށްގެން ކަްނތައްތައް ފުރިހަމަކުރަން މަސައްކަތްކުރާނީ. އެހެންވީމާ، 

ބިލުގަ މިހިރަ ގިނަ ކަންތަްއތަކަކީ މީެގ ކުީރގަިއ ޓްރާްނސްޕޯޓުން ކަންތައްަތއް ކުރަުމންދިޔަ ވަރަުށް ވުރެ ިދވެހި 

ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގަޅު ޙައްުލތަކެއް އަންނާނެ ކަންތައްތަެކްއކަން އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން. ދެން މާލޭ މަގުމަތި ތޮއްޖެހިފަ. 

ތި ތޮއްޖެހުމަުށް ޙައްލެއް ނާންނާނެ. މާލޭގެ މަގުމަތި ތޮތްޖެހުމާއި މާލޭގައި ޕާކުކުރުުމގެ މި ބިލަކުން މާލޭގެ މަގުމަ

މައްސަލައަުށް ޙައްެލއް ގެނައުަމުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެހެން ކަންތައްތަެކއް ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެ ކަންތައްތައް  ކުރުމަުށް 

އެތަން ޔޫތު ސިޓީއަކަުށް ބަދަލުކޮުށް، އެ ތަނުން މާލެއާ ދޭތެރޭގައި ޓަކައި ބޮޑުސިްނގާ ސިޓީއެއް މި އޮތް ތާނގައި ހިއްކަިއ، 

ބްރިޖެއް އަަޅއި، ެއ ބްރިޖު މަތިން މިތާގައި ުދއްާވެއއްޗެހި ހުޅުމާލެއަުށް ގޮްސ އެާތގަިއ ާޕކުކުރެވޭެނ ނިޒާމުތަާކއި، ިމ 

ޗެހި ާޕުކކުރަން ރޭގަނުޑ ެއ ތަނުަށް މާލޭގައި؛ މި ތޮއްޖެހިފަިއވާ ާމލެ އެ ތަނަުށް ބަދަލުެވ، ުދްއވާެއއްޗެހި، ގިަނ ެއއް

ގޮސް، ހުޅުމާލޭަގއި މަސަްއަކތްކުރާ ވަރަުށް ގިނަ ޓެްކސީ ދުއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް މާޭލަގއި އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. އެ 

 ބޭފުޅުންގެ ޓެކްސީަތއް ރޭގަނޑު ހުޅުމާލޭގައި ޕާުކކުކޮުށް، ސަިއކަލުަގއި މާލޭގައި ަވޒީފާއަދާކުރާ މިހުން ގޮސް ހުޅުމާލެއަުށް
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ގޮސް ޕާުކކޮުށް، ވިލިމާލެއަުްށ ގޮސް، މި ނިޒާމު ާޤއިމުކުރުމަުށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުްނ މި ކުރާ މަސަްއކަތްތަްއ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުފެންނަނީތޯ؟ ބިލެއްގެ ސަބަބުން މާޭލގެ ތޮއްޖެހުން ކިހިނެއްތޯ ޙައްުލކުރާނީ؟ އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެިރ 

ހޯދުމަުށް ޓަކައި އެެހނިހެން ކަންތައްތައް ސަރުކާުރން އެބަކުރޭ. އެހެްނވީމާ، މި  ރައީސް. މިއާ ގުިޅގެން މިކަަމުށް ޙައްލު

ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލީ. ބަެއއް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފާހަގަުނކުރެވޭތީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުީވއްސުރެން މި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ މި ސަރުކާރާ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮަތުށް، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން 

ާޗއި، މާލޭގެ މި ކުރި މަސަްއކަތުން ކިހާ ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ކުރެިވއްޖެޯތ؟ ކިތަްއ ޙައްލު އަުތވެއްޖެތޯ؟ މާލޭގެ މަގުަމއް

ތޮތްޖެހުމާއި، މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ހެދުމާއި، މަގުތައް ފުޅާކުރުމާއި، ޕާކިންގޒޯން އުެފއްދުމާއި، ޕާކުތައް ހެދުމާއި، 

ބީޗުތައް ހެދުމާއި، ކިތައް ކަްނތައްތައް ކުެރވިއްޖެތޯ؟ މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް އެބަ ފެނޭތޯ ެއއްވެސް ބަަޔކަުށް؟ ކޮންބަެއއް 

ބަލައިގަންނަނީ؟ އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަްތ  މިކަން

