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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

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  03އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .0

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -0އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2312/32/16/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -0.1

 މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރާކަްށ ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން.  -0.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް މިއަދު ކޮ -2.1ާޔސަތުން އަންގާ އެްނގުން. . ރ2ިައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 25. 1ގައި ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 13:21ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. 

ގައި މަޖިލީހުގެ  21. :0ަގިއ ސުލޫކު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި 13:21. 2 ގައި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރ13:21ި
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ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ 12:21. 2އިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް ހޮއްވެވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  ގަާވއިދު

 ަގއި.1ަގއި މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 2:33. 0ކޮޓަރި 

 

 30 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލު.ުސވާ 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ޔާމިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެްންޑ هللا ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -1.1

 35އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރަްއވާ ުސވާލު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން 

ްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު هللا ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ޔާމިނަށް ސުވާލަިއގެން ކުިރއަށް ވަަޑއިގެންެނވުމަށް.

 

 40 ވުން:ޔާމިން ވާހަކަެދއްކެ هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެލިދޫ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ނ. ފޮއްދޫ އަކީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން މިހާރު ރާއްޖޭެގ 

ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު ެއްއ ރަށް ކަމަށް ވީހިނދު، ނ. ފޮއްދޫގެ ބަނދަުރގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަީކ 

ނޑު ކޮބައިތޯ؟ އަދި ބަނދަުރގެ ޢަމަލީ މަ ސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންދަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މި ސުވާލު އަުޅގަ

 މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން.

 45 

 :އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުންމުޙައްމަދު މުޢި ސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާ

ގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން، ރާއްޭޖެގ ` ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 

މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން، ބަނދަރުހެދުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުްނ، ެއއީ 

ސަރުކާރުން ވަރަށް އިްސަކމެއް ދޭ ސިޔާސަތެއް. މިޮގތުން މި ސަރުކާރުން ވާނީ މިހާތަނަށް ނ. ފޮއްދޫގެ 

 50މާރްޗ ީވ ދުވަުހ  7ކައި ކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ިމހާތަނަށް ކޮށް ނިންމާފަ. އެޮގތުން ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަ

އަޅުަގނޑު ވާނީ ކައުންސިުލގެ ބޭފުޅުންނާ އަދި ރަށުެގ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ިގނަ ބަޔަކާ ބައްދަލުކޮށް، 

އި ކައުންސިުލގެ ވެސް ޚިޔާލުހޯދައި އަދި އެ ބަނދަރުހެދުމުގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރަށުގެ ރަްއޔިތުންެގ ޚިޔާލުހޯދަ

ނޑުމެން ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީާހވެްސ  ދުވަހު އެ މީޓީންގައި ވެްސ އަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކަންދިނިން، އަުޅގަ
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އަވަހަކަށް ަފއްޓާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ލިޔުމަުކން، ސިޓީައކުން ކައުންސިލަްށ ދެންނެވިން، ޖުލައި މަްސ 

 55މުމުގެ ކުރީގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި ކުރެހުންތަކާއި ކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތައް ނި

ނިންމުމަށްފަހު، ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަުހ ބިޑުކުރުމަށް ޓަކައި ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ 

ގައި ޑިަޒއިން ފައިނަލްކުރެިވ، މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ. އަދި މި ހަފްތާ ބޯޑަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް. އެގޮުތން މިދިޔަ ދުވަސްތަކު

ނުޑމެން ކުރިންވެސް ސިޓީން ެވސް ޔަޤީންކަން ކައުންސިލަށް  ތެރޭގަިއ ބާކީ މި އޮތް ުދަވސްކޮުޅގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް އެބަ ފޮުނަވން ބަނދަރު ޓެންޑަރކުރުމަށް ޓަކައި . އެހެންކަމުން މި ދިން ގޮތަށް އަުޅގަ

 60މަސައްކަތަކީ މިހާރު ސަރުކާުރން ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިދާރީ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮްށ 

ނިމިފައިވާ ކަެމއް. އަދި ކުިރންވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކަން ދިން ގޮތަށް ބަނދަުރގެ މަސަްއކަތްކުރުމަށް ަޓކަިއ 

ފްތާ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް އެބަ ފޮނުވަން. ދެން ޓެންޑަރ ބޯޑުން ބަޔަކު ހޯދުމަށް މި ހަ

ގެޒެުޓަގއި ޖަހައިގެން އިޢުލާުނކުރާނީ ބަޔަކު ހޯދަން. ޢާއްމުކޮށް ޓެންޑަރިން ޕްރޮސެސް އަށް ނަގާނެ ދޮޅު މަހެއްހާ 

ބިޑު ހުށަހެޅުމާއި ބިޑު އިވެުލއޭޓުކުރުމާ، މި ހުރިހާ  ދުވަސް. ެއއީ ބަޔަކު ހޯދުން، ޕްރީ ބިޑް މީޓިންއާ އަދި އެައށްފަހު

 65ކަމަކަށް ދާ ވަގުތާ އެީކގައި ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ނަގާ. ދެން މިހާރު އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޓަކައި 

ނިމޭނެ  ވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ެފށިފަ. އެހެންވީމާ، އީ.ައއި.ޭއ ވެސް ޓެންޑަރިން ޕްރޮެސސް ނިމެންވާއިރަށް

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިންވެްސ 

އަންދާޒާކޮށްފައި އޮތް ގޮތަްށ ކުރިއަށް މި އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަްށ 

 ވާލުކުެރވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ.ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ މަަސއްކަތް ހަ 

 70 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރާވނަން، މިއަދުގެ ސުވާލުެގ  ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރު. އާެދ، އިތުރުަގޑީގެ ުސވާލުަގއި އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާ ލަނީ އިތުރު މައުޟޫޢަކީ، މިއަުދގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢަީކ "ފޮއްޫދގެ ބަނދަރު". އަުޅގަ

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ސުވާލަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

 75 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރީގައި ތަންޮކޅެއް މަުޑކޮްށ އާދެ، މިހާރު ފޮއްދޫަގއި ހެދިފައި އޮތް ޖެޓީ ވަރަށް ބޮަޑށް އޮތީ ހަލާކުވެފަ. ދެން ކު 

އޮންނައިރު ަރއްޔިތުން ބޭނުްނކުރަމުންގެންދިޔަީއ އެ ޖެޓީ. ދެން އެ ޖެޓީ މިހާރު ހަލާކުެވފައިވާތީ ހަމަ ގާތްަގނޑަކަްށ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޭނުމެއް ުނކުރެވޭ. ދެން މި ކަމަށް ަވުގތީ ޙައްލެއް ނަމަވެސް ގެެނޭވތޯ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން 

 80 ތޯ؟ގެންދަވަން
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 އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު މުޢި ސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.ރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުެރްއިވ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންަނވަން؛ ޖެީޓ މަރާމާތުކުރުން ައނެއްކާ އިތުރު މަަސއްކަތެްއގެ 

ނޑު މި ބަލަނީ ގޮތުަގއި ކުރުމަކީ ޚަރަދުގެ ޮގތުން ބަލާއިރުގަ އި އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

 85ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދާއިީމ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، ދާއިމީ ޙައްލަކަްށ ވާނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުެގ 

ނޑުމެން ނޑު  ބަނދަރެއް ހެދިގެންދިޔުން. ެއހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދެންނެިވ ގޮތަށް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވައި އަިދ ޓެންޑަރިން ޕްރޮސެސް އާއި 

އީ.ައއި.އޭ މަަސއްކަތް ފެށުުނހާ އަވަހަކަށް، އަންދާާޒކުރެޭވ ގޮތުަގއި ދެ މަހެއްހާ ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަްތ 

 ފެއްޓޭނެ.

 90 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: މީދޫ އަްއޑޫ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިނިސްޓަރު ަޖވާބުދެއްވަން ަފއްޓަވަމުން ވިދާުޅިވ، މި ސަރުކާރުން ހުރިހާ 

ކަ. ައއްޑޫ ލިންުކ ބަނދަރުތަކެއް ވެސް ހެދުމުެގ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ެދއްވަމުްނގެންދާ ވާހަ

ރޯޑަކީ މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރާ ވެސް ގުޅިފަިއވާ ތަަނކަށް ެވފައި، މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަްށ 

 95ހަލާކުވެފަ. އެހެްނވީމާ، އެަކން، އެ ތަން މަރާމާތުކުުރމުގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓުުމެގ ވިސްނުމެްއ އެބަ އޮތްތޯ 

 މިނިސްޓްރީގެ؟

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުެދްއުވން އެދެން. 

 100 

 އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިެއންޑް އިންފް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެްއެގ އާދެ، އަޅުަގނޑު ދެންެނވި ފަދައިން ސަރުކާރުން ވަރަށް ިއސްކަމެއް ދޭ ާރއްޖޭގެ މީހު

ނޑުމެން  ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފަިއވާ ހުރިހާ ރަށެްއގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް. ެއގޮތުން އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރާނަން ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފަިއވާ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބަނދަުރ ހަލާކުވެފަިއވާ ރަށްރަށުެގ 

 105ސައްކަތާ ައދި ބަނދަރު ނަހަދާ ހުރި ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަްތކުރުމަށް. މި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަ

ނޑުމެން އިްސކަންދީެގން މި އަހަރު އަުޅަގނޑުމެން  އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައިވާ ރަށްރަށުެގ މަސަްއކަތްތަކަްށ އަުޅގަ
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ށުގެ މަސަްއކަތް މިއަންަނ އަހަރަށް ބަޖެޓުކުރެވޭޯތ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަިދ ބަޖެޓުގައި ނެތް ރަށްރަ 

 މަސައްކަތްކުރާނަން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 110 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު މަރުޙަބާ. ފޮއްދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 

ނޑަެއޅިފައި ަވނީ ކިހާވަރެ ްއގެ ބަޖެޓެއްޯތއާ އަިދ މި އަހަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ކަ

 ކިތައް ރަށްތޯ ާއއި ެއއީ ކިހާަވރެއްގެ ބަޖެޓެއްތޯ ސާުފކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.

 

 115 އްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިެއންޑް އިންފް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން؛ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ 

ހިމަނާފައިވާ އަދަދަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓު ދެޭވނެ އަދަދެއް. އަދި ޕްރޮޖެކްޓު 

ޕްރޮގްެރސް ޕޭމަންޓު ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ގެންގުޅޭ އުސޫލުގެ މަތީން  ކުރިއަށްދާ ވަަރކުން

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން، މިނިސްޓްރީތަކަށް ބަޖެޓު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވަމުން ގެންދަވަނީ. އެހެންކަމުން، މަސައްކަތް 

 120 ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާނެ.

 

 ސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫ

ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ ުސވާލުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ، ަޖވާބުަގއި ވިދާޅުިވ ފަދައިން ާރއްޖޭެގ 

ބަނދަރުތައް ހެދުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ވަކި ކުންފުނިތަކެްއ ބައްލަވަިއގެންތޯ ތި އުޅުއްަވނީ؟ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް 

 125ދީ، ބޭރު ކުންފުނިތަކަށް ފުރުޞަތުދެމުންދާ ތަން އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ޓެންޑަރ ބޯޑުގައި އޮންނަީނ ފުރުޞަތުނު

ނޑު  ނޑު ނިސްބަްތވާ މި ދާިއރާ، މާލޭގެ ވަށާ ތޮިށގަ އެންމެ ބަެއއްތޯ؟ އަެނއް ކަމަަކށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ނީ ހަލާކުވަމުން. އެްއވެސް ގޮަތކަށް އެއިން ކަމެއް މަރާމާތެއް މަޑުމަޑުން އެ ދަނީ ހަލާކުވަމުން. ބަނދަރުތައް އެ ދަ

ނުކުރޭ. ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދީފައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު އެހީެއްއ އެއީ. އެ މީހަކަށް؛ މާލޭގެ ަބނދަރު ޙަޤީޤަތަށް ބުނަންޏާ 

 ަރނގަޅުކުެރވިދާނެތޯ؟  މިހާރު އެ އޮތީ ހަވަރަށް ދެވިަފ. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިންިތާޒމެއް އޮެވގެން އެ ކަންކަން

 130 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލާ ގުޭޅޮގތުން.
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 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ

 135އި ވާނަމަ ސަރުކާރުން ބަނދަރުތައް އާދެ، ސްޓެޓިސްޓިކަީލ، މާފުކުރަްއވާ! ސްޓެޓިސްޓިކަލް މަޢުލޫމާތަށް ބަލާކަމުގަ

ހަވާލުކުރަމުންދާ ކުންފުނިތަކަީކ ވަރަށް މަދު ކުންފުންޏެއް ނޫނިއްޔާ ދިވެހި ކުންފުނިތައް. މިގޮތުން އެމް.ޓީ.ީސ.ސީާއ 

އަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ަހވާލުކުެރވިފައި ވަނީ. އެހެންކަމުން،  03ސަރުކާރުގެ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ %

ވެހި ކުންފުނިތަކަށް އިްސަކންލިބިގެން އެބަ ދޭ. އެހެްނނަމަވެސް ޓެންޑަރިން ޕްރޮެސސްގެ ތެރެއިން ހުުޅވިފަިއވާ ދި

ނޑު މަރާމާތުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަެމއް ދެއްވާ.  އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ކުިރައށް ދަނީ. މާލޭގެ ތޮށިގަ

 140ކުިރ ފަރާތްތަކާ ސަރުކާރުން ވާހަކަަދއްަކއި، ޕްރޮޕޯސަްލ ހަދަިއ އެގޮތުން ަޖއިާކއާ އަދި ކުިރން އެ މަަސއްކަތް

ފައިނަލްކޮށް މިހާރު ވަނީ ޖަޕާން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅިފަ. ޖަޕާން ސަރުކާރުން ެއބަ ވަރަށް ޮބޑު އުއްމީެދްއ 

ނުޑގެ ހަލާކުވެަފއިވާ ދިމަދިމާ ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެހީއާ އެީކގައި މާ ލަސްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވާ ޮތށިގަ

ނުވެ ހެދުމުގެ ކަންަތއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަްނވެސް ސަުރކާރުން މިހާރު ވަނީ ކޮށް ނިންމާފަ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 145 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

މިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދީގެން ބަނދަރުތައް އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، އަ

މަރާމާތުކޮށްފައި އެބަ ހުރި. އެގޮތުން ކުމުންދޫ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ އަކީ؛ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސުވާލުކޮށްފަިއވޭ. އެ ވަީނ 

ވާލުކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮްށެގން އެ މަސައްކަތްކޮށްފަ. އެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަެންއކާ އަލުން ބަޔަކާ ހަ 

 150ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދަްއކާ. ެއީއ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ހެީވލޯޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާުލކޮށްގެން އެ މަސަްއކަތްކޮށް، 

އަނެއްކާ ަފއިސާ ދެ ފަހަރަށް ނެގުމަށްފަހުގައި އަެނއްާކ ސަރުކާރުން އެ މަސަްއަކތް މިހާރު އެހެން ބަޔަކާ 

 މެވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ހަވާލުކޮށްގެން ކުަރްއވަން ތި ނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 155 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ސްޓްރަްކޗަރ ޑރ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާ

ކުރިން ކުެރިވފައިވާ މަަސއްކަތް ކުރެވިަފއި ؛ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވަން

ވަނީ ކުރަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑަަކށް ނޫން. ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ހެދެންޖެހޭ އުސްމިނަށް ވުރެ މާ ތިރިކޮށް ހެދިފައި ވަނީ. 

ނޑަށް ިއއްެޔގައި  160ވެްސ  އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ިގނަ ގެއްލުންތައް ކުމުންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދޭ. އަޅުގަ



7 

 

ނޑުމެން ކުިރން ނިންމާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ  މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ދޯންޏެއް ފަރަށް އެރި ކަންތައް. އެހެްނކަމުން، އަުޅގަ

އަވަހަށް ޓެްނޑަރކުރުމަށް ަޓަކއި ައޅުަގނުޑ ކުރީ ުދވަހުެގ ސުވާުލގަިއ ެވސް ދެންނެިވ ފަދައިން ވަރަްށ ައވަހަށް 

ފޮނުވަން. އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިދާީރ އަޅުަގނޑުމެން ޓެންޑަރ ޯބޑަށް އެބަ 

މަސައްކަތް ނިންމިއްޖެއްޔާ ެޓންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވާނަން މަސައްކަތް. އެހެންނޫނިްއޔާ ޢީދު ބަންދަށްފަހު ހުޅުވިފައި 

ނޑުމެން ޓެންޑަރކުރަން ފޮނުވާނަން މަސައް  165 ކަތް. އޯގަްސޓް މަހުގެ ކުރީޮކޅު އަުޅގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު އަރިހުން އަާހލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ފޮއްދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަްނ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްަފއިވޭތޯ؟ އަިދ  ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެުޓަގއި ހިމަނައިގެން މި މަސައްަކތްކުރުމަށް އެްއވެސް

 170ބަޖެޓުގައި މި ަމއްސަލަ ހިމެނުމަށްފަހު ވެސް މި މައްަސލަ ކުރިއަށް ދާނުދާވަުރ ބެލުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްީރެގ 

 ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަށް ކޮން ބަޔަކު، ކޮން ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއި ވޭތޯ؟. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއން

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގިއ ދަންނަވަން. އާދެ، ފޮއްދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

 175ުތގަިއ އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ޓަަކިއ ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް؛ ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުާރ ގޮ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެމންބަރުން މަޖިލިސް މެންބަރުން ވަރަށް މަސަްއކަތްަތކެއް ކޮށްދެްއވާ ބަޖެޓުަގއި 

ހިމަނައިދެއްަވއި އަދި ހިމެނުމަށްފަހު މި އަހަރު ތެރޭގައި މިހާތަނަށް މި މަސައްކަތް ގެނައުަމށް ޓަކައި ވެސް އެމް.ޑީ.ޭއ 

ަޑއިގަންަނާވ އެމް.ޕީންނާ އަދި ކައުންސިުލ މެންބަރުން ވަރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެްއވާަފއިާވކަން އަށް ނިސްބަތްެވވަ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުާރއެީކަގއި ފާހަގަކުރަން. 

 180 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުސވާ ލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކުެރވެމުން މި އަންނަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ކަމަށް.  03އިިވގެންޮގއްސި %

އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ހަވާލުކުެރވެމުން އަންނައިރުަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ރިސޯސް ހުރިތޯ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުެރވޭ ވަރަށް؟ 

 185ހަރާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއވަރުގެ ލޯެޑއް އުފުލޭތޯ؟ އެ ަކންކަން ކިހާވަރަކަށްތޯ މިނިސްޓްރީން ވަޒަންކުރަނީ؟ މިހެން އެއްފަ

މި ދެންނެވީ ވަރަށް ގިނަ ަބނދަރުތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ފަށާފައި ކުރިއަށް ުނގެންދެވި ހުއްޓިފައި ހުންނަ ތަން އެަބ 
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ނދަރު ފެށުމުގެ ަޚބަރު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދެްއވާފަ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ވެސް ފެނޭ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި މަގޫދޫގެ ބަ

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން...

 

 190 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ

ނޑު ދަން ނަވާލަން. ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަްއ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

ހަވާލުކުރާއިުރ ބިޑު ކެޕޭސިީޓ ާއއި ކުންފުނީެގ ކެޕޭސިީޓ ބަލަން. މާކްސް ދޭނެ ުއސޫލެއް ވެސް އޮޭވ. އަދި 

އަޅުަގނޑުމެން ޭއގެއިތުރުްނ ވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ ފަރާތްތަކާ ހަމަ ރެގިއުލަރކޮށް ބައްދަލުކޮށް، ސުވާލުކޮްށ 

ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސއާ އަދި މެޝިނަރީޒް ވެސް ުހރީ އެކަީށގެންވާ ވަރަކަށްތޯ. ، ޔަޤީންކަން ހޯދަން

ނޑުމެން އެކި ގޮތްގޮތުން ބަލައި ޔަޤީންކަންދޭ ކަމެއް ެއއީ. ޝުކުިރްއޔާ.   195 އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ، އާދެ ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަ

ނޑުގެ މަސަްއަކތް ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބު؟ އިްއޔެ ވެސް ަވޑަިއގެންނެވި  ވަޒީރު ވިލިމާޭލގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ތޮށިގަ

 200ފާނު ވެސް މިކަން ނިންމާލެވޭނެ ދުވަހެއް ހަަމ މިނިސްޓަރާ ވެސް މި ސުވާލުކޮށްލިން. އެހެންވީާމ، މަނިކު

 ވިދާޅުވެެދްއވައިފިްއޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުވެިރވާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން.

 205 

 ަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާ ޑރ. ންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރެއންޑް އި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން

ނޑު ހެދުމުގެ  އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނީ ިވލިމާލޭގެ ތޮށިގަ

މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން ަވރަށް އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކޭ. ެއންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިސްނަގަިއގެްނ 

ނޑުމެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާނަން.  ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ  އެހީެތރިކަމާ އެީކގައި އެކަން ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އަުޅގަ

 210 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ތ. އަތޮ ުޅ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އޮމަދޫގެ ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚެއް ވިާދޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 215 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު މިއަުދގެ ުސވާލުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުެދްއުވން އެދެން.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ްކޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަ

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނީ ަޙޤީޤަތުގައި އޮމަދޫގެ ބަނދަރު 

ނޑަކަްށ ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަްތތައް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ. ޑިޒައިން ެވސް   220ގާްތގަ

ފައިނަލްކުރެވިފަިއ، ަކއުންސިުލގެ ފަރާތުން ޑިޒައިނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް ދޭންޖެހިފައި މިހާރު އޮތީ. 

ނޑުމެން އެްއވެްސ ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތެއް  ނޑުޖެހުމުން ނޫނީ އަޅުގަ ކައުންސިލުން ޑިަޒއިން އެޕްޫރވްކޮށް ތަްއގަ

ނޑުމެން ޓެންޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓާނަން. އަދި ނުފައްޓަން. އެހެންކަނު ން، އެކަން ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ައޅުގަ

 އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ިތޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް ލިޔުމުން ދަންނަވާފަ. 

 225 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ެކޔޮދޫެގ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް ތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ބަނދަރު ވަނީ ސުނާމީ އަށް ފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ. މިހާރު ހުރިހާ ފަރާތަކުން ފާރު ވެއްިޓ، ރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 އްކަތް ަވޒީރު ކޮށްެދއްވާނީ ެކޮޔދޫ ރައްޔިތުންނަށް؟ގިރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮްނއިރަކުންތޯ އެ ބަނދަރުގެ މަސަ 

 230 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 235ދައިން މީހުން ދިރިުއޅޭ ރަށްރަށުގެ ލަފާފުރުމަށް ދިމާެވފައިވާ ދަިތކަން ސަރުކާރުން އަޅުަގނުޑ ކުރިްނވެސް ދެންެނވި ފަ

ޙައްލުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ސިޔާސަތެއް. އެގޮތުްނ، ކެޮޔދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ މައްސަލަ އަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަްނ 

ނޑުމެން އެސެސްމެންޓެއް ހަދަން ވަނީ ނިންމާފަ. އަ ނޑުމެންގެ ސާވޭ ޓީމުގެ މަސައްކަތްަތއް ޙައްލުކުރުމަށް އަުޅގަ ޅުގަ

މިހާރު ހުރި ގޮތުން ސާވޭ އިކުއިޕްމެންޓުތައް އަލުން ކެލިްބރޭޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިައށްދާތީ ސާވޭ ވަނީ ހުއްޓިފަ. 

ޭވކުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެުކއިޕްމަންޓުތައް ރަނަގޅު ފެންވަަރަކށް ގެނެވުމުން ވީހާެވސް އަަވހަކަށް ރަށްރަށުގެ ސާ 
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ނޑުމެން ަޢމަލީ ފިޔަވަޅު އަޅަންފަށާނަން.   240ފެއްޓޭނެ. ެއގޮތުން ެކޔޮދޫގެ ެވސް ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޑު ދަންަނވާނީ ހުރާގެ ބަނދަރު ފެއްޓޭނީ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ، އަދި ަމރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްަޓރު. އަުޅގަ

 245ން ާތވަލުކުރެިވގެންދިޔަ ެއއްެޗއް. ނަމަެވސް އަދި މިހާތަނަށް އެކަން  2330ކިހާތާކުތޯ؟ އަދި ހިންމަފުށީގެ ބިމަކީ އެއީ 

 ަކންތައް ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ؟ ކުރެވިފައިުނވާތީ، ކޮންއިރަކުްނތޯ ތާވަލުކުރެިވގެންދާނީ؟ އަދި ތުލުސްދޫގެ ރިވެޓްމަންުޓގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.

