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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  53އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .5
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/25/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -5.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް. -5.2
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 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  0351ދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -2.1

ަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެކުަލވައިެލއްވުމަްށ  11311. 5ަގއި އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  0351. 1ކޮޓަރި 

ގަިއ  11313. 1ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11313. 2ހޮއްެވވި ވަގުތީ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ގައި ސަުރކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11313. 2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 

 .2ގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  11313. 5ކޮޓަރި 
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 . ސުވާލު 5

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވާލު.. ސު 3ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 35ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންްޑ  -3.1

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމު ގެ އެނަރޖީ، އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމާ ކުރައްވާ ސުވާލު. އަޅުގަ

ކުރިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ެއންވަޔަރަންމަންޓް އެންްޑ އެަނރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިްބރާހީމަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

 އިސްމާޢީލަށް. ސުވާލުކުެރއްވުްނ އެދެން. 
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  ވާހަކަދެްއކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ގަމު

ނޑު މި ުސވާލު ީމގެ ދެ މަސްދުވަސް ކުރިން ކުރިން.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ައޅުގަ

ނުޑ ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ިމއަްށ ކޮންމެވެްސ ވަެރއްެގ ޙައްެލއް މިނިސްޓަރު ހޯއްަދަވއިދެްއވާފަ. އެހެ ްނވީމާ، އަުޅގަ

އެދެން މި ސުވާލުގެ ފަހަތު ބަޔަށް އަހައްމިޔަުތކަމެއް ދެްއވުމަށް. އާދެ! ުސވާލަކީ، ލ. ގަމު އާބާދު ސަރަހައްުދެގ 

 45ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހަލާކުވެފައިވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ުވމުގެ ސަބަބުން އެ ކަން ރަނގަޅުކޮށްދެްއވުމަށް ގަމު 

ތީން އެދިފައި ވީނަމަވެސް، އެ ކަން ރަނގަޅުނުކޮށް އޮުތމުގެ ސަބަބުން ރަށުތެރޭގައި ކައުންސިލުން އެކި ފަހަރު މަ

ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަެމއް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތޭ. އެ ރަށުެގ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށް، އެ ަމއްސަަލ 

އަދި ކިހާ މުއްަދތެއްގެ ތެޭރގައި އެ ަމއްސަލަ ، އަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފަިއސާ ވޭތޯއާ 

 އަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ޯހއްދަަވިއދެއްވާނަންތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. 
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  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އޮނަރަބަލް ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް އެ ކުެރއްިވ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ލ. ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، ލ. ގަމުގައި އަލަށް އާބާުދވި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިުމކުރެވިަފއިާވ 

ަގިއ  2112ޖުލައި  21ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް 
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ނޑައެޅިފައި ވަނީ މަސައްކަތް ހަވާުލކުރާ   55ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ވަނީ ހަާވލުކުރެވިފަ. މި މަސައްކަތްކޮްށ ނިންމުމަށް ކަ

މަސްދުވަސް. މިހާރު މި ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަިއގައި ަވުގތީ ޙައްލެއް ވަނީ ގެނެވިފަ.  6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށަިއފަ. ލ.ގަމުގެ އަލަށް އާބާދުވި  އަދި ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނައުަމށް ޓަކައި

ސަރަހައްދުަގއި ޤާއިމުކުެރވިަފއިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާުމގެ ޚިުދމަތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮެތއްަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ 

ކޯަޕރޭޝަނާ ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފަ.  ަގއި ފެނަކަ 2112ޖުލަިއ  21ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން، 

 60 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މަުއޟޫޢަކީ، ލ. ގަމުގެ އާބާދު ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަމު ދާއިާރގެ މެންބަުރ  އިތުރު ސުވާުލގެ ވަގުތަށް ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 65 ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލަށް.

 

  ކެުވން:ވާހަކަދެއް  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިނިސްޓަރު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ޙައްލެއް ލިބުމުެގ ކޮޅުމަތި ފެންނާތީ. އަޅުަގނޑު މި ސުވާލާ ުގޅުންހުރި  އުފާކޮށްފިން މި މައްސަލަ ައށް ދާއިމީ

 70ސުވާލެއް ކޮށްލާނަން. އެއީ ނަރުދަމާއާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ފެނުެގ ނިޒާމަކީ. އެހެންވީމާ، ގަމު 

 އްޔާ ދާއިރާގެ ފެނުގެ ިނޒާމު ކުރިައށް ގެންދެވުމުގެ އެްއވެސް ޕްޭލނެއް އޮތްތޯ؟ ޝުކުރި 

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލެގ ޖަވާބަކީ، މި ވަގުތު އަދި 

 75ދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެޭރގައި ވަރަްށ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތެްއ ކުރަން ރޭވިފައެއް ުނވޭ. ިއރާ

އަވަހަށް ފެުނގެ ނިޒާުމގެ ަމސައްކަެތއް ވެސް ލ.ގަމުަގިއ ކުރެވެމުންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ގަމުެގ އެހެން 

ގެ  65ތަނަށް %ސަރަހައްދުތަކުަގއި ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމެއް، ނޫނީ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްކުެރވެމުްނދަނީ. މިހާ

ނޑަަކށް  ކިލޯމީޓަރުގެ ފާޚާނާހޮޅި އެޅިފައި ވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި އަހަރު  16މަސައްކަތްކުެރވި، ގާްތގަ

ނިމި، ޖަނަވަރީ ތެރޭަގއި މި ަމސައްކަތް ެއއްކޮށް ނިންމާލައި ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ ިނާޒމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެއްޓޭނެ 

 80 ްއޔާ.ކަމަށް. ޝުކުރި
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  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

ނުޑ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ، ވިލިނިގލީގެ ފެނުގެ ހާލަތު މިހާރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

މާފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ގޯްސވެފައި ވާތީ، ފެނުގެ ކަންތައްތައް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ؟ ައދި ހަމައެއާއެީކަގއި ގއ. ކޮލަ 

 85 ކަންތައްތައް އޮތް ހިސާބާއި ަމސައްކަތް ފެއްޓޭނެ ތާރީެޚއް ެއނގިލަްއވާފައި ވޭތޯ؟

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅ ގޮތުން.

 

 90  ން:ެކވުވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ، ވިިލނގިލީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް ައވަހަްށ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ރާަވިއގެން އެ ކަންތައް ކުެރވޭތޯ. ދެްނ 

ވިލިނގިީލގެ އަލަށް އާބާދުިވ ސަރަހައްދުގެ ުސވަރޭޖް ިސސްޓަމުގައި ަބއެއް ަމއްސަލަ  މިހާރު އަދި އޭެގއިތުރަށް ހަމަ

ނޑުމެން ޙަްއލެއް ގެނެސްެދވޭތޯ މަަސއްަކތްކުރަމުން މި ދަނީ. ދެން  އުޅޭތީ، އެ ަމއްސަލަ އަްށ ވެސް އަުޅގަ

 95މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ކޮލަމާފުށީގެ މަސައްކަތުަގިއ ފެނުގެ ނިޒާމު، ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމުގެ މަސައްކަުތގައި

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް މި ގެންަދނީ. ދެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކުރިއަށް ިމ 

އޮތް ދޮޅު މަސްދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ހޯދި، ިޑޒައިން މަސަްއކަްތ ފެއްޓި، ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ މި އަހަރު ފަހުކޮޅުގަިއ 

ނޑުމެންގެ ޕްލޭނަކީ.ޓެންޑަރކު  ރެޭވވަރު ކުެރވޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

 

 100  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ، ވަިއކަރަދޫގެ ނަރުދަމާ  ، 2112ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަަނ  2113ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުން މި ވަނީ އުިނކުރެވިފަ. ދެން  2112ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި،  ވަނަ އަހަުރގެ 2115

 އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ަވއިކަރަޫދގެ ނަރުދަމާ ހިމެނިދާނެތޯ ސުވާލަކީ ައޅުަގނުޑގެ.

 

 105  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން 

 ދެން!މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެ

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާުލ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލުެގ 

 110ައއިސް ނެތީމަ އެއަށް، އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް  ޖަވާބަކީ، ައޅުަގނޑަށް މިއަުދ އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ެކވުން:ވާހަކަެދއްމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު 

ނޑު ވަޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މީދޫ،  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. ައޅުގަ

 115 މަޑުއްވަީރގެ ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ޮގއްސަ އޮތް މިންވަރަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ުޝކުރިއްޔާ.

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން 

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން!

 

 120  ެކވުން:ވާހަކަދެއްބްރާހީމް ޠާރިޤް އި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މަަސއްކަުތގެ މިހާރު ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޮގއްަސ 

އޮތް ހިސާބަކީ ިޑޒައިން މަަސއްކަތްކުެރވި، އަދި ިޑަޒއިން މަސައްކަުތގެ ޑީެޓއިލް ިޑޒަިއން މަސައްކަތުެގ އެޕްޫރވަްލެގ 

ކަތްކުެރވެމުންދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނޮވެމްބަުރ މަހު ތެރޭގައި މަސައްކަްތ މަސައް

މޮބިލައިޒޭޝަނަށް ފެއްޓޭނެ ަކމަށް. އަދި ޑިސެމްބަރ މަްސ ނިމުމުގެ ކުރިން މަސަްއކަތް ފެއްޓުމަށް ރާވަމުން މި 

 125 ގެންދަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ކެުވން:ވާހަކަދެއްޖަމީލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްާޔ. ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުގައި ވެދުމާއި ސަލާން މަނިކުފާނަށް ރައްދުކުރަން. 

ސުވާލަީކ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ގެމަނަުފއްޓާއި ަކނޑުހުޅުދޫ ާއއި ޮކނޑޭ އާއި ެދއްވަޫދގެ ފެނާއި 

 130ރުދަމާގެ ނިޒާމާ އަދި ވޭްސޓް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ެއްއެވސް މަސައްކަެތއް ކުިރއަށް ނަ

 ދޭތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން 

 މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ޖަވާބުެދްއވުމަށް.

 135 
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  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ދެންމެ؛ ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާަބކީ، އަުޅގަ

އަދި އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ތައްޔާުރވެގެން އައިްސ ނެތީމަ، އެ ކުރެްއވި ސުާވލަށް ޖަވާބުއެރުޭވކަށް ނެތޭ. 

 އްާޔ.ޝުކުރި

 140 

  ެކުވން:ވާހަކަދެއްއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީުރ. ަގމު ދާއިރާެގ ރަށްތަކެޭކ ެއްއފަދައިން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

 2115ރިމަތިވެފަ. އެގޮތުން މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑު ނިްސބަތްވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ަރށްތަކަށް ވެސް އެބަ ހުރި ކު

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހުޅުުދއްފާރުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ތާވަުލކުރެވި، އަދި މިއަހަރުގެ ާމްޗ  2112ވަނަ އަހަރާއި 

 145މަސް ތެރޭގައި ކޮންޓްރަކްޓަަރކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ގެްނދެވި. އަދި ޭއގއިތުރުން މާުކރަތުގެ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ މި 

ގެ ބަޖެޓުގައި ތާވަުލކުެރވި، އެ ކަންތައް އެބަ ގެްނދެވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިހާރު ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބު އަހަރު

 އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަެދވިާދނެތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 150 މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޭޅގޮތުން ަވޒީރު ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  ޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަން

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގަިއ، ހުޅުދުއްފާރުގެ ނަރުދަމާގެ 

ެރއްިވއްޔާމު ނިޒާމުގެ މަޝްރޫޢު މިހާުރ ކޮންސަލްޓަންޓެްއ ހޯދުމުެގ މަސައްކަްތ ކުެރވެމުންދަނީ. ދެން އިރާދަކު

 155ހުޅުދުއްފާރުގައި ވެސް މިއަހަރު ފަހުޅުގައި ޑިަޒއިން މަސައްަކތް ނިމި، އިތުރު ކޮންޓްރެކްޓު މަސައްކަތް ކުރެޭވވަރުވޭޯތ 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ. ދެން... )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެން ތި ކުރެއްވި ސުވާލު؛ އަދި ެއއް ފަހަރު  ބަލަމުން އަޅުގަ

ނޑަށް އަދި؛ އާދެ! މާކުރަތުގައި މިހާރު ގޮއްސަ އޮްތ  ވިދާޅުވެފާނަންތޯ ކޮން ރަށެއްތޯ؟ މާކުރަތު. އާދެ! މާކުރަތު އަޅުގަ

ހިސާބަކީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރކުރެވި، ެޓންޑަރ އިވެުލއޭޝަން މަސައްކަތް ކުެރވެމުންދަނީ. ދެން 

ޓެއް ހޯދި، ޑިަޒއިން މަސައްކަތް ެފއްޓޭވަުރ ވާެނ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަީނ މި މަސް ނިމޭހާ ތާނގަިއ ކޮްނސަލްޓެން

 160 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ދު ޙުސަކަ
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ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ ަކނޑިތީމުގެ  2115`. ޢައްައސލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްަޓރު. 

ވަނަ އަހަރު ޮއގަްސޓު މަސް މި އޮްތ ނިމުމަކަށް  2112ަގއި އޮެވ، މަސަްއކަތް ނުފެށި. ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓު

 165އަންނަނީ. އަިދވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަެތއް ނުފެށޭ. ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ އެ ރަުށގަިއ 

 އިތޯ؟ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ޢަމަީލ ކަންތައްތައް ފެށިގެންދާނީ ިކހާ ތަނެއްގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 170 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ކުރެްއވި ުސވާުލަގއި ަކނޑިތީުމގެ ނަރުދަމާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ

ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތުެގ ޑީެޓިއލް ޑިަޒއިން ހަދައި މިހާރު ވަނީ އެޕްޫރވުކުެރވިފަ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރު ައޅުަގނޑަްށ 

އްޓާނެ. އަިދ މަޢުލޫމާތުދީފައި އޮތް ގޮތުގައި މޮބިލައިޒޭޝަންގެ މަަސއްކަތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެ ރަށުަގއި ފަ

 175އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަހުކޮޅުގައި ކޮންޓްރެކްުޓގެ މަސައްކަތް ފެިށގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވަނީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނުޑގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މަ ރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅގަ

ނުޑގެ މި ުސވާލަީކ، ތުުލސްދޫގައި އަދި ހިންމަފުށި،   180ފަރާތުން ވެދުން ދަންނަވަން މިނިސްޓަރަށް. އާދެ! އަުޅގަ

 ދިއްފުށީގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަދި ފެނުގެ ނިޒާމު ކޮންއިަރުކންތޯ ފެށޭވަރުވާނީ؟ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 185 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ުލެގ ޖަވާބަކީ، ތުލުސްދޫ އަދި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާ

ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް މި އަހަރު ޑިޒައިންކުރުުމގެ މަސައްކަތްކުެރވެމުންދަނީ. އާދެ! 

ނޑުމެން މި ބަލަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާުމ  ޑިަޒއިންކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރވެމުންދަނީ. އަޅުގަ
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 190ތެއް މި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހޯިދ، ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ނޫނީ ފަސް މަހެއްގެ ތެރޭގައި ޑިަޒއިންކުރާނެ ފަރާ

ޑިަޒއިންކޮށް ނިންމައި ޓެންޑަރިން މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ނޫނިއްޔާމު މި މަހު ފަހުކޮޅަށް ޓެންޑަރކުރެވޭޯތ 

 މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް 

ނޑު ސުވާލަކީ މި ދުވަސްވަަރކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރަމުންދާ   195ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ދުވަސްވަަރކަށް ވެަފއި، ަގއްޫދގައި ވަރަށް ރާޅުއަރާ އުދައަަރމުންދާތީ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ލޮނުއަރާފައި ވާތީ އެ ކަމަށް 

ަޙއްލެއް ހޯދަން މަނިކުފާނު މަސައްކަތެއް ުކރައްަވއިފިތޯ؟ އަދި ހަމައެާއެއއްކޮށް ގައްޫދގެ ނަރުދަމާެގ އެްއވެސް 

މަސައްކަތް ކިހާހިސާބަކަށް ޮގއްސަ އެބަ އޮތްތޯ؟ އަދި ަހމަ ކުރީއްސުރެ ާތވަލްކުެރވިެގން ކުރަން ފެށިފައި އޮްތ 

 . ެއ މަސައްކަތަށް ެއއްެވސް ކަހަލަ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތްތޯ؟މަސައްކަތެްއ، ަގއްދޫގެ ިރވެްޓމަންޓުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

 200 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއުވން އެދެން. 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

 205ޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ައޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު އެ ސުވާލުގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް ަޖވާބުދާރީވާން ތަްއޔާރުެވގެެންއ ނޫނޭ އައިސް ހުރީކީ. ދެން 

ނަރުދަމާގެ މަސައްކަުތގަިއ މިހާރު ހަމަ ކުރިއެކޭ، އެހެްނ  ދެވަނަ ބަިއގަިއ ެއ ކުރެްއވި ސުވާލުަގއި؛ އާދެ! ަގއްދޫގެ 

ޕްރޮޖެކްޓުތަކޭ ވެސް، ބޭުރ ޯލނުގެ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓުަތކެޭކ ވެސް އެްއގޮތަށް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ކޮންސަލްޓަންޓެއް 

ކަތް މި އަންނަ މަހުެގ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމުގެ ަމސައް

 210ފަހުކޮޅު ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދައި، އަހަރު ފަހުކޮޅުަގއި ކޮންސަލްޓަންސީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ޓެންޑަރކުރެޭވވަރު 

ވޭތޯ ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. ދެން ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނީ މިހާރު ގައްޫދގައި ފެނުގެ ނިޒާުމގެ 

ރަްއކާެތރި ބޯފެނުގެ ނިޒާމު މަސައްކަތެއް ވެސް ކުެރވެމުންދާ ވާހަކަ. އެ މަސައްކަުތގެ އާރު.އޯ ؛ މަސައްކަތެއް ވެސް

ޕްލާންޓުގެއާ އަދި ބޯހޯލުގެ ަމސައްކަތް ނިމިފަ. އަދި ފެންހޮޅި ވަޅުލުުމގެ މަސަްއކަތް ެފއްޓޭނެކަމުެގ؛ ކުިރއަށް އޮތް 

 . ުޝކުރިއްޔާ. މަސްދުވަސް ތެރޭަގއި ފެއްޓޭެނކަމުގެ ވާަހކަ ދަންނަވަން

 215 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މ. މުލަކުގައި އެޅުމަށް 

ދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ އަދި މ. ކޮޅުފޮށީގެ ގިރާ ހަމަޖެހި، ސޮއިކުރެވިފަިއވާ ަނރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ ތާރީޚެއް ވި

 ސަރަހައްދު ސަލާމަތްކުރުމަށް މިހާރު މިނިސްޓްރީން ކުރައްަވނީ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ؟ ުޝކުރިއްޔާ. 

 220 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީމިނިސްޓަރ އޮފް 

 225ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސާވލުގެ ޖަވާބަކީ މ. މުލަކުގެ 

ނޑުމެން ކުރުމުގެ މަސައްކަ ުތގައި މި އުޅެނީ. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޑިޒައިްނކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަޅުގަ

އޭގެތެެރއިން ސާވޭކުެރްއވުމުެގ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ސާވޭކުރުުމގެ މަސައްކަްތ 

ތް ކުރިއަށްދަނީ. ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. ދެން އޭެގއިތުރަށް މުލަކުގައި މިހާރު ފެނުގެ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުުމގެ މަސައްކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވަނީ ނިމިފަ. ކުރިއަށް އޮތް މަސް ންޓު ބަހައްޓާ ެގާއ އަދި ބޯހޯލްގެ މަސައްކަތް މިހާރުއާރު.އޯ ޕްލާ

 230ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ދެން ޭއގެއިތުރަށް ޮކުޅފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްުދގެ 

ނޑު މިއަ ނޑު ަދންނަވާނީ އަުޅގަ ުދ އެ ކަމަށް ަތއްޔާުރެވގެން ައއިސް ނެތީމަ ެއ ުސވާލަށް މައްސަލަިއގަިއ އަުޅގަ

 ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ނޑު މިނިސްޓަރަށް ދަންނަ  235ވާލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަީކ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު އެ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ރ. އިނުރައިދޫ، ރ. ރަސްމާދޫގެ ނަރުދަމާގެ 

މަސައްކަތް ިޑޒައިްނކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަުރގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފަިއވާ ކަމަށް ވަނީ އެ ދެ ރަށަށް އަްނގަވާފަ. 