ބަލައިގަންނަ ބަޔަކު ެވސް ހޯދަން މިހާރު ގާނޫނެއް ހަދައިެގން ނަމަވެސް، ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް. ޝުކުރިްއޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ، މިފަދަ ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި ދީީނ މައުޟޫޢުތަކުގެ ތެރެއަުށް ަވޑަިއގެން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ަރސޫލާގެ ސުންނަތުގެ މަްއޗަުށް 

ދަލީލު ދައްކަަވއިގެން ާވހަކަފުޅު ކުރިއަުށް ނުގެންެދވުމަުށް. އެކަްނކަން ކުަޑކޮުށް  އެކި ގޮތްގޮތަުށް ުޙއްޖަތާއި 

ނިޔަތެއްގައި ވިދާުޅވަްނ އުޅޭ އެއްެޗއް ފަހަރެއްަގިއ  އިޞްލާޙުކުަރއްަވއިގެން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވަޑައިގަތުްނ. ހެޔޮ

ބަހުސްކުރެވޭކަުށް އޮންނަ ކަެމއް ނޫން  މެންނަުށް އެކަމަުށްޑުގޮތަުށް ެއއްެޗއް ވިދާުޅެވވިދާނެ. އަުޅގަނ ޅޭއޭގެ މާނަ އޮހަމަ 

 ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ، ކަމެއް ނޫން އެއީއަީކ. އެހެންވީމާވެޭވކަުށް ވެސް އޮންނަ ކީ. އަދި އެއަުށް ަޖވާބުދާރީއެީއއަ

ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތްތެރިވަން. އަުޅގަނމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ނަސޭހަވެސް މިކަމަުށް ވިސްނާަވޑަިއަގތު

 މަނިކަުށް. ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެން

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

އޮތޯރިޓީގެ ބިލު  އައި ޓްރާންސްޕޯޓް މަޖިލީހަުށް މި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި

ަކމުގައި ދަންަނވަން. އަިދ މި ބިލު ދިރާސާކުރެިވގެންދިަޔއީ  ވެސް ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ާތއީދުކުރާ ބިެލއް މިއީ ައޅުގަނޑު 

އުމުގެ މައްޗަުާށިއ އަޅުގަނޑު އެ ކޮމިޓީެއއްަގއި ހިމެނޭ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ކަމުަށް ވުމާއެކު، މި ބިލު ދިރާސާކުރެވިގެންދި 
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ވެްސ  ހިމެނޭ ބައެއް އެހެން ކަންކަން، އެހެން ކަްނކަމުގެ މަްއޗަުށް އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމަކީ ައޅުގަނޑަުށް އިއަދި މި ބިލުގަ 

 އި އެީކގަ ވެގެންދާތީ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮުށްލީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ވުޖޫދަުށް އައުމާ ލިބޭ އުފަލަކަުށް

ވަރުަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި، އަުށް މީގެކުރިން ގާނޫީނ ގޮތުން ލިބިފައި ނެތް ރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީޓް ޙަޤީޤަތުގައި

އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވަަރުށް ބޮޑެތި އިޚްިތޔާރުތަެކއް،  އެބަ ލިބިގެންދޭ. ގާނޫނު ތަންފީުޛުކރުމުގައި ވަރަުށް ގިނަ ބާރުތަެކއް

ނައަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި އަިދ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ގާނޫނީ އިޚްތިޔާރުތަެކއް އެބަ ލިބިގެންދޭ. މާ

އަުށް މި ލިބިގެންދަނީ ގާނޫނީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް. އެ ބޭފުޅުންގެ ލަވައި ހިންުގމާ ބެހޭ މުއައްސަސާބެހޭ ކަންކަން އެކު

އި މި އުފެިދގެންދާ އެކީގަ  އީސް. މި ބިލު ވުޖޫދަުށް ައުއމާމަސައްކަތްތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ުލއިކަމެއް އަންނާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ސަރުކާުރެގ  ،އެބަ ހިމެނޭ މިކަމަުށް ޤާބިލު އިއޮތޯރިޓީ ިމ ެއކުލެިވގެންވަނީ ޯބޑެްއގެ ަމއްަޗުށް. މި ބޯުޑގަ ޓްރާންސްޕޯޓް

ނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން މެރިޓައިްމ ހޮވާލެވޭ ބޭފުުޅންކޮޅެއް. ީމގެތެރޭަގއި ައޅުގަ ކުން ނުވަތަ އެިކ ފަންނުތަކުންއެކި ދާއިރާތަ 