 250 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ިއ ދަންނަވާލަން. ހުރާގެ ބަނދަރަކީ ތިން ފިޔަަވއްސަކަްށ އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުގަ 

ވަނަ ފިޔަވަހި މި އަންނަ އަހަރު  0ވަނަ ފިަޔަވހި ނުނިމި ވަނީ.  0ބެހިގެން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢެއް. ެއގޮތުން 

ގޮތުން އަދި ބަޖެޓުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވާނީ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރާ ބަޖެުޓގައި ހިމަނަިއދީފަ. ދެން އެ

ނޑުމެން އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން އެދުނު އެދުމެއްގެ މަތީން   255ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުެގ މަސައްކަތް؛ އަުޅގަ

ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ، ކުިރއަށް ާރއްޖޭަގއި ހިއްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ރަށްރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޯޕޓެއް އޮންނާނެ. އެ ރިޕޯުޓަގއި 

ކޮށްފަިއ އޮންނާނެ ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އެ ރިޕޯޓު ވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަ

އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބެއް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ެއ 

ނެ. ތުލުސްދޫގެ ރިެވްޓމެންޓުގެ މަސައްކަްތކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލުން ަކނޑަައޅަިއ ނިމުމުން އެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާ

 260ވަނަ ދުވަހު ބިޑު ހުށަހެޅުން އެބަ އޮތް.  22ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެިވފައި މިހާރު ވަނީ. މި ހަފްތާ ނިމެން؛ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން    ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަ

ނިސްޓަރު ދެްއވި ޖަވާުބަގއި ބައެއް ކަންކަމަށް ހަފްތާ ިއން، އަެނއްބައި ކަންކަމަްށ `. ޢިްއޒަތްތެރި މި

 265މަސްމަހުން ތާރީޚުތައް ލަފަޔަކަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާަފއިޭވ. އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން ިމނިސްޓަރު އެ ވިދާުޅވެފައިވާ 

ނޑިތީމުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޖޫްނ ގޮތަށް ތާރީޚުތަކަށް ކަންތައްަތއް ނިންމަވަން މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ނެ ކަމަށް. ކަ
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ނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ދެއްވާަފއި ވަނީ. ޖޫން ަމސް މިހާރު ފާއިތުވެިދޔައީ.  މަހުގެ ތެރޭަގއި ފެށޭނެ ކަަމށް އަުޅގަ

ލިޭބ ފަދަ  އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތް ިކހާތާކުތޯ ފެށޭނީ؟ ރައްޔިތުްނެގ ހިތުގަިއ އުފެދިފަިއވާ އުދާްސތަކަށް ފިނިކަމެއް

 ޖަވާބެއް މިނިސްޓަރު ދެްއވަފާނަންތޯ؟

 270 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ނޑަްށ އާދެ! ަކނޑިތީމުެގ ބަނދަރު ހެދުމަށް   275ޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ ހަވާުލކުރެވިަފއި ވަނީ. ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީން އަުޅގަ

ނޑިތީމުގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި ރަށަށް  03ޔަޤީންކަން އެބަ ދޭ އޯގަސްްޓ މަހުގެ  ވަނަ ދުވަހުެގ ކުރިން ކަ

ކުެރއްިވ ފަދައިން ކުރިްނ އެިކއިޕްމަންޓްސް މޮބިލައިްޒުކރާނެ ކަމަށް. އާދެ! ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިން ތާރީޚު މިހާރު ފަހަނައަޅައިދިަޔއީ. ަސބަބަކީ، އެމް.ޓީ.ސީ.ީސގެ ބަެއއް އެިކއިޕްމެންޓްސް އެހެން 

ރަށްރަށުން މަސައްކަތް ނިުމމުގައި އިތުރު ވޭރިޭއޝަންތައް އައިްސ، މަަސއްކަތް ިދގުލަިއގެން ގޮސްފަިއ ވާީތ 

 280ބޭލޭގޮތް ނުވެ، ލަސްެވގެންދިއުމުން އެ ރަށްރަށުން ތަކެތި ނުބޭލޭތީ ދެން ހުރި ރަށްރަށަށް އެިކއުޕިމެންޓުތައް 

ނޑަށް  ނުޑ ޔަޤީންކަން މި ދޭ ގޮތަށް، ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީން އަުޅގަ ބަދަލުނުކުރެވި ލަްސވެފައި ހުީރ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ޔަޤީންކަން އެބަ ގެ ކުރިން ޢަމަލީ 03އޮތް މިހާރު އޯަގސްޓް ަމހުގެ  ޔަޤީންކަން މި ދިން ގޮތަށް ައޅުގަ

 މަސައްކަތް ފައްޓަން ތަކެތި ަރށަށް އަރުވާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 285  ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

ނޑުހުޅުދޫގެ މިްސކިތުގެ މަ ނުޑގެ ުސވާލަކީ، ކަ ސައްކަތް މިހާރު ހުއްޓިފަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ހުންނަތާ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ދުވަސް ެވއްޖެ. ހަމައެއާއެުކ ދެއްވަދޫގެ މިސްކިުތގެ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނެ ދުވަހަާކިއ 

ނޑޭގެ ބަނދަރާއި ދެއްވަދޫގެ ބަނދަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓަީކ  ނޑުހުޅުޫދގެ ބަނދަރާއި ގެމަނަފުށީގެ ބަނދަރާއި ކޮ ކަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ.ކޮބައިތޯ 

 290 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.
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  ވާހަަކދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ނޑުހުޅުޫދގެ މިސްކިުތގެ މަސައްކަތް އަނެއްާކވެސް އޯ  295ގަްސޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ފެްއޓޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާދެ! ކަ

ވަނީ އޯ.ޕީ.ޕީ އަށް ޔަޤީްނކަންދީފަ. ދެއްވަދޫެގ މިސްކިުތގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށްގެން ބަޔަކު ނުލިބިގެން، އަލުްނ 

ތަށް އޮކްޓޯބަރ ރީޓެންޑަރކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފަ. އަދި ަކނޑުހުޅުދޫގެ ތޮށިަގނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަ

މަހުގެ ތެރޭގައި މޮބިލަިއޒްކުެރވޭނެ. ދެްއވަދޫގެ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ހަމަ ހަލުވި ސްޕީޑުަގއި އެބަ ދޭ. 

ޑިަޒއިނަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތަްއ ފައިނަލްވީމަ އެ ބައި ވެްސ 

 300. ގެމަނަފުށީގެ ޭބރު ތޮށި ހެދުމަށް ޓަކައި ބޮޑުިހލަ ގެނައުމަށް މިހާރު މަސައްަކތް ފެށިފައި ވަނީ. ބޮޑުހިލަ ކުރިއަށް ދާނީ

ނޑޭގެ ބަނދަރުގެ ބޭުރ  ގެނެިވ، ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ގެމަނަފުށީގެ ބޭރު ތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ. ކޮ

ރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޮކނޭޑގެ ބޭރުތޮށީެގ ވެސް މަސަްއކަތް ފެށޭނެ. ތޮށި ހެދުމަށް ޓަކައި ބޮޑުހިލަ ގެނެވި، ޮނވެމްބަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 305  ވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. އާދެ! މިނިސްޓަުރ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވެއްެޖ، 

ނޑު ދަންނަވާލަން ރާއްޖޭ ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް އިސްކަންދީގެން މަސައްަކތްޕުޅު ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ބޭނުން ވަނީ، ތޮއްޑޫގެ ބަނދަރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ. މީހަކު ނިޔާ ވެސް ވެއްޖެ މި ދޭތެރެއިން. އެހެންވީމާ، 

ހުރީ ކިާހހިސާބެއްަގއިތޯ؟ ބަނދަރާ ެބހޭ އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް  ތޮއްޑޫ ާދއިރާ އަްށ މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުންފުޅު

 310 ކުރުމުގެ ޚިޔާލު އެބަ އޮތްތޯ؟ އޮތިްއޔާމު ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.

 

 315  ވާހަަކދެއްކެވުން: ްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަ

ނޑުމެން ިމ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓަގިއ ހިމެނުމަށް ޓަކައި މިހާރު  އާދެ! ތޮްއޑޫގެ ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތިޞާދީ ގޮތުން ތައްޔާރުކުެރވޭ ޑްރާފްޓު ބަޖެުޓގައި ވާނީ ހިމަނާފަ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޮތއްޑޫ އަކީ އިޤް

ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެވޭ ރަށެއް ވީމަ، ސަރުކާުރން އިސްކަންދީގެން ޮތއްޫޑެގ 

 ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަްށ ހަމަޖެހިފައި ވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 320 
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ރު؛ އާދެ! ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 އަމީތް އަޙްމަދުމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 325 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ، ރ.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ކިާހވަރަކަށް  އަތޮޅު މަުޑއްވަީރގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ުނވަތަ އެކަމަށް ޓަަކއި ވާންޖެހޭ ތަްއޔާރީތައް މިހާރު

 ކުރިއަށް ޮގސްފައި ވޭތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 330 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 335ވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. މަޑުްއވަީރގެ ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި އީ.ައއި.ޭއ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސު

ނޑުމެން މި އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮުޅ  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ުކރިއަށް އެބަ ދޭ. ީއ.ައއި.އޭ ިނންމުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނަޑއަޅާފައި ވަނީ. ޙަޤީޤަތު  1ގައި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެއްޓުމަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މަސައްކަތްކުރުމަށް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ދަތި ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް މި 

 އަހަރު ފެއްޓުން.

 340 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ިމ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާ ެވސް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ގުޅިފައި ވަނީ ކޮންޓެކްޓަރުްނނާ. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ިމހާރު މަސަކަތްކުރާ ވަރަށް ޮކންޓެކްޓަރުން އެބަ ތިބިތޯ އާިއ 

 ؟މިހާރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ިއންޑަސްޓްރީގެ ހާލަކީ ކޮަބއިތޯ

 345 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީުރ، މިއަދުގެ ުސވާުލގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން.
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  ވާހަަކދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 350ތާެއއް. މި ހުރިހާ މަސަްއކަތަީކ އާދެ! ޙަޤީޤަތުަގއި ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވީ ަވރަށް ވެސް މުހިއްުމ ނުކު

ޢުމްރާނީ ގޮތުން ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަްއ. މި މަސަްއކަތްތަަކކަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓްެރކްޓަރުްނ ބަނދަރުހެދުމުގެ ދާއިރާަގއި 

ވަރަށް މަދު. އެހެންކަމުން، ިމ ދާއިރާ އަށް އަދި ޢުމްރާނީ ގޮތުން ދެން ކުރެވޭ މަަސއްަކތްތަކުގެ ދާއިާރ އަށް ވެްސ 

ންފުނިތައް އިތުރުވުމަކީ ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތެރޭަގއި ވަަރށް ބޮޑަށް ހިމެނިގެންދަނީ، ކު

ހިމެނިފައި ވަނީ ކޮންސްޓްރެްކޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކުިރއެުރވުމަށް އެިކއެކި ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް. އާދެ! ކުރީެގ 

 355ގެ ތެޭރގައި ޕޮލިސީ ެލވެަލށް ގެނެވުނު ަބއެއް ތަފާތު 2311، 2313، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގެ ދުވަްސވަރު 

ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރ އަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިަތއް އަދިެވސް މި ވަނީ 

ދެވިފައި މިހާރު  ޙައްލުނުކުރެވިފަ. ައޅުަގނޑުެމން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، ވަރަށް ގިނަ ލުިއތަކާ އެްއޗެހި

ވަނީ. ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީންކަްނ އެބަ އޮތް މި އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިންަޑސްޓްރީގެ ކޮންޓެކްޓަރުންނަށް 

ނޑުމެން  އަރަިއގަނެިވ، އަނެއްާކވެސް ަމސައްކަތްަތއް ކުެރވޭ ގޮތަށް ަމގުފަހިެވގެންދާނެ ކަމަށް. ެއަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ކޮންސްޓްަރކްޝަން އިްނޑަސްޓްރީަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ވަރަށް ގިނަ މަސަ  360ްއކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާކަން އަުޅގަ

 ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަގުތު ނިމުނީ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް  މި ހިސާބުން މިއަދުގެ ސުވާލަށް ކަ

 365 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް އަިދވެސް އެއް ފަހަރު މަރުޙަބާދަންނަވަިއ ޝުކުރުދަންނަވަން. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 370، 2313/7ާޤނޫނު ނަންބަރު  -6.1މޭޒުން ުހށަހަޅާ ކަންކަން.  މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ -6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  62ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

މަތީން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާއެްއެގ 

ނޑައަޅާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ކުރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ރައްިޔތުންގެ މަޖި ލީހުން ކަ

އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެްއވައި ކުިރމަތިލެއްވި ފަރާތްތަުކގެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުަރްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް މައްސަަލއާ 
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 375ތްތަކުެގ ނަންފުޅުތައް މަޖިލީހަށް ގުޅޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާ

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްަމށް ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ވަނަ  62ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2313/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 380ލް ަގވަރމެންޓު އޮޯތރިޓީގެ ބޯޑަްށ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ މަދަނީ މާއްދާގެ )ރ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ަމތީން ލޯކަ

ނޑައަޅާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ  ޖަމުޢިއްޔާއެްއގެ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

. ޢިމާދު މުޙައްމަދު، 1ގެ ނަންފުޅުތައް. އިދާރާ އިން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ކުރިމަތިެލއްވި ފަރާތްތަކު 

މުޙައްމަދު، މއ. ބާބުލްައވާލީ؛ ޖަމްޢަޔަތުްއ ޞަލަފު. هللا . ޢަބްދު 2ޖޭމުގަސްދޮށުގޭ / ގދ. ޯހޑެްއދޫ؛ ހުވަދޫ އެިއޑު. 

އެސޯިސއޭޝަން ފޯ ކަލްޗަރަލް އެންޑް ސޯޝަްލ ؛ 1716. މުޙައްމަދު ޤުބާދު އަބޫބަުކރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރ.ސ0

 385. ޢަބްދުއްރަޙީމް 1. ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު / ހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ؛ ލިޔުންތެރިންެގ ގުޅުން. 2ން. ކޯޕަރޭޝަ

. ޖަޢުފަރު ރަޝީދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު 6ނާޝިދު ޢަބްދުއްލަޠީފް، ހަބަރޭވިލާ / ޅ. ނައިފަރު؛ ނައިފަރު ޖުވެނައިލް. 

ޟު، ކަނީރުމާގެ / ނ. ޅޮހި؛ ދިވެހި ޔޫތު މޫވްމަންޓު . ޙުސައިން ރިޔ7ާ' ޕޭރެންޓްސް ެއސޯސިއޭޝަން. 13960ރ.ސ

. އަޙްމަދު ޝިހާދު، 9. އިްބރާހީމް ޢިމާދު، ދޭލިޔާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި؛ ޮވއިސް އޮފް ިވމެން. 0)ދި ޔޫތު މޫވްމަންޓު(. 

ގއ. މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، މޭނާގެ /  13ބްލެސް / ހއ. ހޯރަފުށި؛ ހޯރަފުށީ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ސޮސައިޓީ. 

ނޑުހުޅުދޫ؛ 11މާމެންދޫ؛ މޯލްޑިވްސް ސިވިްލ ސަރވަންޓްސް އެސޯިސއޭަޝން.   390. ޢާމިރު ޢަލީ، ހެޕީޯކނަރ / ގއ. ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ައއިލެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓު ސޮސައިޓީ )ކިްޑސް(.   ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ނިންމަން.މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަ

 395 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.  . މަޖިލީހަށ7ްައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 400ޠީުނގެ މުސްލިމު އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފަލަސް -7.1

ނޑުމެން ފަދަ މުސްލިމުން ކަމަށް ވީހިނދު، ފަލަސްީޠނުގެ އަޚުންނާިއ އުޚްތުންނަށް  އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަކީ ައުޅގަ
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ރަހުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އަނިާޔ ކުރަމުންދާ ދިޔުމާއި، ކުށެއް ނެތް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި ޢާއްމުންނަށް އެއްެވސް 

ނެތި ައނިޔާކޮށް، އެ މީހުން މަރަމުންދާދިއުމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިާރއްޖެ އިން ޢަމަލުކުރަންވާނޭ ގޮތަކާ  އިންސާނިއްޔަުތކަމެއް

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ  122މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 405އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަކީ އަޅުަގނުޑމެން ފަދަ މުސްލިމުން ކަމަށް  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމު

ވީހިނދު، ފަލަސްޠީނުގެ އެ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ރަހުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ުކރަމުންދާދިއުމާއި ކުށެއް ނެތް 

އެ މީހުން މަރަމުންދާދިއުމާ ، ކުޑަކުދިންނާިއ އަންހެނުންނާއި ޢާއްމުނަށް އެްއވެްސ އިންސާިނއްޔަތުކަެމއް ނެތި އަނިޔާކޮށް 

ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ޢަމަލުކުރަންވާނޭ ގޮތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ 

   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު.  122ގަާވއިދުގެ 

 410 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިްނ ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއެގ ކުށް އިޞްލާުޙކުރުން. އެފަަދ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަެށއް . ކ0ުައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 415 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 420 ބަހުސް.  . އިބްތިދާޢ9ީޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ެގ ފަރާތުން، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ސަރުކާރު -9.1

ލަނުގވާ ަތކެްއޗާއި ޮހވާ ތަެކްއޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ، 0/96ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްާސގަިއ. މި  2ވަނަ އަހަުރގެ ެދވަނަ ދައުުރގެ  2312ގައި ޭބްއވުނު،  2312ޖޫން  9ކިޔުން ިއްއވާފައި ވަނީ 

ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން، އިނގުރައިދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ  425ރު އިބްރާހީމް  ފަލާޙަށް ފަލާޙް. އަޅުގަ

 ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް. 
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  އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު މިއަދު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ 

 430ލަނުގވާ ތަެކއްާޗއި ހޮވާ ތަކެްއޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  0/96ންބަރު މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ، ޤާނޫނު ނަ

ބިލެއް. އާދެ! މީގެ ކުރިްނެވސް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ގިނަ ބިލުތަކެކޭ ެއްއފަދައިން މި ބިލަކީ ވެސް 

ާޤނޫނުއަސާސީާއ؛ ޭއގެކުރިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށިއިރު އެ 

ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އެ ޤާޫނނުއަސާސީާއ ތަޢާރުޟުވާ ާޤނޫނެއް. އެހެންކަމުން، ިމއަދު 

ވަނަ ާމްއދާގައި އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  2އަޅުަގނުޑ މި ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަީކ ބުނެވިިދޔަ ޤާނޫނުެގ 

ނުޑގަ   435އި އުފެދޭ ތަކެްއޗާިއ ަކނޑަށް އެޅިގެްނ ވެިރޔަކު އެނޭގ ަތކެތި ފިަޔވައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިޞްލާޙުކުރުން. ކަ

ނޑުން ލަނުގވާ އެންމެހަިއ ތަކެއްަޗކީ ދައުލަުތގެ ތަކެްއޗޭ. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަކނޑުން ލަނގުވާ އެްއޗެްއެގ  ކަ

ކި ގޮތަކަށް ަކނަޑެއޅިފައިވާ ނަމަ، އެ ެއއްަޗާކ ވެރިފަރާތް އެނގުނު ނަމަވެސް، އެ އެްއޗަކާ މެދު އެހެން ޤާނޫނަކުން ވަ

ނަޑއެޅިަފއިާވ ގޮުތެގ މަތީންނޭ. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  7މެދު ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާނޫެނއްަގއި ކަ

ްއ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ެއއްޗެ   1އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން. މި ޤާނޫނުގެ ތިން ވަނަ މާއްދާ އާއި 

 440ހޮވަިއގެން ގެނެސްފި ނަމަ، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން ލަސްނުކޮށް ެއކަން އިޢުލާްނކުރަންވާނޭ. މިކަން ފުރަތަަމ 

އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެ ެއއްެޗއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ ެއއްެޗއް ހޯދުމަށް އެިދ 

ްއ ވާނީ ދައުލަތުގެ ެއްއޗަކަށޭ. އަދި އެ ެއއްެޗްއގެ ވެރިފަރާުތން އެ އެްއޗެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، އެ އެްއޗެ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ އެއްަޗާކ ހަވާލުނުވި ނަމަވެސް އެ އެްއޗެއް ވާނީ ދައުލަތުގެ ެއއްަޗކަށޭ. މިކަން ނިންމާނީ 

އި އެ ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނީ. އެއީ އެ އިޞްލާޙަީކ ޝަރީޢަތުންނޭ. އާދެ! މީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް ޙަީޤޤަތުގަ

 445ވަނަ މާްއދާއާ، މި ދެ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟުވޭ އެ ޤާނޫނުގެ މި ދެ  229ވަނަ މާއްދާ އާއި  220ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާ. އެހެންވެ، އެ އިޞްާލޙު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާލީ. ދެން ވީ އެންމެ އަވަހަށް، ެއންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްަގިއ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމްލަ   450ަގޑިއިުރެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއގޮތުްނ  0ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 21ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  22މިނެޓު  20ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  01ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  1ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  01މިނެޓު  13ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް  21މިނެޓު 

ސްގެ މަރުޙަލާ އަށް ފުރުޞަުތ މިނެޓު. ައޅުަގނޑު މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހު 1ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަގއްދޫހުޅުވާލަން. އަުޅގަ
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 455 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑު މިއަށް ެއްއޗެއް ދަ ންނަވާލަން ފުރުޞަަތކަށް މި އެދުނީ މި ބިލަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނާ ފުށުއަރާީތ، ދެ މާއްދާެއއް ފުުށއަރާތީ އެއަށް އިޞްލާުޙގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކަްށ ވާީތ މާ 

ނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރުން ވެސް ގިނަ ބަހުސްތަކެއް މި ކަމުަގިއ ނުކޮށް، ަވގުތުތަެކއް ބޭކާރުުނކޮށް އަުޅގަ

 460މި ކަމަށް ވިސްނަިއގެން މީެގ ވަގުތު ކުަޑކޮށްލަްއވައި ިމ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަްށ އުއްމީދުކުރަން. އެ ވާހަަކ 

 ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ވަގުަތކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

 465 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

އާދެ! އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސާއ ތަޢާރުޟުވާ ބިލުތަކާ މެދު 

ނޑަެއިޅ  ޢަމަލުކުރާނެ ނޑައެޅިަފއި ކަންނޭނގެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަ ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ކަ  470ގޮތްތަކެއް އަުޅގަ

ބިލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ މި ބިލު ނުހިމެނިކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެފަދަ ގޮތަކަްށ މި މައްސަަލ ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ނުނިމި، 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ައވަްސވާނެ ގޮަތކަށް ހިމެނިފައިވާ ބިލެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެ ވެސް ސާފުކޮށްލާ  ފައި އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ޯހދުމަށް ޓަކައި ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ނިޒާމީ 

 މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ނަގަން.

 475 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެީވ ނިޒާީމ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަންެޖހެނީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ ގޮތުަގއި ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ އާދެ! ދެންމެ ނެން

މަތިން ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތޭ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ހުަގިއ އެ ބިަލކަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ބަހުސް ނިިމގެންދާނެ. ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަތީމަ އެ ހިސާބުން މަޖިލީ

 480 އަށް. ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު ޢިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ
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ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މި ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުާވ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް . އަުޅގަ

ޤާނޫނަކަށް ވާތީވެ ވީހާ ައވަަހކަށް މިކަން ނިންމާލަން ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އެ 

 485  އީސް.ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. ުޝކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެމަނަފުށީ ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފުރުަޞތު ދޫކޮށްލައިފި. ޙުސައިނަ ސަޢުދު މެންބަރުިޢއްޒަތްެތރި  ާދއިރާގެ ވިލިނގިލީ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ

 490 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަ ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު ުފރުޞަތަށް މި އެދުނީ މި ޤާނޫނުގައި ގެނެވިަފއި ހުިރ  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ އެްއޗެއް ވެރިފަރާތުން އެ އެްއޗަކާ ހަވާލުނުެވއްޖެ ނަމަ  1އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު، މި އޮތީ 

ނޑު ހިތުަގިއ އެ ވާނީ ސަރުކާުރގެ ނޫިނއްާޔ ޝަރީ ނޑައަާޅ ގޮެތއްެގ މަތީން ނިންމޭ ނިންމުމަކަށޭ. ދެން އަުޅގަ ޢަތުން ކަ

ނޑުމެން ަކނުޑން ނަގާ މިފަދަ ބާވަތްތައް  1އުފެދޭ ސުވާލަކީ   495އަހަރުދުވަސް ތެރޭަގއި މި  1އަހަރު ެތރޭގައި އަުޅގަ

ހިނަގއިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ ގެންގުޅެްނެވއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އެއީ ފުޭދވަރެްއގެ ގިަނ ޚަރަދުތަކެއް ވެސް 

ނުޑގެ ެއއްެޗކޭ.  1ކަންތައްތަުކގައި އެންމެ ފަހުން  އަހަރު ތެރޭގައި މިސާލަކަށް ވެރިފަރާތުން އައިސް މި ބުނަނީ އަޅުގަ

 ބުނާއިރަށް ދެން މީތި ެއ މީހާއާ ހަވާުލކުރާއިރު ަދއުލަތުން ކުރެވިފަިއ ހުރި ޚަރަދުތަާކއި މި ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭަގއި

ނޑު ވެްސ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ބިލަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްާކިއރު ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 500އެދެނީ އެހެން މެންބަރުން ވެސް އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން މިހެން ހިރަފުސްއަރާފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް އަޅުަގނޑުމެން 

އް ގެންނަން ހުިރ ކަންތައް އިތުރު ބަހުސަާކ ނުލައި ކުިރއަށް ގެންގޮްސ، އުވާލުމަށް ަޓކަިއ ނޫނީ ކުދިުކދި ބަދަލުތަ

 އަޅުަގނޑުމެން ައސްލު މަސަްއކަތަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 505ޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އެއްވެސް އިތުރު ޢިއް

އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާތީ މި ބިލުގެ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އަޅުަގނޑު ގަސްތުކުރަން. އާދެ! އެގޮތުްނ 

ށް ފަހުބަސް ފަލާޙަ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ އިނގުަރއިދޫއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ޅުވުމަށް.ވިދާ

 

 510  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ
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ނޑު ކުރިންެވސް ދެންނެިވ ފަދައިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ ައޅުގަ

ޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ލަންުގވާ ތަކެއްާޗއި ހޮވާ ތަކެްއޗާ ބެހޭ މި ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޙަ 96/0

އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް ކުަޑކުަޑ އިޞްލާޙެއް. ީމގައި ހަމަެއކަނި އިޞްލާޙުކުެރވިފަިއވާ ދެ މާއްދާ އަކީ، ހަމައެކަިނ 

ސަރުކާރުެގ މައްޗަޭށ ޤާނޫނު ނަންބަރު؛ ކުރީެގ ެއ ޤާނޫނުަގއި ސަުރކާރޭ ދެންނެވިފަިއާވ ތަން ދައުލަތަށް ހަމައެކަނި 

 515ދަލުވެގެން ައިއއައުން. އިުތރު އެްއވެސް ތަނެއް ީމގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި އިޞްލާޙުކުެރިވފައެއް ނުޭވ. އެހެންވީާމ، ބަ

އަޅުަގނޑު އެދެނީ ދިގު ބަހުސަކާނުލައި މި ބަހުސްގެ ވަުގތު ކުރުވެގެންދިޔުމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު 

އަވަހަކަށް މި ޤާނޫަނށް މި އިޞްލާޙުގެެނވިގެްނ، ާފސްެވގެންދިޔުމަކީ ކޮންމެހެން ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އެހެންވީމާ، ވީއެންމެ 

 މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 520  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނގުަރއިދޫއިާކރުގެ ފަރާތުން، ސަރު 9.1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން ެއޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ލަނުގވާ ތަެކއްާޗއި ހޮާވ  96/0ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ އިބްތިާދޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މިއަދުގެ ވޯޓުަނގާ ަވގުުތގައި

މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް 

 525ދެންނެވުން އޮންނާނެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާނަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ 

ަރއީސް ހުޅުެހންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު

ދަޢުވަތުއެރުވުމަށް. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( `. ިމއަދުެގ އެޖެންޑާ އަިއޓަމުަގއި ދެްނ އޮތް ނަންބަރަށް ކުރިއަށް 

ނަ ކޮމިޓީތައް ހިނގަމުން އެަބ ދިޔުމުގެ ކުީރަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގި 

ދޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ ހެނދުނު ދަންފަޅީއްސުރެ ފެށިގެން. އެންވީމާ، އެޖެންޑާ ައިއޓަމުގައި ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 530 ނުވަތަ މައްސަަލއަކަށް ވާހަކަުފޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑިއގަންނަާވފައިވާ ަބއެްއ ބޭފުޅުން މި ަތނުގައި ާހޒިރުަވޑަިއގެން ނެތި

ބައެއް ފަހަރު އެބަ ދޭ. އެެހންވުމުން، އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލުމުން އެ ބޭބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަޑައިގަންަނވާ. 

ވިޔަސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކެތްތެރިކަމާ  ބޭފުޅުން ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމުަގއި ތިއެހެންވީމާ، ަވގުތު ކުޑަކޮށް 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑުއްޔާ މަޖިލީއްޖެ އެީކގައި މި ފުރުޞަތު ލިބި   ހުގެ މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުަގއި އަުޅގަ

 އުެޅނީ.  ކަުމގައި މި . އަުޅަގނޑުމެން އެހަވެގެންދާނޭތަން ފަސޭ

ނޑުމެން ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން މި ދަނީ  އާދެ! މިއަދުގެ -9.2  535 9.2އެޖެންޑާ އައިޓަމުަގއި މިހާރު އަޅުގަ

ތައް ފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބަެއއް ޤާނޫނުން، ވިލުސަރުކާރުގެ ފަރާތު

 2312ބޭްއވުނު  އިގަ 2312ޖޫން  17އިްއވާފައި ވާނީ ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލު . މ2312ި މުގެ ބިލުކުރުއިޞްލާޙު
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 ،ދެއްވުމަށް ާދދި އަވަހަށް އެ މަނިކުފާނުހުށަހަޅައި ބިލު ވަނަ ޖަލްާސަގއި. މި  ވަނަ އަހަުރގެ  ދެވަަނ ދައުުރގެ ތިން

ކަމަށް  މާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މިއެހެްނވީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބަ ވަަޑއިގަންަނވާ. 

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ދެްއވުމަށް  540އްޔާ. މިހާރު ޝުކުރި ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(އެިދ ދަންނަވާލަން. ) ކުޑަކޮްށ އަުޅގަ

އަރުވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

ެދއްވާީނ ބިލު މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި . މ2312ި ތައް އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ބިލުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަބއެްއ ޤާނޫނު

ތެރި މެންބަރު ބިލު އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ޢިއްޒަތްވިލުުފށީ ދާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ދިނުމަށް ދަންނަވަން.ހުށަހަޅައި

 545 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީ މި ،ގައި މި ސުރުޚީގެ ދަށު ދެ، ބައެއް ޤާނޫނުތަްއ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

އަޅުަގނޑު ކުިރަޔށް ގެންދަން. އާދެ! އެހެންަނމަވެސް، ދެންމެ ރިޔާސަތުން  ބިލު ކަމަށް ވާނަަމ މި ރަނގަޅު ބިލު

ނޑު އެހެން މި ބިލުތޯ  ގޮތަށް. މި އޮންަނނީ މި ދެންނެވީ. މީގެ ސުރުޚީގައި މި ވިދާޅުވި އެްއޗަކާ ގުިޅގެން ައޅުގަ

 550. އެ ރަނގަޅު ނުވާތީވެބިލުގެ ސުރުީޚާއ ދިމާ ގޮާތއި މި އްޔާ ރިާޔސަތުން ވިދާުޅވިމިއަދު އޮތީ އަެނއްކާ؟ އެހެްނވެއްޖެ 

ނޑު ދާނަން. ގޯކަމަށް ވެއްޖެ    ހިއްޔާ އިރުޮކޅަކުން ހުއްޓުަވއިލާ، ަބއްލަަވިއލައްވާފަ. އާދެ...އްޔާ ކުިރޔަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!  )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( މެ މިނެޓެއް ދެއްވުން އެދެން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ކުޑަުކޑަ އެން

 555ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ

ވިްއޔާ  ނަގޅު ގޮތް ކަމަށް ވަނީއެއީ ރަ، 2312ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ބިލު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަބެއއް 

ވޭ.  ވާނެ ެއއްަޗކަށްހުށަހެޅިގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލަކީ އޭގެ ހަމަ މުޠްލަޤަށް އެ އޮތް ގޮތަށް އެއީ. 

ނޑަްށ ޭއގައި މާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ނުވަތަ އެހެންވީ  ީހވަނީ ދެ އޮޅުެމއް އަރާފައި އޮތިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް  އަުޅގަ

 .ހެންއިގެން ކުރިޔަށް ަވޑަިއގަތީމަ ރަނގަުޅވާނެފަރާތުން މީތި ރަނގަޅުވެއްޖެްއޔާ ބިލަ

 560 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤާނޫނު ސަރުކާރުން  މި ،2312 ބިލު ކުރުމުގެ މިސް. ބަެއއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން  2332/37ޅި ސަބަބަކީ، ސަުރކާުރން ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ ހުށަހެ

 6ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  އެ، ކުރަން ފަށާތާމަތިން ޢަމަލު ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 110ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
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 565ވާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ތަޢާރުޟުމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޢަ

ން، . އެހެންކަމުަހވާލުކުެރވިފަ ވަނީ ޒިންމާއެއް ެގ އޮފީހާކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުކޮށް އިޞްާލޙުޤާނޫނުތައް ފާހަގަ

ޅޭތީވެ މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަްށ އު ތަޢާރުޟު ވަރަށް ގިނަ ާޤނޫނުތަކެއްަގއިކުރުމަށް ޓަކައި މިދެންނެވި މަޤްޞަދު ހާސިލު

މި  71/32، ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅީ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން

ގެ 2332/31ޤާނޫނާ އަދި  ގެ މި 90/21ޤާނޫނާއި  90/23ޤާނޫނާއި ގެ 96/30ޤާނޫާނ އަދި ގެ 96/37ޤާނޫނާ އަދި 

 570އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަން ން ާވ ބަެއއް ކަންަތއްތަްއ ހުރުމާ ގުިޅގެ ރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކަކާ ތަޢާރުޟުވަމިހެން  ޤާނޫނާ،

ޭޖގަިއ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އައުމާ ގުިޅގެން ދިވެހިރާއް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުންމި ޖެހިވަޑައިގަތީ. އާދެ! އިާދރީ ދާއިރާތައް 

ގިނަ ފަރާތްތަކުެގ  އް ވުރެނުގެ މިލްކްވެރިކަމާ މެދުަގއި ެއއް ފަރާތަވެސް ތަންތަހުރި ބިންތަކާއި ފަރުތަކާ އަދި މި ނޫން

އޮތް އެކި ޤާނޫނުތަކުން. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ހެދިގެން އަންނައިުރގަިއ  ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަބަސް

 މަ އަދި އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ނޫންނަ ،ޖެހޭނީ އެއް ފަރާތަކަށްވެސް ހުންނަން  ގޮތުގަިއ ބިންތައް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ

 575ދެންނެވި ގޮތަށް  މި ން ލިބޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސްވެރިކަކަށް އެ ޤާނޫނުގެ މިލްކުޖެހޭނީ އެއް ފަރާތަވެސް ހުންނަން

ިވސްނާފައި އޮތީ. މަށް ޓަކަިއ މި ބަދަލުތައް ގެަނއުމަށް ސަރުކާރުން ތައް ފިލުތަޢާރުޟުތަކެއް އުޅޭތީެވ ެއ ތަޢާރުޟު

 ބިމާ  ،ދައްާކއިރު ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނނުގައި މިހާރުވެްސ ބަެއއް ަކންތައްތައް އޮތް ގޮތުންލާމަރުކަޒީ ޤަނޫނުެގ ާވހަކަދެ! އާ

ނޑުމެން  ބެހޭ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެންނަޖެހޭކަން އެއީ އަުޅގަ

ތަާކއި ސިީޓ ސިލުވެރިކަން ާލމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންލްކުދު ބިމުގެ މިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިއަ

 580ބެހޭ ޤާނޫނުން  ހަމަ ބިމާ ،ތަކަށް ލިބޭއިރުަގއިކައުންސިލުތަކަށް އަދި އެހެން ނަންނަމުގައި ހުރި ަކުއންސިލު

ހުރި. ިމ  ެކއް ލިބިފައި އެބަމިނިސްޓްރީ އަށް ބާރުތަ ރުންގެ މަޖިލީހަށް އަދި ހައުިސންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ވަޒީ 

ނުޑމެންނަށް އެއްދިމާލަކުން  ކުރެވެންޖެހޭނެ މައްސަލަެއއް. މިކަން މިގޮތަށް ނުކުރުމުން ޙައްލު ކަންތައްތަކަީކ މިީއ އަުޅގަ

ހުރި. މިހާރުވެސް ރާއްޖެތެރޭގެ ތަންތަނުަގއި ހުރި ބައެއް ބިންތަކުެގ  ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ މައްަސލަތައް އެބަ

ދޭ. އަދި ޚާއްޞަ  ވެފަިއވާ މައްަސލައަކަށް މި މައްސަލަ ވެގެން އެބަޙައްލުުކރަން އުނދަގޫއް ވަރަށް މައްސަލަތަ

 585އިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާާރކާ ދެކޮޅު ަކއުންސިލުންގެ ެމންބަރުން ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ގޮތެްއގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެ 

ނޑަެއޅިގެން ޖެއްސުން ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތަ ދެންނެވި ބައެއް  ީމހުން މި މުގެ ގޮތުން ވެސް އެުކރުށް ހަމަ ކަ

ތަކުން ކަންަތއްތަްއ ކުރަމުންދާކަން އެއީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެކަން ެއގޮތަްށ އުންސިލުކަ

ބަހިފައި އޮތީަމ  އް ބާރުތައް ގިނަ ފަާރތަ ޤާނޫނުަގއި އެއް ފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ހޭ ސަބަބަކީ އެއް ޤާޫނނަށް ވުރެވާންޖެ

ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރުގައި ިމއީ އި ތަުނގަ މައްސަލަެއއް. އެހެްނީވމާ، ކުރިއަށް އޮތް ދިމާވާ

 590ވަރަށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް. ައދި މިހާރ ވެސް ލާމަރުގަޒީ ޤާނޫނަށް ފުދޭވަރެއްގެ ގިަނ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ،ާވކަންޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނެސްފައިވަނަ ރައް 17ތަކެއް އިޞްލާޙު ެއވެސް އަުޅގަ
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ކުގެ ާޤނޫނު މަޖިލީހަށް އައި ފަހުން ނިމިގެންދިޔައިރުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަ ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް  17ޙަޤީޤަތެއް. 

ދެންނެވި ސަބަބުތަްއ ޭއަގއި އޮތުާމ  ނަށް ނާނަން. އެީއ މިތަ ކުރަން އިޞްލާެޙއް މިޙުހަފްތާއެއް ނުދާނެ ޤާނޫނު ިއޞްލާ

ނޑުމެން ޓަކައި މިއަދު އްުލކުރުމަށް. އެ މައްސަލަަތއް ޙަގުިޅގެން ދިމާވި މައްސަލަަތއް އޮތީ  މި ނަށްވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަުލގަނެއްާކ ޖެހިފައަ  595ށް ބަދަލެއް އި ވެްސ އަުޅގަ

ދެންނެވި ބާރުތައް  ސް ައދި މިޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލެްއ ގެނަިއކަމުަގއި ވިޔަ  އެހެން ،ކަމުަގއި ވާނަމަވެސް ގެންނަ

ދެންނެވި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި  ންނަ ބިލެއް ކަމުގައި ވީނަަމވެސް މިއުނިކުރެވޭ ގޮތަށް އެހެން ނަމެއްަގއި އަ

އާއި ޤައުމީ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ާއއި އިްޖތިމާޢީ ކޮމިޓީ ،ޖެހޭ. އެހެންކަމުންރަންަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ރިާޢޔަތްކުއަޅު

ކާ ދޭތެރޭގަިއ ފުންކޮށް ކުރަްއާވއިރުަގއި ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި ަކންތަމިޓީން ވެސް ބިލުތައް ދިރާސާސަލާމަތުގެ ކޮ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަންކަ ޖެހޭވިސްނަން  600 ހުރިހާ ދިމާލެއް ނުބަލާ ކަމަށް  . އެއީ ައޅުގަ

ކަީށގެންވާ ކަމެއް. އަުއ ވުމަީކ އެަވންޏާ މައްސަލަ ކުރިމަތި އްޔާ ހުރިހާ ދިމާލަކުން މިކަން ނުކުރާ ކަމަށްވެއްޖެ 

ހުރި. މިއަާދ ައއުމާ ގުިޅެގން އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަާޢރަޟުވާ ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫތައް ވެސް އެބަ އަސާސީ ޤާނޫނު

ހަމަ ، ގެ ދަށުން ުކޑަ މުއްދަތެއް ދީގެންއިދެއް ގަވާ އޭގެ ބެލެނިެވރިކަން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ  ރުހަމައަށް އައިއި

ނޑުެމން މިއިތުރުމުއްދަުތ އަހަރަކުން އަހަރަކުން  ނޑުމެން ކުރަމުން އަުޅގަ ނިމުމެއް  ގެންދަނީ. މިކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

 605 ،ަގއި ބުނެަފއި ނެތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ތަކުންކަން ޤާނޫނުއަސާސީމިކަން ުކރަންޖެހެނީ ކޮން ފަރާޖެހޭ އެބަ. ގެންނަން

އުފައްދާފަިއ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލު  އެ ،ތޯނާއިބު ބަންޑާރަ ،މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުންތޯ

ކުރައްވަންޖެހޭ އެބަ.  ވެސް މިކަން ިއގެންތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އިސްނަންގަވަ ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔި ދޫކޮށްލާ ވަރަށް

ނޑު މި މަސްދުަވހަށް. ދިނީމަ އަނެއްކާވެްސ  6ެއއް އަހަރަށް ނޫނީ  ދެނީ މީގެ ބެލެނިވެރިކަން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބައަހަރުވީމާ އަނެްއކާެވސް އިުތރުކުރަން.  ޖެހޭ މިހެން ތަޢާރަޟުވާ ޤާނޫނުތައް  އޭގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަ

 610ންނަ ބަދަލުތަްއ ގުިޅގެން މި އަ ގޮތަށް މަސައްަކތްކުރާއިުރގައި ޤާނޫނުތަކާ ނިންމަން. ދެން ހަމަ މިށް މިހާރުން މިހާރަ

ލް ޖެނެރަލްގެ އެހީެތރިކަން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ކައުންސެ ގެނައުމަށް

ިއ ކުރިއަށް ގެންދާއިުރގަ ދިމާވާ ކަންތައްތަުކގައި ކޮމިޓީތައްމިހެން މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވޭ އެބަ. ބައެއް ކޮމިޓީތަުކގައި 

 ،ކަމުންއި ެވސް މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ފަރުވާކުޑަ ވެސް ކޮމިޓީަތކަށް ލިބެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގަ

ނޑު ިމއަ ކަމަނާ އެ ނޫންނަމަ އެ ދު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. ކަްނތައްތަކަށް ސީިރއަސްކޮށް އެަކން ނުދެކޭކަން އަުޅގަ

 615ލް ޖެނެރަލްެގ މަޝްވަރާ ހޯދަން ލިޔުނު ގޮތުން ކައުންސެ ކުާރއިރު ބިލާ ބެހޭއެއީ ަބއެއް ކޮމިޓީަތކުަގއި މަސައްކަތް

ެއ  ކަމެއް. އެކަމަކު ނުދެއްވާ އެަތއް ދުވަހަުކ އެބަ ހުންނަވާ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމަނާ އެއަށް ޖަވާބު ނަމަވެސް އެ

ނުޑމެންނަށް ކޮމިޓީތަކުގެ ޔާފައިނުލިބޭތީއޭ ކި ވެސް ނޯވޭ. މިހާރު ސަރުކާރު ނުނިންމާ ތިބޭކަށެއް  ކަތްމަސއް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ވާނެ މިހާރުވެސް އެ ކޮމިޓީމަސްއޫ ހުރި ިއއްސަ އަށް އަ ލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

 ..ދަން ފޮނުވާފަ. އެހެންނަމަވެސް.ނާގެ ލަފަެއއް ހޯކަމަ ސަލަަތކާ ބެހޭ ގޮުތން އެބައެއް މައް

 620 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ  ،އޮީތ ސަރުކާތުގެ ފަރާތުން ގައި މި 9.2 އަޅުަގނޑުމެން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނަޑއެިޅގެން ބިލާ ބެހޭ . އެކަމަށް ަވކިބިލުގެ ވާހަކަ ހީވަނީ މައުޟޫޢު ތެރޭގަިއ ދެން އަޅުަގނޑަށް ގޮތުން އޮތީ.  ކަ

 މަފުޅުކޮށް ދަންނަވާލީ. ހީވެގެން ހަމަ ހަނދު ޖެހޭހެންކުޑަކޮށް ވަަޑއިގަންަނވަން

 625 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރި ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަިއގެްނ މަޖިލީހުން މިކަން ކުރާއިރު ހަމައިގަިއ ހުންނަ ،ދާއިރު ހަމަ މީގެތެރޭގަިއ؛ މި ޤާނޫނު ތަޢާރަޟުވެގެން

މު ގޮެތއްަގިއ ވާބުދެްއވިްއޔާ ރަނގަުޅވާނެ. ޢާއްއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރިޔާސަުތން ވެސް ައޑުައއްަސވާފައި މިއަށް ޖަ

ކަމަށް މަޖިލީހުގެ  ކުެރވޭ ކަެމއް ނޫންމަކީ ރިާޔސަތުަގިއ އިންނަ މީހަކަށް އަްށ ޖަވާބުދެްއވު މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކަ 

 630، ދާއިރު ބުނަނީ ޤާނޫނާ ތަޢާރަޟުވެގެން ޮއވޭ. މި ވަނަ މާއްާދގަިއ އެބަ 0ިއ ވަނަ މާއްާދ އާ 2ގަާވއިދުެގ 

ޔަތެކޭ އެއީ. ެއ ލިއްމަސްއޫ. އޭނައަށް ހުރޭ ކައުންެސލް ޖެނެރަލެއް ލާފަ މަޖިލީހުގައި އެބަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު

ލަފައެއް  ގެކޮމިޓީން ކަުއންސެލް ޖެނެރަލްހޯދުމަށް ޓަކައި އް މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރަްނޖެހޭނެއޭ. އެ މަޢުލޫމާތުތަ

ދާނެ. ކޮބައިތޯ މިއަދުެގ އްލުެވގެންދެންނެވި މައސަލަތައް ޙަ ވަންޏާ މި މަށްދީމާ އެވެސް ލަސްނުކޮށް އައިއްސި ކަހޯ

އުޅޭ  ދިމާވެގެން މި ލަތަްއ ޙައްުލުކރަން؛މައްސަ ެދންނެވި ކީ މިމައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ކަމަކީ؟ މިއަދުގެ މައުޟޫޢަ 

 635ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ަވކި އަންހެން ކުއްޖަކަްށ ވާީތވެ،  އްުލކުރާ ވާހަކަ މި ޙަމަްއސަލަތައް ތަކާ ތަޢާރަޟުވާ ޤާނޫނު

 ކަންތައް ކުރުުމގެ ބަދަުލގައި  ަޓކައި ިރާޔސަތުގަިއ އިންަނވަިއގެން ތި ދިނުމަށްއަްށ ރުހުމެއް އޮތްކަން ދައްކައި އޭނަ

 ...މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 640މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމުން،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެ

އެުރވީ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުބިލެއް 

 ވަން. ދިއުމަށް ދަންނަގެން

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރި ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 645މި  ވަނަ މާއްދާ ބައްލަވާށޭ 2 އާއި ވަނަ މާއްދާ 0ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ ިއ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަާވއިރުގަ 

 ކަމަށް އެބަ  ކަމެއް ނުވާނެގެންމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޮށްކަންތައްތަުކގައި ބަިއވެިރވު  ގެސްތަނުގެ ބަހު . މިދަންނަވަނީ

ނޑަެއޅިގެން ބުނެފަ  ދަންނަވަީނ ޤާނޫނުތަކެއް ތަޢާރަޟުެވެގންދާއިރުގައި މި ތަޢާރަޟު . އަޅުަގނޑު މިއޮތް ކަ

ތައް ތަނަށް އަންނަ މައްސަލަ ބަންޑާރަ ނާއިބަށްތޯ. މި ،ިލއްޔަތު ޮއތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްތޯވުމުގެ މަސްއޫފިލު

ނޑުމެން ެއބަ ތިބީމޭ މީހަކު މި މަށްކަްށ ލިބެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނު މަ ކޮމިޓީތަ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ތަނަށް  ޓަކައި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ  650ފީހުެގ ފަރާތުްނ ނާއިބުެގ އޮ އަދި ބަންޑާރަ  ނޭ،ެވސް ލިބިގެން ފަރާތުން ލިބޭ ކަންތައްތައް  . އެހެންވީމާ، އެކަ

ވާން ހުރި މައްސަލަތަކަްށ އޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަޢާރަޟުފާ ލިބުނީމަދެންނެވި ޤާނޫނީ ލަ ތަކަށް މިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

މި ބިލަކީ ޤާނޫނާ ތަޢާރަޟުވާ މައްސަލަތައް  ކަމެއް؟ އޮތްތޯ އޮޅުމެއް އޮތް ެދވޭނީ. މީގައި އެބަޙައްލުގެނެސް

ނޑުމެން އަލަކަށް ނޫްނ އަޅު  ނުދޭ. ފޮނުވި ބިލު. މި ބިލުގެ މަުއޟޫޢިން ބޭރަކަށެއް ޓަަކއި ސަރުކާރު  އްލުކުރުމަށްޙަ ގަ

އަސާސީ ދަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ؛ މި ފެހި ޤާނޫނު އުޅެނީ. ދެވަނަ ދައުރު މިހާރު އަދާުކރަމުން މި ތަނަށް އައިސް މިމި 

 655ދައްކަނީ. އަލަށް ވާހަކަ އްޔަތުން މިައދު މިއި ވެސް ުއޅުނު މީހެއްގެ ހައިސި ކުރުމުގެ މަސައްކަުތގަނގައި އިޞްލާޙު މިތާ

ން މިއަދު މަސައްކަތް މި ކުރަނީކީ. އެހެންވީމާ، މިކަްނ ދޭކަށް ނޫމީހަކު ބުނީމަ ބިލެއް ހުށަހަޅައި ،ސްތަނަށް އައި މި

ައއިނުއަޅަންޖެހޭ މީހަކު ، ނާޅާ ވެްސ ައއިނު އިރުަގއި ައޅުަގޑުމެން ކޮްނމެ ކަމެއްމިކަން ޙައްުލުކރާ ކުރާއިުރގަިއ،

ނެ. ައއިނު އްލެއް ނުވާކަމަށް ވަންޏާ މަްއސަލަ ޙަ ކުރާއްކަތްހިސާބަށް ބަލައިގެން މަސަ އަށް ފެންނަ ނާޅާ އޭނައައިނު

ނޑުމެން  ހިސާބުން ވުރެ ދުރު ބަލާފައި އެ އަށް ފެންނަ ވަރަށް އަޅަިއގެން އޭނައަޅަންޖެހޭ މީހަކު ވިޔަސް އަިއނު އަޅުގަ

 660ދުވަހަށް މަސް ތިން ،ށްދުވަހަކަަމކީ ހަ މަސް  ކުރާމި އްލުވާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަަރކު ބެލީމަ މައްސަލަ ޙަ

. އެހެން އެކަން ކޮށްފިްއާޔ  ދެނީ. އެހެން އެކަން ނުކުެރވޭނޭ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ބެލެނިވެރިކަން މި ޤާނޫނުތަކަށް

ނޑުމެން ބަލަމާ މިކަން ނިމުމަކަށް ބޭފުޅުންނަށް  ގައި ތިވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހު 17ހިނާގ ނާންނާނެ. އަުޅގަ

ން ދިނީ. އޭެގ ބަދަލުގަިއ ދެންނެވި ގޮތަށް ބެލެިނވެރިކަ  ވާނެ ކިަތއް ފަހަރަށްކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ިގވަަޑއިގަންނަ އެނ

ހިނގާށޭ. މި ަގނޑުމެން ގެންނަމާހިނގާށޭ. ޭއތި ބާޠިލުކުރަމާޅުއްލެއް އަޤާނޫނުތަކަށް ޙައްލެއް، ދާއިމީ ޙަވާ ތަޢާރަޟު

 665 ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި  ،ވޭެއކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ސަރުކާރުން އައިސް އުފަލާ

ނޑު ކުރިން މި ކަމެއް ނުވާނެމިކަން މިގޮތަށް ނުކޮށެއް  އޮތީ. ބައެއް ޤާނޫނުތައް ބާޠިލުކުރަްއވައިފި. . ދެން އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް ޤާނޫނީ  ތަކަށާއިކީ މަޖީލީހުގެ ކޮމިޓީ ައީކ، މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލަ އުޅުނު ވާހަކަދަންނަވަން

ވަންޏާ  ެއކަން ނުކުރާ ކަމަށް ،ވަންޏާ ނުކުރެވޭ ކަމަށްމީހެއްެގ މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާ ދެއްވަން ހުންނަ ބޭފުޅެއް. އެލަފާ

ނ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީތަކުގެ ޑުމެންނަށް ދަތިޭވ އެބަ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ކުރިައށް ގެންދަން ދަތިވާނެ. އެކަްނ އަުޅގަ

 670 .. .ަޓކައި ނޫންނަމަ ވާހަކަ މިތާ ދެއްކުމަކީ މިއަދު ރައްޔިތުން ރެކޯޑަށް ނުކުރަްއވާީތވެ. އެތު އަދާމަސްއޫލިއްޔަ

 



26 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭ ވާހަކަެއއް ޖެއިުރގައި ިރޔާސަތުްނ ދަންނަވަންދާޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަ

ސްގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ޮގތަކުން ނޫން. ރައްޔިތުންގެ އި ެވސް ބަހުެގންދަނީ. ފަހަރެއްގަ މުން މިއަޅުަގނޑު ަދއްކަ

ނަޑއެޅިގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ކުރަން އަްނގާފައި ޮއންނަ ކަންތައްތަުކގެ ތެ  675ރޭަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކަ

ކަންކަން ކުރުމުގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ  ނީ. އެތް މި ކުރަމަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހަމަމަގުން ގެންދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ

ނޑު އެަކން ކުސަތުަގއި ިއނދެގެން ެއއްގޮަތކަށްމަޖިލީހުގެ ރިޔާ ރާނެ ވާަހކަ ވަރަށް ެވސް ފަސްނުޖެހި އަޅުގަ

ތަކަށް ކޮމިޓީ ހިސާބުން މަޖިލީހުގެއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާކަމާެއކީަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއިޚްލާޞްތެރި

ތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އައި ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާަނން. އިޖް

 680ރު އަސްމާ ރަޝީދު އަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަ އެ ކޮމިޓީ ،މަދު ނަޝީދުގެ ބަދަލުގައި ބަރު މުޙައްމެން

ްނގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައި ާވތީ، ރައްޔިތުން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސަވައިެދއްވު

ތިޔާޒު ކޮމިޓީގަިއ ކުރަން. އަދި އިމްގޮތަށް އިޢުލާން ގޮތުގެ މަތިން އެކަްނ އެ ގެ )ނ( ގައި ވ29.2ާގަާވއިދުގެ 