 މި މަސައްކަތް ިމ އަހަރު، އެ ދެ ރަށުަގއި ފެށިދާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، 

 

 240  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ޝުކު

 245ޑިަޒއިންކުރާނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށް ޓެންޑަރކުރެިވ، ޓެްނޑަރ ިއވަލުއޭޝަްނގެ މަަސއްކަްތކުރެވިފަ. މިހާރު ެޓކްނިކަލް 

އޮތީ. ދެން ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަްނގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ ބޯޑުްނ  އިވެުލއޭޝަންގެ މަަސއްކަތް ެވސް ނިމިފައި

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ޑިަޒއިންކުރާނެ ފަރާތެއް އަުޅގަ ކުރަމުންދާނެ. އެ މަސަްއކަްތ ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އަުޅގަ

ނަން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ދެއްކެވުމުން، ައޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާ ެއކު ިޑޒައިްނޮކށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ުކރާ

ނޑުމެންނަށް ކޮންއިަރކުން ކަމެއް ސީދާ ިއވެލުއޭޝަްނގެ  ނަޑއެިޅގެން ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ ޓެންޑަރ ބޯޑުން އަުޅގަ ކަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ައވަހަށް އެ ކަންަތްއ   250މަސައްކަތް ނިންމަވާފަ ަބޔަާކ ހަވާލުކުަރއްވާނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްާޔ.  ކުރަްއވާނެ ކަމަށް  އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

ނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ދުވާފަރުގައި ެއޅުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 255 ރުވާނީ؟ ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނިކޮށީގެ މަަސއްކަތް ކިހާތާކުތޯ ފެޭށވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 

 260  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ނުޑ މިއަދު ެއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރު އެކުެރއްވި ސުވާުލގެ ަޖވާބަކީ އަުޅގަ

ސުވާލަށް ޖަވާބުދާރީވާން ތަްއޔާރުެވގެން އައިސް ނެތުމުން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދާރީ ވެެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 265 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ަތކުރާރުކޮށް ކުރާ ުސވާލެްއ. އަްއޑޫ ސިީޓގެ ނަރުދަމާ އާއި ބޯފެނުެގ މައްސަލަ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ އޮތީ؟ ގޮްއސަ އޮތް ހިސާބެއް ވިދާޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ މިނިސްޓަރު. މިހެން މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ 

ނުނިމި އޮންނަތާ. އެއީ އެންމެ މީހުންބޯ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ވަަރށް ޒަމާންވެއްޖެ އަްއޑޫ އަށް އެ ކަންތައްތައް 

ރަށް. ވަރަށް ިޞއްޙީ ގޮތުްނ ވެްސ ދެރަ ގޮެތއް ވެފަިއ އޮތީ. ސަުރކާރުން ެވސް، ެފނަކަ އިން ވެްސ މި އަހަުރގެ 
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 270ތެރޭގައި ފެނުގެ ވާހަކަ ެވސް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވިާދޅުވެފައި އޮތީ. މިކަން ގޮްއސަ އޮތީ ކިހާހިސާބެއްަގއިޯތ 

 ވަފާނަންތޯ. ވިދާޅުވެެދއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 275 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުެގ ޖަވާބަކީ އައްޑޫ ސިީޓަގއި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ވަނަ އަހަރު ބަިއވޯޓާރ ުކންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ެއ  2111ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި، 

މިލިއަން  22މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން؛ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޓޯޓަލް ވެލިއު އަކީ 

 280މިލިއަން ޑޮލަުރ ދެއްކުމަށްފަހު ބަެއއް ަމސައްކަތްަތއް ބަިއވޯޓާރ އިްނ  13ޑޮލަރު. ސަރުކާރުްނ ދައްކަްނޖެހޭ 

ކުރަމުންދިޔަ. ޭއގެތެރޭަގއި މުޅި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ޑިަޒއިންކުެރވި، އެހެންނަމަވެސް އަްއޑޫގެ ހިތަޫދ 

ނަޑކަށް %މެދު ސަރަހައްދުގެ ފެުނގެ ނިޒާމު މަަސްއކަތްކުރެިވ، އެހެންނަމަވެސް  01ގެ މަަސއްކަތްތަެކއް ާގތްގަ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ައއްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ ަބއެއް ސަަރހައްދުތަކުަގއި ކުެރވި، އަދި ެއހެން އެއްެވސް ހިސާބެްއަގިއ 

ޅުަގނޑުެމންގެ ސަރުކާރުން ައއްޫޑ ނުކުރެވި އޮތުުމގެ ސަބަބުން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓިފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަ

 285ސިޓީގެ ފެނުެގ ނިޒާމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެނަަކ ޯކޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރެިވގެން ަމސައްކަތްފެށި، އަދި ބޭނުންާވ 

މެޓީރިއަލް ވެސް ގެނެވިފަ. ައދި އެހެންމެ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގެ މެދު ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނިންމުމަށް 

އި ދެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެްސ ފެނަަކ ކޯޕަރޭޝަނާ ވަނީ މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓުކުެރވި، ފައިާސ ޓަކަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ައހަރެއްހާ ތެރޭގަިއ ައއްޫޑ ިސޓީގެ ފެނުެގ ނިޒާމު؛ ހަމަ  ހަވާލުކުރެވިފަ. އަުޅގަ

ނިމި، އަދި ދެން ހުރި ރަށްރަށުގެ، ހަތަރު ރަށުގެ ެވސް ފެނުގެ  ޔަޤީނުންވެސް ހިތަދޫެގ ފެނުެގ ނިޒާމުގެ މަަސއްކަތް

 290 ސިސްޓަމުގެ މަސަްއކަތް ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނޑުެގ ސުވާަލކީ ހއ. ިއހަވަންދޫގަިއ ކުިރއަށްދާ ފެނުެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ައޅުގަ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިްނމާލެވި، ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަްށ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ގަްސތުކުރާ  ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

 295ތާރީޚަކީ އަދި އިހަވަންޫދގެ ރަްއޔިތުންެގ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުންކަުމގަިއވާ ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް ފެށުމަށް ގަސްތުކުރާ 

 ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރު ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. 

 300 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއްޠާރިޤް އިބްރާހީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަަސއްކަްތ  61ވަންދޫގެ ފެުނގެ ނިާޒމުގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ގާތްަގނޑަކަްށ %ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އިހަ 

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުަގއި ނޮވެމްބަރ މަސް ތެރޭގައި އެްއކޮށް މަސައްކަތް  ނިމިފައި އޮތީ. އަުޅގަ

ންދާނެ. ދެން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ނިންމާލެވި، ޑިސެމްބަރ މަސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމު

 305ވާހަކަިއގެ ޖަވާަބކީ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ާސޭވކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ނޑު ެއކަމަކު އެބަ ބަލަން އެއަށް ވުެރ  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ައޅުަގނޑަށް ވަނީ މިހާރު މަޢުލޫމާތު ދީފަ. ދެން އަޅުގަ

އޮްކޓޯބަރ މަހުގެ ތެޭރގަިއ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ާސޭވކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ެފއްޓުމަށް އިހަވަންދޫ އަށް ފޮނުވޭތޯ.  ކުރިން

 ދެން ސާވޭކުރުމަށްފަހު ޑިޒައިްނ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދާނެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 310  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މި ހިސާބުން މިައދުގެ ސުވާުލގެ ަވގުތު  ނިމުމަަކށް އައީކަުމގައި ކަ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 315 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެ ރައީްސެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި ައއިޓަމުެގ ދަށުން މިއަދަކު މަސަްއކަތެްއ މަޖި، 6ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

 ނެތް.

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ކުރަންޖެހޭލީހަށް ތަޢާރުފު . މަޖި 0

 320 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މަޖިލީހަށް ތަޢާރު 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -0.1

      ރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ެއްކސްޓްރެޑިޝަންގެ ބިލު.އެކްސްޓްެރޑިޝަންގެ ބިުލގެ ފު

 325 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އެަދފަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަ، 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 330 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 335 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ޙުސައިން ސަޢުދު  މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -0.1

ުލ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުްނ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބިލު. މި ބި

 . ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 

 340 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

د وعلى آله دنا محم  سي   نالم على أشرف المرسلية والس  الوالص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ވެހިރާްއޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަން ޮއތޯރިޓީ އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ދި .وصحبه أجمعين

ނޑު ބަާޔންކޮށްލާނަން. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭ ނުމަީކ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަން އަދި ޕޯސްޓާ ގުޅޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ރާަވއި ިހންގާނެ ގޮތްތަާކއި އުސޫލުތަްއ 

ނަޑއެޅުމަށާ، އެ ދާއިރާަތުކގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޭޅ އެންމެހައި ކަންކަން ހިްނުގމަށާ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަާނއި   345ކަ

ނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ތަންޒީމުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތްތައް އިންފޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޕޯސްޓުގެ ދާއިރާ އަދި ޓެލެކޮމި 

ދާއިރާއާ ގުޅޭކަްނކަން ތަންީޒމުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނަކުްނ އުފައްދާ އިދާރާއަކުްނ، ކަާމ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަނާ އަދި ޕޯސްޓާ  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުން. މި ބިލުގެ ތަޢާރަފުގައި މީ

ނަޑއެޅުމަށާ، އަދި ދާިއރާގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ  ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާަވއި ހިންގާނެ ގޮތްތަކާއި ުއސޫލުތައް ކަ
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 350ގެ ާދއިރާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމަށާ، ޓެލެކޮމިނިކޭޝަާނއި ޕޯސްުޓގެ ދާއިރާ އަދި ޓެލެކޮމިނިކޭޝަން

ތަންޒީމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތްތައް އިންފޯ ކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންަކން ތަންޒީމުކުރުމަށް ޓަކައި ެއ 

ނަޑއެޅުުމގެ ޤާނޫނެވެ. މި ޤާނޫނަށް ކިޔަނީ  އޮތޯރިޓީ އުފައްަދއި، އެ އޮޯތރިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި ބާރުތައް ކަ

ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް. މި ޤާނޫނަށް ފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު. ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްާޓ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގާނެ އުސޫލުތަްއ 

ނަޑއެޅުމަށާއި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަ  355ން ކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓ ކަ

އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ނަމުގަިއ ސަރުކާރުގެ އިދާރާެއއް ުއފެދުނީ އެވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން 

ހިންގަމުން އައި ކޮމިޔުނިޭކޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯްލޑިވްްސަގއި ބޭނުންކުރަމުންެގންދިޔަ އެންމެހައި މުދަލާއި 

ލަތްތަާކއި ސަރުކާުރގެ ަބޖެޓުން އެ އޮތޯރިޓީ އަށް ެއަކށައަޅައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަފއިސާ ވަސީ

އާއި ޤާނޫނީ ގޮތުންާނއި އެއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާޖިބުތަާކއި 

 360ތަކުެގ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީ އަށް ލިިބދޭ ޙައްޤުތަާކއި މަންފާތައް މި މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ޤާނޫނީ ޮގތުންނާއި ެއއްބަްސވުން

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އުެފދުމާ އެކު އެ އޮތޯރިޓީ އަށް 

ކަމާ ުގޅޭ މިނިސްޓަރެވެ. ބަދަލުވީ ެއވެ. މި އޮތޯރިީޓާއ ގުޭޅ ކަންކަުމގަިއ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީާވނީ 

ނުޑ ގޮެތްއގައި ބިާނވެފަިއ  އޮތޯރިޓީެގ މަޤްޞަދުތަކާއި ާބރުތައް ދަންނަަވއިލާނަން. މި އޮތޯރިޓީެގ މަޤްޞަދުތައް މަިއގަ

ވަނީ ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަާނއި ޕޯސްޓްގެ ދާއިރާ އިން ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ދާއިރާ ތަންޒީމުުކރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް 

 365ޔުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ުގޅޭ ކަންކަުމގަިއ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަމޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާިއ އިންފޯ ކޮމި

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް މަގުަފހިވާ ފަދަ ވެއްޓެއް ދިވެހިރާްއޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި ައންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން. 

ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭ ޮގތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންފޯ  ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ޕޯސްްޓ އަދި ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ 

ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަަކކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ އެންމެހައި މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުގަިއ 

ރާއްޭޖގެ ހެދުމާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ އެކަީށގެންވާ އަެގްއގައި ަހރުދަނާ އަދި އިތުބާރު ހުރި ގޮތެްއގައި ިދވެހި

 370އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ ގޮތެްއގެ މަީތން ރަނގަޅު ފެންވަެރއްަގއި ެދވޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން. އަދި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިޔުނިޭކޝަން އަދި ޕޯސްޓުގެ ސިނާޢަތު ކުރިއަރުަވއި، ފުޅާކޮށް، ަތރައްޤީކުރުމާ، އެ ކަންކަމަްށ 

ކަމަށް ހިތްވަރުދީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޯފރުކޮށްދެވޭ ޓެލެކޮމިޔުިނކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަނަގޅު މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަން

ފެންވަރެްއގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ިވޔަފާރީަގިއ ވާދަވެރި، އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭ 

ްޓ އަދި ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ުގޅޭ ގޮތުން ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން. ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން ޕޯސް

 375ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންފޯ ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގިއ 

އުމީ ސިޔާސަތުަތްއ ވާދަވެރި ވެްއޓެއް ާޤއިމުކޮށް ކުރިއެުރވުން. ޓެލެކޮމިޔުނިޭކޝަން އަދި ޕޯސްޓުގެ ސިނާޢަތުގައި ޤަ 
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ތަންފީޛުކުރުން. އާދެ! ހަމަމިއާެއކު މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ޓަކަިއ ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަނަށް އަދި 

ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ޫދކޮށް، އެ ދާއިރާތަުކގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާަވއި ހިންގުން. 

ވަނަ މާއްާދގަިއ އޮތޯރިީޓގެ މަޤްޞަދުތަްއ ކަމުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  5އް؛ މި ޤާނޫނުގެ އޮތޯރިޓީެގ ޢާއްމު ބާރުތަ 

 380ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީން އޮތޯރިޓީން 

ވަަނ  0ލިިބގެންވެ ެއވެ. ިޑރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު؛ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންަކން ކުރުމުގެ ބާރު މި އޮތޯިރޓީ އަށް 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ޑިެރކްޓަރުްނގެ ބޯެޑއް އެކުެލވިގެންެނވެ.  3ބާބުގައި މި އޮތޯރިޓީ އެކުެލިވގެން ވަީނ، 

ގައި ބިުލގެ އަޅުަގނޑު މި ބިުލގެ ޚުލާާސ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންަނވައިލާނަން. މުޅި ބިލު ެއއްކޮްށ ކިޔުމުގެ ބަދަލު 

ނޑު މަޤްޞަދުތަްއ  ނޑު ޚުލާސާކޮށްލަން މި ގަސްުތކުރަނީ. ެއގޮތުން މި އޮތޯރިީޓގެ މަިއގަ ހުރި ބައެއް ކަންކަން އަުޅގަ

 385ވަަނ  10މި ޤާނޫނުގެ  -ދަންނަވައިލާނަން. މި އޮތޯރިޓީގެ މައިަގނޑު މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ، )ހ(

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  18ލެކޮމިޔުނިކޭޝަންެގ މަސަްއކަްތކުރުން. މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޓެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޕޯސްުޓގެ ދާއިާރ  10ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. މި ޤާނޫނުގެ 

ދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަނަ މާއް 21މި ޤާނޫނުގެ  -ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަްތކުުރން. )ރ(

ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ދާއިާރ ތަންޒީމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ތަންޒީމުކޮށް، 

 390ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި މި ަވނީ ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ާދިއރާއާ ުގޅޭ ގޮތުން އޮތޯރިޓީން  10މަސައްކަތްކުރުން. 

ރާ މަސައްކަުތގެ ތެޭރގަިއ ައންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއޭ. މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަނާިއ ކު

ރޭޑިޔޯ ކޮމިޔުިނކޭޝަންގެ ކަްނކަން ތަންޒީމުކުރުން. ޓެލެކޮިމޔުނިކޭޝަންގެ ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން 

ލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ދާިއރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓެ

ސިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން. ޓެލެޮކމިޔުނިކޭޝަންގެ ސިނާޢަތާ ބެހޭ ގޮތުން، ނުވަތަ ޓެލެކޮމިުޔނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 

 395ދިމާވާ މައްަސލަތައް ބަލައި ފިަޔވަޅުެއޅުން.  ގޮތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިޔުިނޭކޝަންގެ ސިނާޢަތުގައި ހަަމހަމަ، އަދި ވާދަވެރި ެވއްެޓއް ޤާއިމުކޮށް، ކުިރއަުރވައި 

ވުން. ތަރައްޤީކުރުން. ޓެލެކޮމިޔުިނޭކޝަންގެ ދާއިާރގައި ހިްނގާ ވިޔަފާީރގެ ވާަދވެރިކަމާ ދެޮކޅު ކަންތައްަތއް ހުއްޓު 

ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންްސ ދޫކުރުމާއި ކަމާ ގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ހިްނގަިއ 

ބެލެހެއްޓުން. ޚިދުމަތުގެ ައގުަތއް ފާސްކުރުމާއި ައގު ކޮންޓްޯރލްކުރުމާއި ކަމާ ބެހޭ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމާ، ލައިސަންްސ 

 400ސާ ގުިޅގެން މާލީ ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ހިންގުން. ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަުކގެ ލައިަސން

ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ސިނާޢަތުގައި ފޯރުކޮށްެދވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގިއ 

ނޑައަަޅއި އެ އުސޫލުަތއް ދެެމހެއް ޓުމަށް ބާރުއެޅުން. ޓެލެޮކމިޔުނިކޭޝަން ނަންބަރިން ޚިދުމަތްދޭނެ އުސޫލުތައް ކަ

ޕްލޭނާއި އެނޫނަސް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އިލެކްޓްރޯިނކް ޛަރީޢާ އިން އެޑްރެސްކުރުމާ ބެހޭ 
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ނުވަތަ  އެންމެހައި ފަންނީ، އަދި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. ޓެލެކޮމިޔުނިޭކޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް

 405ނެޓްވޯކްަތއް އިންޓަރ ކަނެކްޓުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަްނ އިކުއިޕްމަންޓު ބަލަިއ ފާސްކޮށް، ހުއްދަދިނުން. 

ނޑުަތއް ަކނަޑއެުޅން. ސެޓްލައިޓުގެ ގުޅުން ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ

ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ތަންޒީމުކުރުާމިއ އެކަންކަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް 

. ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަްނގެ ޔޫނިއަނާއި ކަމާ ބެހޭ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާަތއް ުނވަަތ އިދާރާތަކާ އެކު ވިލަރެސްުކރުން

 410ވަސީލަތްތައް ޤާއިުމކުރުމުަގއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަުޅއެޅުަމށް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސްެގ 

ދާއިރާ، މި ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅައި ހިްތވަރުދިނުން. ޓެލެކޮމިއުކޭޝަން ސިނާޢަާތ 

ކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، އިރުޝާރުދިނުްނ. ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ ގުޅުންހުރި 

ނޑަެއޅުމުަގއި ިދވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވާ މިންވަރު ވިލަރެްސކުރުމާިއ  ނުޑތައް ކަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިްނގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  18ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުުރން. ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަުކގަިއ ދިވެހި

 415ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވުްނ. 

ރޭިޑއޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޭިޑއޯ ފްރިުކެއންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ރާވައި ިހންގައި ބެލެހެއްޓުުމގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިުކއިޕްމެންޓާއި ސްޕެކްޓްރަމް ބޭނުްނކުރުމަށް ލައިންސެންސް ދޫުކރުމާއި ކަމާ ބެހޭ ކަންކަން 

ބެލެހެއްޓުން. ރޭޑިއޯ ފްރިކުެއންސީތަކަށް ކުރިމަތިވާ އިްނޓަރފިއަރެންސް ހުއްޓުވުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމާއި އެފަދަ 

ަވނަ މާއްދާަގއި ޕޯސްުޓެގ  10ލަަތއް ތަޙްޤީޤުކުުރމާއި ފިަޔވަޅުެއޅުން. ކަންކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަ

 420މަސައްކަތް. ޕޯސްުޓގެ ދާއިާރއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތޯރިީޓގެ މަސައްކަތްތައް ތިީރގައި ަބާޔންކޮށްފައި މި ވަނީ ެއވެ. 

ތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯސްުޓގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން. ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަ

ނޑަެއޅުމުަގއި  ނޑުަތއް ކަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން. ޕޯސްޓުގެ ދާއިރާ ތަންޒީމުކުުރމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖެ އިން ދޭން ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމާިއ ޕޯސްޓާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ފޯރަމްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 

ތަމްސީލުކުރުން. އިންފޯ ކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ދާއިާރއާ ގުޅޭ ޮގތުން އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭނީ 

 425ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންްސގެ ދާިއރާއާ ސީދީ ގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި އިންފޯ ކޮމިއުނިކޭޝަްނސް ދާއިރާ ތަންޒީމުކުރުމަށް 

ވަނަ  21ތްތަކެވެ. ޭއގެެތރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ. މިއީ ބޭނުންވާ ނިސްބަތްތައް ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަ

ނޑައަޅާަފއިވާ ދާއިާރގެ ތެރޭަގިއ އިންފޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންސްެގ ކަންކަން ތަންޒީމުކުރުން.  މާއްދާ. މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ން ސިނާޢަތައް ބޭނުންވާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންްސގެ ދާިއރާއާ ސީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ަކންކަމުގައި އިންފޯ ކޮމިއުނިޭކޝަ

ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ ސަރުކާރުގެ 

 430އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާއި މިައދުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހެން އުފެދިފައި ހުރި ސެކްޓަރތައް ހަރުދަނާކަންމަތީ، 
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ޤައުމަށް ފައިާދވާ ގޮތުެގ މަތިން ހިންގައި، ރަނގަުޅ ޤާނޫނެއްގެ ބެލެހެއްޓުުމގެ ދަުށން ކުރިއެރުމަށް ކުާރ ބާރުެގ މުޅި 

ނޑު މިއަުދގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ޔާމީނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. هللا ތެރޭގައި. މިކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ފަރާތުން މި ޞިނާަޢތު ކުރިއެުރވުމަށް ޓަަކއި ހުަށހަޅުއްވަން ގަސްުތކުރެްއވީތީ.  މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް މި ަސރުކާރުގެ

އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިލު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވީހާވެސް ައވަހަށް ފާސްޮކށް، މި ބިލަށް އެކަށީގެންވާ 

 435ފަރުވާދިނުމަށްފަހު މި ބިލު ވީހާވެސް  ގޮތުަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ މަންފާވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ބިލަށް ދޭންޖެހޭ

ނޑު ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި  އަވަހަކަށް މަޖިލީހުން ނެރެ، ޤާނޫނަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގައި އެދޭއެދުމެއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 440ގަިޑއިރު. އެގޮތުްނ  5ތަށް ަކނަޑއެޅިފަިއ ވަނީ ުޖމްލަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ ބަހުްސގެ ަވގު

 23ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު  28ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  51ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ްށ މިނެޓު. ަވކި ޕާީޓއަކަ 3ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  53މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް  23މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގައި  3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަޅުގަ

ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ައޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ 

 445 އަށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ރުކާުރެގ ފަރާތުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ ސަ. الم عليكمالس  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނުޑ އުއްމީދުކޮްށގެން ހުރީ މާނައެއް ހުރި ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާެނ ބިލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް.  ބިލެއް ހުށަހެޅިއިރު އަުޅގަ

 450އެހެންނަމަވެސް ެއއްވެސް ާމނައެއް އޮތް ގޮތަކަށް ހުށަެހޅިފައިވާ ބިެލއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނުދެކެން. 