ނުވަތަ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުުރމުގެ ދާއިރާ، އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ، އަދި އިްޤތިޞާދީ ދާއިރާ، ތިމާވެްއޓާ 

 ންކުެރވިގެްނދޭ. ބިލު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުޅުން އެބަ ޢައްޔަބޭއަދި ހިންގުމުގެ ދާއިާރއިން  މަސްވެރިކަމާއި، ބެހޭ ދާއިރާ

ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ބިލުތައް ފަރުމާކުރެވިެގންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން.މަޖިލީހުަށް އައިއިރު އަުޅގަނ

އްސަސާތަްއ ސްކަންދޭ ކަމެއް މިއީ، މިފަދަ މުއަވަރަުށް ބޮޑަުށް އިސްކަންދޭންެޖހޭ އެއް ކަމެއް، އަދި އަޅުަގނޑުމެން އި

ފެދިފައި ހުރި މިފަދަ މުއައްސަސާތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދޭއިރުގަިއ އުފެދިގެން އަންނައިރު ނުވަތަ އު

ވެސް އެހާ ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލަންނުޖެހޭ ގޮތަުށް ބަދަލުތައް ގެނައުން.  އެ އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް

 ޙަޤީޤަތުގައި މި ބޯޑު އުފެދުމުަށް  އަީއ؛ޖޫދަުށް އަިއއިރުަގއި ވުޖޫދަުށް އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލން ފުރަތަމަ މި ބިލު ވު

 ޒިމް؛ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ ުއފެދިގެން ައއުމަުށްފަހުގައި މި ުއފެދޭ ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުންަތއް ާބއްވަން މި ގާނޫނުން ލާ  ފަހު،

ގޮުތގައި މިއީ އެހާ ބުރަ  ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރާއަުޅގަ، ފަހަރު. އެހެންވީމާ މަހުން އެއް ނުވަތަ ބިލުން މި ލާޒިމުކުރަނީ ދެ

އިުރގައި މި އިުނވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބިލު ފުރަތަމަ މަޖިލީހުަށް އަ އިމަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ބޯޑަކަުށް ފަހަރެއްގަ

 އި ޝްވަާރކޮުށްފަގޮތަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މަ ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނަުށް މަހު މުސާރަ ދެވޭ އިއޮތީ ޯބޑުގަ  އިބިލުގަ

ުށް، ނުވަތަ ގާނޫނުން އެހާ ގިނަ ކަނުޖެހޭ ބޯޑަގިނަ ަބއްދަލުވުންަތއް ބާްއވަން އެހާ އީއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ މި

ެވދާނެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން  އިބައްދަލުވުންތައް ާލޒިމުނުކުާރ ބޯޑަކަުށް މަހު މުސާރަ ދިނުމަކީ އެއީ ފަހަރެްއގަ

ގެެނވިފައި އޮންނަ ވަރަުށް މުހިއްމު އެްއ  އިއަުޅގަނޑުމެްނ މަޝްވަރާކޮުށްފަ، ރަޔަކަުށް. އެހެންވީމާހޭނެ އިތުރު ބުއުފުލަންޖެ

ބަދަލަކަުށް ެވގެންދާނެ މި ބޯޑުަގއި ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުންނަުްށ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ ެއ ޭބފުޅުން ބައިވެިރވަަޑިއގަންނަވާ 

ެއކު، އަުޅގަނުޑ އިއެއާސެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަލަވަން އެ ވަކި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުންތަކަުށް ކަނަޑއެިޅެގންދާ

 އި ފާހަގަކޮުށްލަން މި ބިލު ވުޖޫދުަށް އައުމަުށްފަހުގައި ޓްރާންސްޕޯާޓ ގުޅޭ ކަންކަުމގައި ނުވަތަ ދަުތރުފަތުރާ ގުޅޭ ކަންކަމުގަ 

އޮތޯރިޓީ  މި ޓްރާންސްޕޯޓް ބަ ހުޅުވިގެންދޭ.ވެސް މި  ބިލުގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު



27 

 

ނުވަތަ  ނުޑދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި،ޖެހޭ ކަަޔކު ުނވަތަ ަވޒީރަކު އެބަހުންނަވާ އިްސވެރި އިކުރާ ުވޒާރާެއއްގަ އޯވަރަސއިޓް

ގޮުތަގިއ  ބޫލުކުރާހަުށް ޖަވާބުދާރީވާން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގައެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ުގޅޭ ކަންކަުމގައި މަޖިލީ