 އަށް ކުޅުދުއްފުށީ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީދުދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީގަންނަވާ މާފަންނު މެދު ހިމެނިވަޑައި 

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމް

 685 މަތިން އެކަން ެއގޮތަށް ގޮތުެގ  ގެ )ނ( ގައި ވ29.2ާންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ވާފައި ވާތީ، ރަްއޔިތުއްފޮނު

ނޑު ިމހާރު މިއިޢުލާން ވިލުފުށީ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރަން. އަުޅގަ

މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމާ ބެހޭ ، 2312އިވާ ަބއެްއ ޤާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއާވފަ ރިޔާޟު

 20ންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިސކު 2 މިނެޓު 01ގަޑި  1. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގޮތް ވާފައި ގޮތުން ޕާޓީތަކުގެ ަވގުތުތައް ަކނޑަެއޅި

ސިކުންތު.  01މިނެޓު  13. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސިކުންތު 21 މިނެޓު 21ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސިކުން 22 މިނެޓު

 690މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް . ޢިްއޒަތްތެރި މިނެޓު 1ަބތްނުވާ ށް ނިސްކައަ މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީ 1ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ނޑުއެދި މުޙައްމަދު އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަޅަގަ

 މަނިކަށް.އަމީތު އަޙްމަދު

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 695ރަޝީދު މި  . އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް ުމހިއްކުރުުމގެ ބިލަކީ އަޅު ލާޙުހުށަހެޅުއްވި ަބއެއް ޤާނޫނުަތްއ އިޞް  މަނިކުފާނު  މު ބިލެއް. އެ ގަ

ަގއި ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫުނ ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުިއން އަުޅގަވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދަިއން މި ބިލުގެ ޛަރީާޢ 

ހަމަެއއާެއީކަގއި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،  ކަމެއް ލިބިގެންދާނެ. ފަސޭހަޓަކަިއ ެވްސ ވަރަށް ޮބޑު ލުއި ކުރުމަށްތަންފީޛު
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ނޑުމެ ންނަށް ވަރަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކއުންސިލުތައް އުފެިދގެންދިޔުމަށްފަހުގައި ޙަޤީޤަުތަގއި އަުޅގަ

 700ގިނަ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިަވމުންދިޔަ. އޭގެތެެރއިން ދިމާިވ؛ ހަމަ ދިމާވަމުންދިޔަ މައްސަލަތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ، 

އެހެން ބައެއް ޤާނޫނުތަކުން ލިބެމުންދިޔަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެހެން ބައެްއ ޤާނޫނުތަކާއި މި ޤާނޫނުެގ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫ ލުތަާކ ތަޢާރަޟުވުމުެގ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ަބއެްއ މައްސަލަތައް. އަދި ާޚްއަޞ ކަ

ގޮތެްއގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ބޭނުންކުުރމުގައި މި ގެންގުޅެންޖެހޭ ުއސޫލުތައް ަކއުންސިލުތަކަްށ 

ފައި އޮންނަ ުއސޫލުތަކާއި އެހެން ބަެއއް ރަނގަޅަށް ފަހުމްވެފައިނެތުމާ، އަދި ސަރުކާރުގެ ތެެރިއން ހަމަޖެހި 

 705ޤާނޫނުތަކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަ ުއސޫލުތަކާިއ ކަްނތަކުގެ ތެެރއިން މި ކަްނކަން ކުރުމަށް ަކއުންސިލުތަކުްނ 

ނޑުމެންނަށް ކުިރމަތިވެގެންދިޔަ. އެހެންކަމުން،  ދެކޮޅުހަދަމުންދިޔުމާ، މިފަދަ ވަރަށް ތަފާތު މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި ހުރި  110ޙަޤީޤަތުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑު  ކަންތައްތަކާ ތަޢާރަުޟވާ އެެހން ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިޞްާލޙުކުރުމަށް ޓަކައި މި ލިިބގެްނދިޔަ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ވަަރށް ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. ދެކޭގޮުތގައި މީ ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުޞަތެއް. އެ ހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި   710އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނު އަދި ކޮމިޓީ އަށް ގެންޮގްސގެން މީެގއިތުރަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ މާއްދާތަކެއް ހުންނާނެ.  އެހެން ބައެއް ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކޮށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ފަުރވާތެރިކަމާ އެީކގަިއ މި މަްއސަލަ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމަްށ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން އުފެދިގެންދިޔަ ކައުންސިލުތައް ހިނގަިއގަުތމުގައި އަިދވެސް ވަރަށް ބޮޑު 

ޭއގެތެރޭަގއި ެއއް ަދއްަޗކަށް ވެގެން ިމ ދަނީ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެިރނުވުމާ އަދި އެހެން ބަެއްއ ދަތިތައް އެބަ ހުރި. 

 715ޤާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރިން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ މާއްދާތައް އަތުރާެލިވފައި ހުރި ގޮތުން ނުވަތަ 

ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި އުފެދިގެންދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މާއްދާތަކުަގއި އެ ބުނާ ބުނުންތަކުގެ

ކައުންސިލުތަްއ ހިންގުމުަގއި ކުރިމަތިވެގެންދާ ދަތިަތއް. ައދި ސަރުކާރަށް ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިެވގެންދާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި މައްސަަލތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ޙައްލު ލިބިގެން ދާނެ. ދަތިތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލާމަރުކަީޒ  ހަމައެއާެއކީަގއި ލާމަކަޒީ ޤާޫނނުގެ ވާހަކަެދކެޭވއިުރގައި އަުޅގަ

 720ޤާނޫނެއް ގެނެސް އަޅުަގނޑުެމން ކައުންސިލުތައް މި އުފެއްދީ ވަރަށް މުހިއްމު މަގުސަދެްއގައި. މީގެ އެންމެ މުހިއްމު 

ން މި ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ދޭ ޚިދުމަތްތައް، ނުވަތަ އޭރަކު އޮންނަ އެއް މަގުސަދަކަށް ެވގެ

ސަރުކާރަކުން ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެްސ ގާތުން ަރއްޔިތުންާނ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަުކގެ ޙަޤީޤީ ފޮނި މޭވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހާސިލުވަމުންނުދަނީ މީގެތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް   725 ހާސިލުވަމުންނުދާކަން. މި ފޮނި މޭވާ އަޅުގަ
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ނޑައެޅިަފއި މި އޮތް ލާމަރުކަޒީ  ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކަ ހުރެގެން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި އޭގެ ޒާތުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެްނގެ ރާްއޖެ އަށް އަުޅގަ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ނިޒާމު އަުޅގަ

ނޑުމެ ންގެ ާރއްޖެ އަށް ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތުަގއެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބައްޓަންކުރެވިަފއި މި އޮތީ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް  ނުޑމެން ބަލައިގެންފަިއވާ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމަކީ އަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު އަުޅގަ

 730ނޫނު އެކަށައެިޅގެްނ އައިއިުރަގއި މި ޤާނޫނުގެ ވުރެ މާ ފުޅާ، މާ ބޮޑު ނިޒާމެއް. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ، ލާމަރުކަޒީ ޤާ

އަސްލު ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމެްއގައި ޢަމަލުކުެރވެމުންދިޔަ ޤާނޫނަކުން ނަކަލުކުެރވިގެންދިަޔއީ ކަމަށް ވެސް. 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ އަްށ ޭބނުންވާ ވަރަްށ ވުރެ ގިނަ  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ އިން ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ރަްށތަކުަގއި ަކއުންސިލަރުން އެބަ ތިއްބަވާ. އޭގެ ސަބަބުން ކުިރމަތިވެގެންދާ ދަތިތައް ވެސް 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރަެށއްަގއި އެއް ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއެްއ، ނުވަތަ   1133ވަރަށް ގިނަ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

 735ބާދީެއއް ދިރިއުޅެުމންދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، އެ އާބާދީގެ ކަންތައްތަްއ މީހުންގެ އާ 2333މީހުންގެ ނުވަތަ 

ނޑުމެން  7ަކއުންސިލަރުން ނުވަތަ  1ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ ފުލް ަޓއިމުކޮށް މަސަްއކަތްކުރާ  ކަުއންސިލަރުން އަުޅގަ

އްގެ ަކއުންސިލަރުން. ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންތިޚާބުކުރެވިާދނެ ތަންކޮޅެއް މަދު އަދަދެ

އިންތިޚާބުކޮށްފައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިހާރު މި ތިއްބެވި ަކއުންސިލަރުންގެ ަޙއްުޤތައް ެގއްލިގެންނުދާ ގޮަތކަށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަކއުންިސލުގެ އިދާރީ؛ ލާމަރުަކޒީ ޤާޫނނަށް ބަދަލު ވެސް ގެނެވިދާނެ. 

 740ލުކުރާ ގޮތުަގިއ ރައީސާއި ނައިބު ރަީއސް ދާއިމީ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި މިހާރު އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

މަސައްކަތްކުަރއްވަމުްނގެންދަާވ ކައުންސިލަރުންނަށް މިހާރު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ މުސާރަ ަތފާތުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން ުނވަތަ 

ސައްކަްތކުރަްއވާ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ. އުނިނުވާ ގޮުތގެ މަތިން ޕާޓް ޓައިމުކޮށް މަ

ނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިފަދަ ބަދަލުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ގެންނަން އަޅުގަ

ން އެންމެ އެކަީށގެންވާ ކަމަކަށް ނުެވ، ޚިޔާލުކުރާއިުރގައި ދައުުރގެ މެދުތެރެއިން ފަހަރެއްގައި މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައު

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަުތގައި   745ހިނގައިދާނެ. އެހެްނވީމާ، މި ދައުރު ނިމިގެންާދންވާއިރަށް ނަމަެވސް ައުޅގަ

ނޑު ކުަޑކުރުމަށް ނުަވތަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮތް ކައުންސިްލގެ ޮއނިގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކައުންސިލުތަކަށް ވިސްނުންތަކެއް ގެންގު  އަހަރުެގ  0ޅެން ެއބަ ޖެހޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ މަގުސަދެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. ކައުންސިލުތަކަށް އެކަީށގެްނވާ  މުހުލަތެއް ދިނުމަކުން އަޅުގަ

ރަށްރަށުގަިއ މި ތިއްެބިވ ކަމުވޮިށގެންވާ ަތއުލީމު  ބޭފުޅުންގެ ޝައުުޤވެރިކަން އަންނަން ހުންނާނީ، ނުވަތަ 

 750ހާސިލުކޮށްގެން ތިބި ރަނގަުޅ ބޭފުޅުން ޝައުުޤވެރިވާީނ އަޅުަގނޑުމެން އެކަީށގެންާވ މުއްދަތެއް ަކއުންސިލުތަކަށް 

އި ދޭން އެބަ އަހަުރގެ މުއްަދތެއް މަދުވެގެން އަޅުަގނޑުެމން ކައުންސިލުތަކަށް ހަރަކާްތތެރިވުމަށް ޓަކަ 1ލިބިދީގެން. 

ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ މި ވާަހކަތަްއ މި ދަންނަވާލީ މި ބިލަީކ މީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ގުޅުންހުިރ ބިލަކަށް ވާތީވެ. ލާމަރުކަީޒ 
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ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ މިހާރު އުފެދިފައި އޮތް ކައުްނސިލުތަކުގެ ތެޭރގައި ހުރި ަކންބޮޑުވުންތަކަށް ައޅުަގނޑުެމން 

ބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި މި ޤާނޫނާ ތަޢާރަޟުވާ ރިޢާޔަތްކުރަން އެ

ނޑުމެންނަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފެންނަން ހުރި   755މައްސަލަތަކަށް މި މަޖިލީހުން ޙައްލުގެނައުމަކުން އަުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެވި ތަފާތު  ނޑުމެން ރާއްޭޖގަިއ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ުނގެެނވޭނެ. އަުޅގަ އެތަކެއް މައްސަލަތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އިވެމުންދާ ކަންބޮޑުވުންަތއް.  މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކައުްނސިލަތަކުގެ ތެރެއިން ވެްސ އަޅުގަ

ން، އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުން ަވރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކޮށްގެން ކައުންސިލަރުން އިންިތޚާބުކޮށްގެން، މުސާރަދީގެ

ކައުންސިލުތަކަށް ޚަރަުދކޮށްގެްނ، ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ޚަރަުދކުރެވެމުންދާއިުރގަިއ މި ކުެރޭވ ޚަރަދުތައް ައޅުަގނޑުމެން 

 760ކުރަންޖެހެނީ ޒިންމާދާރު ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން. އަދި އެ ަޚރަދުތައް ކުރެިވގެންދަނީ ޒިްނމާދާރު ގޮތުަގއި ނޫން ކަމަށް 

ނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ، ވާނަމަ، އެ ަމއްސަލަތައް ޙަ  އްލުކުރުމުގެ ޒިންމާ ވެސް ުއފުލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން؛ ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެނެިވގެންދާއިުރގައި ީމގެއިތުރުން ވެސް ލާމަރުކަޒީ 

ނުޑމެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކުދި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު، ވަރަށް ޮބޑު ިއްޞލާޙުތައް އެ ބަ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނުން ގެންގުޅެްނވީ މި މަޖިލީހުން  އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގަިއ އަުޅގަ

 765ނޑުމެން  ޖުމްލަކޮށް މުޅި ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ަގނުޑކޮށް ގެެނސް، ލާަމރުކަޒީ ިނޒާމު އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ނިޒާމަށް އިޞްލާޙުަތކެއް ުނގެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ  އަލުން ޯއވަރހޯލްކުރުން އިނޭގތޯ. މިފަދަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިދާރީ  ނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ނުވަތަ އަޅުގަ ދަންނަވަންތޯ؛ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްފުށުގައި އަުޅގަ

ކުރިމަތިވެގެްނގެންދާ މައްސަލަތަކަށް ަޙއްލެއް ނުލިޭބނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަީކ  ހިންގުމުގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިްނ މި

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ވަަރށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް. އަދި މީގެ ޛަރީޢާ އިން އަޅުަގނުޑމެންގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުެގ 

 770ންސިލުަތކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަްށ ތެރޭގަިއ މިހާރު އުފެދިފައި ުހރި ބައެްއ މައްސަލަަތކަށް، ާޚއްޞަކޮށް ކައު

ވަރަށް ބޮޑު ލުެޔއް ލިބިގެްނދާނެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ވެސް ކައުންސިލުަތާކ ގުިޅގެން މި ކުރަމުންދާ 

ނޑު މި  މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮުޑ ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ަހމައެއާެއީކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  ދެންނެވި އިޞްލާޙުތަްއ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެްސ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ އަުޅގަ

ނުޑ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެްނާވ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވިފަިއވާ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް އަޅުގަ

 775 . ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަްނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރިްނ އަުޅގަ

ވަޑައިގަންަނވާ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނި



30 

 

 780ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް 

ގެ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައި ާވތީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު

ގެ )ނ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ގަވާއިދު ކޮމިީޓގަިއ 29.2ގަާވއިދުގެ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިންގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވުން އެދި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވާތީ، އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިެދއް

ނުޑ 29.2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ   785ގެ )ނ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އަުޅގަ

 ދަށް. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. 

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުީރގަިއ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ނޑު ދައްކަން ބޭނުންިވ ، އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ  790އަޅުގަ

ނޑު ކޮންމެހެން ވާހަކަ  ވާހަކަ މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވާހަކަ އަށް އަލިއަޅުަވއިލެްއވީމަ ައޅުގަ

ނުޑ ވެސް އެކަމަށް ތާއީދުކޮްށ، އެގޮތަށް މި ބިލު ގެންގޮސް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ ވިދާުޅވި   ދިގުކުރާކަށްނެތީމު. އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާަހކަ  ގޮތަށް އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުުކރަމުން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވި ނުކުތާތަކަށް އެ ބޭފުޅާ އަލިއަުޅވައިެލއްވީަމ  ކުރުކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

 795 ނޑު ނެތިން. ޝުކުިރްއޔާ. ކޮންމެހެން އެ ތަކުރާރުކުރާކަްށ އަޅުގަ 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު ވެސް ުފރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ވަރަށް މުހިއްމު ޤާނޫނުތަކެއް ތެރި ަރއީސް. ތްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2313/37ނަންބަރު  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި މަިޖލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައި މި ޮއތީ. ެއގޮތުން ޤާނޫނު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މުހިއްމު   800އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު؛ އާދެ، މީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒުކުރުމަށް ަޓކައި މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ތަކެއް ނުކުތާތަކަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ހަދައި، އަދި ގަާވއިދުތަކަށް ހަދާފައި ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ސަރަހައްދުތައް އިދާރީ ގޮތުްނ ހިންގުން ރާއްޖޭގެ އެިކއެިކ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރަހައްދުތަކުން އިންތިޚާުބކުރެވުނު ަކއުންސިލުތަާކ ހަވާލުކުރެވުނު. އެހެންނަމަވެސް،

ދާއިރާތައް މިނިވަްނަކމާ އެއްކޮށް މި ޤާނޫނުަގއި މި ވާ ގޮތަށް ދިވެހިާރއްޖެގެ ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ 

 805ރައްޔިތުންނަށް އިންސާުފވެރިަކމާ އެްއކޮށް ެއކިެއކި ޤާނޫނުތަުކގަިއ ާވ ގޮތަްށ މަސައްކަތްަތްއ ކުރެިވގެންދާ މަންޒަރުޯތއޭ، 

ނޑުމެންނަށް މި ެފންނަނީ ބާރުތަ އް ލިބުނީމަ ބާރުތައް ނަހަމަ ގޮތުަގއި ނޫނިއްޔާ ެއއާ ޚިލާފަށްތޯއޭ؟ އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ދާއިރާ، ާޚްއޞަކޮށް އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ެވސް ކަންތައްތައް ވަމުންދަނީ  ބޭނުންކުރެވިގެންދިޔަ ތަން. ައޅުގަ

މިގޮތަށް މިއަދު ވެސް. ބަެއްއ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ބިން އަދި ގޯތި، އެ ފަރާތަްށ ނޭނގި ދެވަނަ ފަރާތަށް، 

ވަނަ ފަރާތަށް ދެވިަފއި ެއބަ ހުރި މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަިއ ފަހުން. މިކަހަލަ އެަތއް ބައިވަުރ މައްސަލަތަެކއް އެބަ ތިން

ނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ދިމާވެފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ ދިވެހި ދައުލަތުން ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަންވެގެްނ   810ހުރި އަޅުގަ

ފައިދާހުރި، އަދި އެ ދާިއރާއެްއގަިއ ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްރޫޢަކަށްވާ މަޝްރޫޢެްއ އެ ދާއިާރއަކުން ަރއްޔިތުންަނށް 

ހިންގަން ބިމެއް ހޯދަން ބެލިޔަސް އެ ބިމެއް ވެސް ލިބޭ ގޮެތއް ނުވޭ. އެ އޮންނަނީ ތާށިވެަފ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންެގ 

ހުރެގެނެއް. ެއހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުތަކަށް މި  ތަރައްޤީއާ ގުޅިފައި ހުރި ކަެމއް ވެސް ކުރެޭވކަށް މި ޤާނޫނުތައް މިހެން

ނޑު ޤަބޫލެްއ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެއީ އެްއގޮތަަކށްވެސް އަުޅގަ

 815އްޔިުތްނ ނުކުރަން، އިދާރީ ދާއިރާތަކަށް ދެވިފައި އޮތް ބާރުތަކަށް ނިގުޅަިއގަެނވެނީ ކަމަކަށް. އަދި އެ ދާއިރާތަކުގެ ރަ

އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް ަކއުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެ ބާރުތައް ނާޖާިއުޒ 

ނޑުމެން  ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ މިތާނގައި ޢިއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ އަުޅގަ

ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން މި ކަންކަން ކުރަްނ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެބަ ޖެހެއޭ ކަމާ ބެހޭ 

ނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހޭ  ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ އަދި ބޯހިޔާވަހިކަމާ، މި ކަންކަން ގެނައުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރުން ވަރަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙުގެނެސް  820ގެން ނަމަވެސް މިކަން އަޅުގަ

މުހިއްމު. މިސާލަކަށް، މިހާރުވެސް ައއްޑޫ ސިީޓގެ ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢެއް އެބަ އޮްތ ހުއްޓިފައި ބިމުގެ މައްސަލަ 

އި އުސޫުލެގ ދިމާވެގެން. އެހެންވީމާ، މި ބިންތައް ކަމާއބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކުން ހަދާ ގަވާއިެދއްގެ ދަށުން، އެ ގަާވއިދާ

ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިލުތަކުން ބިންތައް ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި 

މައްސަލަތައް ަޙއްލުެވގެން ހިނގައިދާނެހެން. މި ބިލުަގއި މި ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާުޙތަކުަގއި އެބަ ހުރި ވަރަްށ 

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ރަނގަޅަށް މި ވާހަކަތައް  825މި ގޮތަށް ލިޔެފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ދަންނަވަމުން، ސަރުކާރުން މި ބިލުތައް ހުށަހަޅަމުންގެންދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު މަޤްޞަދެއްަގއި ޤާނޫނުތަކަށް 

ރަ ނާއިބުގެ ލަފަޔާ އެއްކޮށް ހުށަހެޅުންތައް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށް ޓަކައި. އަދި ޚާްއޞަކޮށް ބަންޑާ

ނޑު  ނޑު ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ ހުށަހެޅިފައި މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަވަަހކަށް  ދަންނަވަން؛ ޢިްއޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަމަްށ އެއްބާރުލުންެދއްަވއިގެްނ މި ބިލުތައް ވީާހވެސް

 830މި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް، ިމ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ަކންތައް ނިންމަވައި، ަތޅުމުން 

އަވަހަށް މިކަން ނިންމަވައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލާބަ އާިއ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް މި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެްނގޮްސ 

 ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ނިންމަވައިދެްއވުން އެދި. 
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 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

 835އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ، 2312ބަެއއް ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިުލ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުަމށް އިތުރު ހަރުދަނާކަމެއް ލިބި، އިތުރު ބާރުތަކެްއ، މަސަްއކަތްތަކަށް ހަލުވިކަމެއް ލިބޭނެ 

ވަނަ މާއްދާާއ  7ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން  2ޤާނޫނުގެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ 

ހަމަޔަށް، ދެން އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ތަޢާރަްޟވާ ަބއެއް މާއްދާަތއް މި ބިލުގެ ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ 

 840ދަށުން އެްއގޮތަށް ބަދަލުވެގެން މި އަންނަނީ. މީގެ ސަބަބުން އިދާރީ ބައެއް ފަސޭހަތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އެކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ  ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިގެންދާެނ ކަމަށް އަޅުގަ

ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނާ ތަޢާރަްޟވާ ޤާޫނނުތައް އިޞްލާުޙކުރެްއވުމުެގ މަސައްކަތް ފަށާފަިއ ވާތީ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި  އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަުތގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ައޅުގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުެގ 

 845 110ދީޤުކުރެވިގެްނ، މި ޤާނޫނުގެ ވަނަ އަހަރު މި ޤާނޫނު ތަޞް 2313ތާރީޚުގައި އައި އެންމެ ބޮޑު އިންޤިލާބު. އެއީ 

 6ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަށް ޞަީރޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ ޮއތް މި ޤާނޫނާއި ތަޢާރަޟްާވ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތައް 

މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދައުލަުތން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްަކތް ކުރަންވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ އޭރުެގ 

ން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި ތަޢާރަޟްވާ ޤާނޫނުތަކާ އަދި ލާމަރުކަޒީ ސިސްޓަމަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން އެްއވެްސ ސަރުކާރު

ނޑު ހިތާމައާ ެއކީަގއި ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ މި މަޖިލީހުން،   10މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފައި ެނތްކަން އަުޅގަ

 850މީގެ ކުީރަގއި ައއު ޤާނޫނުއަާސސީއާ ެއއްގޮތަށް ަބއެްއ ޤާނޫނުތައް  ވަނަ މަޖިލީހުން މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ

ތަޢާރަޟްވެފަިއވާތީ އެ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ަވރަށް މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައިވާކަން. ެއއީ މިއަުދގެ 

އައު ޤާނޫނުައސާސީާއ  އަހަރުދުވަުހެގ ތެރޭގައި މިފަދަ ކަންތައްަތކެއް 1ސަރުކާރުން. އެހެންނަމަވެްސ ފާއިތުވި 

އަހަރުދުވަސް ހޭަދެވގެންދިއުމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  1އެްއގޮތަށް ކުރަންޖެހިފައި ހުިރ ހިނދު، މި ކަންކަން ނުކުެރވި އެ 

އަހަުރެގ ެގއްލުމެއް ލިބިފަިއވާކަން އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުަގއި  1ޤާނޫނީ ދާއިރާ ނުވަތަ އިާދރީ ކަންކަމަށް 

 855ެއކީަގިއ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ތަޢާރަޟްވާ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާ

އިޞްލާޙުކުެރވިގެްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކއުންސިލުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުތައް ލިބި، ރައްޔިތުންނަށް 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ބައްޓަންކޮށްދެއްވުަމކީ ވެްސ  އޭގެ އެންމެ މަންފާހުރި ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ަކއުންސިލުތަކަށް

ވަނަ ާމއްދާާއ  22ވަނަ ާމއްދާާއ އަދި  20އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ އެުދމެއް. ހަމައެހެންމެ، ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނުގެ 

އްދާތަކާ އަދި ތަޢާރަޟްވާ މުހިއްމު، ބައެއް މުހިއްމު ޤާނޫނުތަކެއް އެބަ ހުރި. އޭގެތެޭރގައި ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާ

 860ވަނަ މާްއދާއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުށުއަރާ.  22ވަަނ މާއްދާ އާއި  20މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ވެސް ަބއެއް މާއްދާތައް މި 
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ައހަރުދުވަސް ތެރޭަގއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ޕްރެކްޓިްސ،  2އާދެ، ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން؛ ފާއިތުވި 

ސްޓަމު ހިންގަމުންދާއިރު އެިކއެކި މަރުޙަލާތަކުަގއި ެއކިެއކި ތަޖުރިބާތައް ކުރެވެމުން އެބަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލާމަރުކަޒީ ސި 

ދޭ. އޭގެތެރޭަގއި ލާމަރުކަީޒ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައި އޮތް ކައުންސިލުތަކަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި ފުރިހަމަ 

ނޑު ފާހަގަުކރަން. އޭގެތެރޭަގއި ބައެްއ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުތަެކއް ފާއިތުވި ދުވަސްތަުކގައި ލިބިފަިއނެތް ކަން އަޅުގަ

 865މަރުޙަލާތަކުގައި ާފއިތުވި ަސރުކާރުން، އަުޅަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން. އެ ސަރުކާރަށް ތާއީުދކުރާ ކައުންސިެލއް ނެތިއްެޖ 

މަތްތަެކއް ހާލަތެއްގަިއ ެއ ަކއުންސިލުތަކަކީ އެީއ ސަރުކާރު ޤަބޫުލުކރާ ނުވަތަ އެ ސަރުކާރުްނ އެކަީށގެންވާ ޚިދު

ވަަނ އަހަރުން ފެިށގެން  2313އެަކއުންސިލު ތުރޫކޮްށ ރައްިޔތުންނަށް ދޭ ކައުންސިލުތަަކަކށް ވަނީ ުނވެފަ. އެގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޤައުމީ އިދާރާަތްއ  އަޅުަގނޑުމެން ކައުންސިލުތަުކގަިއ މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔަިއރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފުރުޞަުތގައި ވެސް ހަމަ އަޅުަގނުޑ އުފައްދަިއގެން ަކއުންސިލު ތަުކގެ ބާރު ަކނުޑވާލިކަން. އެީއ އަުޅގަ

 870ވަނަ މާއްާދއާ ހަމައަށް ިމ  7ަވނަ މާއްދާ އިން ފެިށގެން  2ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ހަމައެހެންމެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުެގ 

ންސިލުަތކުގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ލިބޭ ފަސޭހަަތާކ ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ެއކީަގއި ަކއުންސިލުތަކަށް ލިބޭ؛ އިދާރީ ގޮތުން ކައު

އެީކގައި ައޅުަގނޑުމެން ކަުއންސިލުތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ރަނގަޅު ގޮުތގައި މޮނިަޓރކޮށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ވެން. ދަށުން އުފެދިފައި އޮްތ ލޯކަްލ ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ެއބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅ މަސައްކަތްަތކެއް ކުރެ

ނޑުމެން، މިއަދު ބައެއް ބޭފުޅުން ކައުންިސލުތަކަށް އެކި ޝަުކވާަތްއ  ކައުންސިލުތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް އަުޅގަ

 875ތަެކއް ވެސް ނުުގުޅމުގެ މަސައްކަތް ކުރެްއވުމުގެ މަރުޙަލާ ވެސް އެބަ ދޭ. ސަރުކާރާ ކައުންސިލުތަކާ ދޭތެރޭގައި ބައެއް

ިއ ެއއްބަަޔކު ައނެއް ބަޔަކަށް ދޫނުދީ، ަރއްޔިތުންނަށް މީގެ އެތަެކްއ އެބަ ހިނގާ. ބާރުތަުކގެ ަމއްސަލަިއގަ

ގެއްލުންތަެކއް ލިބެމުން އެބަ ދޭ. ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ފުށުއެރުންތަކާ ހެދި، ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ފަށަން 

އަދި ހަމައެއާެއކީަގިއ  ހަމަޖެހިފައި އޮތް ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ނުފެށި ލަސްވަމުންދާކަމުގެ ޝަުކވާތައް އެަބ ލިބޭ.