ނޑު ބޭނުމަަކށް ވާނީ ކޮމިއުނިކޭ  ޝަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮމިުއނިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓއެއް އޮތުމުގެ މަިއގަ

އޮތޯރިޓީެގ ދަށުން މި ބިލުަގިއވާ ހުރިހާ ކަެމއް ހިންަގއި ެބލެހެއްޓުން. އަދި އެފަދަ އޮތޯރިޓީއެްއ ވާންޖެހޭނީ މިނިވަްނ 

އޮތޯރިޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި. މިހާރުވެސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެބަ އޮތް މިފަދަ އޮތޯރިޓީއެްއ ޤާއިމުކޮށްފަ. ދެން އަލުން 

ނޑުމެންނަށް މި ހަމަ ބިލަކުން ވެސް ކޮން  އޮތޯރިޓީެއއްތޯ ޤާއިުމކުރަން މި ބޭނުންފުޅުވަނީ؟ އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 455ފާހަގަކުރެވެނީ އަނެއްކާ އަނުބރާ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ަކމަށް ވިދާޅުެވ، ސެންސަރިޝޕާ ދިމާލަށް ދާ ތަން. ވަރަށް 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން މި ދަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންސާފަށް  ރަނގަޅު ިއއްތިފާޤެއް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ޮއގަސްްޓ  2112ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުން. މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަމުން މި ދަނީ 
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ބޮޑަްށ  ގެ ހާދިސާތައް. ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކަކަށް އަނިާޔކުރި. އަދި ހަމަެއއާެއުކގައި ެސންސަރޝިޕް ވަރަށ12،15ް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ ދުވަހެްއގެ ގޮުތގައި. އެއީ ެއސް.އެމް.އެސް އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް 

 460ސަސްޕެންޑުކުެރވިގެންދިޔަ ަރއްޔިތުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެްއވެ، މި ރާއްޭޖގެ ކަންަކން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ތުން ހުށަހެޅި ބިލުގައި ވެސް ކޮިމއުނިކޭަޝންސް އޮތޯރިޓީ އަކީ ސީދާ ގޮވާލުމާ އެުކަގއި. މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކުރާ މެންބަރުންތަކެްއގެ މަްއަޗށް އެކުެލވޭ އޮތޯރިޓީައކަށް ިމ ވަނީ. ީމގެ ސަބަބުން މި 

ނޫނަކުން މި ލިބިދެނީ. ދިމާވާ ގޮަތކީ މި ދެންނެވިެހން ސެންސަރޝިޕާ ދިމާލަށް ދިއުމުގެ ފުރިހަމަ އޮތޯރިީޓ ޤާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް، ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ އަށް 

ނޑުމެން ޕާޓީގެ ފަރާތުން  15،12ނިސްބަތްވާ މީހުންނަށް   465ޮއގަސްޓް؛ ހާދިސާ ފާހަގަުކރަމުން ދިޔައިރުގައި ވެސް ައޅުގަ

ސްބަޔާނެއް ނެރުނީމަ ކޮށައިލާނެކަމުެގ ބޮޑެތި ބިރުވެރި އިްނޒާރު، މަުރގެ ިއންޒާރު ދެމުން އިްއޔެ ވެސް، ނެރެންޖެހޭ ނޫ

ނޑުމެން ވާނީ މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަްށ  މިއަދު ވެސް އެބަ ެދވޭ. ައޅުގަ

މާލުކަމަށް ގެނެއްަސ، މިކަން ަތޙްޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި. ބެލޭެނ ގެނެއްސަ. ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަ

ގޮތެއް ނެތް. ކޮމިއުނިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީ އަކީ ސަރުކާުރެގ ސީދާ ބާރުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމަކަށް ވީމަ، ވާ ގޮތަކީ ސްޓޭްޓ 

ރޑް ޓެރެިރޒަމަށް ުފރުޞަތު ލިބިގެންދަނީ. އެހެްނީވމާ، މިކަމުން މިންޖުވުމަށް ޓަކަ   470އި ދުނިޭޔގެ އެހެން ހުރިހާ ސްޕޮންސަ

ޤައުމެްއގައި ވެސް މިކަން ޮއންނަ ގޮތަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީ އަކީ މިނިވަްނ ގޮތެްއގައި މަސަްއކަތްކުާރ 

އޮތޯރިޓީެއއްެގ ގޮުތަގއި ވާން މި ޖެހެނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށ ހުންނަވާ ބޭފުަޅކު ެއޕޮއިންޓުކުރާ އެތޯރިޓީެއްއގެ 

ްއ ނޫން އެހެން ަޤއުުމތަކުަގއި ވެސް މިފަދަ އޮތޯރިީޓތައް މަސަްއކަތްކުރަމުންދަނީ. އަދި ހަމައެާއއެުކަގއި ވަރަށް ގޮތުަގއެ

ދެކޮޅުނުޖެހޭ އެހެން ކަންތަްއތައް ވެސް މި ބިުލގައި ެއބަ ވޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެޕޮއިންޓުކުރާ މެންބަރުންެގ 

 475އް. އެީއ އެޕީލެއް ހުށަހަޅައިފިކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، އެބަ ޮއވޭ. މައްޗަށް އަދި ަވޒީރު ނަާގ އިތުރު ކޮމިޓީއެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކުރާ މިފަދަ ބޮޑު އޮތޯރިީޓެއއްގެ ަމއްޗަށް އަދި ވަޒީރު އިތުރު ބަސްތައް ބުނުުމގެ 

ޅުނުޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ އިޚްތިޔާރު އެބަ ވޭ ވަޒީރު ނަގާ އެއަްށވުރެ މާ ކުޑަ ޮކމިޓީއަކުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ދެކޮ

ނޑުމެންނަށް މި ދޭ މަރުގެ އިްނޒާރުތަކާިއ  ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ ާއއި އަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް މީގެތެޭރގަިއ ާވ ކަމަށް އަުޅގަ

މިފަދަ ކަންތައްތައް ނުބެލި ާދދިއުމާ، އަނެއްާކ އިތުރަްށ ެސންސަރޝިޕާ ދިމާލަށް މި ަސރުކާރުން ދާދިއުމާ، މިހިރަ 

 480ަގކުރާ ހިނދުަގއި މި ބިލަށް ައޅުަގނޑަްށ ތާއީދުނުކުރެޭވ ވާަހކަ ދަންނަވަނީ، ކޮިމއުނިކޭޝަންްސ ކަންތައް ފާހަ

އޮތޯރިޓީެއއްގެ މަޤްޞަދު ައސްލު ގެއްލޭ ގޮތަށް، ކޮމިއުިނކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ހިނގަންޖެހޭ އަދި ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބު 

ސެޖެއް ދޭ ބިލެްއގެ ގޮތުަގިއ މި ބިލު ހުށަހެޅިފައި ވާތީ ޤައުމުތަކުަގއި މިކަން ހިނގާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ވަރަށް ނުބަިއ މެ

 އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވުން ފާުޅުކރުމާއެކުަގއި ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮްށލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.
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 485 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

އާދެ! މުާއސަލާތާ ބެހޭ މިފަދަ ޤާނޫނެއް އުފެއްދުމަށް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅީތީވެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަްނ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުތަުކގައި ދިިރއުޅޭ ަބއެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ % ަކނޑު އޮތް ަބއެއް.  00އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަށަިއގެްނ ކަ

ނޑުަގއި  1އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅެނީ % ަގއި. މިހެންކަމަށްވީއިުރަގއި މި ރާއްޖޭގައި ުމއާސަލާަތކީ، ޚާއްަޞކޮށް ކަ

ނޑު ހަނދާން އެބަ ހުރި، މީގެ އަހަރުތަކެްއ   490ދުއްވާ ުއޅަނދުފަހަރުގެ މުއާސަލާތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްެޗއް. އަުޅގަ

ކޯްސޓަލް ރޭޑިއޯ ނޫނިއްޔާ މެރިަޓއިމް ރޭޑިއޯ ިކޔާ ރޭޑިޯއއެްއ ހުރި. ނަމަވެސް އެއްވެްސ  ކުރީަގއި މި ރާއްޖޭގައި

ނޑުެމން މިހާރު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރު މި ވާ  ސަބަބަކާ ނުލައި އެ ޭރޑިއޯ ަވނީ ނައްތައިލާފަ. އަުޅގަ

ނޑު ގުޅަން ިމ ޖެހެނީ ސިންގަޕޫރު ރޭޑިޯއ އަށް. ނު ވަތަ އިންޑިއާ ރޭިޑއޯ އަށް ގުޅަން މި ޖެހެނީ. ގޮތަކީ އަުޅގަ

މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޯޓުފަހަރުގައި ދަތުރުކުާރ، ބޭރުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ ވެރިންނާއި ފަޅުވެރިންނާ، އެ 

ނުޑމެންނަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ  495 އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ ކޮމްޕްެލއިންތައް ކުރަމުން. އަުޅގަ

.އެސް.އެސް ިކާޔ ކުރަނީ ޖީ.އެމް.ޑީބޭނުންފަހަރުގަިއ ވެްސ ބޯޓު ސަލާތުގެ އެހީަގއި ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެްއގައި މުއާ

ނޑުމެން ބޭނުންއަޅު މެޝިނެއް ބޭނުންކުރަމުން؛ ނޑުމެންނަށް އެ ޚިދުމަތެއް ރާއްޖެ .ދަނީ ކުރަމުން މިގަ އިން  އަޅުގަ

އި ހަރުކޮށްފަ. އެކަަމކު ންނަނީ ކޮންމެ ބޯޓެއްގަ މި ސިސްޓަމު ހު .ޑިސްޓްަރސް ލިބޭކަށް ނެތް. ެއއީ ގްލޯބަލް މެރީ ޓައިމް

 މި  އިުކރެވިގެން. މީގެ ކުީރގަ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމު  ެއއް މިރޭޑިއޯކުރެވެން އަންނަނީ މެރީ ޓައިމް ބޭނުން މި ސިސްޓަމު

ނޑު ގޮވާލަްނ ލާަފއި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުވަނީ ނައްތައި ރޭޑިއޯރާއްޖޭަގއި ހުރި މެރީ ޓައިމް   500ރިން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނޑު  އަިދ މި .ޤާނޫނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ިލބެނިވި ެއއްޗަކަށް ވުން މި ށް ލަިއ،ތެރެއަމީގެ  ގެ ރާއްޖޭގައި ކަ

ުކރުމަށް. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ނޭ ގޮތަށް ބައްޓަން ލިބޭފަހަރަށް ވެސް މިޤާނޫނުން ފައިދާއްދުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓު ސަރަހަ

ނޑުމެން ލައިން ފީމަސްދޯނި ރައީސް އަދި ނިމުނީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ގެްނގުޅޭ  ގޮުތަގއި  ގެފަހަރުގައި އަުޅގަ

 505 26111އިުތރަށް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން މި ލިބެނީ ދިރާގުން ޖެހޭ. ޭއގެ  ން އެބަށް ރުފިާޔ ދައްކައަ 1211ހަމައެކަނި 

ނަޑަކށް އެއް ވެއްެޖއްޔާ އޭަނ އެބަ ޚަރަދު ރުފިޔާ އަށް. ދެތިން ދޯނި ެގންގުޅޭ މީހަކު އަށް ވުރެ  ލައްކަ  ކުރޭ ގާްތގަ

ފީ ލިބެނީ ވެސް ދިރާގުން އެކަނި.  އިތުރަށް ލައިން ފީ. ހަމައެކަނި ލައިންނަން. އަދި އޭގެގަންމައްޗަށް ސިސްޓަމު 

ސަލާތީ ޚިުދމަތްދޭ ތަނެކޭ. ކިާޔއިރުަގިއ މިތާނގައި ުމއާކިޔަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކޮމްޕެޓެޓިްވ  އަޅުަގނުޑ މިހެން މި

ނޑު  ،ވީމާއެހެންސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެ ކުންފުންޏެއް. ޝަން ޚިދުމަތް، މުއާއޮތް ކޮމިުޔނިކޭ ރާއްޖޭގެ އެބަ މި އަުޅގަ

 510ޕޮލީ ކޮްށގެންނެއް ނޫެޅވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ިމ ރާއްޖޭެގ މުއާސަލާތު މޮނޮ ގޮުތގަިއ ެއއްެވސް ކުންފުންޏަކަށް މި ލުކުރާޤަބޫ

ނޑަށްބިލު ފަރުމާ ޚިދުމަތް އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް މި  ނގޭ މި އެބަ އެ ކުރެވިގެްނވާނެ. ައޅުގަ
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ގެ އަތުން އެރި ޮގތަކަށް ރައްޔިތުން އައިުރަގިއ ދިރާގުން ހިތަށް ޏެއްވަތަިނއްޔާ ިކާޔ ކުންފުން ރާއްޖޭަގއި

ނޑުއަޅުަގނޑު ހުންނާނެ ދިރާގަށް ޕޭ ދިޔައީ. ޚުދުޗާޖުކުރަމުން ަލއްކަ ރުފިޔާ މަހަކު.  ކުންފުނިން އެއް ގެކޮްށފައި އަުޅގަ

ރާއްޖެ  ޔާ ކުންފުންޏެއް މިހާސް. ވަތަނިއްޔާ ކި ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ، ނުވަދިހަ ހާސް، ެއއް  ލަްއކަ ވިހި އެއް

 515ކުަޑވީ.   ހާހުން އަނެއްކާ އެއަށް ވުރެ ތިރީސް .ހާހަށް ކުޑަވީ ތިރީސް . ައޅުަގނޑު ދައްަކމުން އައި ބިލުއަށް އައީ

މި ވާދަވެިރކަމުެގ ، ކުންފުނިތަްއ ގިނަވެ އިހާހުން ކުޑަ  އަދަދެއް. އެއީ މީގަ  މިއަދު އަޅުަގނޑު ދައްކާ ބިަލކީ ދިހަ

މި ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭނެ އެހެން ހަމަ ގޮތުން  އަކީ. އެހެންވީމާ، މި އްޓާލީމާ ރައްޔިތުްނނަށް ލިބޭ ފައިދާތެރެއަށް ވަ

ނުޑ ފާހަގަކުރާ ތިން ވަނަ ނުކުތާ  އްޖޭގައި ފޯނު ރާ މި ،އަކީ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

 ތްތެރި ރައީސް ނުކުރެވޭނެ ކަެމއް.ޢިްއޒަ ؛މައްސަަލއެއް. ފޯނު އަޑުއެހުން ހަމަ ވަބާއަަކށް ވެފައި އޮތް އީއަުޑއެހުން. މި

 520ކޮބައިތޯ ފޯނު  .ނީ ޙައްޤެއްއް ނުވޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އިންސާީނ ޙައްޤެއް ލިބިފައެވުރެ ބޮޑު އިންސާ އެއަށް

ރިން ރޭކުރާ ތަން ބެލުމަކޭ ދެމަފި ފޯނު އަޑުއެހުމެކޭ އޮތް ތަފާތަީކ؟ބެލުމެކޭ ލި ައޅުަގނޑުމެން ގިފި ،އަުޑއެހުމެކޭ

ނުޑ  ކޮބައިތޯ ތަފާތަކީ؟ މިއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފޯނު ވެސް އަުޑއަހަނީ. ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑު ދައްކަނީ އިސްލާމް  އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ މި  ،ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފަށް ވާހަކައެއް ނުދައްަކން. އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާން އެބަރާއްޖޭަގއި މިހާރު  ރާއްޖޭގައި  މި ،ހުރި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 525 ،ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީަގއި ހެދިިއރުގައި އޭުރގެ ސަރުކާރުން ަޖޕާނު ސަރުކާރުަގއި އެދުނު ޕޯސްޓަލް ބިލްޑިންެގއް

ޓަަކިއ  ދޭޭށ. ޤައުމީ ސަލާމަތަށްށް ޓަަކއި ހަމަޖައްސައިރިީޓ ީރޒަނަތަކުރާރުކޮށް އެދުނު ފޯނު އަުޑއެހޭނެ ނިޒާމެއް ސެކިޔު

ވެްސ ހުއްދައެއް ނުކުރި. ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް ހުއްދައެއް ނުކުރި. އެްއގޮތަކަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން 

ވެްސ ކަހަލަ އެ ަޙްއޤަށް އަރަިއގަންނަ ގޮތަކަށް ިތމަންނަމެން އެއް .ދެއްީވ ެއއި ވަރަށް ޮބުޑ އިންސާނީ ަޙއްޤެކޭޖަވާބު

އި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ކަށް ނެތޭ. އެހެން ނޫން،ދުލެއް ނުދޭނަމޭ. ތިކަހަލަ އެއްވެސް ކަެމއް ކޮށްދެވޭ 

 530ްއ ކޮށްދިނުމަށޭ. އެހެންވީމާ، ކުރުމަށް ޓަަކއި ޖަާޕނު ސަރުކާރުން މިތިބީ ކޮްށދެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެރަނގަޅު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ މި ބިލުން އެވެސް ާޤއިމުޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނ ކުރަން. ޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ައކީ ައޅުގަ

އޭަރކު އޮންަނ  ،ރާއްޭޖގެ ސަރުކާރުން އޮތް މި ރާއްޖެ އެބަ ކޯލްަތއް އަޑުނޭހޭނެ ގޮަތކަށް މިޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފޯނު

ލާމަތަށް ބުނަނީ ތިމަންނަމެން ޤައުމީ ސަ މި އަދި ހަމައެކަނި ސަބަެބއް ކަމަށް .ޖެހޭ ސަރުކާރުން ވިސްނަން އެބަ

ޓަަކއި  . ޤައުމި ސަލާމަތަށްތުންެގ ފޯނެއް ނޫން ައޑުއަހާނީ. ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ާޢއްމު ރަްއޔިޓަކައޭ

 535ނޫނިއްޔާ އޮތް އާދޭ.  ނޫނިއްޔާ އެބަ .އޮތް އެބަ މިތާ އަޅަިއގެން ނޫނިއްޔާ ެޓރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކާ އެއްެޗހިހަތިޔާރު

އެހެނޭ ކިޔާފައި ޢާއްމު ރައްޔިތުމީހާެގ ޖެހޭނީ. ރާތެއްގެ ޯފނު އަޑުއަހަންނޫނިއްާޔ ޝައްކުކުެރވޭ ފަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ،

 ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ .އަޑު ގެނުޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފޯނުފޯނު އަޑުއަހާކަށް

 ؛ވަތުެގ ފައިާސއެއް ރިޝް ންނަކީ އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ެއްއވެސް ގޮތަުކންއަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރު
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ރިޝްވަތުގެ ފައިާސ  ކޮން ގޮތަކުންތޯ . ކޮން މެންބަރުންނަކަށް،ަދއްކަނީކަފާޑުފާޑުގެ ވާހަ .ރާއްޖޭަގއި އަުޑކިޔަނީ

 540ގަިއ އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމު  ްއޔަތުން.ލަބި. ކަެމއް ފާސްވަނީ އަޣްނިޒާެމއް ވާތަބާ އަޣްލަބިްއޔަތަށްމީ  ލިބެންވީ؟

ކިޔަނީ އޭނަ  ،ޕާީޓ ބަދަލުކުރީމާ ޕްޝަން ފަިއސާއެްއ ނޯންނާނެ. އޭނާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ލިބޭނެ ކޮރަ

މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައްހަމަ އަޑު، . މިލިއަން ލިބިއްޖޭއަށް މިތައް 

ނުޑެގ މީ.  ކުރާ ަކންތައްތައް ދުނާމުކުރަންވެގެން ހަމައަޅުަވިއގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބަ ބޮލު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު މި ފާހަގަކުރި  ކަންތައް ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  5ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

ނަޑށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  .ކަމަށް ގެންނާނެބިލަށް އިޞްާލޙު މި ،ދިރާސާކޮށް  545 އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ގައި ވެްސ އޮތް ބިލަކީ ޙަޤީޤަތު އި މިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަ

ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޢިއް ެއީއ ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓއާ ބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން މިއްމު ބިލެއް. ވަރަށް މުހި

 550މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ވިލިނގިލީ ާދއިރާގެ ، އަުޅަގނޑުގެ އަޚް ވި ކަމަށް ޓަކަިއ ރައީސް ޔާމީނަށާއިއްހުށަހަޅައިދެ

. މި ބިލަކީ ވަރަށް ނެތްއްެކއްދަންނަވަން. ޝަޝުކުރު ެއކު  ތެރިކަމާއަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްهللا ދުސަޢު

ނޑުމެންނަްށ މި އިހުބިލުގެ މުހިއްމު ބިލެއް. މި މުހިއް މާއަްށ ސާސްކުރެވެނީ ީމގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއާ ދިމުކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިުކނޑި އެދިމާ އަޅުަގނޑުމެން މިސްރާބުޖަހާލައި އިުރ ލާއަށް ފޮނުާވލައި ނޫސްތައް ހާަވއި އަުޅގަ

ކާމިޔާބުތައް ހޯދާފައިވާ  މުއެންމެ މުހިއް ޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަން ދާއިރާގައިފެންނަނީ ދިވެހިރާއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 555 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް 312 މިލިއަން ޑޮލަރަށް، 21ރ، ެޝއަ 0ކުންފުނި ކަމުގަިއވާ ދިރާގުގެ % އެއް