 ިއން މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަުށް.ވެސް ވަރަުށް ފަސޭހަ އޮތޯރިޓީއަުށް މި އައީ ޓްރާންސްޕޯޓް ޤަތުގައި މި ބިލު ފަރުމާވެގެންހަޤީ

މަތީން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ވެސް ފަހިވެގެންދާ ގޮުތގެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަުށް ޖަވާބުދާރީެވވޭނެ މަގު އަދި އެ

 މަތީން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީއަކީ ރާއްޭޖގެ އެްއކަމާއި ަކނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ގުޅޭ  ތުގެމި ފާހަގަކުރާ ގޮ އިމި ބިލުގަ

ގަާވއިދުތައް ހަދައި، އެ ަގާވިއދުތައް ތަންފީޛުކޮުށް، އަދި މި ގާނޫނުަގއި އެ އޮތޯރިޓީގެ މަްއޗަުށް ލާޒިމްކުރާ އެހެނިހެން 

ސާެއއް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މި މުއައްސަސާ ވެގެން މި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަުށް ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މުއައްސަ

ދަނީ ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުުކރުމާ ބެހޭ މައްސަލަތަކަުށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގައި ވަރަުށް މުހިއްމު ޒިންމާއެއް އުފުލާ 

ރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ހުރީީކ މުއައްސަާސއަކަުށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޭޖގައި ދަތުރުފަތު

ހަމައެކަނި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ގުޅިފަެއއް ނޫން. މާލޭގައި ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޓްާރންސްޕޯޓުގެ މައްސަލަތައް މި 

ުށް އޮތީ ވަރަުށް ބޮޑުވެފަ. މާލޭަގއި ދުއްވާ ުއޅަނދުގެ އަދަދު ގިަނވެ، އަދި ޕާުކކުރަން އޮތް ތަންކޮޅު މަދުވެ، މިކަހަލަ ވަރަ

ބައިވަރު މައްސަލަަތއް އެބަ ުއފެދިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން މިހާރުވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މި 

މައްސަލަތައް ޙައްުލކުރުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ މުައއްސަާސތަކާއި، އޮފީސްތަާކއި، ވުޒާާރތަކާ ގުިޅގެން ވަރަުށް ޮބޑެިތ 

ވާ. މިސާލަކަުށް މާލޭގެ ވެހިކަލް ޕޮޕިއުލޭޝަން ކަނޑައެޅުން ފަދަ، އަދި މާލޭގައި ވަިކ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރައް 

މުއްދަތަކަުށް ވުރެ ުދވަްސވެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުްއވުން މަނާކުރުން ފަދަ ގަާވއިދުތައް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ 

ރު މި ދިމާވެފަިއވާ މައްސަލަތަކަުށް މިފަދަ ޙައްުލ ތަންފީޛުކުރަން. ހަމައެާއއެީކަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިހާ

ހޯދުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން ވަކާލާތުކުރާއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން 

އ މާލޭގެ ޚާއްޞަ ގޮެތއްގަ  އަޅުްއވަމުންގެންަދވާ ބުރިޖު އަޅައި ނިމިގެންދާ ތަނުން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި 

ޓްރާންސްޕޯޓް މައްސަލަތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ. މާލޭގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ެއއް 

ެއގްޒިޓް ރޫެޓއް ނެތް.  މައްސަލައަީކ، ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މާލެއަުށް ވެހިަކލްތަކުގެ އަދަދު އިތުުރވަމުންދާއިރުަގއި

ޮއތް ކުޑަުކޑަ މާލެއިން ބޭުރވާެނ އެްއވެސް ާޖގަެއއް، ެއއްެވސް ދޮރެއް ހުުޅވިފަެއއް ނެތް.  ވެހިކަލްތައް މާެލއިން، މި

އެހެންވީމާ، ބުރިޖުއެިޅ، އެ ަމސައްއކަތް ނިމިގެންދިއުމަުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ޖާގަެއއް އެބަ ލިބިގެންދޭ. 