ކައުންސިލުތަކުން ަރއްޔިތުންަނށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ގޮުތގައި މަަސއްކަތްނުކުާރ ބަެއްއ ކައުންސިލުތަުކގެ އަޑުަތއް 

 880ވެސް އިވެމުން އެބަ ދޭ. އެެހންވީމާ، މި ގޮތަށް އަޑުތަާކިއ ރައްޔިތުްނގެ ަޝކުވާަތއް ިމ ސިސްޓަމާ ދޭތެރޭަގއި މި 

ރުކަޒީ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ އޮންނައޮތުން ލާމަ

މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްަފއި، ިމ މަސައްކަުތގަިއ ރަްއޔިތުންނާއި ަކއުންސިލުތަކާ އޮންނަ ުގޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، 

ނުޑ ރައްޔިތުން ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލަށް އަހުލުވެރިކުުރވުމުެގ މަސައްކަ ތްތަެކއް ކުަރްއަވން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން، ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުަގއި މި ގެނެވޭ އިްޞލާޙުތަކާ އެކީަގއި ވީާހވެސް 

 885ވަނަ މާއްާދއާ ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެްސ،  22ވަނަ މާއްދާ ާއއި  20އަވަހަށް 

ރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާީރ ދާއިރާތައް ހިްނގުމަށް ޓަަކިއ ދެވެންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން މި މަޖިލީހުން ވެސް ލާމަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ ބައެއް  ނޑުެމންގެ ވާޖިބެއް މިއަދު. ހަމަެއއާެއކީަގއި އަުޅގަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ
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ނަ މަރުޙަލާގަިއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލާ ވެސް އެބަ ތަޢާރުޟުވޭ. ެއގޮތުން އުސޫލުތައް ސަރުކާރުން ބަަދލުވަމުން އަން

އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން، ްޕރީސްކޫލު ހިންގުމުގެ ިނޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަުކގެ ސަބަުބން ހަމަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 

 890ބަދަލުގެ ސަބަބުން ވެސް ވަރަްށ  ވެސް ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި ޕަބްލިކު ެހލްތު ސެކްޓަރަށް ގެެނވޭ

ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި  ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ އެަބ ހީނަރުވެގެންދޭ ރަްއޔިތުންެގ ޚިދުމަތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މިައދުގެ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްުވމަށް ޓަކައި މި ކުރަްއާވ 

ނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް.  މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މިއަދު ހަމަ އިޞްލާޙުގެެނވިގެންާދކަމީ އަުޅގަ

އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ތަާޢރުޟުވާ މާއްދާަތކާއި އެހެިނހެން ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުުކރުމުގެ މަސަްއކަތް މިއަުދގެ 

ނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަ   895ށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާތީ ައޅުގަ

އިޞްލާޙުތައް ވީާހވެސް ައަވހަށް ފާސްކޮށްދެއްވައި ަކއުްނސިލުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ފަސޭހަވުމަށް ޓަކައި މިކަން 

ނުޑ ގޮވާލަން. ޝުކުިރއްާޔ.   ނިންމަވައިދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދު

 900ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބައެއް ޤާނޫނުތައް އިްޞލާޙުކުރުމުގެ ނަމުގައި މި ސަރުކާރުން މި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނުޑވާުލމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ިބލެއްކަން ފާހަގަކުެރވެނީ. ެއއީ  ނަޑއެިޅގެން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަ ބިލަކީ ކަ

ރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަފުުޅަގިއ ބޮޑަށް އަާމޒުކުެރވިގެން ިމ ދަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް. ސަ

ވަނަ ބާބުގައި ވަރަށް  2އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ. މިއަދު  ސާފުކޮށް ލިޔެިވގެންވަނީ ދިެވހި ދައުލަތުގެ

ނޑައި، އެ ާބރުތައް ދައުލަތަށް ނަގައިފި ނަމަ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ   905ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އެހަަރ ބާރުތައް ކަ

މަަސއްކަތެްއ ކުރަމުން މިއަދު ިމ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ދަުއލަތުގެ ބާރުތައް ސަުރކާރުެގ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުުމގެ

ދަނީ. މިއީކީ ޤަބޫލުކުރެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނެގ ބަސްބުނުން ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުން ގެނައުމަށް ޓަކަިއ 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ާޤނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައީ. ެއ ޤާނޫނަކީ ބާރުވެރި ޤާނޫނެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނަޑށް ވެސް އެނގޭ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުގައި ބަެއއް ބާރުތައް ފުށުއަރާކަން. އެހެންނަމަވެްސ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 910އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު. ޙަޤީޤަތުގައި މި ފުށުއެރުން ދީފައި އެ ވަނީ ޤާނޫނާިއ 

ލަތެްއގަިއ ސަރުކާރަށް ލިބިގެްނވާ، ނޫނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަްށ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކައުންސިުލން ކަމެއް ކުރާ ހާ

ނަޑއެިޅގެްނ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ބާުރ  ލިބިގެންވާ ބާރުަތއް ޕްރެކްިޓސްކުރުން. އެހެންނަމަވެސް އޭގެބަދަުލގައި ކަ

ނުޑވާލުމަށްފަހު، ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ މަސަްއކަތެްއެގ ގޮތުަގއި ފިނޭންސް މިނިްސޓްރީ ގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އެ ކަ

ދަނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން. މިއަދު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނޭ، ބާރުތަކޭ، ރަށްރަށުގެ ބިމޭ ކިޔައިގެްނ 
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 915އަހަރު ެވގެންދިަޔއިރުަގިއ ރަށްރަށުގެ ބިމަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރުވެރިކަން ދައުލަތުގަިއ  033ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މިދިޔަ 

މުގެ ސަބަބުންތޯ އެ ރަށްރަށުގައި ކަންަތއްވެަފއި ނެތީ. ދުނިޔެ އަށް އައި ގޮތަށް ހުރި ރަށްރަށް މި ޤައުމުގައި ނެތު

ނޑުމެން  ގިނައީ އަިދވެސް. ީކއްެވގެްނތޯ ކަންތައްތައް ނުކުރެވުނީ؟ ކޮބައިތޯ އެ ބިން އޭރު؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިއަދު މި ނިޒާަމއިގެން ކުިރއަށް ދާންޖެހޭ ނިޒާމެއްކަން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ޤައުމަށް މިއައި ިނޒާމަކީ އަ ުޅގަ

އޭރުވެސް އެ ބިން އޮތް. ހަމަ ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ އެްނމެހައި ބާރުތައް އޮތް މުޠްލަޤަށް ލިބިފަ. އެހެންނަމަވެސް، 

 920ދައި، އެ ކައުންސިލުަތއް އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް ކުެރވިފަެއއް. އެހެންވީާމ، ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތައް އުަފއް 

ބާރުވެރިކުުރވަިއ، އެ ކައުްނސިލުތަކުން އެ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލުތަކަށް އެކަަށއެޅީމާ ދެން މަިއ 

ސަރުކާރަށް ެއކަން ހަޖަމުނުކުރެިވގެން މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ގެނެސް އަެނއްާކވެސް ސެންޓްރަލްކޮށް މާލެ އަށް 

ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިތާ ކުރެވެމުްނ މި ދަނީ. މިއީކީ ޤަބޫލުކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އެ ަބއެްއގެ ގެނައުމަށް ޓަަކއި ކުރަން

ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ބާުރ، އެ ަބއަކަށް ދިނުމަކީ ިމ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނުއަސާސީެގ ރޫހަކީ ެވސް. 

 925އް މުޠްލަޤަށް ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށާ އަދި އޭގެއިތުރަްށ މަފްހޫމަކީ ވެސް. ހުރިހާ އެއްަޗކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ބާރުތަ

ނޑުމެންނަށް ކަންތައް ކުރެވޭނީ.  އަތޮޅު ކައުންސިލުަތކަށާއި ަރށު ކައުންސިލުތަކަށް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. ދީގެން އަޅުގަ

ިއގެން އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް ވިސްނަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަށާއި ހެދިފަިއވާ ޤާނޫނުތަކަށް ވިސްނަ

ނީޑގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ކުރަްނޖެހޭނީ. އެކަން ނުކުރެވޭތީވެ، މި ޤައުމުގައި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އުފެދިގެންދާ ބޮ

ވެސް ހަމަ އެ ސަރުކާރެްއެގ އަމާޒު މި ހުންނަނީ ކައުންސިލުތަކާ ދިމާލަށް. ކައުންސިލުތަކުގެ ހުރިހާ ބާރެއް 

ނުޑވަިއ، ަކއުންސިލުތަުކަގއި ތިބޭ  930ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަެއކަނި މުސާރައެްއ ލިބޭ ގޮަތށް ތިބޭ ބޭފުޅުންގެ ގޮުތަގއި  ކަ

ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައްަތއް ހިނގަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވިސްނުން އެބަ ޖެހޭ މުޅި ސަރުކާރު ތެރެއިން ދާން. 

ސިލަކީ ަސރުކާރާ ދެކޮޅު ަކއުންސިެލއް ގޮއްަސ، ކޮންމެ ރަެށއްގެ ކޮްނމެ ކައުންސިލެއް ކަމުަގއި ވިަޔސް އަދި ެއ ަކއުން

ކަމުގައި ިވޔަސް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތާއި އެ ދާއިާރއެްއގެ ނޫނީ އެ ަރށެއްގެ ތަަރއްޤީ އަށް ަޓަކިއ 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ މި ނިޒާމު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތަކީ.

 935ސަރުކާރުގެ ތާއީދުނެތީމާ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދުނެތޭ ކިާޔފައި އެ ކައުންސިލްތަުކެގ 

އަތްފައިބަނދެފައި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓު ހިފަހައްޓާފައި، މިހެން ކަންތައްތައް ކުާރ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. 

ަހމަ ސަރުކާރުތައް އުފެދިގެން މައި ސަރުކާރު ޮއވެ، އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ަކއިރި ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް ހަމަ މިގޮތަށް

އޭގެ ދަށުން ކުދި ސަރުކާރުތައް އުފެދިގެން ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރުަގއި  ހަމަ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކައުންސިލުަތއް ވެސް 

އި މި ހުރިހާ ނޫނިއްޔާ ގަވަރމަންޓުތަްއ ެވސް އުފެދިގެން އެބަ ދޭ. އެެހންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ދޭްނޖެހޭ ފައިސާ އާ 

 940ކަމެއް އެ ތަންތަނަށް ލިބި، އެ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެހައި ފުޅާކޮްށ ދެވޭނެ ނިޒާެމއްެގ ތެރެއިްނ 

މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ސަުރކާާރ  ދެކޮޅު ަކއުންސިލެއް ޮއވެއްެޖއްޔާ މަުގކުނިކަހާ ލާރި 
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ނުގެ އަށް ދޭންވާ ލާރިއެއް ދެނީކީ ނޫން. ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ ދެނީކީ ނޫން. ދޫކުރަނީކީ ނޫން. އިންޖީ

ކައުންސިލަށް އެްއޗެއް ހޯދަނީީކ ނޫން. މި ހުރިހާ ފިއްތުމެއްެގ ތެރޭގަިއ މިއަދު ަކއުންސިލުަތއް މަސަްއކަތްކުރަމުން ެއ 

ނޑު ސަރުކާރަްށ ގޮަވއިލަން؛ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ަކއު ންސިލުތަކަށް ދޫކޮްށލާށޭ. ސަރުކާރަކީ ތަންފީޒީ ދަނީ. އަޅުގަ

 945ވުޒާާރއަކަށް ބަދަލުނުެވ، ސަރުކާރަކީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ ބެލުމުގެ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި 

ަބ މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން މި ޤައުުމގަިއ ކަންަތްއތައް ކުެރވޭނީ. މި ަޤއުމުަގއި އެތައް ކައުންސިލުަތކެްއ އެ

އޮތް. އޮްތއިރުަގއި، އެަތއް ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ހުރިއިުރގަިއ، އެތައް މަދަރުސާތަެކއް ހުިރއިރުަގއި މި ހުރިހާ ކަމެއް 

ހިންގުމަކީ ސަރުކާުރގެ ޤާބިލުަކމުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން 

ވެރިކުުރވަން، ބާުރވެރިުކރުވަން. އެ ބާރުަތއް ަކއުްނސިލުތަކަށް ދޭން. ދީގެން އެބަ ޖެހޭ ކައުންސިލުަތއް އަހުލު

 950އަހަރުަގއި މި ޤަުއމުގައި ހުރި ރަށްތަްއ، ހަމަ  033ކަންތައްތައް ކުރެިވގެންދާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަެނއްާކވެސް ހަމަ 

ރަން މި ސަރުކާރުން އިހުޔާކުރުމުގެ ދުނިޔެއަށް އައި ގޮތަށް އެ ރަށްތައް ހުރެގެންދާނީ. އަޅުަގނޑު މިއަދު އުފާކު

ޕްރޮގްރާމު ނުގެްނގޮސް މި ާޤނޫނު އިހުޔާކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާެމއް މި ރޯދަމަހު މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ ހިންގަވަމުްނގެންދަވާތީ. 

ނޑައެިޅގެްނ ހުރި މި ޤާނޫނު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްތައް ކުރުމުގެ ިނޔަތުަގިއ  މިއީ ހަމަ ކަ

 ގެންދާ... ހިންގަމުން

 955 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ ، 2313/37އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤަތުގައި ިމ އޮންނަނީ، ވަނަ ާމއްދާ އަްށ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅަން ަޙޤީ 110އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ 

ނޑު ވެސް ހިތާމަކުރަން  ަގއި ތަޞްދީޤުކުެރވުނު 2313ތަޞްދީޤުކުރާތާ ހަ މަސްދުވަސް ތެރޭގައި. ޙަޤީޤަުތގައި ައޅުގަ

 960ޤާނޫނެއް ހަ މަސް ތެރޭގައި މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން ހުށަހަނާޅައި މިހާ 

ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ދުވަސްެވގެންދިަޔއީތީ ެއކަމާ އަޅުގަ  ނޑު ވެސް ހިތާމަުކރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫުނގެ ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި، އަުޅގަ ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ކައުންސިލުތަެކއް ހަދައި ެއއް ޓާމު ނިމި، ދެ ވަނަ ޓާމަކަށް ކައުންސިލުތައް ހަވާލުެވގެން އެ 

ނުޑ ހިތާމަކުރަނީ، ކައުންސިލުަތކުަގއި ިތއްބަވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރަުމން މިއަދު ދާއިުރގައި ިމއަދު ވެސް އަުޅގަ

 965ބޭފުޅުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ރަނގަޅަށް ސާުފކޮށްދެވިފައިނުާވކަން. ޙަޤީޤަތުަގއި 

ނޫނީ ވާޖިބުތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރަނަގޅަށް އޮޅުންފިލުަވއިނުދެިވވުމަީކ އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާ

ނޑު ެދކެނީ. މި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން  އޮތްކަމުަގއި ވާނަމަވެސް އެ ސަރުކާރަކުން ޒިންާމވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ސް އަލަށް ވަަޑއިގަންަނާވއިރު އެ ބޭފުޅާގެ ޙަޤީޤީ އަލަށް ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަްނނަވާއިރު، ވަޒީާފއަކަށް ވެ 
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މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ޤާނޫީނ ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަށް ާސފުނުވާކަމުަގއި ވާނަމަ ޭއގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ ޙަޤީޤީ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. ތިން އަހަރުގެ އެްއ ޓާމު ނިމިގެންގޮސް،   970ދެވަަނ ފޮނިމީރުކަން ނުލިބިދާތަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ކައުންސިލުަތކުެގ  ޓާމަކަށް ކައުންސިލުަތއް މިްސރާބުޖަހާފައިވާއިުރގައި ިމއަދު ވެސް އަުޅގަ

ރައީސުންނާއި ާނއިބު ރަީއސުންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ަޙޤީޤީ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް ަރނގަޅަށް ސާފުނުެވ އޮްތކަން. 

ނޑު ހިތާމަކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދައްަކނީ އަބަދުވެ ސް ަކއުންސިލުތަަކށް ބާރު ނުދެވިގެން އުޅޭ ވާަހކަ. އަުޅގަ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ަކއުންސިލުތަކަށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަްނނަވާ، އެ ރަށްރަށަށް ނިސްަބތްވާ ބިންތައް މި އޮންނަނީ 

 975އަީކ ަކއުންސިލަކުން ބޭނުންެވއްޖެ ކައުންސިލުތަުކގެ ބާުރވެރިކަުމގެ ދަށުަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ވެސް ހިތާމަ

ހިނދެއްގަިއ، އެ ރަށެްއގެ ބިން ނުވަތަ އެ އަތޮެޅއްގެ ބިން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި އެ ބިން 

ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަްށ ނުވަތަ ގޯތިގެދޮރުގެ ދަތިކަްނ އޮތް ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ދަތިކަން ހުރިކަން. އަދިވެސް 

ނީ ހަމަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް އެދިގެން، ސަރުކާރުގައި އެިދގެން، މައި ސަރުކާރުަގއި އެދިގެން މި ޖެހެ

އާދޭސްކޮްށގެން، އެަތއް ގޮަތުކން ސަލާންޖަހައިގެން މިއިން ބިމަށް ރައްޔިތަކާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަން. އެހެންވީމާ، 

 980ން އިްނތިހާ އަށް ހުރި ރަށްރަށަށް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވެްސ ރާއްޭޖގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ދަތިކަ

ކައުންސިލްތަކަށް ޙަޤީީޤ ބާުރވެރިކަން ނުލިބުމުެގ ސަބަުބން އެ ފަރާތްތަކުން އަދާުކރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަންަކމަކީ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުން އަދާކުރުމުަގއި މިހިރީ މި ދަތިތައް ދިމާވެފަ. އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

މިހާރަށް، މި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަިއގެން މި ކަންކަން ިއޞްލާޙުވެގެން އަންނައިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި 

ހުރިހާ ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން. ހަމައެކަނި މި އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ބައިތައް އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި ނިންމާލުމުގެ 

 985ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް ގެނެސް، ލާމަރުކަޒީ ސްކޫލުން ރަށްރަށް ބަދަލުގައި، މުޅި މި 

ނޑު ހިްނގުމުގެ އުސޫަލށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެެނސް، ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ހިންގުމުގެ ުއސޫލު، މުޅި ޮއނިގަ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަން.  އަމާންއޮމާން، ސާފު ދިރިއުޅުމެއް ގެނެސްދެވޭތޯ އަުޅގަ

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. 

 

 990 .. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ަގނޑުމެން އަޅު އަށް. 13އައިޓަމު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި   ނޑައެޅިފަިއވާ ހިސާބަށް އަޅުގަ ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދިޔަ އެޖެންޑާ އައިޓަުމގެ މަސައްަކތް މިއަދަށް ކަ

 995ައށް މި ދަނީ. ެއއީ ނުނިމި ުހރި މަސައްކަތް. ޭއގެ ދަށުން  13ގެންދެވުނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 
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هللا ނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުަގނޑު މި ކުިރއަށް ގެްނދަ

ަސރުކާރުގެ މަދަރުސާތަުކގައި ިކޔަވާ ކުދިންނާއި ސަުރކާރުްނ ، 76/29ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތު

ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ އެންމެ ފަހު ބަހުސް މަރުޙަލާ ހިނގައިދިޔައިުރގަިއ 

 1000ފަިއވާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެިދވަަޑއިގެން

ނޑު ފްލޯގަިއ  މެންބަރުން އެބަ ތިބި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސްކްރީނުކޮޅުތަކުން ވެސް ފެނިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. އަުޅގަ

މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނެގ ތެރެއިން މި ވަގުތަްށ ފުރުޞަތުދެވެން ހުރި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ... 

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ދާއޫދަށް. 

 1005 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ސަުރކާރުގެ މަދަރުާސތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި  76/29ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު

ސަރުކާރުން އެީހވެދޭ އަިމްއލަ މަދަރުސާތަކުގަިއ ކިަޔާވ ކުދިންނާއި ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން 

 1010ގެނައުމުގެ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތީ. މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތީ ޙަީޤޤަތުގައި ޤާނޫުނއަސާީސއާ ަތޢާރުޟުވާ މާއްާދއެއް ުއވާލުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެްސ 

ތުގަިއ، ސަރުކާުރގެ އެިކއެިކ އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަހަކަށްއައިސް ފާަހގަކުެރވެމުންދާ ގޮ 

ސްކޮލަރޝިޕްތަކާިއ ކޯސްަތުކގަިއ ރާއްޖެ އިން ބޭރާިއ ރާްއޖެ އިން ތަމްރީނުހޯދައި ިކޔަަވއިގެން އަންނަ ކުދިްނ، ެއީއ 

ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮބޑު ޚަަރދެއް، ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަެއއް ކުރަްއވަިއގެން ޤައުމު  ބިާނކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް  1015ތަެކއް. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާދި ފަހުން އަޅުގަ

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ީއ ޚާއްަޞކޮށް ޞިއްޙީ ދާއާރ ާއއި ަތއުީލމީ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ީމގައި އެަބ އޮތޭ. އެ

ދާއިރާަގއި ތަމްރީނުދެވޭ ުމވަްއޒަފުން؛ ެއއީ ޑޮކްޓަރުން ކަމަށް ވިޔަްސ، އޭގެދަުށގެ މުަވްއޒަފުން ކަމަށް ިވޔަސް، އަިދ 

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހެޑްމާސްަޓރުންނާއި މި ނޫން މީހުން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ާޤނޫނުއަސާސީ އަށް، ފަހުެގ 

 1020އަސާސީ އިޞްލާުޙވެގެްނ އަިއއިރު މި ގެނައި  ބަަދލުތަކުގެ ތެރޭަގއި މަދަނީ ެއްއވެސް ކަހަލަ މައްސަަލއަާކ ޤާނޫނު

ގުިޅގެން މީހަކާ މެދު ދަޢުާވނުކުރެވޭނެ ކަމަްށ އޮންނަ މާއްދާގެ ސަބަބުން ޭއގެ ާނޖާއިޒު ަފއިދާ ވަރަްށ ގިަނ 

ނޑަށް ފާހަގަވެފަ އި މި އޮތީ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގިއ ޞިއްޙީ ދާއިރާގަިއ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އުފުލަމުންދާކަން އަޅުގަ
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ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ސަރުކާުރގެ ެއންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗަގއި ޮޑކްޓަރުްނ 

ތުން ތަމްރީނުލިބިފައި މަދުވެ، ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ މިންވަރު އެ ތަުނގައި ނެތެމުން މި ދަނީ ހަމަ ކަމާ ބެހޭ ގޮ

 1025ތިބި މީހުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން. ސަރުކާރުން ކިޔަަވއިދީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެތައް ިގނަ ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ އަށް 

އައިސް ރާއްޭޖގައި ޚިދުމަތްކުަރމުން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަުކގައި މަސަްއކަތްކުރުމަށް ެއ 

ކޮޅުހަދަމުން މި ދަނީ މި ދެންނެވި، ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ މާއްދާގެ ސަބަބުން އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ބޭފުޅުން ދެ

ހޯދައިގެން. ެއއާ ގުޭޅގޮތުން ެއޅޭނެ އެްއވެސް ފިޔަަވޅެއް ޯނވޭ. ކިތަންމެ ރަނގަޅު އިޤްާރރެއްަގއި، ކިތަންމެ ރަނގަުޅ 

ފޮުނވިކަުމގަިއ ިވޔަސް ވެސް، ސަރުާކރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ިކަޔވަން އެއްބަްސވުމެްއ ހަދައިގެން ުމވަްއޒަފުން ކިަޔވަން 

ނޑުމެންގެ ާޢއްުމ   1030ފޮނުވިކަމުަގއި ވިޔަްސ ެއ މީހުންނަށް ދެވޭނެ ެއއްވެްސ ަކހަލަ އަދަބެއް ޯނވޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

މް.އެްޗ ދޫކޮށްލާފައި ގޮްސ ރައްޔިތުންނަށް މި ޖެހެނީ ރަނގަޅު ޮޑކްޓަރުންނަށް ދައްާކ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ައއި.ޖީ.އެ