ނޑުމެން ށް ިވްއކާލި ވާހަކަ. ިމއީ ހިތާމަފުންޏަސް ކުންއިނގިރޭިސވިލާތުގެ ކޭބަލް އެްނޑް ަވޔަލެ ހުރި ކަމެއް. މިއީ އަުޅގަ

އެންމެ ކާމިޔާބު ެއއް  ދަްއކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެހަދައިގެން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ މިކަހަލަ ބިލުތައް

ގެ އެތައް ދަިރވަރުންގެ ކާއި އެތައް ަރށެއްއެަތއް ރަށެްއގެ ބަނދަުރތަކާއި ސްކޫލްތަ  ؛އެތައް ަރއްޔިތުންެނއްކުންފުނި، 

ނޑުމެން ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބެމުން ، ދިޔަމަތީ ތައުލީމާ، މިހުރިހާ ކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔަ ކުންފުނި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭސްފަރުވާ  560 އްޖެ އަށް ރާ ވިްއކާލީ. ޭއގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ. އަޅުގަ

 33ދިޔައީ. މި ުކންފުނިން ފައިދާގެ %ހުއްިޓގެން ެވސް ަޓކަިއ ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތްަތއް އިން ބޭރަށް ދިއުމަށް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮންޓްރޯލް އިން ޝެއަރ އޮތް ކުންފުީނގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދާލާތަށް ބްރިފްކޭަހށް އަަޅއިގެންއިނގިރޭިސވި ނޑުމެން ތަން އަުޅގަ ދިަޔއީ. މިއީ އަުޅގަ

 އިރު ކާދައް ބިލުތަކުގެ ވާހަކަމި  ؛ވާހަކަަތއް އީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލުތަކަށްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި

 565ޤައުަމކީ ުކަޑ  ކަންަތއްތަްއ ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މި ސަބަބު ވަރަށް ސާފު. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި އަޅުަގނޑުމެން މި
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ައކީ  އަކީ މަދު އާމްދަނީއެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ޤައުމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

ކުަރންޖެހޭ ދާއިރާއެއް. ެއއީ ަޤުއމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިުވން އެކަށީގެްނވާ ދާއިާރއެްއ. ރޯލްއަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓް

ރާެއއް. މިފަދަ ގުޅުންހުރި ދާއި ސިއްރުތަކާ ،ގުޅުންހުރި އި ދާއިރާެއއް. ޤައުމީ ސަާލމަތާަތއްތަކާ ގުިޅފަވަރަށް ގިނަ ކަން

ކަންތައްތައް ބެލެން  އްޔަްނޮކށް މިޢަ ކައުންސިލުތައް ،އްޔަންޮކށްފަދަ ކޮމިޓީތައް އައަޅުަގނޑުމެްނ މި ބިލެއް ހަދައި،

ނޑުމެންެގ ވިޔަފާރިަތއް އެބަ  570 އިރު އެ ޝެއަރ ވިްއކާ ރަްއޔިތުންނަށް ލިުކ ުކންފުނިތައް ހަދައިޕަބް، ޖެހޭ. އަުޅގަ

ކުރެވިަފިއ އެންމެ ުކޑަމިނުން ނެތޭ މަޝްވަރާ ،ގަނެގެން ބޭރު ކުންފުނިން ދާއިރު ޝެއަރ ޯހލްޑިން ކުންފުނީގެ މޭޖަރ

ނޑުމެން ދޭނެ މަޖިލީހެއް އުފެދިފައެއް ނެތޭ. މިއީ އަ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޅުގަ

ނޑުމެން އެބަފަދަ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މި  ޖެހޭ މިފދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅަން. މި ކަންތައްތަކާ ހުރެ ައޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ސަރުކާރު އަމާޒުމި  ގެްނދަނީ ވަކި ދާއިާރއަކަށެއް ޫނން. މި ސަރުކާރުން އަމާޒު މި ގެންދަނީ އަުޅގަ

 575 ންޖެހޭ ހުރިހާ ދިމާއަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން. އިޤްތިޞާދީ ބިލުތައް ފާ ހޯދައާއި މަން ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަ 

ނޑުމެން ޞިއްޙަ ދަނީ. ިއއްެޔަގިއ ހުށަހެޅިގެން މި ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެްނ މި ކުރިއަށް ތަޢާރަފު ތާ ބެހޭ ދިަޔއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ދާ ބިލު ނޑުމެންގެ ކުރީަގއި އިރާތަ. ވަިކ ދާއިާރއެއް ނެތް. ކުޑަ މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި ައޅުގަ ކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް  ،ޓަކައި ވެރިކަމުގެ ދުަވސްވަރު ައުޅގަ

ނޑުމެން  ޓަކައި މި ސަރުކާރު އަމާޒު މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ހުރި ދަތިތައް ފިލުވުމަށް ދަނީ އަޅުގަ

 580މި  ،ވުމާއެުކ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީދެ! އެހެންކަމަށް އާއި މަންފާ ހޯދާ މިސްރާބަށް. އާ ހެާވއި ލާބަ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ ސަަބބުން ކުރިއަށް އޮތްމުހިއްބިލަކީ ޙަޤީޤަތުވެްސ ވަރަްށ  ތާނގަިއ  މު ބިލެކޭ. އަުޅގަ

ކުންފުނިތަަކށް ކޮމްޕެޓިޓިވް ގޮތަކަްށ  ކުރާަގއި މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ

ނޑުމެން ހަންނަށް އަގުަތއް ހިފެހެއްޓިގެންދާނެ. ރަްއޔިތުއްކަތްކުެރިވގެންމަސަ  11111، ހުރި ދާން އެބަނދާނެ. އަުޅގަ

. އަށް ބަދަުލވެފަ ރުފިޔާ 111އޮީތ  އަށް ޓެލެފޯނު ަލއިނެްއ ިވްއކި ޒަމާން. ިމއަދު އެ ރުފިޔާ  13111 ރުފިޔާ އަށް،

ނޑުމެން މިމި  585ަރީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތުޛ ދެކޭ ތަރައްޤީއާ ދިމާއަށް ދިޔަ މިސްރާބަކީ. ހަމައެއާކު  އީ އަުޅގަ

. ފުރުޞަތުދިނީ. އިތުރު ުކންފުންޏަކަށް ލީކެޓަކަށް ހުުޅވާމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުަގއި ކޮމްޕެޓިޓިްވ މާ

ނޑުމެްނގެ މި ޓަކައި މަސަްއކަތް ކުރުމަށްތް ހަރުދަނާެގ މަސައްކައެހެންނަމަވެސް އެ ކުންފުނީ  ކުރަމުންަދނިކޮށް އަުޅގަ

 މި ކުންފުނިތަކަށް އުނދަގޫތަކާިމ ިވއްކާލީ. ޭއގެ ސަބަބުްނ އިތުރު ުދއްތުރާތަކާިއ  ރ ޝެއަރ ހޯލްޑިންމޭޖަ

 ،ނޑުމެން ވީހާވެސް ައވަހަކަށްމު ބިލެކޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ަވރަށް މުހިއްއަޅުގަ  .ނެތްޖެހިގެންދިޔަ. ޝައްެކއް

 590 ށް ވިސްނަިއ،ކުރަމުންދާއިރު މި ބިލާ ދޭެތރޭގަިއ ފުންކޮައޅުަގނޑުމެން މަސއްކަތް ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި 

ގޮތަކަްށ  ކުރެވޭނެމަޝްވަރާ، ޚާއްޞަކޮށް ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އިތުރަށް ކޮންްޓރޯލް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

 ކަމެްއ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މުރަށް މުހިއްދިއުމަކީ ވަ
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 މް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ނޑު ބަލާޝު  595އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  ބަލާ މިހާރުވެސް އޮތް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ  .ނޫންތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެނެއް ވާލުބިލުން ހާސިމި މަޤްޞަދެްއ ނުކުރެވޭ ހާސިލު

ފުރުޞަތު އަދި  ޤާއިމުކުރުމުގެ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ސެންސަރޝިޕް، މިނިވަންކަމަށް އިތުރު ހުރަްސތައް ެއޅުމުގެ ފުރުޞަތު

 ސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކޮޅު އަނެްއކާވެރުތިޔާމަދު އިޚްތަން ހިންގަވަްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އޮތް  ކުރީަގއި އެ

މުޅި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯިރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަީކ  ،ކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނެގ އަތްމައްޗަށް ގޮސް ޢައްޔަން

ނޑުމެންނަށް މި ދާދަލުވެގެންރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަންަގާވ ގޮތެްއގެ މަތިން ހިންަގާވ ތަނަކަށް ބަ  600 ަތން އަުޅގަ

ތަނެއް.  ފޯރުކޮށްދޭމިއިން އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ރަްއޔިތުންނަށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް  .ފެންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްެތިރ ތަނެއް. ޕީ.ޕީ.ެއމް ކުރަްއވާއްޤުތަެކއް މިއިން ހިމާޔަތްރައްިޔތުންގެ ޙަ ،އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ

ނުޑ ވަރަްށ އުފާކުރަްނ. ކުރަީނ ނި މާއްދާއަުކންނޭ އެކަން ހިމާޔަތްމެންބަރުން މިވެ ވިދާުޅވެދެްއވައިިފއްާޔ އަުޅގަ

ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ. ެއީއ މްގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއއާ ޚިލާފަށް ފޯނު އަޑުއަހާ ވާހަކަ ީޕ.ޕީ.އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 605ގޯނާކޮށް، މީހުންނަށް  އެ  ،ފޯނުތަްއ ައޑުއަަހއި ޙަޤީޤަތް. ޚާއްޞަކޮްށ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނދިކޮޅު ަފރާތްތަކުގެ 

ކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި އަދާ ދާމުންުމޮކށް ހިނގައްކުމަކީ މިހާރު ޢާއްބިރުދެ

 ކަމީހިނގާ ސަލާމަުތގެ ޚިުދމަތްތަކުގެ ބޭނުން މިހާރު ފުާޅ ދާއިރާެއްއގައިކުމަށް މުއާބިުރދެއް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަަޅއި

ކަން މިއެްއވެސް މީހަކު ދެބަސްވާެނ ކަމެއް ނޫން. މިތާ ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް 

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްއި ވެސް މި ކަންކަން ޙައްލުދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގަ ގަންަނވާނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.ިގވަަޑއިނއެ

 610 ކަންކަން ނިގުޅަިއގެންފައި މިހާރު ހަމަ އެންމެ މާއްދާއަކުން ނިންމެން ހުރޭ. އެޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާއި ުއސޫލުތައް 

އެހެންނޭ އޮތަސް. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުން މީހަކަށް  ،އޮތް ޤާނޫނެއް މިއީ. ކިތަންމެ ދިގުކޮށް މީތި މިހެންނޭ

ުޑއެހުމުެގ ޔިުތންގެ ފޯނުތައް އަފާރަލުމާއި ބޭނުން ޕޯސްޓެްއ ބެލުމާއި ބޭނުން ސިީޓއެްއ ސެންސަރުކުރުމާއި ަރއް

ެލއްވީަމ ނިންމަވައި. ހަމަ އެހެން ލިޔެަފއި މިކަން ފަރާތްތަކަށް ލިިބގެންެވއޭ ތިޔާރު ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އަްނގަވާއިޚް

ވެސް. މިއިްނ  ިމތާނގައި ވިދާުޅވެއްޖެ ދިާރުގގެ ވާހަކަ ނެއް މިއީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ފުދެން އޮތް ޤާނޫ

 615 ނެތި މިއްޓުެމއް ހިފެހެ ހުއްޓުވުމަށް އޮތް މާއްދާެއއް. އެއަށް ވުރެ ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި ކަށް ނުފެނޭ އެކަން އަޅުަގނޑަ 

 ބޭނުން އަގެްއގައި ބޭނުންޝަރުތުތަެކއްގެ ، ރާއްޖޭަގއި އޮތްހާ ކޮމިއުނިޭކޝަނާއި ސްޕެކްޓަރަމްތައް ޭބނުން ފަރާތަކަށް

ނޑަށް މި ޤާނޫނުގެ ތިޔާުރ މިދަށުން ވިއްކާލުމުގެ އިޚް ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން  ފެންނަނީ. މި ދަށުން ލިބިދޭތަން އަޅުގަ

ނަޑއަާޅފައި އޮތް މާއްާދއެއް ، އޮތް މާއްދާެއއް ެއކަން ކުރުމުގައި ކަންކަން ކުރާެނ  ،ސްެޕކްޓަރަްމ ވިްއކުމަށް ައގެއް ކަ

ނޑަެއޅިފައި އޮްތ މާއްދާއެއް ނޑަށް ދައްކައިިފއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލޮބުވެތި  ،އުސޫލެއް ކަ މެންބަރުން އަޅުގަ
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 620ބަޔާން މިގޮތަށް ކުރަނީ. ަރއްޔިތުންެގ ފޯނު ައޑުއެހުން ނޭ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އުފާކުރާަނން. މިވެނި މާއްާދއަކުން

ނޑައިޕޯސްޓް  ،އި އޮތް މާއްދާއެއްކަޓަ ހުއްޓުވުމަށް  ބެުލމަށް މަނާކުރާ މާއްދާއެއް ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަ

ށް މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ިފއްޔާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުާރނަން. އޭގެއިތުރައަޅުަގނޑަށް ދަްއކައި

ކުރުމަށް ޚިދުމަތް ފުޅާ ގަާވއިދުތަާކއި ޓެލޮކޮމިއުިނޭކޝަން އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް އިތުރަށް ރަްއިޔތުންނަށް

ނޑަށް ދަްއކައިފިްއޔާ ައޅުގަ  ންލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުބާރުއަޅާ އޮތީ ކޮން މާއްދާެއްއތޯ ހަމަ  ނޑު ވަރަށް އަޅުގަ

 625ވެްސ  ވެސް އަދި ސަރުކާރުެގ ވަޒީރަކު ަވޑަިއގެން މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން އުފާކުރާނަން. ސަރުކާރުން މި 

ނޑު އުފާކުދާތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުމި މާއް އެއީ އެންެމ  ؟ރާނަން. ކޮބައިތޯ ސްޕެކްޓަރަމްފެނޭ. ދައްކައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ިވއްަކިއގެން އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބޭނީ. އެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން  ރާއްޖޭގެ މުާއސަލާތުގައި. އެ އެތިއަގުހުރި 

ހެން ދުނިޔޭގެ އެ ކޮބައިތޯ އެކަމަށް އޮތް އުސޫލެއް؟އް ހުޅުވިެގންދާނީ. ރިހާ ފުރުޞަތުތަކެކޮމިއުނިކޭޝަން ހިންގުމުގެ ހު

ކަެމއް މިއީ. ސްޕެކްޓަރަމް އެކަީށގެްނވާ ައގެްއގަިއ ލިބުން. މިއީ ވަރަްށ  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާއި ތަންތަނުގަ

 630ދެއްެކވެނީ. ރާއްޭޖގެ ސްޕެްކޓްރަމް ވިްއކަިއގެން ވަރަްށ  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ މި ވަރަށް ބަިއވަރު މިލިައން، ގިނަ

ވާހަަކ  އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް. މި ާށއި މުވާަސލާތުގެ ގުޅުންަތކަށާތަކަށާއި ރޭިޑއޯތަކަވީ ބައިވަރު ަފއިސާ ލިބޭނެ. ޓީ.

ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ  އެހެންނަމަވެސް މިއިން ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް މި ލިބިދެނީ ހަމަ ސަރުކާރަށް ކޮބައިތޯ މީަގއި؟

 ،އެހެންމެ ގޮަތކަށް މިކަން ކުރަން. ހަމަވާ ފެނިވަަޑިއގަންނައަެގްއގަިއ، ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ  ފަރާތަކަށް،

މު ހިމާޔަތްކުރުން. މިއީ ވަރަށް މުހިއް ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްުކރުން. ރައްޔިތުން  ސެންސަރޝިޕަށް

 635ޤައުމެއް ސަލާމަތް މި ކުރަނީ  ޤައުމު ަސލާމަތްކުރަނީ ކީއްކުރަންތޯ؟، ކަމެއް. ޤައުމުގެ ސަލާމަތުެގ ވާހަކަދައްކަނީ

ޓަކަިއ އެހެންކަމަްށވަންޏާ  ކުރުަމށްރައްޔިުތންގެ ޖިސްމު ސަލާމަތް ޓަކައި. މަށްޤުަތއް ސަާލމަތްކުރުޔިތުންެގ ޙައްރައް

ތަނެއްަގއި ޤައުމުގެ ސަލާމަެތްއ  ވެސް ނޯންނާނެ. ރައްިޔތުންގެ މިނިވަންކަން ނެތް ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއްަގއި ޤައުމެއް

މުތަކުަގއި ރަްއިޔތުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްޮކށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްފަހު އެ ނޯންނާނެ. ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައު

ނަޑއަޅޭ އުސޫެލއްެގ މަތިން ފޯނު އަުޑއަ ބަެއއް ކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި. އެއިން ެއއްވެްސ  ެވސް ހުރޭ ގޮތްތަެކއް ހާކަ

 640ވެސް ކޮންމެ އި ކޮްނމެ ވަގުެތއްގަ  ،މީހަކު ަވނީވިްއޔާ ކޮންމެތްތޯ މީަގއި؟ އެހެންކަމަށް އޮ ހާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

ހުއްޭޓ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ކުރީެގ ޤާނޫނުތަކުގައި އެބަ ސް މީގެވެސް މިކަން ކުރަން. އެހެންނަމަވެ މީހަކު

ވެގެްނާވ ވާ އެްއޗެްއކޭ. ޙުރުމަތްފޯނުތަކަކީ ސިއްރުެވގެން ،ސަލާތީ ގުޅުންަތކަކީއާމު ،މެދުގައި ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ

ނޑައިެއއްޗެހި ެއއްެވްސ  އެްއޗެކޭ. އެ މިައކުން އަުޅގަަޑކަށް  އެއްމާްއދާ ނުވާނޭ. އެބަލަިއގެން ފަރާތަކުން އަޑުއަހަިއ، ކަ

 އަށް ގޮސްގެން މި ންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮމިޓީއިުރގައި މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާވީއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމަށްނުފެނޭ ޢި

 645ަރއްޔިތުންގެ މެުދގައި ކުެރވޭ މުޢާމަލާތްތައް  ،ކުރަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައްހިމާޔަތްކަން އެބަ  5ދެންނެވި 
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ނަްށ ރަމްތައް ިވއްޭކއިރުަގއި ިވއްކޭެނ އުސޫލަކާއި ަރއްޔިތުންސްޕެްކޓްސިއްރުކުރުން. ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހޯދަންޖެހޭ. އެބަ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން  ޒާމެއް މިކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތި  ނުވާނޭ ގޮތެްއގެ މަތިްނ މިގެއްލުން

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ

 650 الم على أشرفالة والس  والص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑުމެން މި ރައީސް. ޢިްއަޒތްތެރި .تباعهأوبه اصحأله ووعلى آ نالمرسليو ءاألنبيا ަދއްާކ ވާހަކަ މިއަދު އަުޅގަ

ުތގައި ޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަލާަމތަށް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮ ޓެލޮކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބިލު، ިމީއ މި

ނޑު ފާަހަގކޮށްލަން ބޭނުންވަވަރަށް މުހިއް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި  ،ނީމު ބިލެއް. ިމ ބިލުގައި އަުޅގަ

ެލްއވި. ލިއަުޅވައިއަށް ކޮންމވެްސ ވަރަކަށް އަ ގެ ވާހަކައި ެވސް ސްޕެކްޓަރަމް މެނޭޖްމަންޓުމެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގަ 

 655ނޭ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެ ،ގެ ވާހަކަ އަިއއިރުޖްމަންޓުވަނަ މާއްދާަގއި ސްެޕކްޓަަރމް މެނޭ 18އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގެ 

ކުރާއިުރ ސްޕެކްޓަރަމް މެނޭޖު ،ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަ އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ވެސް އޮންނާނެ  ސްޕެކްޓަރަމެއްއޮވޭ. ެއހެންވީމާ، މިލިޓަރީ  ސިވިލް ސައިަޑކާއި މިލިޓަީރ ސައިޑެއް އެބަ

ކޮމިީޓ  ،ޮއވޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ެވސް އެބަ ންޑެއްފްރިކްއެންސީަގއި. އަދި ސިިވލް ފްރިކުއެންސީ ބޭ

ވެސް  ސިފައިންގެ ޤާނޫނާ 2118/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަމާ ދޭތެރޭަގިއ އިތުރައް ދިރާާސކުރަްއަވއިމަރުޙަލާގައި މި

ނޑުމެންނަށް  ފަހަރަށް ގިނަދަންނަވާ ސަބަބަކީ،  ނާރާ ގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް. ެއއީ މިހެން މިފުށު  660މި އަޅުގަ

ކުރުމަކީ ވަރަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ޙައްލު  ދެން އެ ،ބޭރުކޮށްލުމުން ފައިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ހަދާ

ނޑަށް  ގޮތެްއަގއި މިަކން ހިނގާ ގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް މުމަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ. މިއީ ޢާއްދަތިކަ ވެސް އަުޅގަ

ކުރެްއވީމަ. އެހެްނވީމާ، މަޖިލީހުގަިއ ޚިދުމަތް ވަރަށް ގިނަ ުދވަހު މި ިގވަަޑިއގަންނަވާނެހެންމިކަން އެހީވަނީ 

ބެހޭ  ކަމާ ،ދެންނެވި ޓެކްނިކަލް ކަންތައްަތއް ކުރިައށް ގެންދަވާއިރު  ކީ ުމޅި މި ބިލުގައި މިނުޑގެ އިލްތިމާސައަޅުގަ 

 665ނާރާ ާރއަށް ފުށުއިން އަނެއް ދާއި އެއް ާދއިރާއްދަވަިއ، ންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯހޯދަ ،މަޝްވަރާކުރެވި  ފަރާތްތަކާ