ން ބޭރުެވ، ހުޅުމާލެއަުށް ދަތުރުފަތުރުކޮުށް މި ދެމެދުގައި ޓްރާންސްޕޯޓުެގ ހުޅުމާލޭގައި؛ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެހިކަލްތައް މާލެއި

ނިޒާމެއް ެއކަުށަެއޅިގެންދިއުަމީކ ޙަޤީޤަތުގައި މާޭލގައި މި ިދމާވެފައިާވ ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޮބުޑ މައްސަލައަުށް ލިިބގެންދާނެ 

ން މާލޭގައި މެކޭިނކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމުތަްއ ވަރަުށް ބޮޑު ޙައްެލއް. ހަމައެާއއެީކގައި ސަުރކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ދާއިރާތަކު

ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި މިހާރު މަސައްކަތްކުަރއްާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައިވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ 

މަސައްކަތް އެބަ  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މާލޭގެ ްޓރާންސްޕޯޓުގެ މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ަވރަުށް ބޮޑަުށް
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ކުރަްއވާ. މި މަސައްކަތްތައް ފުރާފުރިހަމަވެގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަނެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމުަށް 

 އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރު. އަދާލަތު  1ސްކުުރމަުށް ވަގުުތ ކަނަޑއެޅިފަިއ ަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ބަހު

ޕާޓީއަުށާއި އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ަވގުތު ވަނީ ހަމަވެފަ. އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން، ފުރުޞަތުަށް 

ވަަނ  75ން. ަގވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމިފަިއވާ ވާަހކަ ދަންނަވަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާއްދާގެ )ުށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަީރ  3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ގެ ބިލުެގ އްވާފަިއވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހުުށަހަޅު

 ކިޔުން ިއްއވަން. ތިންވަނަ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި. މި  1:30އައިޓަމު ކުރިައުށްގެންދާނީ  ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެހުން. މި ،6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 . كموالّسالم علي ާލނަން.މެދުކަނަޑއިވަގުތަުށް ޖަލްސާ 
 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  10:05ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ކުރިމަީތގައި  ގެއަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތިއގެން ކުރިައުށްދިއުމަުށް ފަުށައިގަންނަން.`. 

 ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ، 6ޖެންޑާ ައއިޓަމު އޮތީ އެ

ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން ދެން އޮތީ.  -6.1

އެޖެންާޑ  ގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(ދަންނަވަން. )ވަ އެދެން. ރަނގަބީލު ޖައްސަވާލަދެްއވުމަުށް އަޅުގަނޑު އިދާރީ މޭޒުން ވޯޓު

 ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އޮތީ.ގެ ދަުށުން މިއަދު އެންމެ 6.1ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ، 6އައިޓަމު 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ، ގެ ިބލުޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ޮއތީ އަދު މި
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އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮުށްލެްއވުމަުށް ދަންނަވަން. ރިޕޯޓަުށް ވޯޓަުށް ދެންނެވުން އޮތީ. އެ  .ރިޕޯޓް

 .ކަމަުށް ންލަދަންނަވާ ޯވޓަުށް އާެދ،ކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްެލއްވުމަުށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމުރު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ުޑްއަވރީމަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފާސްކުރު ުށްދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަކޮމިޓީން ، ގެ ބިލުޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

 ން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމުާދއިރާގެ މެންބަރު  ޑުއްވަރީމަ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 48ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛  މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ. ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ކު ނެތްމުަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަ. ނުފެންނަ ކ47ަކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންާވ 47މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ުޓގައި ބައިވެިރވިވޯ ނެތް.ވެސް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު  ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް
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ގޮތަުށް މި .ންފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ދަންނަވަ ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުަގއި މި ނަތީޖާވޯޓުގެ މި  .47. ޖުމުލަ؛ 24އަދަދު؛ 

ފާސްކުރެްއވުމުން އެ ބިލުގެ މަޖިލީހުން  އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި  ގޮތަުށް ރާންސްޕޯޓްޓްފާސްވުމާ ގުިޅގެން 

 މިގޮތަުށް ބަދަލުވެފަ. "އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ރާންސްޕޯޓްޓް މޯލްޑިްވސް"ވަނީ މިހާރު ސުރުޚީ 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަުށްފަުށުން ރިވެތި މިސާލަުށް ވާ ކަ އް ދަތި  ަވޑަިއގަތުމުަގއި ކުިރއަުށްސައްކަތްަތކަިއގެން މައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ 

 ކުރިއަުށްާދ ވަރަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ބިތުކަމާ އެކީަގއި މަސައްކަތްތަުކގައި ސާ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ދެން  ދަންނަވަން. މުން ގެންދެވޭނެ ކަމަުށްންނާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދެހަދައި ރައްޔިތުބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ރައްޔިތުންނަުށް 

 ަގއި.9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ައންގާރަވާ  2016މާިރޗު  22ާނނީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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