ރުފިޔާ ދީފައި ޑޮކްޓަރަށް  233ރުފިާޔ، އަމިއްލަ މީހާގެ ޖީބުން  133އަމިއްލަ ކްލިނިކުތަކަށް ގޮްސ އާސަންދައިން 

ނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ،  ދައްކަން. މިީއ ޤައުމު ހިްނޭގނެ ގޮތެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އް ދަްއކާކަްށ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ފާހަަގކޮށްލަން  ބޭނުންޭވ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މާދިގު ވާހަަކއެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން  ނޑިވަުޅަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ  1035މެންބަރުން މި ދަ

އް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުައސާސީ ައީކ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އިޞްލާުޙެގންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތަ

ކޮން ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުެވެގން، ކޮންފަދަ ހާލަތެއްގައި އައި ެއއްެޗއްކަން އަުޅަގނުޑމެން އެންމެންނަށް ވެސް 

ވިސްނާލީމަ އެބަ އެނގޭ. ިމކަން ކަމަށް ބަލާއިރު އިްޞލާޙުގެންނަން ހުރި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ޤައުުމ 

ނުޑ ހިން ގުމަށް މި ވަގުތަށް ހުރި ދަތިވާ ކަހަލަ މާއްދާތައް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުަރން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

 1040ޤަބޫލުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައި، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟވާީތ 

ޞްލާޙު މިއާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން ފާސްވެގެްނ، ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިްޞލާޙެއް. އެހެންވީމާ، މި އި

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމުގެ އެްއ ފަރާތުަގއި ބާްއވަން އެބަ ޖެހޭ މި  ނިމެމުންދާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެާއއެކު އަުޅގަ

ންކަން. ދެންނެވި ހާލަތު ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެގެން މި އަންނަނީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ދެންނެވި މާއްދާގެ ސަބަބު

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުެގ ޚަރަދުަގއި ިކަޔވާ  އެހެންވީމާ، އެ ާމއްދާ ޤައުމަްށ ފައިދާހުރި ގޮަތކަށް އިޞްާލޙުކޮށްގެން އަުޅގަ

 1045މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޫހެއްަގއި ޤައުމުަގއި މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް 

ނުޑގެ މި މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން އެްއޗެްއ ބައްޓަންކުރެވެން އެބަ  ޖެހޭ. އެހެންވެ، މި ވާހަކަ ދަންނަާވލުން، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމަކީ. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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 1050ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ޚަރަދުގަޔާ އަދި ާރއްޖެ އިން ބޭރުން ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުަގިއ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

ކަޔވާ ކުދިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް މި އޮންނަ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެޭވއިރު ަވރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ 

ޚަރަދުގަިއ އަދި ސަރުކާރުްނ ފައިސާ ހޭދަކޮްށގެން އަިދ  ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ސަރުކާުރގެ 

ސަރުކާރުން ލޯނުދޫކޮށްގެން ތަމްރީންދެވޭއިރު، ތަމްރީންދެޭވ މީހުންގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގަިއ 

ޑޮކްޓަުރކަމާިއ ، ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ކުެރޭވނެ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

 1055ނަރުސްކަން ފަދަ ކަންކަމަކީ، އިންޖިނިއަރިން ފަދަ ކަންކަމަީކ މީހުން ލިބުން ދަތި، އުނދަގޫ ދާއިރާތަްއ. އަދި ވަރަށް 

ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން މެނުީވ، ގިނަ ދުވަހުން ނޫނީ ތަމްރީންނުކުރެވޭ ދާއިރާަތއް. މި ދާއިާރތަކުން ޚިދުމަތް ސަރުކާރުެގ 

އަދި ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ނަމުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުަގިއ  ޚަރަދުގައި ވެސް

ކިަޔވަިއގެން އަންނަ މީހުން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ފަސްޖެހޭޖެހުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެއީ ިމއަދު 

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ފުންކޮށް ވިސްނާންޖެހޭ ކަމެއް. މި ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

 1060އިޞްލާޙުކުާރއިރު މި ދެންނެވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހޯދުން 

ޙީ ާދއިރާ. ޞިއްީޙ ދާއިރާ އަށް ދަތިވެގެން މި އުޅެނީ، އެންމެ ބޮޑަށް ބޮއްސުންލާފައި އޮތް ާދއިރާ ައކީ ރާއްޭޖގެ ިޞއް

ތަމްރީންލިބިފައިވާ އެިކއެކި ަމޤާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެފައި ވަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ާރއްޖޭގެ 

ޑޮކްޓަރުން ނެތިގެްނ ރަްއޔިތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުާރ ޝަކުވާަތއް ދަނީ ފުނިޖެހެމުން. ރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ާދއިރާ 

ކުރުމަށް ހުރި ގިނަގުނަ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުަމށް ނުކުޅެދިފައި ވާހިނދު، ޑޮކްޓަރުން ހޯދުން ވެސް ވަނީ ތަރައްޤީ

 1065ނުކުޅެދިފަ. ސަރުކާރުން ޮބުޑ ޚަރަދުކޮށްގެން އަދި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުަމށް ޓަކަިއ ތަމްރީންކޮށްގެން 

ސްޕިޓަލްތަކުަގއި ޚިދުމަތްނުކޮށް، ބޭރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ބޮޑެތި އަންނަ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ދެންނެވި ހޮ

މުސާރަތަކަށާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ތަންތަނަށް ދިއުމަށް ވަނީ ފޫަގޅާފަ. މި ކަންކަން ވާން މި ެޖހުނީ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫުނ 

ނުތައް ހަދަމުންދާތީ. ހަދާހެދުމުގައި މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްނުކޮްށ، ފުންކޮށް ވިސްނާނުލަިއ ޤާނޫ

ތަންފީޛުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގަާވިއދުތައް ހެދިފައިހުންނާތީ. މިހާ ދުވަސްީވއިުރގައި ވެސް މި ަކންކަމާ ބެހޭ ގަވާއިެދއް ވެސް 

 1070އަދި ޤާނޫނަކަށް ވެސް އިޞްލާޙެއް ނައިސް އޮންނަޮއތުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އައު ޤާނޫނުއަސާީސއެްއ 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، އެ ޤާނޫުނއަސާސީ ާއއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އޮތް އިޖްތިމާޢީ  އަޅުަގނޑުމެން ހަދައި

ނޑުމެން  މައްސަލަތަކާއި ަޤއުމަށް ބޭުނންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުއްޓުންެއރުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާނެ ގޮެތއްގެ މަތީން އަުޅގަ

ްނތިޒާމުތައް ބަރާބަރަށް ހަމަޖެހެންވާނެ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ ގަާވއިދުތަާކއި ޤާނޫނުތައް ފަުރމާކޮށް، ތަންފީޛުކުރުމުގެ އި

އަހަރު ފުރި، ހިނަގމުންދާއިރު ވެސް މި ކަންަކން ނުކުރެވި އޮންނައޮތުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ  1އަށް 

 1075ެއްގޒެކްިޓވް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އަދި ސަރުކާރު ހިންގަން ެއިކއެކި ބޮޑެތި މުސާރަތައް ެދްއވާފައި ތިއްެބވި

ބްރާންޗުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ވެސް ލަުދވެތިެވ، ރަްއޔިުތންގެ ކުރިމަީތގަިއ މާފަށް އެެދންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމަ ސީދާ 
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މާފަށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ަޤއުމުގެ މުިހއްމު އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް އެކަީށގެންވާ ެހޔޮ ގޮތުަގއި 

މި ޒަމާނުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ކުރަން ބޭނުންނުވާތީ މި ކަންކަން މިހެން މި ދަނީ.  ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް

ސިޔާސީ ކަންކަން ކުިރއަުރވަިއ، އަމިއްލަ އަތަށް ގިަނގުނަ ބާރުތައް ހޯދުން ފިޔަވައި ިސޔާސީ މައިދާނުަގއި 

 1080ދިމާލަށް ނުދާކަން މިކަހަލަ ކަންކަމުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ އިސް ލީޑަރުްނގެ ވިސްނުންފުޅު ޤައުުމގެ ުމހިއްމު ދިމަ

ނޑު އެދެން، މި ކޮމިޓީްނ މި ކަންކަން ދިރާސާކުރަން.  ސާބިތުވެގެން މި ދަނީ. މި މައްސަލަ ކޮމިޓީައކަށް ދާއިރު ައޅުގަ

މި ޤާނޫނަްށ މިހާރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގެްނނަވަިއގެން މި ކަންކަން ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަކައި 

ގެނެވޭނީ ކޮން އިޞްލާެޙއްތޯ ދިރާސާކުރަން. މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ކަްނކަން މި އޮންނަ ގޮތަކީ ސަުރކާރުގެ އެްއވެްސ 

ފަރާތެއް ކިތައްމެ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ިވޔަސް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުން ހުރަސްއަުޅއްަވިއގެން އެ ބޭފުޅަކު 

 1085ަރއްިޔތުންނަށް ކިތައްމެ މުހިއްމު ިޚދުމަތެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ެވސް އެ ޚިދުމަތް ނުދެިވ ލަސް ، ނުގެންނަވާ. ަދއުލަތަށް

ނޑުމެން  މި ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮން ކަހަލަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންތޯ ވެސް އަހާލުމަށް ފަސްޖެހޭ. ހީވަނީ އަޅުގަ

ގިނަ ސުވާުލ، ޖަވާބުނުދެވޭ ަކހަލަ ކޮށްފާނޭ. އެކަމަކު މި  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކގައި މި ިތބޭ މީހުން އެ ބޭފުޅުންނާ މާ 

ނުޑ މި ދަންނަާވ ވާހަަކ އަީކ ރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުންނަށް ފުރިހަމަ ޞިއްޙީ  ކަމަކީ ެއކަހަލަ ކަެމއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

ޙުކުރާއިރު މި ދެންނެވި ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނު ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި އިޞްލާޙުކުރަްނވާނޭ. ިއޞްލާ

 1090ނުކުތާ އަށް، ތަންފީޛުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އަދި ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ކުރެވޭ ގޮތަށް ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ 

ނޑުމެންގެ ކަންކަްނ ބައްޓަންކުރުމަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަންވާނޭ. ިމގޮތަށް  ކަންކަމުަގއި ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން.އަޅުަގނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލަން.   1095 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަ
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ައއްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަްނ ކަމަށް. އާެދ، އެގޮތުން  `.

ނޑާިލއިރު އެޖެންޑާ ައއިޓަމު   1105ދިަޔއީ. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތާވަލުން ކުރިއަށް ގެން 13ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

ރަމަޟާންމަހުގެ ވަގުތު ހަަމޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން ަވރަށް ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ަވގުތުދިނުމުގަިއ 

ނުޑ މި ގަސްތުކުރަނީ އެޖެ ތުރުކުރަން. އަށް ދަ 11 ނަންަބރުންޑާ އުނދަގޫތަެކއް އުޅޭީތއާ އެްއޮކށް މި ަވގުތު އަުޅގަ

، 11ސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު ރުޖޫޢަވާނަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު އޭގެފަހުަގއި ވޯޓަށްފަހު އަނެްއކާވެ

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 

 1110ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު  111ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -11.1

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ީޕޕަލްސް ރިޕަބްލިކު އޮފް ބަންގލަދޭޝް އަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ، ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަފީުރން ކަ

ނަޑއަޅާ ނޮން ރެސިޑެންުޓ ހައިކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ -ކަ

އި ނިންމެވި ގޮުތެގ ގ.ަވއިޖެހޭެގއާގޭ ޑރ. މުޙަްއމަދު ޢާޞިމުގެ ނަންފުޅު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ  2312ޖުލައި  17ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ނޑު   1115ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 އިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއި ވާ  111ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި، ޕީޕަލްސް ިރޕަބްލިކު އޮ  1120ފް ބަނގްލަދޭްޝ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ

ނޑަައޅާ ނޮން ރެސިޑެންޓު ހައިކޮިމޝަނަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ -އަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކަ

ފޮނުވާފައިވާ ގ. ވައިޖެހޭެގާއޭގ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމުގެ ނަންފުޅު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް އައުމާ ގުޅިގެން، 

މަޤާމަށް އެކަީށގެންވާ ބޭފުޅެއްތޯ ބެލުމަްށ ޓަކައި ކޮމިީޓގެ މަޝްވަރާކުެރވުނު. ދެން އެ މަނިކުފާނުގެ އެ މަނިކުފާނަކީ އެ 

ސީ.ީވއާ އަިދ ކުުށގެ ރެޯކޑު ސާފުކުރެވިފަިއވާނެ. ހަމަެއއާެއކުަގއި އެ މަނިކުފާނަކީ މި ަކންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގަިއ 

 1125ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ  މި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ޤައުމީ

ނޑައެޅުމަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާޤުެވވުނު. އެހެންވީމާ، ެއ ގޮތުގެ މަތިން މި މަޤާމަށް އެ މަނިކުފާނު ކަ

ރިޕޯޓުގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އެ  ޓަކައި ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްުކރައްވާަފއި ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން. އެހެންވީމާ، މި

މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ިމ ރިޕޯޓާއެުކގައި މެންބަރުން ހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި ގޮތުެގ 

ތަފުޞީލު އަދި މިދަންނަވާ އެ މަނިކުފާނުގެ ވަނަވަރުަތްއ ވެސް މީގެ ހިމެނިފަިއވާނެ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ 

 1130 ތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު އަދި  1މިނެޓު. އެއީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  03ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ 

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ، އެ 1ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ްއވެްސ މިނެޓު. އަުޅގަ

 1135މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެިދވަަޑއިެގންފައިނުވާތީެވ، މި ހިސާބުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު 

ބަންދުވީކަމުަގއި ދަންނަވަން. ވޯޓުގަީޑަގއި މި ރިޕޯޓުގައިވާ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް 

 ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު  111ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫ އްޖޭގެދިވެހިރާ -11.2

ނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ބްަރސަލްސްަގއި ހުންނަ ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް  ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ސަފީރުކަމަށް ގ. ސަމަންތާ / އަލްފާޟިލް އަޙް  1140މަދު ޝިޢާން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭން ކަ

ނޑައަޅާ ސަފީރަކީ ލަންޑަން ހައިކޮމިޝަނުގެ ނޮން ރެސިޑެންޓު ަސފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވު މެދު -ބްރަސަލްސް އަށް ކަ

ަގިއ  2312ޖުަލއި  17ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ. މި ރިޕޯޓު 

ނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފޮ 

 މުޤައްރިރު، ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ  111އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝުކުރި

ނޑައެުޅމަށް ޓަކައި ބްރަސަލްސްަގިއ  މާއްދާގެ )ދ(ަގއި ވާ ގޮތުެގ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ

ނަޑއަޅާ ސަފީުރކަމަށް ގ. ސަމަންތާ / އަލްފާޟިލް ހުންނަ ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިައން ޔޫނިއަނަށް ދިވެ ހިރާއްޖޭްނ ކަ

ނަޑއަާޅ ސަފީރަކީ ލަްނޑަން ހައިކޮމިޝަުނގެ ނޮން   1150-އަޙްމަދު ޝިޢާން ޢައްޔަންުކރެއްވުމަށާ، ބްރަސަލްސް އަްށ ކަ

މި ނަންފުޅު ރެސިޑެންޓު ސަފީރުކަމަށް ަހމަޖެއްސެވުމާ މެދު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އި ެއ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތުގެ ފޮނުއްވުމާ ގުިޅގެން ބޭއްވުުނ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުަގއި މި މަނިކުފާނުގެ ސީ.ވީއަށާ

ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާފައި މި ކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލވުމަށް ވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ 

ތިފާޤުެވވުނު ހިނދު، މި ކޮމިޓީން ވަީނ މި ނަންފުޅު ފާސްކުރުމަށް ކޮމިީޓން ނިންމާފަ. ދެން ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުންނަށް އިއް

 1155ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިެގންނެވި ގޮުތގެ ތަފްޞީާލއި އެ މަނިކުފާނުެގ ސީ.ވީ ިމ ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނިފައިވާނެ. 

ނުޑ މި ިރޕޯޓު ހުށަހަޅާލަން މި މަޖި ލީހުން ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް. ކޮމިީޓގެ އެންމެހައި ޢިްއޒަތްތެރިން ވުމާއެުކަގއި އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑަށް މި ކަމުގައި ދެްއވި އެހީތެރިކަމަށާ، އަދި ކޮިމޓީގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް އެ ހުރިހާ 

 ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 1160 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

މިނެޓުގެ ަވގުތު ަކނޑައެޅިަފއި ވަނީ. ެއގޮތުން  03ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ 

މިނެޓު.  1މިނެޓު އަދި ަވކި ޕާީޓައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް  1ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަްށ 

އްެވސް މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިުނވާތީވެ މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުުތ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. އާދެ، އެ 

ނޑަައޅަން. ވޯުޓގެ ވަގުުތގަިއ މި ރިޕޯުޓގަިއވާ ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އެުހން އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެްސ  ބަންދުކުރީކަމުގަިއ ކަ

 1165 ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން  111ސާސީގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަ  އްޖޭގެދިވެހިރާ -11.0

ނަޑއަޅާ ނޮން ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކަ ރެސިޑެންޓު -ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ

އަލްފާޟިލާ  ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއުވމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ، މއ. ރެސްޓިންހައުސް

 17ފާޠިމަތު ޢިނާޔާގެ ނަންފުޅު، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

 1170ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަިޖލީހަށް މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ަޤއުމީ  2312ޖުލައި 

 ޤައްރިުރ، ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ފުރުޞަތުއަރުވަން.ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މު

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ  111ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑެއޅުމަށް ޓަކައި ސިްނގަޕޫރަށް މާ  1175އްދާގެ )ދ(ަގއި ވާ ގޮުތެގ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ

ނޑައަޅާ ނޮން ރެސިޑެންޓު ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ަޓކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ -ދިވެހިރާއްޖޭން ކަ

ތު ޢިނާޔާގެ ނަންފުޅު ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ، މއ. ރެްސޓިންހައުސް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަ

ދިރާސާކުރުމަށް އައުމާ ގުިޅގެްނ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްިވ. އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމުަގިއ އެ ކަމަނާ ހާޒިރުކޮށް، އެ 

ީވ އަށް ބެލުމަށްފަހުަގއި ކަމަނާއާ ުސވާލުތަކެްއ ކުުރުވމަށްފަހުގައި، އަދި ެއ ކަމަާނގެ ތަޖުރިބާއަާށއި ެއ ކަމަނާެގ ސީ.

 1180ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމެީވ އެ ކަމަނާ އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. މި ރިޕޯޓުަގއި ކޮމިީޓގެ ހާިޒީރ 

ނޑު  ރިޕޯޓު ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެްއވުމަށް ޓަަކއި މި ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުން ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަްށ ހުށަހަޅާލަން. 

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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 1185 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ަވގުތު ަކނޑައެޅިަފއި ވަނީ. ެއގޮތުން މިނެޓު 03ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ 

މިނެޓު.  1މިނެޓު އަދި ަވކި ޕާީޓައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް  1ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަްށ 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. މި ރިޕޯޓާ މެދު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދި؛ 

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުގަ 

 1190 މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް.

 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ފު ރެސިެޑންޓް އެމްބެސެޑަރުންނާ ބެހޭ -ރުޞަތަަކށް މި އެދުނީ ނޮންޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނަޑއަޅުްއވާ ބަެއއް  ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ޓަކައި. އާދެ،  ސަފީރުންނާ ބެހޭ  ގޮތުން، ޤައުމުތަކަށް ކަ

 1195ނޑަައޅުްއާވ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައި އެބަހުރި ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި މިގޮތަށް ކަ

ސަފީރުންނަކީ ދިވެހި ސަރުާކރުގެ މާލިއްޔަތުން، ިދވެހި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ޚަރަދުނުކޮްށ 

ނަޑއަުޅއްވާ ސަފީރުން އެަބ ތިބި. މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ބައެއް ސަފީރުން ދާހިނދުގައި ެއއްވެސް ކަހަލަ  ކަ

ހަލަ ސަބަބެއް ނެތި އެ މީހުން ވަކިކުރުުމގެ ސަބަބުން، މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުްނ އެހުމަކާ ނުލައި، ެއްއވެސް ކަ 

ނޑު ުސވާލަކީ، މިހާރު  ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދި، ކަންތައްަތއް ވެަފއި ތާރީޚުގެ ތެރޭން އެބަ ހުރި. ައޅުގަ

ނޑަައޅާ ސަފީރުންނަީކ، ޚާއްޞަކޮށް ނޮން   1200ންނަކީ ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔަތުން ެއްއވެސް ރެސިެޑންޓު ސަފީރު-މި ކަ

ނޑައަުޅްއވަނީ. އެީއ މިކަން ވޮލަންޓަރަލީ ކުާރނެ އެ ަޤއުމުތަކުެގ ބޭފުޅުން  ޚަރަދެއް ކުާރ ގޮަތކަށްތޯ މި ޭބފުޅުން މި ކަ

އްަލ އެބަ ތިބި. ސަރުކާރަށް އެބަ ހުށަހަޅާ. މީގެކުރިން ވެސް ހަމަ ފޮތްފަންސޫރު ވެސް އަމިއްލަ އަށް ގަނެގެން އަމި

ނޑުެގ މުޅި ވާހަކައިގެ މާނަ އަީކ  ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެކަން ކުރަމުން ގޮސްފައި އެ ތިބީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސަރުކާރުން މި ކަމަށް އެްއެވސް ޚަރަދެއް، ހޭދަެއއް ކުރާަކށްނުޖެހޭނޭ. ނުޖެހި، އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ހުއްޓޭ މިކަން 

 1205ުއމުތަކުގެ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުްނ އެބަ އެދެއޭ ސަރުކާރު ތިމަންމެން މިކަން ކޮށްދިނުމަށް. އަމިއްލަ އަށް ކުރެވޭނެ ޤަ

އަނެއްކާ ީމގެކުރިން މި މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ެވސް، މިހާރު ވަިކކޮށްފައި ތިިބ މީހުންން ވެސް ހަމަ ބައެްއ 

ރެސިޑެންޓު -ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަން، ޚާއްޞަކޮށް ނޮން ޤައުމުތަކުން އެބަ އެދެމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަވރަށް

ސަފީރުންނަކީ ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރަންނުޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާީތވެ، މި ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމުަގިއ 

ންެވގެން ސަރުކާރުން ފައިސާ ޚަރަދުނުާވނެ ގޮތަކަށް ޢަްއޔަންކުރުން. ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ޮބޑަްށ ވިސްނުމެއް. އެހެ
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 1210އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ އަދި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށާއި ަސރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި ވާހަަކ 

 ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަކު ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންފައިުނވާީތވެ، މި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އިތުރު ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަ

 1215ަގއި މި ރިޕޯޓާ  1:03ގެ ބަހުސްގެ ަވގުުތ ބަންދުވީކަމުަގއި ަކނަޑއަަޅން. 11.0ހިސާބުން މި އެޖެންޑާ އައިަޓމު 

 ގުިޅގެން އަހަންޖެހޭ ވޯޓަށް ެއހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ަދންނަވަން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ވާ  111ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ހިރާއްޖޭގެދިވެ -11.2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ -11.2

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ޔުަނއިޓެްޑ ެއރެބް އެމިރޭޓްސްއަާށއި ސްޓޭުޓ  ގޮތުެގ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ

ނޑަައޅާ ނޮން ކުެރއްވުމަށް ޓަަކިއ ރެސިެޑންޓު އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ޢައްޔަން-އޮފް ކުަވއިތަށް ދިވެހިރާއްޭޖން ކަ

 1220ޙަމީދުގެ ނަންފުޅު، ޤައުމީ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މާފަންނު ކްރެސްުޓުވޑް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގައި މެންބަރުންނަށް  2312ޖުލައި  17ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު 

ހަށް މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ަޤއުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީ

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1225 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއި ވާ  111ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި ޔުަނއިޓެްޑ ެއރެބް އެމިރޭޓްސްއަާށއި ސްޓޭުޓ  ގޮތުެގ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ

ނޑައަޅާ ނޮން  ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް  ރެސިޑެންޓު އެމްބެސެޑަރު-އޮފް ކުަވއިތަށް ދިވެހިރާްއޖޭން ކަ

ޙަމީދުގެ ނަންފުޅު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ، މ. ކްރެސްުޓވުޑް ައލްފާޟިލް ޢަބްދު

 1230ކޮމިޓީ އަށް އައުމާ ގުިޅގެން ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފަ. ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުުމގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 

ބޭފުޅުން މި ނަންފުޅާ މެދު ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހުގަިއ ެއ މަނިކުފާނުގެ ސީ.ވީއަާށިއ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަށް 

ބެލުމަށްފަހުގައި ނިންމީ، ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤުން ނިންމަނީ އެ މަނިކުފާނު އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަން ފެންނަ ކަމަށް. 

ނޑު މަޖިލީހު ން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާލަން. މި ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީގެ އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވި ގޮތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯުޓ އޮންނާނެ ހިމެނިފަ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ސީ.ވީ ެވސް 

 1235ރި މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށާ ހުށަހެޅިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މި ކަމުގައި އަޅުަގނަޑށް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެ
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އަދި ކޮމިީޓގެ އިދާރީ ުމވަްއޒަުފން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1240ރިޕޯޓެއް  2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ މިއަދު  ރާގެގުަރއިދޫ ދާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ނޑު ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް  ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެއީ ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓާ ވެސް ެއކު. އާދެ، އަުޅގަ

މުޤައްރިރަށާއި އެ ކޮމިޓީެގ  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ނައިބު

ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ އަްށ 

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ. އެގޮތުން ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް  03ޖުމްލަ  މިނެޓު އަިދ ަވިކ  1މިނެޓުެގ ބަހުސްެގ ަވގުތު ކަ

 1245މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  1ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ޕާޓީއަކަށް

އާދެ، އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައިނުވާީތވެ މި ހިސާބުން މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ 

ނަޑައޅަން. މި ރިޕޯ ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެްސ  1:03ޓާ ގުޅިގެން ައހަންޖެހޭ ވޯޓު އެހުން ވަގުތު ނިމުނީކަމުަގއި ކަ

 ދަންނަވަން. 

 

 1250 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.13

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނުޑ މި ރުޖޫޢަވަނީ އަޅުަގނޑުެމން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ  އަޅުަގނޑު ކުރިން ދަންނަވާިލ ފަދައިން މިހާރު އަޅުގަ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ގަިއވާ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، 13.1އެޖެންާޑ އައިޓަމު  އާދެ، އެއީ ތާވަލަށް.

 1255ސަުރކާރުެގ މަދަރުސާތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދިންނާިއ   76/29ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ސަރުކާރުން އެީހވެދޭ އަިމްއލަ މަދަރުސާތަކުގަިއ ކިަޔާވ ކުދިންނާއި ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން 

ނޑު މިހާރު  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެްނދެވުން. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް.