ކަމުަގިއ  މު ކަމެއްގެ ޤައުމީ ސަލާމަށް ވަަރށް މުހިއްެއއީ މިޤައުމު ،ދިއުންމިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ނިމިގެން ގޮތަކަށް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަނީ. އާދެ! މުޅި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޕެކްޓްރަމް މިއީ  ޖްމަންޓު މެނޭ އަޅުަގޑު ދެކޭތީވެ ެއކަން އަުޅގަ

ެވސް ގުިޅގެން އެ ޤައުމުތަުކެގ  ެވސް އަިދ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ަޤއުމުތައްއި ވަރަށް ގިަނ ޤައުމުތަްއ ގުިޅެގން އޭޝިާއގަ 

ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަ މި ވާތީ އަޅުަގނޑު މިކަމަށް  މިލިޓަރީ އާއި ިސވިލް އޮޯތރިޓީއާ ގުިޅގެން ހިނގާ ކަެމއް

 670ސްޕެކްޓަރަމް އަންނަންޖެހޭ  ،ވެސްގެ މާނަކުރުމުގެ ބައެއް ދާއިރު ސްޕެްކޓަރަމްބަދަލުވެގެންޤާނޫނަކަށް މި ހެންވީމާ، އެ

ނޑު އުއްމީދުކަ ވެސް. އެހެންވީމާ، މި މާނަކުރެވިގެން. ކޮަބއިތޯ އޭެގ މާނައަކީ ކުރަން ކޮމިީޓ ންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ާވނެކުރައްކަމަށް ރިޢާޔަތް ވެސް މި މަރުޙަލާގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން
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 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 675ކޮމިއުިނކޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޓެލެ ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު

ނޑު ފާހަަގކުމި ބިލަށް ބަހުސް ނޑުމެްނގެ ވުނު ބަެއއް ނުކުތާތައް ދަންނަވައިލާނަން. މީގެރެކުރާއިރު އަުޅގަ ތެރެއިން އަުޅގަ

ކަމެކޭ.  ދައްަކވާއިރު އެބަ ވިދާުޅވޭ މިއީ ބާރުތައް ދަމަިއގަންނަން ސަރުކާރުން ކުރާއް މެންބަރުން މިއަށް ވާހަކަފުޅުބައެ

ކަންތައްތަްއ  ވެސް ނާޖައިުޒ ގޮތުގައި މި އިރުގައި ބާރުތައް ނެތްކަމެއް ނޫން. ކުރީ އެްއގޮތަކަްށވެސް އެހެން ކުރާ

 51މިހާރަކު ކުރި އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ  . ބާރުތައް ކޮންމެހެން ލިބިގެންކުރަމުންދަނީ

 680 އިރުއްސުރެ ޖޭަގއި އުފެދުނުރާއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މިތަން.  ދިޔަމި ޤައުމުގައި ެވރިކަމެއް ހިނގައި އަހަރުަގއި

ނޑަިއގެން ޮގއްސަ އޮތީ. ޗޭނު ކަމެއް ފެިށފައި މި އަހަރު މި 3ތުވެިދޔަ ވޭ، މިހާތަނަށް އައިއިރު އޮތީ. ޗޭުނ  މި ކަ

ނޑިަފއި މި  3ތުވެިދޔަ ަލވާ ވޭބައްބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ ކުރަން. ތިމިއުޅެނީ މިކަން ރަނގަޅު އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން ކެ

ރިން ދައްކާ ލޯބީެގ ފިާލއިރަށް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފޯނުކޯެލއް. ދެމަހުުޅވައި އެއްޓީ.ވީ  ،އަހަރުަގއި ރާއްޖޭގެ ޭރޑިޯއއެއް 

 މާުޒކޮށް. ނޫނިއްޔާ މެންބަރަާކއި ކޮންމެވެސް އެހެން ފަރާތަކާ ވާހަކަ. ާޚއްޞަކޮށް މި މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަ

 685. އޭގެ އަެޑއް ކަމެއް ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސްްނވާ ދޭތެރޭގައި ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކެއް. ިވޔަފާރިކުރުމަކީ ހުްއދަވެގެ

 ނޫނީ ލޯބީގެ ވާހަކަެއއް. މި ، ީރގެ މުޢާމަލާތެއްޢާމަލާތެއް، ޫނނީ ވިޔަފާއިވެނީ. ފައިާސގެ މު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނަޑއި ހީވަނީ ލޯބީގެ ދަރުބާރުހެން. ޮކމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ޗޭނު  ހަަކއެްއ އިުރ. ހުރިހާ ވާއަހަރު ވީ 3ލާފައި އޮތީ ކަ

ނޑުމެން މި ބިުލ ލީމާ ދިޔައީ. ދަްއކަމުންއިން ަދއްކަމުން މުކޮށް ޓީ.ީވ ާއިއ ރޭޑިއޯ ހަމަ ޢާއް  ،މިއަދު އަުޅގަ

ދަމަނީ މިކަން  ބާރުތައް ދަމަންޏާ ބާރުތައް ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުަތްއ ދަމައިގަންނަނީ. ބާރުަތއް މި ދަމަނީ

 690މި  އޮތީ ހުޅުވިފައި މިކަން. މިކަހަލަ ހުރިހާ ވަބާއެއް ތައް ހިމާޔަތްކުރަން. މިމު ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުހުއްޓުވަން. ޢާއް

ނުޑމެން މި ހުރިހާ ލަދެއް މިހި ަކނޑައިެއްއޗެ ރަްއޔިތުން ބޮލަށް މި ،ފުކޮށްފައިޤައުމަށް ތަޢާރު  ލާަފއި މިއަުދ އަުޅގަ

ދިފައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެ ،ހަކަ ދައްަކވާއިރު ބާރުތައް އަތުލާ ވާ !އުޅެނީ. ބައްލަވާ ގަންނަނީ. ބާރުތައް އަތުލާށޭ މި

ކުޑަ ލާރިޮކޅެއްެގ ދަހިވެތިކަުމގައި ިމ ސަރުކާުރގެ ބާުރގެ ދަށުގައި ޮއއްވާ ކުޑަ  މު ރަނގަޅު ކުންފުނިަތއްމުހިއް

ވާހަކަެއްއ ބާރުގެ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ވިްއކާލިއިރު،  ރު ޤައުމުތަކުެގ ބާރުގެ ދަށަށް މެޖޯރިޓީ ހިއްސާކުންފުނިތައް ބޭ

 695ކުިރ އަސަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ ނިކަން ރާއްޖޭަގއި ބަޖެޓަށް  އަކީ ކޮބަިއތޯ؟ ައށް ކުރެވުނު ަފއިދާ ނުދައްކަވާ. ެއކަމުން ރާއްޖެ

 3ލާފަިއ އަށް ދަުރވައި ބިލިއަން ރުފިޔާ 52 ގައި އޮްއވާާރްއޖޭ ލިައން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއްބި 6 އެްއވެސް ބޭފުަޅކު؛

ހުރިހާ ކަމެްއ  އަހަރު ތެރޭގައި މި 5ތެެރއިން ފެނުނީ. އޭގެ މި އުރެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށްދިޔަ ދައަހަރު ނިމިގެން

ހަެއއްަކ ބިލިއަްނ  ،އަހަރުން ނިމުނުއިރު 51. އޮތީ. މިީއ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނިފައި ހުރި ަކންތައްތައް ކޮށްފައި މި

 ރުފިޔާ  52މި ލާރި ނެގީމަ  ކާލައިފާއިނީތައް ވިއް ހުރިހާ ކުންފު ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް ރައްޔިުތންގެ ބޮލުގައި އޮތީ. މި
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 700ވެސް ނެތް. ވަރަށް ފާޅުކަްނ ބޮޑު ގޮެތްއގައި މިތާ ވާހަަކދައްކަމުން ބަެއއް ބޭފުޅުން  އަށް ދަރާ. ކުެރވުނު ކަެމއް

 ރު މިހާ ބަނަދަރާއި  28ހަދާ. ހަދަމުންދާ  ބަނދަރު އެބަ 38ަހރު ތެރޭގައި ހެދިއޭ. މިހާރު އަ 5ބަނދަރު  21 ވިދާޅުވޭ

. ިވއްަކއެއް ނުލާ ެއއްވެްސ ތަނެއް. ވިްއކި ތަންތަން ަދއްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކާަފއި ބަނަދރާ 11ހަދަން ފަށަންއުޅޭ 

 އްކަންޖެހޭ އެއްެޗއް ދައްކާފައި މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައި މިހާރު. ދަ 2އޮތީ  ވެސް އެ ޓަށް އެއަރޕޯ އަނބުރާ ނަގަނީ.

ބާވަތުގެ ވާހަކަެދއްކީމަ  ތަނަށް ހުށަހަޅާއިރަށް މި ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙެްއ މި ،ދަނީ. އެހެންވީމާ ނަގަމުން މި

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ިމގޮތަށް  ވެސް ދަްއކާެނ ވާހަކަ ވަރަށް ގިަނއިން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  705ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑަވއިލީ ނޑު މި ޖެހެނީ ޗޭނު ގުޅުާވލަން. ޗޭނު ކަ މަ ދެން ވާނީ މިހެން. ޗޭނު ވާހަކަދެްއކީމަ ދެން އަުޅގަ

ނަޑއިލާފައި މި އޮތީ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލާއިރު ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި ހުރި ހުރިހާ ލޯންޗަކާއި ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ކަ

ނޑުމެން މި ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރަން،  ހަލާކުވެ، ސުންނާފަތިެވގެންދިަޔއިރު މަރާމާތުކުރާނެ ލާރިއެއް ނުލިބޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑައިލާަފޭއ އޮތީ. މިދިޔަ އިޞް އަހަރުަގއި  3ލާޙުކުރަން މަސަްއކަތްުކރަން ފެށީމަ މި ދައްކަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފު

ނޑުން ފެން ފައިބަީނއޯ، ފުރާޅުން ފެން ފައިބަނީއޯ   710ވެރިކަމަށް އަންނަންވެގެން ައްއޑޫ ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގަިއ ީސލިންގަ

ތަނުން ފެން ފައިބަނީ ެއއަށް ވުރެ ގިނައިްނ. މިހާރު ބައްލަަވއިލަްއވާ. އަހަުރ ނިމިގެންދިޔައިރު ހަމަ އެ  3ވިދާޅުިވ. 

އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަެލއް ައޅަން. ައއު ހޮސްޕިޓަލެްއ.  211މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި އުޅެނީ އަްއޑު އަތޮޅުަގއި 

އި ސަމިޓެއް ބޭއްީވ. އެ ކީްއވެގެންތޯ ނޭޅުނީ؟ ައއްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށޭ ިކޔާފައި ދަރުބާރުގެެއއް އެތާ ަހދާފަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅި ދަރުބާރުގެ އިން ކޮން ފައިދާއެއްތޯ ަރއްޔިތުންނަށް ވަނީ؟ މިހާރު  811ތަނުން 

 715އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ވަނީ ކޮންމެ މަހަކު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ކަަރންޓަށް ދައްކަންޖެހިފަ. މިއިން 

ވީ ކޮން ފައިާދއެއްތޯ؟ މުޅި އަްއޑޫ ސިޓީއަްށ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ހުރިހާ ކަމެއް ކަރަންޓާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން ވެސް ބޭނުން  ކަމެއް ވާނެ މި ފައިސާ އަށް. މާލޭގައި، ފުރަމާލޭގައި ބޮުޑސިންގާ ދަރުބާރުގެެއއް ހުއްޓާ، އަޅުގަ

ސް މިހާުރ އެ ތަން ވީރާާނވެފައި އެ ޮއތީ. ކޮން ކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ؟ އެތާ ދަރުބާރުަގއި ކަންކަން ުކރެވެން. އެހެންނަމަވެ

ސިނާޢީ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ހިނގަނީ އެ ތަނުގައި؟ އެ ަފއިސާ އިން އެތާ ހޮސްޕިޓަލެްއ އަޅާފައި، ނަރުދަމާ ނިޒާމު 

 720ަރއްޔިތުންނަށް ވެްސ ، ރަނގަޅުކޮށްފަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް ފެން ދިން ނަމަ، މާ ރަނގަުޅވީސް. މިހާރު ސަރުކާރަށް ވެސް

މުސީބާތަކަށް ވެފަިއ ެއ އޮތީ އެ ތަން. އެތަން ބަލަހައްޓަން އެތައް މިިލއަން ރުފިޔާެއއް ަޚރަދުކުރަންޖެހޭ. އެތާ ކުެރޭވ 

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަދެއްެކނީ. ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަންެވގެން  ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓުތަކާިއ ކޮންްޓރެކްޓުތައް ހިންގާަފއި މި ެއއްޗެހި ނަަގިއގެން ރަްއޔިތުންނަށް ކުރެވުނު ކަެމއް ނެތް.  ބޮޑެތި

ނޑުމެްނ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުަތކުން  ދިރާގަށް ވެްސ؛ ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ައިއ ކުރިއެރުމެއް އަުޅގަ

 725ން އޮތޯރިީޓ އަށް ކުިރއެރުމާއި ލާބަ ާއިއ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މިހާތަނަށް މި އޮތޯރިޓީތަކަށް، މި ކޮމިއުނިކޭޝަ

ނޑުމެން ެއއްެވސް  51ގޮތަށް މި ކަންކަްނ ކޮށް، ެއއްވެްސ ރަްއޔިތެްއގެ ފޯނުކޯެލއް މިދިޔަ  އަހަުރގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ
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ނުޑ މީހަކު ޓީވީައކުން، ރޭިޑޯއއަުކން ޕަބްލިކުގައި ާޢއްމުކޮށް ައޑުއެހިންތޯ؟ ނީވޭނެ ައޅު ަގނުޑމެންނަކަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަިދވެސް  ދަންނަވާނީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭަޝން އޮތޯރިޓީ އަށް ގެންނަންޖެހޭ މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތް. ރާއްޭޖގައި ަސއިަބރ ކްރައިމު މި އޮތީ ބޮޑު ަވބާއަކަށް، މުސީބާތަކަށް ވެފަ. 

 730ަގއި ަސއިބަރ ކްަރއިމް ޔުނިޓެއް އެބަ ހުރި ޕޮލިހުންގެ. ސައިބަރ ކްރައިމް ޔުނިޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސައިބަރ ރާއްޖޭ

ކްރައިމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތް. ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިްނެގ ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓްކޮްށލަނީ ހަމަ އިންޓަރނެޓް 

އި ވީިޑއޯތަާކއި ނުބައި ފޮޓޯތައް ފޮނުވާލައިގެން. މިއިން މީހަކާ ބޭނުންކޮށްގެން، ފޭސްބުކުން ނުބައި މެސެޖުތަކާއި ނުބަ

އަހަުރގެ ތެރޭަގއި.  3ދޭތެރެ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭ ކަމަްށ ނެތް. މީގެ ވަބާ ވެސް ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ޢާއްމުކުރީ ިމދިޔަ 

ވެސް މިކަން ކުރަން އެބަ  އެހެންނުވާނީ. ކަމަކަށް ބަަޔުކ ފެންބޮވައިގެންިފއްޔާ ދެން ރައްޔިތުން ެއއްކޮށް ކައިލާފައި 

 735ޖެހޭ. މި ވާހަކަ ައޅުަގނޑުެމން މިގޮތަށް ދައްކަން މި ޖެެހނީ މިއީ ޙަޤީޤަތް. ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނުނު ކަންތައްތައް. 

ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ ފޭސްުބކުަގއި ެއކިެއކި ދިމަދިމާލުން އަމިއްލަ މީހުން އެިކއެިކ ަސއިޓުތައް ހަަދއިގެން ެރޔާިއ 

ހުންގެ އަބުރު ކަތިލަނީ. މިކަން ފެށީ ކޮން ބައެއްތޯ މި ރާއްޖޭަގއި؟ ކޮްނ ޒަމާނަކު ފެށުނު ކަމެއްތޯ؟ ދުވާލު މީ

ނުޑމެން އުޅުނު ގޮެތއް ނޫން،  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ިމ ރާއްޖޭަގއި ތިބެ ބޮޑެިތވީ. މިއީ މީގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

. ދުނިޔޭގައި މީހުން މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ ދެކުނު ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން، އަޑުއެހި ކަމެއް ވެސް ނޫން

 740ކުރިއެރުން ހޯދަން، ތަރައްޤީ ހޯދަން، ޢިލްމު އުނގެނެން. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މީހުން ކަތިލަން، 

ން ހަލާކުކޮށް އިންސާނުން ހަލާކުކޮށްލަން ިމކަން މި ކުރަނީ. ކިތައް ިވަޔފާރިވެރިންތޯ މި ސައިބަރ ްކރައިމްގެ ތެެރއި

ދުއްވާލީ މި ރާއްޭޖގައި؟ ޭބިއންސާފުން، ނަހަމަގޮތުގައި. ަހމަ ބޭނުންވާ ސިޔާސީ މަްޤޞަދެއްަގއި ވިޔަފާރި ެވސް 

ދުއްވާލަންވީަމ ހަމަ ފާޑުފާޑުެގ ވީިޑއޯާއ ެއއްޗެހި ަލއިގެްނ، ޮފޓޯ ެއއްޗެހި ަލއިގެން ުދއްވާަލނީ އެ އެްއޗެހި. އެހެްނވީމާ، 

އި އޮްތ ޒަމާނެއްގައި ައޅުަގނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިކަންތައް ޢާއްމުވެފަ

 745އޮތޯރިޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ިބލަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅަން މި އޮތީ ލިބިފަިއ ފުރުޞަތެއް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ހިންަގާވ 

ުރގައި ިތއްބެވި މެންބަރުން ެވސް؛ މިހާރު އެ ބޭފުޅުން އެ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކޮްށގެން، މިދިޔަ ދައު

ނޑުމެންނަށް ވެސް ނުަރއްކާ. އެންމެންނަށް ވެްސ  ވިދާޅުވަީނ ތިމަންނާމެންނަށް ނުރައްކަލެކޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ަގއި ނުރައްކާ. މި ކަންތައް ުހރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާހުރި ގޮތަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

ނޑުމެން  މަޝްވަރާކޮްށގެން މި ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ވެސް، ެގންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެންނަން އަުޅގަ

 750މަސައްކަތްކޮްށގެން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް ހުށަހެޅޭނެ ބިލުތައް ވެސް. ހުށަހަޅަިއގެން، ަސއިަބރ ކްރައިމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް 

ނަށް އަދި ސައިބަރ ކްރައިމް ޔުނިޓެއް ހަދާފައި ޮއތަސް މަސައްކަތްކުެރވޭކަށް ވެސް ވުޖޫދަށް ގެނެސްގެްނ، ފުލުހުން

ނެތް. ތަޙްޤީޤު ހިންގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޤާނޫނެއް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެތިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  މައްސަލަތައް ބަލާނީ؟ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ޙުކުމް އިްއވާނީ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ވިސްނަިއ ފިކުރުކޮށް، މި ކަްނކަމާ ދޭތެރެ ވާހަކަަދއްކަން. ައދި މި ފެށުނީ ކޮން ޒަމާނެްއަގއިތޯ ނުބަލައި ހަމަ ވާހަކަތައް 

ނޑުމެން ހަމަ ތެދަށް މި ދަންނަވަނީ  ނޑަްށ ވެސް މިގޮތަށް ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ. އަުޅގަ  755ދެއްކީމަ، ދެން އަުޅގަ

ރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން ލަދުން ގޭގައި ޭރިޑއޯެއއް، ީޓވީެއއް ައޑުއަހާލަްނ ނުކެރޭ ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެ

ރަނގަޅު ޢިްއޒަތްތެރި އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަުރގެ ޢިލްމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންގެ 

މަ ރީތި ލަވަތައް އަންނަހެން ހުޅުވައިލާފަ. ކޮބައިތޯ ޕާސަނަލް އަމިއްލަ ފޯނުކޯލްތައް އެ އޮތް ފޮނުވާލަނީ ހަ

ނޑުމެން މިއަދު  މިނިވަންކަން؟ ކޮބައިތޯ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް؟ ކޮންާތުކތޯ މި އެއްޗެހި ވީ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 760ފުވެރިކޮްށ، ބާރުތައް ދަމައިގަންނާށޭ މި އުޅެނީ؛ މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ؛ ބަލަ! ބާރުތައް ދަމައިނުގަނެ، ވަރަށް އިންސާ

އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކޮށްގެން ވެރިކަްނކުރެވުނު ޒަާމނުގައި މި އެްއޗެހިތައް ހުރީ މަގުމަތީގަ. ހުޅުވިފަ. ބޭނުން 

ނޑުމެން މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކަން މި ޖެހެނީ  މީހަކަށް، ބޭނުން މީހެއްގެ ފޯނުކޯލުތައް އަުޑއަހައިެލވޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ތެރި މަޖިލީހުގައި ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ގޮތަްށ މި ވާހަކަތައް ދަްއަކވާތީވެ. މި ޢިއްޒަތް

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކާފަިއ ހަމަ އިށީންނަ ތަނުން ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަުކ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ އަުޅގަ

 765ނަމަެވސް ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަެދއްކީމަ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ. ިމ އަޅުަގނޑަްށ ރައްދުދީ ވާހަކަ ވެސް ަދއްަކވާނެ. އެހެން

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ހޭލުންތެރި. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މި ތިބެނީ ބަލަން. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް 

ިމއީ ޙަޤީޤަތް. އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ޭނނގޭ ެއއްެވސް މީހަކު ނެތް. މިތާނގައި ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން އެަބ ދައްކަން ބަެއއް ފޯރަމްތަކުަގއި، މި މަޖިލީހުގައި ބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެން އަިނޔާގެ ވާހަަކދައްކާއިރު އަުޅގަ

ވީިޑއޯތަުކގެ ވާހަކަ. ޢަލީ ަޙމީދުގެ ވީިޑއޯެއްއގެ ވާހަކަ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ައޑުެއހިން. ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި 

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރެގ  3މި ދަްއކަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން މިދިޔަ  ކޮންމެކޮންމެ ދުވަހަކު  770އަހަރުަގިއ އަުޅގަ

ކެބިނެޓުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ީވޑިއޯތަްއ، ބަރަހަނާ ވީޑިއޯަތްއ ޕަބްލިކުގައި ޢާއްމުވެަފއި ޮއތްއިރު ކޮބައިތޯ އެ ވާހަކަ؟ 

ްނެގ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. އަދި ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަުކގެ އިސް ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ އެ ވާހަކަ ެދއްެކވީ؟ މިއީ މިނިސްޓަރު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޔޫ ޓިއުބަށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ޯލޑުކޮށްފަިއ  ހުރިހާ އެންމެންގެ ބަރަހަނާ އެއްޗެހިތައް އަުޅގަ

ޖޭގެ ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގަިއ ހުއްޓާ. ފޭސްބުކުަގއި ބަރަހަނާވެގެން މި އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ އެއްޗެހިަތއް ރާއް 

 775ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ހުރި އެްއޗެހިތައް މިއީ. ކޮބާ މި ެއއްޗެހި ބައްލަވަން ެއއްކަލަ ިތޔަ އިްނސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅުްނ 

ވެރިކަމުަގއި ތިިބއިރު، ކީްއެވގެންތޯ ނުބެލީ، ފިަޔވަޅުނޭީޅ މި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި؟ އެހެންނަމަ މިއަދު ތިޔައިްނ 

ްއވެސް ކަެމއް މި ހިސާބަަކށް ނާންނާނެ. މި މަންތައް މި ހުރިހާ ވީޑިޯއއެއް ކުަރްއވަިއ، ވީިޑއޯ ނަންަގވާ ބޭފުޅުން އެ

ނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވީިޑއޯެއްއ  މިހާރުވެސް ީވޑިޯއކުރަނީ، ީވޑިއޯ ަނގަނީ ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ނުވެސް ނުފެންނާނެ. ނުވެސް ފެންނާނެ. އެހެންވީ މާ، މިޮގތަށް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ނުެވސް ނެގޭނެ އަުޅގަ

 780އެްއޗެއް. ނުވެްސ ފެންނާނެ. ނުވެސް ެނގޭނެ. ައޅުަގނުޑމެން ގޭޭގގެ ގިފިލީަގއި ފެްނވަރަން ެވސް ައޅުަގނޑުމެން 
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ހެންވީމާ، މިީއ ތިބޭނީ ހަމަ ފުލް ހެދުން ލައިގެން. ައޅުަގނޑަށް އެނގޭިވއްޔަ އެބަ ބަލާކަން، އެބަ ނަގާކަން. އެ

ނޑިން މި  ނޑުމެންނަށް ސިކު ނީޑގައި ެއބަ ހުރި ތެތްކަން. އަޅުގަ ނޑުމެން ސިކު ޙަޤީޤަތް. މި ޙަޤީޤަތް؛ އަޅުގަ

އެްއޗެހިތައް ފިލުަވއިނުލެވޭނެ. އެންމެ މީހެއްގެ ީވޑިއޯ މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ގަހެްއގަިއ، މި ޤައުމުގެ ހުރިހާ 

އަަހރުގައި ނަގާަފއި ހުރި ވީޑިއޯަތކާއި އެ ީވޑިއޯ ކުޅުނު މީހުން  3ދާއިރު ކޮބައިތޯ ތި ޖަންގިޔާތަކާ ެއއްޗެހި އެުލވަިއގެން

 785މިނިސްޓަރުންނަށް ބައިތިއްބަަވއިގެން ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުންަތއް ބާއްަވއިގެން ުއޅޭއިުރ، މި ތަންތާނގައި އެ ބޭފުޅުންގެ 

މެން ލަދުގަނޭ ިމ ވާހަަކ ދައްކަން. އެހެންނަމަވެްސ ހިމާޔަތުގައި ިތ ބޭފުޅުން ދުިވދުވުމާއި ެލވި ހަޭޅއް؟ އަުޅަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން އަނަގއިަގިއ ހިފައިދަމާ މި އެއްޗެހިތަްއ ބޭރުކުރީމަ، ބޭރުވާނެ. ުދލުގައި ހިފައި ދެމީމަ ދެން 

 ކީއްކުރާނީތޯ. މިތާނގައި ިއްއޔެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ؛ މިތާނގައި އަްއޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޝަރީފް، އިބްރާހީމް

ޝަރީފް ހެނދުނު މި ތަނަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ިބލު ހުށަހަޅާއިރު ސިޔާސީ ވާހަކަދައްަކއިގެންުނވާނޭ. ބަލަ! 

 790އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނަޑއި ނޑުފަާޅ މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް މިތާނގައި ިސޔާސީ ގޮތުން  ، ރޮޒައިނާ މީހުންގެ އަތް ކަ ނޑަިއ، ބަ  51ފައި ކަ

އަހަރުގެ ވާހަކަދެްއކިއިުރ، ކޮބައިތޯ ޝަރީފް؟ އެހެްނީވމާ، އުނދަޫގވާނެ، ހަޖަމެްއ ނުވާނެ. ޙަޤީޤަތަށޭ މި 

ނޑުމެން ދައްކާނަން މި ވާހަކަ.  ފުރަތަމަ މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކިއިުރ ވާހަކަދަްއކަނީ. ނުވާނެ ހަޖަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ނުދެްއކީސް. ފުރަތަމަ ދެއްކެވި ބޭފުޅާ ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ދެން  ސިޔާސީ ވާހަކަ ނުދެއްކި ަނމަ އަޅުގަ

 795އަޅުަގނޑަށް ެވސް ދެއްކޭނެ ސިޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަ. ދިފާޢުގައި ެވސް ވާހަކަދަްއކާނަން. ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަދެއްކީމަ، މި 

ނޑުެމން ކެތްތެރިކަމާ ެއކު ތިބީ ޮރޒައިނާ ވާހަކަދެްއެކވި ދުވަހު ހަޖަމެ އް ނުވާނެ. މިއީ ވެފަިއ ހުރި ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ވެސް ައޑުއަހަން. އެހެންނަމަެވސް އިްއޔެ ބިލު ހުށަހެޅުނުއިރު ކެތެއް ނުކުެރވުނު އެްއވެްސ ބަޔަކަށް. އެހެންވީާމ، ެއީއ 

ކުރެވުނީ. ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ެދއްކީމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ މިގޮތަށް މި ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަދެއްކީމަ ކެްތނު

ވާހަކަ ދައްާކކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ދުލުަގއި ހިފައި ދެމީމަ ދެއްކޭނެތާ. އަތުގައި ހިފައި ދެމީމަ ދެއްކޭނެ. 

 800ންޖެހޭ މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަށް މި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކޮިމުއނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް މި ގެންނަ

ތަނަށް ހުށަހެނީތީވެ، މި ިއޞްލާޙު މހުށަހަޅުއްަވއިދެްއީވތީވެ އަޅުަގނުޑ މި އިޞްާލޙު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވަރަްށ 

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އިނގިލިދިއްނު  ކޮށް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ކުރީގެ ވާހަކަތަާކއި މިހާރުގެ ާވހަކަތަކާ ނުދައްަކއި، ހިނގާށޭ، ހިންގަވާ! އެންމެން ުގޅިގެްނ މި ކަމަށް ޙައްލެްއ ހޯދަން 

މަސައްކަތްކުރަން. ޙަޤީޤަަތކީ މި ފޯނުކޯލުތައް އެަބ ައޑުައްއސަވާ. ފޯނުކޯލުަތއް އެބަ ައުޑއައްަސވާ. އެހެންނަމަވެސް 

 805ތޯ؟ ނިމުނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟ ހުރިހާ ޒަމާނެއްަގއި ެވސް އަުޑައއްަސވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. މިކަން ފެށުނީ ކޮންއިރަކު

އެހެންނަމަވެސް ޕަބްލިުކވެގެްނ މަގުމައްޗަށް މި އެްއޗެހި ައއިސް، ޭރޑިޯއއިންނާއި ީޓވީްނނާ ޢާއްމުކޮށް މި ފޮނުވަންފެށީ 

ނޑުމެންނަށް އެނގެން އެ  ނޑު މި ވާހަކަ މި ދެއްކީ. މިއީ ކޮން ދުވަސްވަެރއްަގއިކަން ައޅުގަ ބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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މައްސަލަެއއް. ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑަށް ވެސް ަމްއސަލައެްއ، އެންމެންނަށް ެވްސ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު މި ދައްކަނީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާ އެްއކޮށް ވާހަކަެދއްކެންޖެހޭނެ. މި ވާހަކަތައް އަ  ޅުގަ

 810އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކޮްށގެން ޤާނޫނަކަށް؛ އިތުރު ޤާނޫނަކަށް 

އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހުނަސް ިއޞްލާޙުގެނެސްގެން އަޅުަގނުޑމެންނަށް މިނިވަންކަމާ އެއްކޮްށ ވާހަކަދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދަން 

ނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަްށ އެބަ ޖެހޭ. އަދި އަުޅގަ ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ކުރީަގއި ެވސް އަުޅގަ

ސައިބަރ ކްަރއިމްގެ މައްސަަލ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލެއއް. މި ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަްނ ވެސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ވެދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މިއަށް މެންބަރުން މަސައްކަތްކޮށްފިްއޔާ ވަރަްށ ރަނގަުޅ ޙައްެލްއ އަތު

 815ބޭނުންވާ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެްނނަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަ ދޭހެން. އެކަން ެވސް 

މަށް ވެްސ ރަނގަުޅ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެންގެ، ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ރަްއކާތެރިކަ އަވަްސކޮށްލަްއވައިިފއްޔާ

ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންީވމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަދިވެސް ކުިރއަށް އޮތް ތާނގައި ވެސް މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ައއިަމ  ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

ގެ ދުލުަގއި ހިފައި ނުދަަމއި، ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ކުިރއަށް ގެންެދވީމަ މެންބަރުން އަނެއް މެންބަރު

ނުޑމެންގެ ސިުކނީޑގައި ހުންަނ އެްއޗެހި ބިލުން ބޭރުން  ނޑުެމންނަށް ވާ ގޮތަކީ އަުޅގަ  820ރަނގަޅުވާނެހެން. އަުޅގަ

ސް ދަްއކަވާީތވެ. އެހެންވީމާ، ެދއްިވ އަންނަން މި ޖެހެނީ، ބިލުން ބޭރުގައި އެހެނިހެން ވާހަކަަތްއ އެހެން ބޭފުޅުން ވެ 

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރުަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ރައީްސ. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

 825ލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު، ިވލިނގި

ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުްއަވއިދެްއވިއިރު ޕްރޮފެޝަނަލްކަާމ އެކު ހަމަެއކަނި ބިލު ހުށަހަޅައިދެްއވަިއ ެއކަން ެއގޮތަށް 

ކޮށްދެއްވީތީ އަޅުަގނޑު ވަަރށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ކޮމިުއނިކޭޝަނަކީ މި ގަރުނުގައި އައި ބޮޑު އިންޤިލާބު. މި 

ތަރައްޤީ، އިޞްލާޙު، މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފެށިގެން ައީއ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިާރ ރާއްޖޭަގއި ވެސް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ތިރީހަކަށް އަހަރުދުވަހު ތަރަްއޤީ ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރަށެއްަގިއ  ފުޅާވެގެންިދއުމާ ގުިޅގެން. އަުޅގަ

 830އެ ރަށުގެ ބޫތު ކައިރީަގއި ހުންނަ މީހާ ކައިރީގަިއ ބެހެއްޓޭ ފޯނުބޫތެއް. މީހަކާ ގުޅާލަން ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ބުނެގެން، އޭނަގެ ަރއްޓެއްެސއް ކައިީރގައި ބުނެގެން އަދި އެހާކަށްހާވަރުން ގޮސް މީހަކާ ގުޅާލެވެނީ. އެއީ މާލެ އިްނ 

. ވިޔަސް. އަދި އެ މީހުން ގުޅަންެވއްޖެްއޔާ އެ މީހުން ވެސް ލާރި ލައިގެން ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންދިަޔއީ

އެހެންނަމަވެސް މޯބައިލް ފޯުނ އަިއސް، ކޮމްޕިއުޓަރުަތއް ިގނަވެ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީގެ ކަންަތއްތައް ގިަނވެ، 

ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކަންކަން މީހުންނަށް އޮޅުންފިލާ ގޮތަށް އިންޓަނެޓް ސައިޓުަތކާ ެއްއޗެހި ހެދި، އެ ސައިޓުަތއް 
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 835ނޫން ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ރާއްޖޭގެ ޙަޤީޤަތްތައް ހާމަކުރެވޭ ބަންދުކުރަމުންދިޔަ ކަމުގައި ިވޔަސް އެ 

ހިސާބަށް އައިމަ ރާއްޖެ އަށް ތަރައްޤީ އާއި އިޞްލާޙާއި މީުހންގެ ވިސްނުމާއި ލޯ ހުުޅވުމާ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ  ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާުރން ވިސްނަން މަޖުބޫރުވާންޖެހުނީ. އަޅުގަ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮްފ މޯލްޑިވްސް އޭ ކިޔާފައި ުކރީގައި ެވސް އޮތް އެްއޗެްއ، ޤާނޫނުގެ ސިފަ ޖައްސަން 

ގެންނަ ތަން. އެކަމަކު، މި ގެންނައިރު މިއަދު މި ބިލު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތުން މި ފެންނަނީ ފަހަތަށް ދާ ތަން. 

 840ނިގެންިދޔަ މިހާރު ރައީސަކަށް ހުންނެިވ ރައީސް ޔާމީން މިތާ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހުންނެިވއިރު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޯޑަކަްށ މީހުން ނަން ފޮނުއްވާ ގޮތަށް އޮތަސް އެކަން އެގޮަތށް ހިތްޕުޅާހަމަނުޖެހި، އެ 

ނަންތައް ގެނެސްގެްނ މަޖިލީހުން ދިރާސާކޮށްފައި މަނިކުފާނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީތަކުން މަޖިލީހުން މީހުންގެ 

ނޑުމެްނ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ަހމައެކަނި ހުވާކޮށްލަން ފޮނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެސް އެކަން ކޮށްލި ތަން. އަުޅގަ

ލީހުގެ ނުދަންނަވަން، އެއީ ވެސް ޯގސް ގޮތެކޭ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާަހކަ އަކީ މި މަޖިލިސް ވާކޮށްަލއި، މި މަޖި

ނޑު  ނޑުވާލަން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބާރުއަޅުއްަވއި ވާހަކަދަްއކަާވކަމީ ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ  845ބާރުތައް ކަ

ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ީމގައި މި އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނޭ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތުގެ 

ނޑަައޅުްއާވ އުސޫލުތަެކއްެގ މަތިން، ޭއެގތެރެއިން އެ ހުރިހާ ކަެމއް  ކަންތައްތައް ފޯުރކޮށްދޭނީ. އަިދ އެ މަނިކުފާނު ކަ

ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންހެން ތިބެ، ރައްޔިތުްނގެ ވަކީލުްނގެ ގޮތުގަިއ ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިުރ،  ކުރާ ވާހަަކ.

ން އެއީ މަޖިލީހުގެ ެއއް ޒިންމާ ކަމަށް ވާއިރު، މަޖިލީހުގެ އޯވަރސައިޓް ުނވަތަ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީުކރުވު

ނޑުެމންގެ ބާރު ދޫކޮށްލައި އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން   850އަޅުަގނޑުމެން މިތާތެރެ އިްނ ހަދާ ޤާނޫނުން އަޅުގަ

ކަމާ ބެހޭ ހިންގަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ނުހިނގާނެ ގޮތަށް ެއކަން ކުރުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ެދރަ ކަމެއް. އަދި އެ 

ނުޑ ހަމަ ހިތާމަކުރާ  ގޮތުން ވާހަކަެދކެވުނީމަ އެކަާމ ކަންބޮޑުެވ، އެ ނޫން ވާހަަކތަކެއް ދެެކވެމުންދާކަމީ ެވްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަަނށް އަިއސް މިތިބީ ކޮްނ  ނޑުމެން ިމައދު ހަނދާންނައްތާލައިގެންނުާވނެ އަުޅގަ ކަމެއް. އަުޅގަ

މެން މި ކަންކަްނ މިގޮތަށް ކުރަމުންދާއިރު ކިތަންމެ ގޮތަކަށް މިކަްނ މަސައްކަތެްއ ކުރަންކަން. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ިއިވގެންދިޔަ މިތާނގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން   855ހިނގަމުންދިޔަޔަސް ކެތްތެރި ވެސް ވާންޖެހޭ. މިއަދު ައުޅގަ

ާވ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑަށް މި ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު، ދިާރުގގެ ހިއްާސއެއް ވިްއކާލަިއގެްނ އެ ވާހަކަފުޅުަތއް ދަްއކަ

ަވނަ މާއްދާަގއި ޮއްއވާ، ޯބޑުެގ މަސައްކަތެްއ ިވޔަސް އަދި ޯބޑުގެ ހުރިހާ މަަސއްކަތްތަެކއް  13ފެންނަނީ މި ޤާނޫނުގެ 

ވިޔަސް އެހެން ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުެރވިދާނެ ކަމަށް ބޯޑަްށ ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި. މިހާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި އެންމެ 

ޯބޑުގެ މަަސއްކަތް. މި ދަންނަވަނީ ވިްއކާލުމުގެ ަމސައްކަެތއް ނޫން. ހަމައެކަނި ބޯޑުގެ މަަސއްކަތްަތއް ެވސް  ކުޑަެވގެން

 860އެހެން ފަރާތަށް ދެވޭ ވާހަކަ މި ބިލުގައި އޮްއވާ އަުޅަގނުޑމެން ތެދުވެ، ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި އަޅުަގނޑުމެން މި 

ައޅުަގނޑުމެްނ ސިޔާސީ ވާހަކަަދއްކަންޖެޭހނެ. މިއީ ސިޔާސީ ނާރެސް. ވާހަކަދަްއކަނީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަެއއް. 
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އެހެންވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއިަގއި ބިލާ ގުޅުންހުރެ ކިހިނެއްތޯ އެކަން ބިލުގެ ތެރެއިން ހާސިލުނުކުރެވެނީ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  މޯބައިލް ފޯނުތައް މި ރާއްެޖ ނުވަތަ ހާސިލުވަނީ؟ އެ ވާަހކަ ވެްސ އެބަ ަދއްކާލަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ  އަށް ައއިމަކަން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން އީވާން ނަސީމާިއ އޭގެ ފަހުން އެ ހިނގާ ހާދިސާތައް އަުޅގަ

 865ހިސާބަށް އައިސްގެން މި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އަިނޔާގެ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ އެހާ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ދިޔައީ. 

ނގޭ ުސޕްރީމް ކޯޓުގަިއ އެ އިންނެވި ޢަލީ ޙަމީދު؛ އެ ޙަމީދުގެ އޮިރޔާން މަންޒަރު ދައްުކަވއިޭދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ފިލްމުތައް މި ރާއްޖެ އަށް ޢާއްމުވެގެންިދޔައީ ކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ދާއިރާ ފުޅާެވގެންދިއުމާ އެީކގަިއކަން. އަދި ެއ 

ފިލްމު މަނާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ޙުކުމްކުރައްވަމުްނ މަނިކުފާނު އިންނަވައިގެން އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްުކވަިއދޭ 

ވަަޑއިގަންަނވާއިރު އެ ކަން އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވަިއގެްނ އިންނެވި ކަންތައް ހަމަގަިއމު ވެސް ހެއްދެވި ފަރާތަށް 

ނޑުމެން  870ނަށް އޮޅިފަެއއް އޮޅުަވއިނުލެވޭެނކަން. އަދި ެއީއ ބޮޑު ހުަވއެްއ ކުުރވަިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއްކަން ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ...   ނުވޭ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުގިލީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ނނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މާމި

 875 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެއްެކވުން:މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަ

ނޑު މިއަދު ނަގަން މި އުޅޭ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަީކ ޢިއްޒަތް ތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ައޅުގަ

 880މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި މި ުބނަނީ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާގައި ަގވާއިާދ ޚިލާފު ކަމެއް އޮތް ނަމައޭ. 

ނޑު މާނަ ކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިންގާ ކަންތައްތަްއ ވެސް އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި އައީ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގައި އިނދެފަ. ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެްއ އެތާނގައި ހިނގަމުންދަނީ. 

މިީޓގެ ަގވާިއދާ ވެސް އަދި މަޖިލީހުެގ އެހެންނަމަވެސް، އެތާނެގ މުޤައްރިރު މި ގެންދަވަނީ މުިޅ އިޤްތިޞާދީ ކޮ

ނުޑ ފާހަގަކުަރން މި އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ،  ގަާވއިދާ ވެސް ޚިލާފަށް ެއ ކޮމިޓީ ގެންަދވަނީ. އާދެ! މި އަުޅގަ

 885އަޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ ޖޭ.ީޕންނާއި އެމް.ީޑ.ޕީން ބޮިއކޮޓުޮކށްފައި ެއ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބިލުގެ 

އްކަތްތައް. އާދެ! ެއއީ ަކނޑަެއޅިގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް، އަދި ކޮމިޓީގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުރިހާ ކަެމްއ މަސަ

ކުރަްއވަމުން އެތައް ފަހަރެްއގެ މަތީން ތަކުރާރުކޮށް ގެންދަވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން މަނިކުފާނަށް މި އައީ. 