 

 1260 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްަލއިފިން. 
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 1265 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް. މަނިކަމަދުޙްއަ ތްމަދު އަމީއް ޙަާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުމަޑުްއވަރީ ދާއިއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

ފުރުޞަތު  ވެސް މަނިކުމަދުޙްއަ  ތްމަދު އަމީއްޙަާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުމަުޑއްވަރީ ދާއިއާދެ،  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 .ށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާތޯއަުޅަގނޑު ބަލައިލާނަން އިތުރު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަ. ލައްވާަފއި ވަނީދޫކޮށް

އާދެ!  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ؛ނެތީމަގައި މެންބަރަކު މިވަގުތު ޗެމްބަރު  ގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނާ ޢިއްޒަތްތެރިލިސްޓު

 1270 ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް.ވަނީ އިސްދޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްއަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ނޑު  .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރަީއސް  މި. ފުރުޞަތު ދޫޮކށްލީވެސް ައޅުގަ

 

 1275 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި ވަަޑއިގެން ނެތުާމ ަވގުތު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމު ރަކު މިއާދެ! އެިދވަަޑިއގެންފައިާވ ެއއްވެްސ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ބިލުގެ  ހިސާބުން މި ނެތުމާ އެްއކޮށް ައޅުަގނޑު މިަވޑަިއެގންފައިއެދިއަދި އިތުރު ެއއްވެްސ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު 

ނަޑއަާޅލުމުގައި ނަޑއަޅަން. ނިމުނީ ަކމުގައި އަދި މުޅިން ކަ ބަސް ފަހުައޅުަގނޑު  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

ށް ފުރުޞަތު ރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުހުށަހެޅުއްވި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ބިލު އިްއވެވުމަށް މި

 1280 އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހުށަހެޅި ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަ ޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

އި ސަރުކާުރގެ މަދުރަާސތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދީންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ މަދުަރސާތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދީންނާ 76/29

 1285ޙާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ގެ އިޞްލާބެހޭ ބިލު ކުރުމާދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު

ހުިރހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވަރަްށ  . އެހެންނަމަވެސްދަްއކަވާފަކަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަނީ ެއއަށް ތާއީުދކޮށް ވާހަ

ވުމުގެ ސަބަބުން މި ޟުދާ ތަޢާރުވަނަ މާއް 11ހުރި. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް މިަކމާ ގުޅިފައި އެބަ

ނޑާލަންޖެހޭ ކަމަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެއްަބސްވޭ. ަހމައެއާީކަގއި މިކަމާ ގުިޅގެން ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެިތ  އްދާމާ ކަ

ބޭރުަގިއ ތިބުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުާވ ނުކޮށް ސަުރކާރަށް ޚިދުމަތްޚަރަދުތަކެއް ކޮްށގެން ިކޔަަވިއގެން އަންނަ ޒުވާނުން 
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ނޑުމެންެގ މި ކަމެއް  1290. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ ދެއްކެވި ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރިވާހަކަ ބިލަށް ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަްށ ސަރުކާރުން އެކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ޓަ

ނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އެހެންވީމާ، އި ކަމާކުރާނެމަޝްވަރާ ނޑުމެން ރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަމެދު އަުޅގަ

ބޭފުޅުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި އެ ބެހޭ ުވޒާރާތަުކން ޓަކައި ކަމާ ދިނުމަށްއްލު ހޯދައިޙައެކަމަށް 

ދެްއވާ ޒުވާނުން ައއިްސ ކިޔަަވއިއިާރގަިއ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލީމީ ދާއުތަ އިއާ ާދއިރާ ޙީއްޞި ؛ކަންބޮޑުވުންަތއް

 1295ގޮތަކަށް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ގޮތަށް އެ ކަންތައްަތކުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެދެވޭ ވާ  ބޮންޑުގައިދާނުކޮށް ނުވަތަ އަވަޒީފާ 

ެއކީަގިއ  ުކރުމަށް ސަރުކާރާ ެކއްތަމަސައްކަތް ހުރި ންަޓކައި އެ ކުރެވެ  ކުރުމަށްސް ކުޑަާހވެގެއްލުންަތއް ވީލިބޭ 

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ކަމުގައި ދެއްވި އެއްބާުރލުމަށް . ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިަދއްކާަނންއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ

 . ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދަންނަވަން.ޝުކުރު

 

 1300 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަންނު ދެކުުނ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާ -13.1 އެޖެންޑާ ައއިޓަމުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހިސާބުން 

ސަރުކާުރގެ  76/29ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އި ސަރުކާުރެގ މަދުރަސާތަކުަގއި ިކޔަވާ ކުދީންނާ އަމިއްލަ މަދުރަސާތަކުގައި ކިަޔވާ ކުީދންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ 

ބަހުސް ނިމުނީ  ގެގެނަުއމުގެ ބިލުނަށް އިޞްލާޙުބެހޭ ޤާނޫ ކުރުމާކާރަށް ޚިދުމަތްދެވޭ މީހުން ސަރުފަރާތުން ތަމްރީނު

ނޑަައޅަން. މި  1305ބިުލ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ ގުޭޅ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ މިއަުދގެ ވޯޓު ގަީޑގައި އޮންނާނެ  ކަމުގަިއ ކަ

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -13.2 ސް ދަންނަވަން. ެއޖެންޑާ އައިޓަމުވާހަކަ ވެ

ގެނައުމުެގ އިޞްލާޙު ށްރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަދިވެހި 2337/31ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 އި މިނެޓާ 20 އި ގަިޑއިރާ 1ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ ؛ޖެހިފައިވާ ގޮތުންވަގުތު ހަމަ ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށްގެންެދުވން. މިހާރު މި

ސިކުންތު.  26 އިމިނެޓާ 22 ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް 10 އިމިނެޓާ 09ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  037

 1310 . ވަކި ޕާޓީއަަކށް މިނެޓު 1އަށް ދާލަތު ޕާޓީ ޢަިސކުންތު.  01 މިނެޓާއި 13އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

ބިލުގެ މަސައްކަްތ  އާދެ! ކުރީ ދުވަހު މި ޅަކަށްފަހު(. )ވަގުތުކޮމިނެޓު 1ށް ުނގަންނަވާ މެންބަރަތްވެަވޑައިނިސްބަ

 ،ގެންާދއިރުއަރުވަމުންންބަރުންގެ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތުެދއްެކިވ މެޑަިއގެންަފއިވާ އަދި ވާހަކަފުޅުނިންމާލިއިރު އެދިވަ

މަދު އްމުޙަ ޖެހެނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މި އަރުވަން މިއަދު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ ފުރަތަމަ

 އިސްމާޢީލަށް. 

 1315 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަދު އިސްމާޢީލްއްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ
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ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިިމގްރޭަޝންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  2337/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝު

އިޞްލާޙުތައް ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  މި ށް ހުށަހަޅައި،ސަުރކާރުގެ ފަާރތުން މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަ  ؛އިޞްލާޙު

ނޑު އަުޅަގނުޑ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ންނަމަވެސްހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެ ވެސް  ގެނައުމަށް އަުޅގަ

 1320 ސަރުކާރުން  ،ކަ މީގައި ހައްޔަރުކުރުުމގެ ާވހައިހިފަ. ުހރި ބައެއް ކަންތައްތައް މީގެތެޭރަގއި އެބަފާހަގަކޮށްލަން 

ނޑުމެންނަށް މި ދެއްކެނީ.  ،ކުރުމުގެ ވާހަކަހައްޔަރު އިބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ހިފަ  ިމީއ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ކަމަށް  މި .އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީހެން އި ގަާވއިދުަތކެއް ހެދިފައި ހުރޭމިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމުގައި އުސޫލުތަަކކާ އީއެ

ނޑު އިއެއްކޮށް މިކަން ފާސްކޮށް ނިންމަވިސްނަވާފައި ހުރި ކަންކަާމ  ަޑށްރުޙަލާގައި ވަރަށް ބޮމިޓީ މަކޮ ދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ.

 1325 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތް މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުެގ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްޭރޝަންގެ  2337/31ނު ނަންބަރު ޤާނޫ . ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުއްވި ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ މިއަ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ ދުގެ ހާލަތަށް ގޮތުގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ޤާނޫނުތައް އިޞްލާއްބަލާއިރުަގއި މުހި ކުރާއިރުަގއި ބަެއއް ހާލަތްތައް ޙުމު އިްޞލާޙެއް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 1330ޤާނޫނުތަަކކީ ، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްޮކށް. ސަބަބަކީ ްއގެވަގުތެ  ޖެހޭ އެ ކުރަން އެބަޑުމެން ޤާނޫނުތައް ިއޞްލާޙުޅުަގނއަ

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ވެސް  ނޑުމެންގެ ބަދަލުއަުޅގަ  ،ދިޔައިމަބަދަލުވެގެންހާލަތު ކުރެވެން ހުންނަ ޤާނޫނުތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހާލަުތ  ނުވަތަ  ،އެދޭދިޔައިމަ އަުޅަގނޑުމެން ަރނގަޅު ހާލަތަކަށް ރުޖޫޢަެވގެން  ވުރެ ށްރި ހާލަތައޭރު ހުއަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތަކައެންމެ އެދޭ އިޞްލާޙުތަ ނޑުމެން ށްކަށް އަޅުގަ  ،ގެނެޭވނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނަށްއަޅުގަ

ށް ބޮޑަށް ވަނީ ވަރަ ދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ބޮޑެތި ކުށްކުރުްނ މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ުމޖުތަމަޢުގެ މިއަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގަމުންދާކަން މިއީ އްސަގޮ އިތުރުެވގެން  1335 . އަދި މީހުން މެރުން ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް އަުޅގަ

ވެސް މި  ކޮށް ދުިނޔޭގެ ޤައުމުތަުކަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ަކމެއް. އަދި ޚާއްޞަ އެކީ ޔާއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަ

މާޔަތް މި ހިންގާ ފަރާތްތައް ގިނަ ފަހަރަށް ތައް ހި ބޮޑެތި ޖަރީމާތެރެއިން މިފަދަ  ކަންކަން ހިނގަމުންދާ އުސޫލުތަކުގެ

ފުރައިގެން ެދވޭެނ ބަލަނީ ޤައުމުން ބޭރަށް  ައކީ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މި ނަހޯދަނީ ޤައުމުން ބޭރަށް ގޮްސގެން. މާ

ނއްނގަޅު ދޮރާރަ ހޭނެ ދޭންޖެޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންެޓއް ހުުޅިވފައި ހުރިތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖެަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭ  1340ނުދެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ދިޔަ ބޭރަށް ފުރައިެގން އިން ުކށްކުރާ މީހުން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ .ހެދުމަށް ޓަކައި  ގެނެވޭ ޤާނޫނަށް މި  މިހާރު މި ކުރުމަށް ޓަކައިއި އެފަދަ މަގެްއ ތަނަވަސްގަ ގޮތު އަޅުގަ

ަބެއއް ފަރާތްތަކުން އިންކާރުކުަރްއވަފާނެ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގެ  އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. ފަހަރެްއގައި

ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ެއގޮތަށް ަބއެްއ ިއން ބޭރަށް ދިޔުން މަނާ ތެރެއިން ނޫން ގޮތެްއަގއި ެއްއވެސް ހާލަތެްއގައި ާރއްޖެ
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ނުޑމެން މިއަދު ޤަބޫލުވަކާލާތުކުރަްއވަާފނެ. އެހެންނަމަވެސް  ފަރާތްތަކުން ނޑުމެން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ކުރަންއަޅުގަ  ގެއަުޅގަ

 1345އަދި  ޕޮލިސް ސަރިވސްއާ ރީ ވަަރށް މުހިއްމު މަޤުޞަދެއްަގއި.ުމއައްަސާސތައް އުފެދިފަިއ މިހި ރާއްޖޭގެ ތަޙުޤީޤީ

ނޑުމެން ަޤއުމުެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަްށ  މިފަދަ މުހިއްމު މުއައްސަާސތައް؛ އިިމގްރޭޝަނާ އަދި އެނޫނަސް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައެއް ބާރުަތއް  އުފެދިފައި މިހިރަ ޓަކައި އެބަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި މުއައްސަސާތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަންއެ ބާރުތައް ދޫކޮށް ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައިައޅު ގިނަ ފަހަރަށް ،ޖެހޭ ކަމަްށ ވާނަމަފަސް ައުޅގަ  ގަ

ލެވެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މި ހުޅުަވއިޅުަގނޑުމެންނައަ  ަބއުންޑްރީކުށްވެރިްނގެ ބަނދެވިފަިއވާ 

 1350 ކޮްށގެން ގޮތުގައި  އެ ބާރުތަުކގެ ޭބނުން ހަމަ ،ޕޮލިހަށް ބާރުތަކެއް ދޫކޮށްލެިވއްޖެ ކަމަްށ ވާނަމައަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ. ދެން ގިަނ ފު ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުްށވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމަށް އެ

 މަޖިލީހުގައި ވެސް ކުިރން ދެއްކެވި ވާހަކަަތކަށް ބަލާއިރުަގއި މި ކަންބޮޑުވުން މި ތަނުގައި،  ފަރާތްތަކުން މި

މުއައްސަސާ ފަދަ މުއައްސަސާތަކަށް ބާރުތަްއ ދޫކުރެވިގެންދާއިުރަގއި ެއ  ޕޮލިހުންގެްއވަނީ މިސާލަކަށް ކުރަފާޅު

 ގެ ވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ގަިޑއިރަށް 22ކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށްފާނެ ކަމަށް. މިސާލަކަށް ބާރުތަ

 1355ޤީޤީ މުއައްސަސާައކުން އްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ތަޙްުނދިނުމަށް ޓަކައި މިސާލަކަށް މީހެދިޔަ އިން ފުރައިގެން ރާއްޖެ

ފާނެކަުމެގ ގޮތެްއގައި ކޮށް ނުންެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ޭއގެ ބޭނުން ނަހަމަނުވަތަ ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާއަކުން ބޭ

ޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކަމަކީ ޙަ ބަެއއް ފަރާތްތަުކން ފާޅުކުރައްވާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އުާފވާކަންބޮޑުވުން 

ވެގެންނުދާކަން އިނގޭތޯ.  މިއަދުގެ މި ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުަގއި ކުރާ ސަރުކާރަކަށް 

ނަށް މި ެތރޭގައި ފެނިގެން ހިނަގއްޖެ ސިޔާސީ ކުްށވެރިން މަސްދުވަހުގެ 0ށް ފާއިުތވެެގންދިޔަ ންނައަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން އޭެގ   1360ރާއްޖޭގެ ބިރުވެރިކަެމއް ނެތް. ޤާނޫނުއަސާސީން މި ފަހިކޮށްދޭ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ރާއްޖެށް އަ އެންމެ ފުރިހަމަ  ،ިދޔުމުަގއިއިްނ ބޭރަށް ފުރައިގެން އެަބ ޭބނުންކުރަން. އަުޅގަ

ހުރަހެއްނާޅާ.  ކަމަކަށް އެެއއްވެްސ ހުރަހެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ުމއައްަސސާތަކުްނ އަށް އެތެެރވުމުަގއި  ރާއްޖެ

 ތަުކގަިއ ހުރަސްއަޅަންޖެހޭނެ. ޮބޑެތި ކުްށވެރިންނަށް ރާއްޖެއެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ހުރަސްއަޅަންޖެހޭ ހާލަތް

ދިޔުުމގެ މަުގ ރައިގެންިއން ފު އިން ފުރަިއގެން ދިޔުުމގެ ޮބޑެތި ޖަރީމާތައް މި ާރއްޖޭަގއި ހިންގާފަިއ މި ރާއްޖެ 

 1365އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުްނ  ކުރާ ގޮުތގައި މިމަތިން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު އަޅުަގނޑުމެން ހަނިކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ

ގުޅޭ މުހިއްމު މުއައްަސސާތަކަށް ކޮންމެވެްސ  މަރުޙަލާތަކަށް ވެސް ނުވަތަ ކަމާ ޤީޤީޅުަގނޑު ދެކެނީ ރާއްޭޖގެ ތަޙްއަ

ނުޑ ޤަބޫލު ވަރެްއގެ ބާރުތަެކއް ލިިބގެން އެބަ ނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތަށް ދޭ. އަުޅގަ ުކރާ ގޮުތގަިއ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންބަލާފައި އެ ބާ ނޑުމެްނ އެކަމުަގއި ފަސްޖެހެންޖެހޭ މެވެސް ވަރަކަށް ދޫކޮށްލަންރުތައް އަުޅގަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ މު ސަބަބެއް ނެތް. މާދަމާ ނޑުމެންގެ ހާލަތު ބަދަލުވީމަ، އަުޅގަ ޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު ެވސް އަުޅގަ

 1370އް ވެސް ގެެނވޭނެ. އަށްވުރެ ރަނގަޅު ބަދަލުތައަދި މި މަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުތަކަށްރަނގަޅުެވގެންދިަޔއި
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ނޑު ޤަބޫލުއެހެންވީމާ، މި ސަ ރާއްޭޖގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނަށް ދިވެހިކުރަނީ، އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކުާރ ައޅުަގނުޑ މި އިޞްލާޙަށް ާތއީދު އިޞްލާޙެކޭ.ަގއި ުމހިއްމު ަވގުތަށް ބަލާއިރު  މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަީކ މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް.ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް 

 

 1375 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

މިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް މި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އި އަށް،  2337/31ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް  ޙައްެޤްއ  މީހަކީ އެ  ިވޔަސްއަުކ ކުށްވެރި  ؛ބަެއއްެގ ޙައްޤުަތއް ެގއްލިގެންދާތީއަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މި ބިލުން ޙައްޤުތައް ސަޕޯޓުައޅުަގނޑު އެއަށް ލިބިގެންވާ މީހެއް. ޙައްޤު ގެްއލިގެންދާތީ 

ން ތެއްގައި މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހެއްޓެޤީޤީ މުއައްސަސާތަކަށް އެްއވެސް ހާލަމި ދެންނެވީ ތަޙްވާހަކަ ައޅުަގނޑު  ގެއްލޭ

ނުޑ މި ބަޔަީކ  ނެޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭފުރަތަމަ ޕާސްއްޖެ ނަމަ، ޖެހި  1380މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ސިޔާސީ ހާލަތު މި ަބއެްއ މެންބަރުން  ؛ަވގުތަށް މި ރާއްޖޭގެ ނަ ގޮތުން އަދި މިއޮން ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

އިަރކަށް މުހިއްމު ިބލެއް ނޫން. ެއއްެވސް ަވގުތަކަށް ަވގުތަށް މި ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެކޭ. މި ިބލަކީ މި އެބަ ވިދާުޅވޭ މި

އެ ، ހިފަހައްޓައި  ތައްޕޯޓްޤީޤީ މުއައްސަސާަތކުން މީހުންގެ ާޕސްދެންނެވިހެން ތަޙް މި ބިލު މުހިއްމުވެގެންނުދާނެ. މި

ބާުރ ބަޔަކަށް ޮކންމެ ސިޔާސީ  ،ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަިއ ނަމަވެސް ،ެއކަން ފެށިއްޖެ ނަމަ ޙައްޤަށް އަަރއިގަތުމަީކ ެއއީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ސިޔާސީ މިފަދަ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުރި ޔަދިޔަލިބިގެން  1385ސް އެ ބާރު އެޮގތަށް ބޭނުންކުރަންފަށާނެ. އަޅުގަ

ސިޔާީސ  ،ޤީޤީ މުއަްއސަސާތަކަށް ދެވި ޤާނޫނީ ބާރުތައް ތަޙް، ގައި މިފަދަ ބިލުތައް ތަޢާރަފުކުރެވިދުވަސްވަެރއް 

ޖެހިއްޖެ ނަމަ މީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނެވި ފަރާތްތަކަށް ދުށްތުރާވާންދެން ސިޔާސީ މި ކުށްވެރިން ފިޔަަވއި ؛ މީހުންގެ

ނުވަތަ  ،ހުމާ އެއްގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ކުްށވެރިންކޯޓުގެ ރު ނޑު ދަންނަވާނީ ކޯޓަށް އެބަ ލިބޭ،ވެގެންނުދާނެ. އަުޅގަ

ކޯޓު ދަންވަރު ހުޅުަވއިގެން ވެސް  ،އެހެން އެްއވެސް މީހެްއގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ ނޫން ގޮތަކަށް އޮންނައިރު

 1390 ނިންމިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ ބޮޑު ވޭ ކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ

ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ކޯޓުގެ  މީހެއްގެ އެ ،ޖެހިއްޖެ ނަމައަދި ކުށްވެރިުނވާ މީހަކަސް ތަޙްޤީޤެއް ކުރަން  ކުށްވެިރއަކަސް

ނޑު ކުާރނެ ގޮތަކީ. އަދި މި ބިލުގައި މިހެން ޑު ައބަދުވެސް އެކަމަށް ސަޕޯޓުނމުރު ހޯދުމަކީ އަޅުގައަ އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ޕޯޓުވެސް މި ބިލަށް ސަ އެްއގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ޝުކުރިއްާޔ ގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުންމި ބިލާ ދޭތެރޭގައި މިގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވިސްާނވަަޑއިގެްނ މި ބިލު

 1395 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ  ރިޔާސަތުން
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ނޑު ލިސްޓުަގއިވާ ތަރުީތބުން މި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނޑު ވަ އަޅުގަ ގުތު އަުޅގަ

ށް. ފުރުޞަތުއަރުވަން. މި ބިލަކީ އިބްރާހީމަ ޤާސިމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގިލީނމާމިޖެހެނީ ފުރުޞަތުއަރުވަން

 1400އިޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ގުރަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ގެނައުމުގެ ބިލު.ިއޞްލާޙުއަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނަށް  2337/31

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނގިލީމާމި

 ވީ ެވސް 1:03މިހާރު  ރުަގއި އުޅެފަިއ؛ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނުޑ ބޭއާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވަރަ

ނޑު ަދންނަވައިއެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ  ނޑުއަޅު  .ލާނަންހެންނަމަވެސް އަުޅގަ  1405އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ކޯުޓެގ  ،ގަ

ނޑު ވެްސ ދެކޮޅުއޮހަކު ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަމުރެއް ނެތި މީއަ ދާ ކަމެއް. އެއީ ހަުތން އެއީ އަުޅގަ

ެގ ކުރުމުޤީޤުތަޙް ށްތަކަވޭނެ ކަމެއް. ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަންކަަމށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަަރއިގަނެ 

ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް މީހަކު  ؛ގޮެތއްަގއި މީހަކު ޚާއްޞަ، ކަން މި ވަނީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާބާރުވެރި

 އްޔާ އެއީ ވަރަށް ދެރަވަރު ެވއްޖެ ނުފުރޭ ގޮތް އަށް ނަ މަކުން އޭ ލާ އެްނގުއަްށ އަންަގއި ފުރަންގޮސް ހުއްޓާ އޭނަ

 1410ވީ މީހަކު ެގ ޙުކުމަކުން މެނުމެނުވީ ނުވަތަ ކޯޓު އެީކަގއިޓު އަމުރަކާ ކޯ، ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ

ނޑަށް ގޮތުން އެ ، ގޮތެްއގައި. އެެހން . އަދި ފުރަން ގޮސް ހުްއޓާ ޚާއްޞަނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ހިފައިހައްޔަރު އަުޅގަ

ބޮޑަށް  . ވަރަށްލާނީުޅަގނޑުމެން ހަމަ ކުރުކޮށް ނިންމައިލާފައި އަވާހަކަ ދަންނަވައި އެ، މުހިއްމު. އެހެންވީމާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 1415 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެކު އިތުުރ ޢިއްހަމަވާތީއާ  1:03އާދެ! ގަޑިން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ގެ ދަށުން.13.2ނަންބަރު  އެޖެންޑާ އް ނެތްއެރުވުމުގެ ަވގުތެފުރުޞަތު

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 1420 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  އަށް. ވޯޓަށް 12 ޑާ އައިޓަމުދަނީ އެޖެން ރު މިއަޅުަގނޑު މިހާ ،އެހެންކަމުން

ކުރުމުގައި ުކޑަ ވަގުުތކޮެޅއް ނަގާތީ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުޑަ އިތުރު ސިސްޓަުމ ރީސްޓާޓު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ީތވެ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! އެޖެންޑާ މިހާރު ރެީޑެވފައިވާ ،ފަށް އެދެމުންގުުތކޮެޅއް ހިނަގއިދިޔަތީ މާ ވަ
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 1425ދުވަހުގެ ަމސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއއްެސވުން.  -12.1އައިޓަމު 

ޤާނޫނު އްވާަފއިާވ އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުށަހަޅު ،ންސަރުކާރުެގ ފަރާތު

ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ  ގެނައުުމގެޗާ ބެހޭ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ހޮވާ ލަނުގވާ ތަެކއްާޗއި 96/0ނަންބަރު 

 ދެއްވުން އެދެން. ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުމެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަ 

 

 1430 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 1435 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 33 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 1440    60    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1445 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްވާފައިވާ ހުށަހަޅުއިނގުރައިދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް  މުން، ސަރުކާރުގެ ަފރާތުންއެހެންކަ

ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ތަެކއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙު ޮހވާ ލަނގުވާ ަތކެްއޗާއި 96/0ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަައޅަން. ދީ ކަންކަމުގެ ކޮމިޓީބިލު އިޤްތިޞާ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި  އަށް ފޮނުވިްއޖެ ކަމުގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  111ވޯޓަށް ަދންނަވާލަން ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 1450 ގްލަދޭޝް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކު އޮފް ބަނ، މް. މުޙައްމަދު ޢާޞިރވައިޖެޭހގެާއގޭ ޑ މަތިން ގ. ވާ ގޮުތގެ )ދ( ގައި
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މެދު ގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ ރެސިޑެންޓް ހައިކޮމިޝަނަރކަމު-އިން ަކނޑަައޅާ ނޮން ށް ދިވެހިރާއްޖެއަ

  ދެއްވުން އެދެން.އިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1455 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1460 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33 ންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު

    69    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1465 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮުތގެ މަތިން، ގ. ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ގައި ވާ 111އަާސސީެގ ާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއެހެންކަމުން، ދިވެހި

ނަޑއަޅާ  ގްލާދޭޝް އަށް ދިވެހިރާއްޖެމް، ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކު އޮފް ބަނޞިވައިޖެހޭެގާއގޭ، ޑރ. މުޙައްަމދު ޢާ  1470އިން ކަ

ިވ ވަަޑިއގެންނެގުނު ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިވެ އަދު ނެދު މިކުރުާމ މެއްޔަންކަމަށް ޢަރު ހައިކޮމިަޝނަ ރެސިޑެންޓު-ނޮން

ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްވެއްޖެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ރުހުން

ގޮުތގެ މަތިން ބޭރު ޤައުމުތަަކްށ  ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ވާ 111ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީެގ 

ށް ޔޫރަިޕއަން ޔޫިނއަނަ ށާއިރަސަްލސްގަިއ ހުންނަ ބެލްޖިއަމަބް ،ަޓކައި  އްޖެއިން ސަފީރުން ަކނޑައެޅުމަށްރާ

ނޑަައޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުކަމަށް ގ. ދިވެހިރާއްޖެ  1475އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން ސަމަންތާ،  އިން ކަ

ނޑަައާޅ ސަފީރަކީ  ،ކުެރއްވުމަށާއި ޢައްޔަން ރެސިޑެންޓް -ނޮން ލަންޑަން ހައިކޮމިޝަނުގެބްރަސަލްސް އަށް ކަ

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުކުރެްއވުާމ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެއްޔަންސަފީރުކަމަށް ޢަ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1480 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 01    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1485 73    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    73    ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 06      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1490 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭުރ ގޮުތގެ މަތިން  ވަަނ މާއްދާެގ )ދ( ގަިއ ވާ  111ައސާސީެގ ާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއެހެންކަމުން، ދިވެހި

ނަޑއެޅުމަށް ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެ  1495ޔޫރަޕިއަްނ  ށާއިބެލްޖިއަމަ ބްރަސަލްްސގައި ހުންނަ ޓަކައި  އިން ސަފީރުން ކަ

ނޑައަޅާ ސަފީރުކަަމށް ގ. ށް ދިވެހިރާއްޖެޔޫނިއަނަ ޝިޢާން  މަދުސަމަންތާ، އަލްފާޟިލް އަޙް ިއން ކަ

ނޑަައާޅ ސަކުެރއްވުމަށާިއ، ޢައްޔަން ރެސިޑެންޓް -ނޮން ކީ ލަންޑަން ހައިކޮމިޝަނުގެފީރަބްރަސަލްސް އަށް ކަ

އެގޮތަށް ، ވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ ިއއްިތފާޤުން ފާސްކޮށްެރްއުވމަށް ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވެ ކުއްޔަންސަފީރުކަމަށް ޢަ

ވަނަ މާއްާދގެ  111ގެ ައސާސީރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަުރވައިފިން. ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ދިވެހިރާމަޝްވަ

 1500އިން  ނާޔާ ސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެރެސްޓިންހައުސް، އަލްާފޟިލާ ފާޠިމަތު ޢި ގޮުތގެ މަތިން މއ. )ދ( ގައި ވާ

ނަޑއަޅާ ނޮން  ނިވަޑަިއގަންނަވާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެްއުވމާ ކުރެ އްޔަންރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޢަ-ކަ

 އެދެން. ދެްއވުން ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 1505 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1510 73    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 33 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    73    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1515 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ގޮުތގެ މަތިން މއ. ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ަގއި ވާ 111އަސާީސެގ ރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއެހެންކަމުން، ދިވެހި

 1520ޓް ރެސިޑެން-އިން ަކނޑަައޅާ ނޮން ނާޔާ، ސިންަގޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެރެސްޓިންހައުސް، އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢި

، ަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެ އި ަބއިވެިރވެމެދު ވޯޓުގައްޔަންކުެރއްުވމާ ރުކަމަށް ޢަސަފީ

ވަނަ މާއްާދެގ  111ޤާނޫނުައސާސީގެ  . ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެމަޝްވަރާއަުރވައިފި

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް  ،ޙަމީދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ،ވުޑް ަމތީން މާފަންނު ކްރެސްޓް ވާ ގޮުތގެ )ދ( ގައި

ނަޑއަޅާ  ތަށް ދިވެހިރާއްޖެމްރޭޓްސްއަާށއި ސްޓޭޓް ޮއފް ކުވައިއެ ކަމަށް އެމްބެސެޑަރުރެސިޑެންޓް -ނޮންއިން ކަ

 1525 ެދއްުވން އެދެން. ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ އްޔަންކުެރއްވުމާ ޢަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1530 

 01    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 33    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1535 33 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    71    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 1540 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތީން މާފަންނު  ވާ ޮގތުގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި 111ޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއް

 ދިވެހިރާއްޖެ ތަށް މްރޭޓްސްއަށާއި ސްޓޭްޓ އޮފް ކުވައިޔުނައިޓެޑް ެއރެބް އެ ،ޙަމީދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ،ުވޑްސްޓްކްރެ

ނަޑއަޅާ ނޮން ުރއްވުމަށް ވޯުޓަގިއ އެޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް މަޝްވަރާ ކަމަށްރެސިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރު -އިން ކަ

 1545ދަންނަވާލަނީ.  އާދެ، މިއަުދގެ ފަހު ވޯޓު އަޅުަގނޑު މި ވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެްއޖެ.ބައިވެިރވެ 

ރިފާޢު هللا ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ސަރުކާުރގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިަޔވާ ކުިދންނާއި ސަރުކާރުން އެީހވެޭދ ، 76/29ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބެހޭ  ކާުރގެ ަފރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުަގއި ިކަޔވާ ކުދިންނާއި ސަރު

ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ، ގެނައުމުގެ ބިލުޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

 1550 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1555 

 01    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 33    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1560 33 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    71    އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގަ 

 00      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 1565 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަޅުއްވާފަިއވާ ރިފާޢު ހުށަهللا އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަުކގައި ިކަޔވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަިމްއލަ ، 76/29ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1570އި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާ ބެހޭ މަދަރުސާތަކުގައި ކިަޔވާ ކުިދންނާ

ަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހަށް އުުމެގ ބިލު ވޯުޓގަިއ ބަިއވެިރވެނަގެޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނަޑއަޅަން.   ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.10

 1575 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަނީ  ދަށުން އަޅުަގނޑު މިހާރު މިސައްކަތް. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތުގެ އިތުުރ އެހެން މަ 10ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

 މް ރިޟާޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ިޢއް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -13.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގެަނއުމުގެ ބިުލެގ ިމގްރޭޝަންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޭޖގެ އި، 2337/31ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ގެންދެވުން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާެދ،  ބަހުސް ކުރިއަށް  1580ކުރިްނ އަުޅގަ

ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރިޟާސަުރކާުރެގ ފަރާތުން ގުރައިޫދ ދާއިާރގެ ޢިއް ،ފަދައިން ދެންނެވި

ނުޑގެނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނެގ ޤާދި، 2337/31ޤާނޫނު ނަންބަރު   . މިހާރު އަޅުގަ

ރު މުޙައްމަދު ޖެހެނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ އަރުވަން މިމަށް ފުރުޞަތުލިސްޓުގައި މިހާރު ވާހަކަެދއްެކވު

 . ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް

 1585 
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

 އިނގޭތޯ ފުރުޞަތު.  އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލީ

 1590 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ ކަމަށް.އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ  އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 1595 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ެއއް ލިބިގެން މިތިބީ ރައްޔިތުންެގ ޤާނޫނުައސާސީައޅުަގނޑުމެްނ އައު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، 

ނެިތ  ވަރަށް މުހިއްމު ޙަްއޤަކީ ކޯުޓގެ އަމުރެއް ،ޤަކީޙައްޤުތަކެއް ކަށަވަުރކުރުމަށް ޓަކައި. އޭގެތެެރއިން ެއއް ަޙއް

 ހުދުންުނކުރުން. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ކަާޅއި އެްއވެސް ހަިއސިްއޔަތަކުން ކުށުގެ ވެށިން ފިަޔވައި މީަހކު ހައްޔަރު

ނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއގޮތަކަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަ. ބިންވަޅުނެގިަފއިވާ އުސޫލެއް މީ ނެތި  މުެރއްވެސް ކޯުޓގެ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ދެޮކޅު މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އުޫސލު އަލުން އަެނއްާކވެސް ތަާޢރަފުކުރާކަށް. މިއީ  ނުޑ ކަ  1600 ހަދާއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ނޑު  ންކަމެއް. އަުޅގަ  މުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވީ މަފްހޫއަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފު . އަދި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ރޫހާމީ ކަމެކޭ އިިމގްރޭޝަްނ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމެކޭ. ޢި ވެސް ކަ

ތިއްބާ އެއަރޕޯޓުްނ  ނޭނގިއެކިއެކި ިސޔާސީ ފަރާތްތައް  ،ގެނައުމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީމި ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުޤާނޫނަށް 

 ދީފި ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުނެތި މިފަދަ  ކޯޓުެގ ައމުރެއްޖަލަށް ގެންދިއުން. އަނެއްާކވެްސ އުފުރާލަިއގެން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އަ  03 އި،އަނެއްާކވެސް އިހުގަ  ،ނަމަ  1605އަނިާޔވެރިކަން އަެނއްާކވެސް ުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާ ތަކުރާރުވާ އޮތް ފެހި  އި މިފަތަން ފެންނާނީ. އަުޅގަ

މީހުން  އް ނެތި އެހަމައެކަނި ލިބުނު ުކޑަ މިންވަރަކީ ކޯޓެްއގެ ައމުރެޤާނޫނުއަސާސީން ރަްއޔިތުންނަށް 

ހަމަޔަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްވެސް ފޮނިމީރުކަމެއް މިއަދާ އެހެން  ،ނުކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ފިޔަވައިހައްޔަރު

ނޑުމެްނގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލޮބުވެ ސިލުކުރެވިފަެއއް ނެތް. ކަން މިހެން ން ހާތެރެައކުތި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 1610ފަދަ  ހައްަޔރުވެގެން އަންނާންޖެހޭ ،ަވއިގެން ފުރަން ދާއިރުއެއަރޕޯޓަށް ޢާއިލާ ގޮ ކަށް ނޭނގި ެއއްެވސް މީހައޮތްއިރު 

 ތި މައްސަލަތަކާވެސް ބޮޑެތި ބޮޑެ ތުންމީހުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮ އެ ،ނަމަ ލަތަކަށް ކަންތައްތައް ހިްނގައްޖެހާ

ޤާޟީން ކޯޓު މަދިްއޔާ ކޯޓު ހަދަންވީ. ދު މިއަ މެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ކުރިމަތިވާނެކަމީ ޝަްއކެއް ުހރި ކަ
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މަދިއްޔާ ޤާޟީން އިތުރުކުަރންވީ. ރިސޯސް މަިދއްޔާ ިރސޯސް އިތުުރކުރަންވީ. އެހެްނނަމަވެސް، ފަސޭހަކޮށްލުމަށް 

 ،ންގެލިސްޓުވެ ތަނުން ބްލެކު އެއަރޕޯޓަށް ދާއެކި މީހުން ބޭނުންފުޅުވާ ހިނދެއްަގއި  ަގއި ތިބިރާއްޖޭ ޓަކައި މި

ނޑުމެންނަކީ ވެސް ެވގެން އަންނަ ގޮަތކަށް އޮެވގެންހައްޔަރު  1615ނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ޖެހިލުންވޭ. އަޅުގަ

ޓަކައި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް  ޢާއިލާ ގޮަވިއގެން ތަންތަނަށް ދާންޖެހޭ މީހުން. ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ވޭ،އިރުއިރުޮކޅާ ބޭރަށް ދާން

ާހ އެ. މިހާރު ކޯޓަށް ގޮސްގެން ވެސް ވީންނަން. ދެން ގެންނަންހައްޔަރުކޮށްލާފައި ގެދާނެ މީނަ ބޭނުންވެއޭ އަންަގއި

މިންވަރު ެވްސ  އެން. އްވަޤާޟީ އެ ހުންނެވީ ތައްާޔރަށް އެއްޗެީހގައި ސޮިއކޮށްލަهللا އުނދަގުލެއް ނޫން. ޢަބްދު

ނޑަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވައުޅޭ ނުކުރާންވެގެން މި ނީ ހަމަ ވަރަށް ުއޅުމަީކ އަޅުގަ

 1620ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގޮތަކަށް މީހުން ހައްޔަރުންނަށް ކުށުގެ ވެށިން ނޫން ފުލުހު ،ކޯޓެްއގެ އަމުރަްށ މެނުވީ ،ށްސާފުކޮ

ނުޑމެން ލިޔުނީކީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫން. ވަރަށް މަތިޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ވަރަށް  .ރި ސަބަބެއް އޮެވގެންވެ އަުޅގަ

ނުލައި ހައްޔަުރެވގެން އްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކުށަކާވެހިރާއްޖޭެގ ރަސިލުކުރުމަށް ޓަކައި. ދިހާޞަދެއް މާތް މަޤް

ން ޤާނޫނަްށ ރު އިމިގްރޭޝަްތއި ކައި. ކަން މިހެން އޮބިރުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަ ކަމުގެޖެހިދާނެހުންނަން

ނޑު ތުން ގެެނވިދާނެކަމާ ދޭތެރޭ ގޮ ޤާނޫުނއަސާސީ މިހާރު ލިޔެފަިއ އޮތް ،ލާޙުމިގެންނަ އިޞް  ވެސް އަުޅގަ

 1625ން ސް ބަލަނީ ކޮންމެހެވެ އެކަމަުކ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް.ޓުން ވެސް އުފެދޭ. މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޝައްކު 

ރަުކ މައްސަލަތަކެއް ނޫން މާނަކުރުމުގައި. މާނަކޮށްފާނެ ަވޒީ ރިހުުގޅުން ޤުތަކާމިހެން ހުންނަ ރައްޔިތުންެގ ޙައް

 ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާ ކަމެކޭ ކޮންމެހެން . އެކަމަކު، ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކިޔާފަ ން ނުގެެނވޭނޭރަސުވާލުކު

. މިއީ ކުަރްއވާފަ ތްއޮ އެކަހަލަ ޙުކުމެއް ވެސް އެބަ. އެްއވެސް ކަހަަލ ޤާނޫނީ ބޭސިސްއެއް ނެިތ ގެނައުން

 ،ގެން މި ދަންނަވަނީެއޅިަކނޑަ އަޅުަގނޑު، މާފާޑުިކޔަންޖެހޭ ކަމަީކ. އެހެންވީ ވެސް ަޓށްމެން ސުޕްރީމް ކޯއަޅުަގނޑު

ނޑަކަ ރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި  1630ރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މިހާރު ސަރުކާުރެގ ފަ ތަކަްށވެސް ތާއީެދއް ނުކުރެވޭށް ެއްއގޮއަުޅގަ

 ،ސް. އެހެނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެންތުމަަކށް ވެށް ބަލައިގައަދި ިމ ބިލު މަޖިލީހަ .ގެަނއުމަކަށްއިޞްލާޙު

ކޯޓު އަމުރެއް  ަޙއްޤެްއ ކުުށގެ ވެށިން މެނުވީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޤާނޫނުައސާސީ މެދުވެރިކޮްށ ކަަށވަރުޮކށްދީފައި އޮތް

ނޯންނަ ފުރުޞަތު  އެްއވެސް މީހަުކގެ ާޕސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމެއް ެވސް އަދި ހައްޔަުރކޮށްފައި ބެހެއްުޓމަށް ވެސް ،ނެތި

 ގަިޑިއރު. މިހާރުވެސް ކުށެއް ކުރާ  22މަތުގައި ެވސް މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ބެހެއްޓޭނީ އަދި ކުށެްއގެ ތުހު ގޮތަށް.

 1635މީހަކު  އެަގޑިއިރު ވަންދެން  22އްޔަރުކޮްށގެން ފުލުހުންނަށް ގެންދެވޭ. ިވއްޔާ މީހަކު ހަ  ކަމަށް ވަނީ ށް ފެންނަމަކަ

އަށް ނުވެސް އެނގި ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮަތކަށް  މީހާ ްއޔާ އެވަނީވިއެހެންަކމަށްއި ބެހެއްޓޭ. ބަންދުގަ

ރާ ކާތެިރ ކަމެއް. މިއަދު ވެރިކަންކުނުަރއް ،ކަމެއްކުރުމަީކ ބިރުވެރިޙުްސ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާވެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަނެްއކާ

ބޭފުޅުން  އެއެަކމަކު، މާދަމާ ނެ. ހިނަގއިދާމެދުވެރިނުވެ އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެކަންޕާޓީގައި ިތއްބެވި ޢި 

ރައްޔިތުންެގ ، ންވީމާބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނީ. އެހެ އެހިސާބެްއގައިޯތ ކިހިނެއްތޯ ތިއްބަވާނީ ކިހާ
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ނޑު ދަންަނވަންގޮތަްށ ތާއީދުކުރެވެން  ތަށް ގެއްލޭޙައްޤު މިގޮ  1640މިީއ  ،. ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަންނެތް ވާހަަކ އަުޅގަ

 ޚިލާފު ކަމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ.  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ނޑު ދަންނަވައިލާީނ އާ`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިެދ، އަޅުގަ

 1645 ވާއި ނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫ އްމު ކަމެއް ގެަނއުމަކީ މުހިއިޞްލާޙު

 އަށް ރާނުކުރާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަުތަގއި ދަންނަވަން. އަދި އެހެނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ެއއް ދާއިޙަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދު އިޞްލާ

ވުރެ ގިނަ ދާއިރާތަކުން އެްއ  ށްއަ އެއް ދާއިރާ ޙުޤީޤުކުރާތަހުރި. އަދި  ތައް މިހާރުވެސް އެބަރެ ގިނަ ދާއިރާވު

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ތަޙްސަލަެއއް ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ވެސް ދާ ޒަމާނެއް މި ދުވަްސވަރަކީ. އެހެންކަމުމައް  ޤީޤުކުރާން، އަުޅގަ

ސްްޑ ލިޖެންސް ބޭއިންޓެ ނުަވތަޤީޤުކުރަމުންދަނީ އެިވޑެންސް ބޭްސޑް ތަޙްދާއިރާތައް ވެސް އަދި މަްއސަލަތައް 

 1650ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ހެކި ޤީޤީ އަކީ އެކަމަކާ ބެހޭ ތަޙް ސްިޓގޭޝަންސް. އޭގެ މާނައިންވެ

ރި ބަެއއް މައްަސލަތަކުގަިއ މީހުން ފުރިޔަނުދީ ހު ބައެ ްއާވފައިހަަކދެއްކެިވއިުރގައި ފާަހގަކުރަދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި ެއކަން ކަށަވަުރކުރުމަށް ކަމަށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ . އަޅުގަ

ޖުޑީޝަލް ން ރައަޅުަގނޑު ތާއީދުކު، ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ ހަމަޔަށް ދާން މި  ަގނޑުމެން ޖުޑީޝަލް ޮވރަންޓަކާއަޅު

ނޑިޔާރެ  ،ގެ ޖުޑިޝަރީން ނުވަތަ ޖަޖެއްހަމަޔަށް ގޮްސގެްނ  ވޮރަންޓަކާ ށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ނުވަތަ އްގެ ކުރިފުޅުމަްއޗަފަ

 1655ނެ ގޮތަކަށް އެކަން ގައި އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރައްވާަފއި މެނުވީ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭއެ ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު

ނޑުެވސް  އެއީ ހަމަގައިމު ،އޮތުން  ކަމެއް ކި ބޭނުންވާނެވެސް ވަ ރާ މީހުން ޤީޤުކުހާރު ތަޙްމިގައި ދެކޭގޮތު  އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު  ،ޒީބީ ބޫލެއް ުނކުރެވޭ އެްއވެސް ތަހުކަށް ޤަދެކެން. އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑަނު ކަމަކަށް އަުޅގަ

ށް. ޤީޤުުކރާ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ ބާރުތައް ދީފައި އޮންނަ ކަމަކަްއވެްސ ޤައުމެްއގައި މިހެން ތަޙްތް އެތަރައްޤީވެފަިއ އޮ

ނޑިޔާރެްއގެ  ށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިފަރާތްތަކަ ަގއި އެއޭގެ ބަދަލު ހުށަހަޅައިގެްނ  މައްޗަށްކުރިފުޅުދެންނެވިހެން ފަ

 1660 ،ންގެންނަމިގޮތަށް މި ޤާނޫނަށް ބަދަލު، ކަންކަމެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ  މެނުވީ މިފަދަ އްދަ ހޯދަިއގެންއޭގެ ހު

ނޑު ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ މި ފުށް ފޮނުއްަވއިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އައަ  ގެަނއުމަށް ކޮމިޓީއިޞްލާޙު ަގިއ ތުޞަރުުޅގަ

ަމ ވާނަ ކަމުަގއިއްޓުވާްއވެސް މީހެއްގެ ފުުރން ހުއެ ،ެއއްޮކށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާ

އެްއ ރި ބަހު މެންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް އެބަބަ އެނގެންެޖހޭ. އަޅުަގނޑުއެވެސް  ީމހަކަށް އެ ،ފަރާތަކަށް  އެކަން އެ

އޮންނަކަން ކޯޓުްނ  ންފަހައްޓަހިމީހުން  އެ ،މީހުންނަށް ތަނުން އެ ބަށް ދާހިސާ ގްރޭޝަނާފުރަން އިމި ންހުމީސްމީ

 1665ނޫން.  ވިޔަފާރި ދަތުރެއްަގއި ެއކަންޏެއް މީހާ އެ ހުރި. ެއއީ ހަމައެކަނި އެބަ  ފައިވެސް އަންަގވަިއގެން ވެސް ިހފަހައްޓާ

ީރގައި ހުންނަ ހިސާބުން ަކއުންޓަރު ކައިދާން  އިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހާލަތެއްގައި ާރްއޖެ ލަތެއްގައިޖެންސީ ހާމައި
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ނޑު ،އެހެންވީމާނގޭ. އެ ން އެބަކަ މީހުން ފުރުން މަނާކޮށްފައި އޮންނަ އެމީހުންނަށް ވެސް  މި ކޮމިޓީން މި  އަޅުގަ

ޕާސްޕޯްޓ މީހެއްގެ  ހިފެހެއްޓުން ނޫނީ އެކު މީހަ ،އިޞްލާޙުކުަރއްާވއިރުަގއި މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވއި

ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެޭކ ޖެހެންޖެހޭނެޒާމު ހަމައިންތިމީހަކަށް ެއންގޭނެ  އެކަން އެ ،ނަމަ ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރެފި

 1670ޞަތަށް ކަމަށް. ދެއްވި ފުރު ކުރައްވާނެ ކޮމިޓީން މި ކަންކަމަށް ދިރާސާ ،ންއުއްމީދުކުރަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 1675 ގެ ތާވަލުން އޮތީ. ަވގުތު މިއަދު  މި ބާކީ ދޮޅު މިނެޓެއްހާއިރު. ޚަލީލަށްهللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އުސޫލެްއގެ ، ދެއާ. ރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފު ކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްޢަލައިއާދެ، އަްއސަލާމް

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ކަށް ތަންަތއްވާ ކަފަރާތުން މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި ގޮތުން މި ބިލުގައި ސަރުކާރުގެ ައޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ،ދަންނަވަމުން  1680ޖެހޭ  ދާނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ިއގެން ކުރިއަށްއަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  އަދި އެ ޖަރީޢާއިންނާ މެންނަށް މީޑިާޔގެަގނޑުއަޅު ނޫން އެހެންވެސް އެހެން ގޮްތގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޭދ ކުށްވެރިން ާރއްޖެ އިވެމުން އެބައަޑު ދޭ،  އެބަ އިން ފިަލއިގެންދާ ވާހަކަ. ިމއީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގައި ބަލަންޖެހެނީ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފަހައްޓާއިރު ކަމެއް މީ ބަލަންޖެހޭ ނޑު ،. އަޅުގަ  22ދައްކަނީ  މި މެންއަުޅގަ

ޕާސްޕޯޓެއް ހިފެހެއްޓިގެންދާއިުރގައި ެއކަމުން ރައްޔިތުންނަށް . އޮތީ ގަިޑއިރަށް ހިފަހައްޓާ ވާހަކަ މީގައި ބުނެފައި މި

 1685ކޮށްލުމުން އޮތީ ކޮން ނޫނިއްޔާ ދޫ ،މީހަކު އަދި އޭެގއިތުރުން އެ ،ށް ހުރީ ކޮން ގެއްލުމެއްތޯނޫނީ މުޖްތަމަޢަ، ލިބޭނެ

ނޑުމެން ކިރަންޖެހޭ  ؟ެގއްލުމެއްތޯ ،ކޮން ފައިދާެއއްތޯ ގެއްލުމެްއ؛ ށް ތަމަޢަޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ މުޖް ކީ.އެްއޗަމިއީ އަުޅގަ

މީހަކަްށ  ވާނަމަ ެއކަމުގެ ސަބަބުން އެ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެން މީހާ  އަދި އޭެގއިތުުރން އެ ދާއާލިބޭ ފައި

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަ ނުވަތަ ލިބޭނެ ފައިދާ ސާީސ އާއި ގެއްލުންތަކުގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

އްގައި ތަމަޢެޭވ ދީމިޤްރާތީ މުޖް ަޙއްޤުތަުކގެ ބާބުގައި ވަރަށް ާސފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަގޮތުން  ތްއޮ މި ބިނާވެފައި

ނޑުެމންނަށް ކަންކަން ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް. ބަލާއިުރގައި ުދނިޔޭގެ ތަަރއްޤީވެަފއި ހުިރ   1690އޮތް މިންވަރަށް އަުޅގަ

ދޭ ަނށް އެބަ ފާހަގަކުރެިވގެންއަށް ބަލާިއރުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ވެްސ ޔޫ.ކޭ، ޔޫ.އެސް 

. އެހެންވީމާ، ހުރި ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބަ ޓޭ ހާލަތްތަކެއް. ެއފަދަ ހާލަތްތައްބައެއް ހާލަތްތަކަކީ ޕާސްޕޯުޓ ހިފެހެއް

ނަމަ ޕާސްޕޯުޓ  ކުރެވޭނޫނިއްާޔ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ތުހުަމތު ،ކުރާ ުކށެއްގެ ސަބަބުން ޕާސްޕޯޓު މީހަކު
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ލިބޭނެ އަށް އޭގެ ބަދަލު މީހާ އެވާނަމަ،  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހުގައި އެ ާޕސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުން އެއީ ގޯހެއް ކަުމގައި

 1695ކަމެްއ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ނިޒާމެއް މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް ައންނައިރު އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު

އެއީ ހަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުށެއް ނެތް  ،އަށް މީހާ ނޫނުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުން އެކުރަންޖެހެނީ ޤާ  މި

އަށް  މީހާ އެ ،އިމުކޮށްދީނިޒާމެއް ޤާ ނެމީހާ ދަޢުވާކުރެވޭ އެ ،ވާނަމަ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށް

އިމުކުރެވިަފއި އޮތުން އެއީ މުހިއްމު ކަމެްއ ޤާ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއްއަށް އެކަީށގެންވާ ބަދަލު މީހާ އެ ،އިންޞާފު ހޯދައިދީ

 ލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އަުޅަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި، ކަމުގައި ދަންނަވަމުން

 1700 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ބުދަ ދުވަުހެގ  2312ލަިއ ޖު 20އެއް އޮންނާނީ ންބަރު. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 1705 ގައި. 13:03ހެނދުނު 
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