ނޑަށް ެއނގޭ، ވަރަ ށް މުހިއްމު ބިލުތަކެއް، މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުތަކެްއގެ އަނެއްޮކޅުން އަުޅގަ
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ނަމުގައި މުޅި ޤައުމު ވިްއާކލުމުގެ ބާރުވެރިކަން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުަލވައިލާ ބޯޑަކަށް ދީފައި، އެ ބޯޑުން 

ނަޑއަޅާ މިންވަރަކަށް ޤާޫނނުގައި އޮތް ޮކސްމެޓިކު   890އި ހުރި މުއްދަތުތައް މާފްވާނެ ކަމަށް އަހަރު ޖަހާފަ 2ައހަރު  3ކަ

ބުނެފައި ހުރި ޑިއުޓީ، ނޫނީިވއްޔާ ޓެކްސްަތއް މާފްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި ހުރި ހުރުން އިޚްތިޔާރީ ހާލަތްތަކަށް ދީފައި 

 ހުރިއިރު، ސަރުކާުރގެ ުމއަްއސަސާތަކުން ފޮނުވާފަިއ ހުރި ފޮނުވުންތަކަށް ެވސް ރިާޢޔަތްކޮށްނުލައި މެންބަރުން

ދައްކަވާަފއި ހުރި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވެސް މާ ބޮޑު އަޅާލުމެއް ނެތި ގެންގޮސް ނިންމާލަން މި ބޭނުންވަނީ ހަމަ 

ނޑުމެން މި ވަނީ ބޮއިކޮޓުކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަ މަނިކުފާނަށް  ފުއްޓަތްކެއް ޖަހާހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 895އަުޅަވއިދޭށޭ. މަޖިލީހުގެ ާގވާއިދާ ޤާނޫާނ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން  ދަންނަވާލައި، އެކަން އިޞްާލޙުކޮށް ހަމަމަގަށް

 އެކަން ކުެރވޭނެ މަގެއް ފަހިޮކށްދެއްވާށޭ ދަންނަވަްނވެގެން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ަގާވއިދުގެ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިުރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ނެންގެވި

 900ދަންނަވަންޖެހެނީ، އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތޭ. އެހެްނވީމާ، އެ މައްސަލަ ަވކިން އެހެްނ 

ވާހަކަ ދަންަނވަން. ނިޒާީމ  ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުްއވީމަ މަިޖލީހުގެ ތެރެއިން އެ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ ގެންެދވޭނެ

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. هللا މައްސަލަެއއްަގއި ގަލޮޅު އުތުުރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 905 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ

ޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތަކުަގއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަ

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާ ުގޅުވިަފއިވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެާތނގައި ިނޒާމު؛ ކޮމިޓީތަުކަގިއ ނިޒާމު ގެއްިލގެންދާކަުމގައި 

ނޭ ަކންކަން ކަމަށް ޢިްއޒަތްތެިރ ވަންޏާމުން އެީއ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ފިޔަވަުޅއަުޅއްވަންޖެހޭ

ނޑުެވސް މި އަީއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގަިއ އިނެދފައި ނިކުމެގެން. ުކޑަކުަޑ  ނުޑ ިވސްނެނީ. އަުޅގަ  910ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  މިސާލެއް އަުޅގަ

އްކުރަްނ، ކޮމިީޓެގ ަގވާއިދަށް ވެސް ކުޑަކޮްށ ެވސް ބައްލަަވއިނުލަްއވާ. އެންެމ ކުޑަުކޑަ މިސާލެްއގެ ގޮތުން ގަާވއިދަށް ކީ 

ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވޯަޓށް އައްަސވާފައި އެބަ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގަންނަވާ. ޯވޓަށް އައްަސވާފައި ދެޮކޅު 

ެވވަަޑއެއް ނުަގނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގައި ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ހަމަނުވަނީސް މުޤައްރިރަކަށް ވޯޓަކު ަބއިވެރި 

 915ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރު، މުޤައްރިރު ވޯުޓަގއި އެބަ ބަިއވެރިަވޑަިއގަންނަވާ. މީގެއިތުރުން ޢިްއޒަތްތެރި 



35 

 

ނުޑ ވެސް ަހމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން. މާމިނިގލީ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތް ތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ެއ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުތަްއ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ައޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްަލން ބޭނުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ިއކޮޮނމިކު ޒޯން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުަމށް ޓަކައި، އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ެއކި މުޢައްސަސާތަކަށާއި ކަާމ ބެހޭ އެކި ވުޒާރާތަކަށް ޚިޔާލު ހޯ ދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 920އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ސިީޓ ލިޔެގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ލަފަޔަށް، ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ ލިޔުނީ 

ސްޓަމްސް އިން، އެލް.ޖީ.އޭ އިން، މޯލްިޑވްސް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވްސ އިން، ކަ

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން، މިއިން އެއްެވސް ތާކުން ފޮނުވާފައިވާ ެއްއވެސް ރެކޮމެންޑޭަޝނަކަށް ބައްލަވައިެލްއވުމެއް 

 މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވަޑަިއގަްނނަވާ ސިޔާީސ ޕާޓީ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ެއްއވެސް ވަރަކަށް ަބއްލަަވއިނުލަްއވައި 

ނުޑމެންއިތުރުޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީގެ  ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް އެ ގެންަދވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ، ން އަުޅގަ

 925ޕީ.ޕީ.އެމް ނޫން އެއްެވްސ  ؛އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކް ޕާީޓގައި ތިބި މެންބަރުންނާ ޓިޑިމޮކްރެ

ނޑުމެންނަކަށް ިމގޮތަކަްށ  ެވސް މެންބަރެއްގެ އެްއވެސް ިޚޔާލެއް ައޑެްއ ނާއްަސާވ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ކޮމިޓީއެްއަގއި މަސަްއކަތެއް ނުކުރެވޭނެ. މިީއކީ ނޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ގަާވިއދު ހަދާފައި އޮންނަ ގޮތަކީ. 

ކުރަްނވާެނ ޕާޓީތަކަށް ވެސް އިޙްތިރާމު ރިހާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މައިޯނރިޓީތަކަށާއި މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ ނޫން އެހެން ހު

ންދެވޭެނ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މޭރުމަކުން ނުގެ ތަނެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތެްއ މި

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އަޅު ނޑުމެންެގ ވާހަކަ އަުޑއަހާކަށްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ޕާީޓގެ މެންބަރުން އަޅުގަ  930 ،ނުޖެހޭނޭގަ

މޭރުމުން މި  މި ،ލާނަމޭކުން ނިންމައިތިމަންނަމެން ބޭނުން ދުވަހަްށ ތިމަންނަމެން ނިންމާލަފާނަމޭ، ގޮތަ އޮތް މި

ެވސް ވަރަކަށް ިމކަމާ އެބަ ންދަނީ. ޢިއްޒަތްތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު ކޮންމެ ގެ ަދއްަކވަމުން މިކޮމިޓީގަިއ ވާހަކަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާ ،ނުދާނެ. މަނިކުފާނުކަތެއް ކުިރޔަކަށްމިޓީގެ މަސައް ނޫނިއްޔާ ކޮއަޅާލަްއވަންޖެހޭ. އެހެން އެުކ  އަުޅގަ

 ގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ފްލޯަވކި  ތް ކުރިޔަށް ނުާދ ކަމަށް ވަންޏާދަންނަވަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގެ މަސަްއކަ

 935ނުފެނޭ. ހަމަ ޅުަގނަޑކަށް ވެސް ަމސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެ ަތނެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަ ތަޅުމުަގއި ،ވެސް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ައޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަ

ނޑަކަށް ނެތޭ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ބުނާދަންނަވާލަން  940ގޮތުަގިއ  ގެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިންބަލަ  ވެސް  ވެސް ދެންނެވިން ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ނިޒާމީ މައްަސލައެއް ނޫން ގޮތުަގއިއިގަެނވޭކަށް. އަުޅގަ

ވާހަކަ  އެ، އޮޅޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައި ޮއތްކަން އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް
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ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ނދެވަނަ ފަހަރަށް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި މާމި ،ލާފައި ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގައި ދަންނަވައި

 އަރުވަން.ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުމެންބަ

 945 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަޅުަގނ ުޑމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮށްގެން ތިބި ހުވަާޔ އެްއގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ  މިތިބީ މަޖިލީހަށް ވަދެ   950ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް އަުޅގަ

ންމާ ބޮލުަގއި ައޅަިއގެން އްޓުުމގެ ފުރިހަމަ ޒިއި އަމާންކަން ދަމަަހއްޓައި ެނގެހެމި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސަލާމަތާ އި ޙައްޤުތަކާ

ނުޑ ދަންނަވާލަން މާެއކީަގއި. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ވަރަށް ސާބިތުކަ ލާަފއި ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ޤާނޫނު އޮޅައި އަުޅގަ

ެވސް ކަންތައްތައް ކުރިޔަކަްށ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ޓީ އޮތީއޭ ކިޔާަފއި ެއއްގޮަތކަށްތިމަންނާމެންގެ މެޖޯރި

ނޑުމެން މިތިބީނުގެންދެވޭނެ. އަ ވެސް މި އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް މިހިރީ އެގޮތަކަެށއް ނޫން. ހަމަގައިމު ، ުޅގަ

 955 ަވކި ބަޔަކަށް ކޮރަޕްޝަނުން ފުރިގެންވާ ކަންތަްއތަކެއް ހިންގުމަށް ޖާގަ ލިބޭ  ،ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަން ގެއްިލގެންދާ

ސަސާތަކުން ދީފައި ހުިރ އްސަރުކާރުެގ، ދައުލަުތގެ މުއަ  ެއއާ މެދުގައި، ންދާއިރުގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ފާސްކުެރިވގެ

 ހަމަ ބޭނުން ގޮތަކަށް ނިންމާލުމުގެ ބާރުވެރިކަން އަުޅަގނޑުމެން ދޭކަށެއް ނޫން މި ކޮމެންޓުތަކަށް ވެސް ބަލައިނުަލއި،

ނޑުމެދޭހުން ކަންތައްތައް ކުރާކަށް ޖާގަތިބީ. އެގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ާފސްކޮށްދޭކަށް ެއގޮތަށް މި މަޖިލީ ން ކަށް ނޫން އަުޅގަ

ނޑައެޅިފައި ހުރި ނުންވެސް ނުލިބޭނެ އެ ކަމެއް. މެޖޯރިޓީ ބޭމިތިބީ އިނގޭތޯ. އެްއގޮތަކަށް  ކޮށްގެން ކުރަންޖެހެނީ ކަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ އެއްގޮތަްށ ވިސްނަިއގެން އިނގޭތޯ.  އި ޤާނޫނުތަުކގައިގަާވއިދާ  960އަދި އަުޅގަ

އް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ނޑުެމން މިތިބީ އެގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު ދީގެން ކަންތަްއތައެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުގަ 

ނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ މަ ން ތިމަގުފަހިކޮށްދޭ ސައްކަތް ބޭފުޅުންނަށް އާދޭހޭ ކިޔައިގެން ކުރިޔަްށ ގެންދާކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ހަމަ އަށް އަދާކުރާނެކަން ދަންނަވާލަން. ެވސް އެކަން ފުރި ވެސް އަދި ކޮމިޓީތަކުަގއި ގައިއަޅުަގނޑުމެން މި ފްލޯ

ނޑުމެން މިތާކު ވެސް މި މަސައްކަތްވަ މާ، ެއގޮތަށް އެ ކަންަތއްތައް ދާ ކަމަށްއެހެންވީ ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް  ންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަން ކުރާކަެށއް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން  965ކަށް ކީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، ެއކަން ޙައްލަ ނޫން މިތިބީ . ައުޅގަ

ރަނގަޅަޭށ މިކަން ހިނގަނީ  ގައި މި ފްލޯ . ަރނގަޅަކަށް ނޫނޭމަސަްއކަތް ހިނގަނީ ދެްއވާށޭ. އެ ކޮމިޓީަގިއ އެ އަޅުަވއި

ގޮތަްށ ކަންތައްތަްއ ނިންމަވާކަްށ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ޫނނޭ ވިދާޅުވެަފއި ތި އެހެން ވިދާުޅވެފައި ެއގޮތަށް

 ން ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ނޫ ޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެ ފުރުޞަތުދޭންއަ
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 970 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ވެސް ައޅުަގނޑަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ 

ތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ޮގތުގައި ައޅުަގނޑަށް ބަލަިއގަނެވޭކަށް ނެގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮުތން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް

 ގަިޑއިރުގެ މަަސއްކަތާ  މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ދޮޅު

އޮތީ. ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން ނަމަވެސް ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ތެޭރގަިއ  މިނެޓަށް ކުރުވެފައި މި 3ހަމައަށް މިހާރު 

 975ދަންނަވަީނ  ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާަތއް ާސފުވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ މި އި އްސަލަިއގަހުށަހެޅުއްވި މަ 

އޮތޭ. އެހެންވީމާ،  ގަިޑއިުރގެ ތެރޭގައި ދޮުޅަގޑިއިރު ވާން ފަސްވަަރކަށް މިނެޓު އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ބައި

ނއަށް ފުރުޞަތު ގެ މަރުޙަލާބިލުގެ ބަހުސް  މިނެޓު މި 3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި  ޑު އެދެމޭ. ެދއްވުމަށް އަުޅގަ

ރު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް އުތު އި މަްއޗަންޮގޅީ ގަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 980 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން. މަޖިލީހުގެ  2ގަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ނަ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މިއަޅުަގނޑު މ

 985ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ބުނަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް 2ގަާވއިދުގެ 

ލީހުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އާއި މަޖިލީހުގެ މި ގަވާއިާދއި މަޖި

ނޑުމެން މި  ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކާއި ަމޖިލީހުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިާޔއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަނަށް ައއިސް ިމ މަސައްކަްތކުރަމުންދާއިރު، މިހާރު ރައްޔިތުްނގެ އިންތިޚާބުކޮށްގެން އަުޅގަ ,ދަންނަވަނީ

މަނިކުފާނު އެންމެ ކޮމިޓީގެ ވެސް އެންމެ އިސް ވެރިޔާހެން ހުންނަވައި، މަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް މަނިކުފާނުގެ 

 990އީ ިނޒާމާ ބެހޭ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން އެ މަސަްއކަތް އެގޮތަްށ ުކރައްާވއިރު މަނިކުފާނު އަޅަިއނުލައްވާ ތި 

މައްސަލަެއއް ނޫނޭ ވިދާުޅވެ ިއންނެވުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ިމއަދު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ތަްނދޭ ކަމެއް ނޫން. މަނިކުފާނު 

އެކަން ބައްަލވަންޖެހޭނެ. މަނިކުފާނު އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެންގެ ޚިޔާލުތަކާއި ވިްސނުންތަކާއެީކގައި ކޮމިޓީތަކުެގ 

 ވޭނެ ގޮތަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަަވއިދެްއަވންޖެހޭނެ.ކަންތައްތައް ގެންދެ

 

 995  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! ދެންމެ ނެްނގެިވ ނިޒާމީ ަމއްސަލަާއ ުގޅޭ ގޮތުން ވެްސ ައޅުަގނޑު 

ނުޑ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ގޮތަށް، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮ ތުަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތޭ. އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ؛ ެއއް ނުކުތާ. ވަކި ފަރާތަކަށްނުޖެހި 

ނިޒާމީ ، މި މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. އޭގެ މާނައަކީ ގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތަށް ބަރާބަރަށް ޢަމަލުކުރުމޭ. އެހެންވީމާ

 1000މައްސަލަެއއް ނޫން މައްސަލައެއް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ުހށަހެޅިއްޖެއްޔާ ނިޒާމީ މައްަސލައެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު 

ނުޑ ަވކި ފަރާތަކަށް ޖެހުނީ ކަމަށް.  ބަލައިގަނެ، ެއއާ ބެހޭ ގޮތުްނ ރޫލިންއެއް ދީފި ކަމަށް ަވންޏާ އެ ވާނީ އަުޅގަ

ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ، ގަާވއިދު ެއކުލަަވއިލުމުެގ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަ

ގެ ިނޔަލަށް ޭއެގ މުހުލަތު ދެވިފައި ވަނީ. މިހާރު މި ދިމާވާ ކަންތައްތަާކ 13މަސައްކަތް މިހާރު ހިނގަނީ. އޯގަްސޓް 

އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުުމގެ ފުރުޞަތު  ގުިޅގެން ގަާވއިދަށް އިތުުރ އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ނޑު ިނާޒމީ މައްސަލައެްއގައި އަުޅގަ  1005އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ހުޅުވާލެވިފަ. އަުޅގަ

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1010  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު މި އުފެދިގެން މިއުޅޭ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަމެްއ 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރި 

ކޮމިޓީެއއްެގ ތެރޭ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ދާ ކަމެއް ާދ ކަމަށް ަވންޏާ ކޮމިޓީތެރޭން އެކަްނ ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިގަިއ އަޅުގަ ޙައްލުކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 1015ން ކުރުމަކީ ިމއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންެދވޭެނ ގޮތަށް ހުރަސްއަަޅއި، ިމގޮތަށް މިކަ

ނޑުމެން ަޙއްލުހޯދަމުން މި  މިހާތަނަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި މަޝްވަާރކޮށްގެން އަުޅގަ

ން ކޮމިީޓ ގެންދިޔައީ. މި މަްއސަލަ އަކީ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދާ ކަމަށް ަވންޏާ ޙައްލުހޯދޭނެ މައްސަލައެްއ. އަދި މީގެ ކުރި

ނޑުމެން ކޮިމޓީ ހުއްޓުވަނީ. ޖަލްސާެއއް ޫނން ހުއްޓުވަނީ. އެހެްނވީމާ،  ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ގެންދާ ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާ އަްށ ހުރަސްއަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ  އެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮްއވާ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ނުކޮްށ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ފެށިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އާ ކަމެްއ   1020އަނެއްކާ އަުޅގަ

މިނެޓު ތެރޭަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ ކަމަްށ  3މިނެޓޭ.  3ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް ިތ ވިދާުޅވަނީ ދެން އޮތީ 

ހަމަޔަޤީނުންވެސް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދާ ކަމަށް  ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްުކރައްވާނެކަުމގެ އިޝާރާެތއް ުކރައްަވއިފި.
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ނުޑމެން އެކަން ގަާވއިދުގެ ތެެރިއން ގެންދަން ކުރެވެން ހުރި  ވަންޏާ، ޕީ.ޕީ.އެމުން އެކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާނަން. އެކަމުގެ ކަންބޮުޑުވމެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ  މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރުއްސުރެ ވެސް މަސައްކަތް ފަށާނަން. އެހެންވީމާ، ފްލޯގައި މިގޮތަށް   1025ކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވާނީ މި މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި ޢާއްމު ރަްއޔިތުން މީގެ  ކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަެނއްާކވެސް އަުޅގަ

ދެކުމެއް. އަނެއްކާ ެދކުމުގެ ފުރުޞަތު ނުކުމެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރިން ދެކޭ ކަހަލަ 

ނޑަށް ހީވަނީ މާ ރަނގަުޅވާެނހެން. އެއީ ޙައްލު ފެންނާނެ  މި ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުިރއްޔާ އަުޅގަ

 މައްސަލަެއއްކަން އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން.

 1030 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކުޅުުދއްުފށީ؛ ދެންމެ އަދި އަޅުަގނޑު 

ނޑަށް ދަންނަވާލަންޖެހެީނ  ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މަްއސަލަާއ ގުޅެ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ަބލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ފުަވއްމުލަކު ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ެއއީ ިނޒާމީ 

 1035 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް

 1040. ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދެންމެ ވެސް ވިލުފުީށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުްނ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ފާހަގަުކރެއްވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑު މެންގެ ތެޭރގައި ކިތަންެމ ބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަްއ އޮންނާނެ. އަުޅގަ

އޮތަސް މި މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މެޖޯރިޓީންކަން ކަންކަން ނިންމަނީ. 

ވަކި  މެޖޯރރިޓީން ކަންކަން ނިމުނީމ، ދެން މައިނޯރިޓީަގއި ިތްއބަވާ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންަނށް އެ ކަްނކަން ެއއީ

 1045އުސޫލަކުން އެީއ ތިމަންނަ ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ކަްނކަން ނުހިނގާ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލިސް 

ހުއްޓުވާލަން މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެީއ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. ނަމަެވސް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަާކިއ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ގަާވއިދުތަާކއި ުސވާލުއުފެޭދ ކަހަލަ ގޮތަ ކަށް ކަންަކން ހިނގާ ނަމަ، ެއީއ އަުޅގަ

މަޝްވަރާކުެރވިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލުހޯދޭނެ ކަންތައްތައް. އެ ަމއްސަލަތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

އްޖެ. އެހެންކަމަްށވަނީ ވާހަކަދެެކވިގެން ަޙއްލު ހޯދެޭވނެ ވާހަކަ ދެންމެ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަރު ވިދާޅުވެ 
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 1050ނަމަ އެ މަޝްވަރާތައް ކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ހުއްޓުވައިލާަފއި މި މަޖިލީހުގައި 

ނޑުމެން ެއންމެން މިތާތެރޭގައި ތިބެ، ައރައިރުންވުމުެގ ފުރުޞަތު މި  ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ބާއްވާަފއި އަުޅގަ

ގަާވއިދުން ބޭރުން، މި މަޖިލީހުގައި ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުން ބޭރުން އެްއެވސް ހާލަތެއްަގއި ދީގެންުނވާނެ މަޖިލީހުގެ 

ނުޑމެން އެ ފުރުޞަތު ނުވެސް  ނޑުމެްނ އެދޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އަޅުގަ

ގެ ރީިތ އުސޫލުން ކަންކަން ގެންިދއުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ. ދޭނަން. އެހެންވީމާ، މަޝްަވރާކުރަންޏާ މަޝްވަރާ

ނޑުމެން ދެކުނިްނ   1055އެހެންވީމާ، ވަކި ަބޔަކު ބޭުނންވާ ގޮަތކަށް؛ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ހެދުމަށް ޓަަކއި ެވސް އަުޅގަ

ކަންކަން ކުރުމަށް އަބަދު  ދެތިންހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން މި މަޖިލިސް ހުއްޓައިލާފަިއ އޮއްވާ. އެހެްނވީމާ، އެ ގޮަތށް

ޕްރެކްޓިސްކުަރއްވަން ނޫުޅްއާވށޭ. ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކީ ވަިކ ިމ މަޖިލީހުގައި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ގޮންޖައްަސވައިަލްއވާފައި 

މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލުމުގެ ބާރު އޮތް ބޭފުޅެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކަންކަން ކުރައްވަންޖެހޭނީ 

ން ކުރަްއވަން އޮންނަ ުއސޫލުގެ ތެރެއިން، އެ ހަމައިެގ ތެރެއިން. އެ ފުރުޞަތު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވާށޭ. ކަންކަ

 1060އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ އެްއވެސް ހާލަތެްއގައި ޑިމޮްކރެޓިކް އުސޫލުތަކާ ުނވަތަ 

ނަޑއިލާފައި މަސައްކަތް  ކުރާނެ ޕާޓީއެއް ނޫނޭ. އޮންނަ އުސޫލުަތކުގެ ތެރެއިންނޭ ޕީ.ޕީ.އެމުްނ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ފު

 މަސައްކަތްކުރާނީ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް  ުގޅޭ ނިޒާމީ މައްސަލައާނެންގެވި ތި  . ދެންމެތްތެރި ެމންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ  1065ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ހިސާބުން ބައިގަިޑއިުރެގ  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. މި 

  ހުސްވަތުކޮޅަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން.

 

 ]އަށް  11312އިްނ  11351ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 1070 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއީސް ރަ ގެ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި  ކަމަށް. މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަން . ހުސްަވގުތުކޮަޅށްފަހު ދެ ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްعليكم المس  لا

ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ވިލިނގިލީ  ،ދަށުން މަަސއްކަތް. އެީއ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެ 0.1ގެންދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 1075ޅުއްވާފަިއވާ ކޮިމޔުނިޭކޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްިޑްވސްގެ ބިލު. ައޅުަގނޑު މިހާރު ޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަމެންބަރު ސަ

ސަރުކާުރގެ  ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް،މެިޢއްަޒތްތެރި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ 
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ީޓ ހަޅުްއވާފަިއވާ ކޮމިޔުިނކޭޝަން އޮތޯރިޢުދު ޙުސައިން ހުށަދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަފަރާތުން ވިލިނގިލީ 

 ސްގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް. އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބިލުގެ ބަހު 

 

 1080  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

އެކަްނ  ،ނެއްގެ ސިފަޖެހިކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮޯތރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޤާނޫ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިއްާޔ، 

ކަމުގަިއ  މި ޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންނަމަވެސްޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިނގުމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް، ޢިއް

 ،ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޮއފް މޯލްޑިވްސް އުފެދުމުން ެއއް ކަންަތއްތައް ވިސްނާލަން.އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަ

ދޭ ެއ އޮތޯރިޓީ އަށް. އެ ބާރުތަްއ  ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިގެން އެބަތޯރިޓީ އުފެދުމުން ނޫނީ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮ

 1085އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމަާކއި އުސޫލެްއގެ ދަށުން އެކަން ވެެގންދިއުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން 

އެ އޮތޯރިޓީ ައށް ހޮވޭ ބޯޑަކީ ވެސް އަދި  ،ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުންވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ އުސޫލު ކަމަށް އަ

މިކަހަލަ ، ކަށް ވާން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާޢައްޔަންކުރާ ބޯޑަކީ ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން އޮވެގެން ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޯޑަ

ނުޑމެން މިއަދު ޒީބުެގ ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދުނިޔޭގެ ތަހުޤަބޫލުކުރަ ކުދިކުދި ބަދަލުތައް މިއަށް ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ތެރޭގައި އަންނަ ހުރިހާ ކަމަކުން ލިބޭ ގޯސް ކަންތަކާިއ ނުބައި ކަންތައްތައް ވެްސ ހަމަ އެ ޤައުމަކަށް ވެސް 

 1090މަްށ ޤައު ދިއުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ޮބެޑތި ފައިދާތަކެްއ މިުޔނިކޭޝަން ދުނިޔޭަގއި ފުާޅވެެގންއަންނާނެކަން. ެއގޮތުން ކޮމި

ކަންކަން  އެާއއެކު ޭއގެ ނޭދެވޭ އަސަުރ ވެސް ހަމަ ޤައުމަށް ފޯރަމުން އެބަ ދޭ. މިވެސް ވަމުން އެބަ ދޭ. ހަމަ

ވެސް ކަންަކން ނުހުއްޓުވޭނެ. އަބަދު ލްޒާަމކުންއެކުގައި މަސަްއަކތްކޮށްގެން. އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވޭީނ އެންމެން

 ،ޓަކައި. ެއއް ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކު ސިޔާސީ ފިކުުރގައި  އަށް ޤައުމުގެ ލާބަ އާއި މަންފާ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެނީ މުޅި

ނުކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ  އްލެއްޙަ ސިޔާސީ ބޭނުމުަގއި ވާަހކަދެްއކިޔަސް ކަންކަމެއް 

 1095ސް މިކަްނ ސަރުކާރުން ވެ 5ކަން. މިދިޔަ ފޯނު އަޑުއަހަމުންދާހަމަ މި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި 

ިމއީ ، މާޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީ ވެސް ކުރަމުންދަނީ. ފޯނު އަދިވެސް އިނީ މެޝިނުގައިކުރަމުންދަނީ. މިހާރު

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީހަމަ ހިންގަމުންގެންދާ ވަރަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތަ ޑިވްސް ކޮމިޔުނިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލް އް. އަޅުގަ

ކޮލުން ފައްތާނެ ަކމަށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނީމަ އެ މެޝިންތައް ގެންގޮސް ގާދޫ މި ބާރުތައް ދި ވެސް ހަދައި،

އަޑުއަަހއިގެން ސަރުކާރެްއ ވެސް ޯފނު އެހެންނޫނިއްޔާ މިކަުމގެ އިްނސާފެއް ރަްއޔިތުންނަކަށް ުނލިބޭނެ. ހަމަގައިމު

 1100 ،ނަމަ ނެރެއް ނުެވއްޓުނީސް. ޓެލެފޯނު އަޑުއަހަިއގެން ސަރުކާރެއް ނުެވއްޓޭއެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާ ،ނުވެއްޓޭނެ ނަމަ

ވާވަރު ކަމެްއ ނޫންކަން މިހާރު ދިވެހި މިއީ ކުރަން ހެޔޮ، ސް. އެހެންވީމާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރެއް ވެްސ ނުވެއްޓުނީ

، ނގެން. އެހެންވީމާވެްސ އެަބ ޖެހޭ އެ ަގއި ވެރިކަންކުާރ ފަރާތްތަކަށްމުރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި މި ޤައު

އިންޓަރނެޓް ވެްސ ތައްތައް. ދެން އެއާެއއްކޮށް ޖެހޭނެ ކަންންސާފުވެރިކަމާެއއްކޮށް ކުެރވެން މިކަންކަމަކީ ހަމަ ވަރަށް އި
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ޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ދުވަހަކު ތަަކކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލެންއަދި ފޯނު ބިލުގައި ވެސް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

 1105 ތަނުގައި ފޯނު ބިލެއް މައްސަލަޖެހިގެން ރަްއޔިަތކު ޭއގެ ޝަުކވާެއއް ހުށަހަޅަިއގެން އެ ފަރާތަކަށް ފައިާދވާ ވެސް މި

ށޭ ދަްއކާ . ތިއެ އޮތީ ގޮތަށް އެ ަމއްސަލަެއއް ނިިމފައެއް ނެތް. ހަމަ ބޭނުންކުީރމަ ބިލަށް އެރީމައޭ ތިވަުރ ައރާފައި

ގެ އެހެން ޖެހޭ ކަންތައްތައް. ދުނިޔޭހުންނަނީ ޙައްލުވާން މި، މާޖެހޭނީ. އެއީ މި އަންނަ އުސޫލަކީ. އެހެްނވީ

އްލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މި ޤައުމުގައި ކަންކަން ހަ މި ވޭ ކަންތައްތައް. އެހެންނަަމވެސްއްލުުކރެޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ޙަ

ވާްނ ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެްކޓު ޖެހޭނެައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންނުދަނީ. އްލުެވގެންކަްނަކން ޙަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި

 1110އެ ޝައްކު ބެލޭނެ  ،ުއފެދުނީމަމެދު ޝައްކު ބޭނުންކުރުމާ ނަށް އެ މީހުން އެ ފޯނުގެއެބަ ޖެހޭ. ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުން

 އޮިޑޓެއް ނެތި ހަމަ  މި ޤައުމަކީ މިހާތަނަށް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އެްއވެސް ންނަންޖެހޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ގޮތެއް އޮ

މަ ދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންގެންދާ ޤައުމެއް. ހަމަ އެއް މަހުގައި ހަދުމަތްޚި

ގުނަ އަށް ވެސް ބިލު އަރަިއގެން އެބަ ދޭ. ިމއީ ނިޒާުމ  5އި އޭެގ އަނެއް މަހުގަ  ހެޔޮވަރު ވަރަކަށް އައިސްަފއި 

ކަމަީކ ކަން މި، މި ޤައުމުަގއި ވެްސ. އެހެންވީމާ ކަންތައްަތއް ކޮށްަފއި ހުރީކަންތަްއތައް. މި  ކޮށްލެވޭނެތެރެއިން 

 1115ޓަކަިއ މި އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ  އެއްކޮށް ަކންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ހަމަހަމަކަމާ، ެއއްޮކށްއްޔިތުންނަށް އިންސާފާރަ

ންބަރު އެ މީހާ ބޭނުންވާ ންބަރު، އެ ނަމަސައްކަތްތަެކއް. ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި އެ މީހާ ގެންގުޅޭ ނަ

ނުޖެހޭ. ތަނިއްޔާ ނަންބަރެއްތޯ ބަލާކަށްޖެހޭނެ. އެއީ ދިރާުގ ނަންބަރެއްތޯ، ވައްަގއި ވެސް މަސައްަކތްކުރެވެންކެ ނެޓްވޯ

 ބޭނުންވީމަ އެ ބޭނުންވާ މީހަކަށް އޭނަގެ ަނންބަރުގައި ދިރާުގަގއި ނޫނިްއޔާ ވަތަނިްއޔާަގއި ހުރުމުގެ ކަސްޓަމަރު

ާދއިރުަގއި މި ގެންރިޓީ އޮފް މޯލްިޑވްސް އުފެދިތޯޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮ، ސް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާފުރުޞަތު ވެ

 1120ށް އެކު ރަްއޔިތުންނަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކަށް ވެްސ އެބަ ޖެހޭ ރިޢާޔަތްކުރަން. އެ އޮތޯރިޓީ ައކީ މިނިަވންކަމާ

ީޓ ިދނުމުގައި މަސްއޫިލއްޔަާތއި ޒިންމާއަދާކުރާ އޮތޯރިޓީެއއްެގ ގޮތުަގއި އެ އޮތޯރިޚިދުމަތްކުރުމުގައި، ޚިދުމަތް

އަދި އެހެންވެްސ  އިންޓަރނެޓާ ންނަށް ލިބޭނީ.ޖެހޭނީ. އޭރުްނ މީގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުއުފެދިގެންދާން

ވަސީލަތްތަކަީކ މި ޤައުުމގަިއ ވެްސ ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ވަސީލަތަކަްށ ާވއިރުަގއި ހަމަ މެސެޖަީކ 

ޓަކައި އެކަްނކަން  ކަންކަްނ ދިފާޢުކުރުމަށް މި ،ޙަތު ހުންނަ ކަންކަމަށް ވާހިނދުލަސް ހަމަ މިގޮތަށް ވިޔަފާީރެގ މަޞްވެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކު  1125، ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާދިފާޢުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މި ަޤއުމުަގއި ނެތްކަން އެއީ ިމއަުދ އަުޅގަ

އޭރުްނ ކުރަން. ޤައުމުގައި ޤާއިމު އެއް މިހުރި ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީޖެހޭ ރަނގަޅު ދަތް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ޮގތަށް ކަންކަން ެވގެންދާނީ.  ަރއްޔިތުން ބޭނުްނާވ މަންފާ އާއި ބާލަ ލިބޭ ،މާޔަތްކުރެވިރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ހި

ނާނީ. ޖެހިފައި އޮންނުންތަކަށް ރައްޔިތުން ބޯލަނބަންދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭހެންނޫނިއްޔާ އަބަުދވެސް ހަމަ ޚިދުމަތްއެ

ދިގެންދާއިރު، ޤާނޫނީ ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސް އުފެއަުޅަގނޑު ުއްއމީދުކުރަން ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯ، އެހެންވީމާ

 1130ކަށް ެވގެންދާެނ ދާއިުރގަިއ މި އޮތޯރިޓީ އަކީ މި ަޤއުމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާނެ އޮތޯރިޓީއަ ހައިސިއްޔަތު ލިިބގެން
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އިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަށް އަމާޒުކޮށްފައި ތަންތަން  ާކރު ބަދަލުވަމުންދާނެ. އެވެސް ސަރުކަމަށް. އަބަދު

ނޑުމެންނަކަށް މިންޖެއް ނުވެވޭނެ. އަ މަ އެކަްނ ނެްއކާެވސް އަްނނަ ސަރުކާރު ައއިހަދަންވެއްޖެއްާޔ ެއކަމަކުން ައޅުގަ

މުޅި ޤައުމަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް އެންމެންގެ ، މާބަދަލުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީ

ނޑު ެވސް ހަމަ އްވިސްނުން ބަހައްޓަިއގެން މިކަން ކުރެ . ޢިއްޒަތްތެރި އެދޭ ކަމެއްގެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަންވުމަކީ އަުޅގަ

 1135 ުޝކުރިްއޔާ.  ރައީސް،

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހު 

 ގެ ިބލު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ޢިޝުކުރިއްާޔ، 

ތުގައި ތެިރ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް މި ފުރުޞަކޮށްދެްއވި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްސްޕޮންސަރ

ނޑުމެން މި ބިލާ ދޭތެރޭަގިއ ވާހަކަދަްއކާއިރު ޝުކުރު ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިަނ އަދާކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ  1140އަުޅގަ

ނުޑ މި ެއކުލެވޭ  މާއްާދގެ މަްއޗަށް 56ަބ ހުރި. އެކަންބޮޑުވުންަތއް މެންބަރުންގެ ވަރަށް ގިނަ  ބިލަީކ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ބިލެއް ނޫނޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތޭ މި ބިލުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަްނ  ،ންތައް ހުރި ކަމަށް ވަނީ ނަމަތަފާތުވު

ނުޑ ިއގެ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަ ން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަަކށް ބަދަލުކުރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އަާސސީ ޙައްޤުަތކާިއ ވަނަ ބާުބގަިއ މިއަ 2ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ، ޤާނޫނުައސާސީގެ   1145ދު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނަޑއެޅިަފއި ޮއންނައިރު އަުޅގަ  ގެ ތެރޭގައި މި ދެެކވޭ ވާހަކަ...މިނިވަންކަން ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޞަތުގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުނއާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގަިއ މާމި

 1150 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްނމާމި

އާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ގައިސް މި ތިބީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އަ

 1155 މުޅި ޤައުމު  މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން ދޭކަށް، ފަށްހިނގާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދާ ޚިލާ

ޤާނޫނުއަސާީސ ، ކަންތަްއތައް ދިޔަނުދީެއ އެގޮތަްށ ، ދޭކަށް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށް ވިްއކައިލާ

ނޫނިއްޔާ  ދިނީމަކޮށްއިމުއުެލއް ޤާޙަމަތީން ކަންަތއްތައް ހިންގޭނެ މާ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ އާއި ޤާނޫނާއި
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ފުރުޞަތުދޭކަށް ނޫން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގެންދާކަށް ނަށް ޖާގަދީގެން ކުރިއަށްއަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މަނިކުފާ

 . އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ

 1160 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ަގނޑު މިހާރު ަގއި ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުަރއްވާަފއެއް ނުވޭ. އަޅު ދެންމެ ނިޒާމީ މައްސަލައި

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 1165  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހު 

ނޑުމެން ިޚޔާލު ތަފާތުވުންަތްއ ހުންނާނޭ ދަންަނވާ ވާަހކަ ައކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައިއަޅުަގނޑު މި  . އަޅުގަ

ތަފާތު ރަްއޔިުތންގެ ވިސްނުާމއި ފިކުުރގެ  ،ތަފާތު ދާއިރާަތކުން އައިްސ ތިބި ،ތަފާތު މާަޙއުލުތަކުންއެންމެންނަކީ ވެސް 

ނޑުމެން އެންމެން .މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ފޮނުވާފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ވެްސ  ައޅުގަ

 ެއ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން މަްޝވަާރގެ ރީތި އުސޫލުން ކުިރއަށް  ،މައެބަ ޖެހޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަްއ ހުރި ކަމަށް ވަނީ ނަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މިތިބީ ގެންދަން. އަޅު   1170ކޮިމޔުނިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްިޑވްްސެގ ބިލު ކަމަށް ވިަޔސް ެވސް ގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ މި ދެކެވޭ ތަފާތު އެހެން...  އަދި އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

هللا ބަރު އީވާ ޢަބްދުއާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލައެއްަގއި ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެން ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ؛

 1175 އަރުވަން. އަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑުމެން ވާނީ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ނިޒާމާ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  1180އަދުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގަިއ އަުޅގަ

ނޑުެމން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ަމސައްކަތް ކުިރއަށްައޅުަގނުޑމެން ހުށަހަޅާފަ އެއްބެހޭ މައްސަލަ ނުގެންެދވޭ  . އަޅުގަ

އެުޅްއވީ ކޮން ގޮތުން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް  ބެހޭ . މިކަމާއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ހުށަހަޅާފަވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ޢި 

އްެލއް ބޭނުންޭވ، ޙައެބަ ފިޔަވަެޅއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ަދންނަވާލަން ބޭނުން. މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ައަވހަށް 

ނޑައެިޅގެން ގުޅިފަ  ކޮމިޓީގައި  ިއ ވަނީ މަޖިލީހުގެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަ
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ނޑުމެންނަށް ޙަ، ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ. އެހެްނވީމާ  1185މުގައި ވަންޏާމުން މަޖިލީހުގެ ކަ އްލެއް ނުލިބޭކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ

 ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ންތޯ ަމސައްކަތް ކުިރއަށްދާންވީ؟ ުޝކުރިއްޔާތަޅުމުގައި ވަކި ީކްއވެގެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ދެންމެ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއެގ ދަށުން ރިޔާސަތާ ސުވާެލްއ ކުރެްއވީ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ 

 1190ހެންވީމާ، އެީއ ކުރެްއުވން ނޯވޭ. އެނިޒާީމ މައްސަލަެއއްެގ ދަށުން ރިާޔސަތާ ެއގޮތަށް ުސވާލުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަުމގައި ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ 

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއް ޢިްއޒަތްެތރި ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑު ކަމާ ބެހޭ ބަ، ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނުޑ އެކަމުަގއި ޢަމަލުކުރި ގޮތުެގ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ދަން ނަވަިއލާފައޭ އޮންނާނީ. އެހެންވީާމ، ހުސްވަގުުތކޮުޅގައި އަުޅގަ

ވެސް؛ ޭއގައި ެއގޮތަށް ދަންނަވައިލާފަިއ އޮންނާނީ. ދެން   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ަވގުަތށް 

ނޑާލަން.... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި ހިސާބުން އަޅުަގނޑު މަޖިލީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  1195 ހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން  (އަށް  15311އިން  11312: )ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ނިންމުން 

 1200 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހު ، ހުފަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށްމިއަުދގެ ެދަވނަ ދަންފަޅި ފަށައިގެްނ މަالّسالم عليكم  މެދުކަ

ގެ މަޖިލީހަށް އަނެއްާކވެސް ތިން ވަނަ ދަންފަޅި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން

މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ މަޝްވަރާކުރާ  ނުރަސްީމ ގޮތުން ެވސް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުަގއި ތުންނާއިރަސްމީ ގޮ

 1205ކަންކަން ނިންމަވާ  މި ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަކީވާހަކަދައްަކވާ މަިޖލީހެކޭ.  މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީމަޖިލީހެކޭ. 

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވުނުމިއަދު މަޖިލީހެކޭ. މިގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،  ކަންކަުމގައި  އަުޅގަ

ންނާ ނުރަްސމީކޮށް މަޝްވަރާކޮށްލާފައި ަވނީ. އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އަޅުަގނޑު ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިސް ވެރި

ނޑު މި ދެންނެވި  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސްމަޝްވަރާކުެރވުނު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިަކމުގައި މަޝްވަާރކޮށް، ވާހަކަަދއްަކއި، ކަންކަން ނިންމުން  ފެނިވަޑަިއގަތް އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކީ އަުޅގަ

 1210އަޅުަގނޑުމެން ޅުަގނޑުމެން ގެްނގުެޅންޖެހޭ އުސޫލު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ދެންނެވި ނުކުތާތަކަށް އެއީ އަ 
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ނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މި ހިސާބުން  މަޝްވަރާކޮށް، ވާހަކަދައްކަްނ ބޭނުންވާތީވެ އަުޅގަ

 ަގއި. 0311ވާ ހޯމަދުވަުހގެ ހެނދުނު  2112ޮއަގސްޓް  18ން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ނިންމާލަން. ދެ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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