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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/26އޖ/ރު އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ހަތަރު ޖަލްާސގެ  ،އަށް 2015/18/43އިން  2015/18/40ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުިމއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ހުރި ަޔއުމިއްޔާަތއް.  އަށްޖަްލސާ 20ވަނަ ޖަލްާސއިން  17ވަަނ އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުުރގެ  2015ޔައުމިްއޔާ. ެއއީ، 

ަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެްސ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް އިޓު މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސަ

ން ޔައުިމްއޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތން ގަބޫލުކުރާ ޔައުިމއްޔާަތކެްއ ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

 ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ލަމަށް ޢާޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ هللا އަބްދު ޛްއޮަނރަބަލް އަލްއުސްތާ ،ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީުނގެ ިއއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ  {4.1}

ވެހިރާއްޖޭެގ ފަހުެގ އެުކގައި. އެ މަނިުކފާނަކީ ދިޔާ ދަތުރުކުރެއްިވ ޚަބަރު ައޅުަގނޑުމެން އެހީ ނުހަނު ފުން ހިތާމަ

ލެވޭ ޚުލްޤު ހެޮޔ އިއްޔަތުތަކުގެ ތެޭރގައި ރަން އަުކރުން ފަވަޝިތާރީޚުގައި ިދވެހި ޤައުމު ދުށް އެންމެ ހަރުދަނާ ސަޚް

 ،ޙިކުމަތްތެރިކަާމއި ،ހުނަރުެވރިކަމާއި ،ވަފާތެިރކަމާއި ،ބޭފުޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭ ތަަރއްީޤކޮށް ކުރިއެުރވުމުަގއި ޤާބިލުަކމާއި

އިމުކުރުުމެގ ޤާފު ޞާއެުކ ސަރުކާާރއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ޢަދުލުއިން ހިންގުްނތެރިކަމާ ،އްދުންތެރިކަމާއި އުފެ

ަވޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،މުތަކާއިޤާދާއިރާަގއި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް. ސަރުކާރުގެ އިސް މަ

ރަްއޔިތުންެގ ، އިރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުކަމާ، އިމެންބަރުކަމާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ، އިމެންބަރުކަމާ

ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަްނ ، އިރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ ރައީސްކަމާ ، އި ސްކަމާމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީ

 ،ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނެވިއިރު ވުރެ ދިުގ މުއްދަތެއްަގއި  އަހަރަށް 50އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާަފއިޭވ. 

ވުރެ ިދގު މުއްަދތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާަފއިޭވ. އެ މަނިކުފާނަކީ ހުނަރުވެރި  އަހަރަށް 43ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި 

އެްއ ތަޢުލީމީ ޢާއިލާ ،ރަނގަޅު .ބޭފުެޅއްވެރި އަދީބެއް، މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ  ވާހަކަދެްއކުންތެރިެއއް، ކުޅަާދނަ

ޙަމީދު هللا ޢަބްދު ޛްބިނާކުރެއްވި ބޭފުެޅއް. މިފަދަ ޚިދުމަތްތެރި ރަން އަކުރުން ފަހާގަކުރެވޭ އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާ

ވީ  2015 އޮަގސްޓު 18އި ފުސްކަމެއް. ޔާއަޅުަގނޑުމެންނާ ަވކިެވަވޑަިއަގތުމުން ދިވެހި ޤައުމަށް ވެރިީވ ފުން ހިތާމަ

ވީ ބުަދ  2015 ޮއގަސްޓު  19ހާުރވެއްެޖކަމުގެ ހިތާމަެވރި ޚަބަރު ލިބުމާ ގުިޅގެން، އަންގާރަ ުދވަހު ެއ މަނިކުފާނު އަވަ

މަޖިލީހުގެ ޭގަގއި ، އިއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ ނުބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަ އިދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފަ

ހާއި ވީ ހޮނިހިރު ދުވަ 2015 އޮަގސްޓު 22ފަ. އަދި ވާނީ އިޢުލާންކޮށް ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް ހަމަޖެްއސިކަން އެ ދުވަހު

ވީ އާީދއްތަ ދުވަހާ ދެ ުދވަހު މަޖިލީހުގެ ޭގަގއި ތަޢުިޒޔާެގ ދަފްތަރެއް ހުޅުވާަފއި ޭބއްވުނު. މި  2015 ޮއގަސްޓު 23

ނޑިވަުޅގައި ެއ މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާގެ އެންމެހަ އްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި އިހިތާމަވެރި ދަ

އެ هللا އެކު ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަން. މާތް އި އަޅުަގނޑު އަިމއްލަ ނަމުގަިއ އިޚްލާސްތެރިކަމާޔާމެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ

އެ ލޮުބވެިތ މަރުޙޫމުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުޭގގެ ާދއިމީ ނިޢުމަތް  އި،މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއަށް ކެތްެތރިކަން ދެއްވަ 

މަލުކުރަމުން ޢަ. ިމފަދަ ހިތާމަވެރި ހާލަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މީެގ ކުރިންވެސް މިންވަރުކުރަްއވާށި! އާމީން

ޙަމީދުގެ ޒިކުރާ އާކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް ހެޔޮ هللا އަލްމަރުޙޫްމ ޢަބްދު ޛްއަލްުއސްތާ ،ންގެންގޮސްަފއިވާ ގޮުތގެ މަތީ

ނޑާ ްއުވމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުން އެދި ދަންނަވަން. އެކު ަވގުތުޮކޅެއް ހޭދަކޮށްދެ ދުޢާކޮށްދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުިރްއޔާ. 

ގަިއ  09:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްަދލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  ،4.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު 4.2}

ގަިއ  11:15. 3ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އްމު އާގައި  9:30. 2ޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އިޖުތިމާ
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އްމު އާ ަގއި  2:00. މެންދުރުފަހު 1މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 1ގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  4:30. ހަީވރު 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

އް. ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ކޮމިީޓއަކަށް ައއި ބަދަލެ ،4.3 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން -{4.3}

ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންގެ ބަދަުލގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ  ވިލިގިނލީ

މެންޓްރީ އްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިހަމަޖެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ  ވާނީ މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންމަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 2015ގަސްޓު އޮ  18

 ން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.މަތީ ގޮތުގެ

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަ 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ  17ނޫނު(ގެ ގާ)ދިވެހި ިސވިލް ސަރިވސްގެ  2007/5ނޫނު ނަންބަރު ގާ -5.1

ނުގެ މެންބަރުންެގ ަޓކަިއ ެއ ކޮމިޝަ ން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ރަީއސާއި ަނއިބު ަރީއސް ޢައްޔަންކުރުމަށްމަތީ

ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ. ިމ  މަތީ ތެރެއިން ެއ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުގެ ން ެއ ދެ މަޤާމަށް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކަ

ނޑު މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންއި މައްސަލަ ލަނީ ސިވިލް ސަރވިްސ ބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާގައި އަުޅގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ހަމައެކަނި އޮންނާނީ ނަން  .ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށް ނަން

ހުށަހެޅުއްވުމާއި ތާއީުދކުރެްއުވން. ހަމައެކަނި ނަން ހުށަހެޅުއްވުާމއި ތާއީދުކުެރއްވުން. ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު 

 މަނިކަށް.ދު ނިޙާނު ޙުސައިންންބަރު އަޙްމަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭމިހާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ

 .އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑރ ކަމަށްވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ސި

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ޢަލީ ޝަމީމުގެ ނަން އަޅުގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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ނޑު މިހާ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީއަޅުގަ

 ރަޝީދަށް. ޟްރިޔާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ގެ ލީޑަުރގެ އެ ގްރޫޕު ރީމެންޓްއަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލި  ،ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވިލިމާަފންނު

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ރައީސަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. )ވަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަިއބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން ބަން ދުވީ. އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އަޅުގަ

 ނިޙާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދުގެ ނަން އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަގއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްަމދު ާދއިރާގެ މެންބަރު ގައްދޫ

ހުށަހެޅުއްިވ  ން ޙުސައިންމަނިކުހާއަޙްމަދު ނި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ަރއީްސ، ވިލިާމލޭ

ނޑު ާތއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކަުމެގ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ނައިބު ަރއީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ސިވިލް ސަ

ެގ އްނުގެ ަރީއސްގެ މަޤާމަށް މެންބަރެމުން، މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަފުރުޞަތު ބަންދުވީ. އާދެ! ެއހެންކަ

އަދި  .ވަނީ ލިބިފައި މިތާއީދު ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރެއްގެ ނަން ހުށަހެޅި .ވަނީ ނަން ހުށަހެޅިފައި މި

ނުގެ މެންބަރެއްގެ ނަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަ

ކަމުގަިއ މުނީގެ މަސަްއކަްތ މި ހިސާބުން ނ5ިވަނީ. އެހެންކަމުން، އެޖެންާޑ އަިއޓަމުގެ  މި އިލިބިފަތާއީދު ،ހުށަހެޅި

 ،މި މަޖިލީހުގެ ސިސްޓަމަށް .ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން

ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި  އްވަގުތު ދިމާވެފަިއވާ މައްސަަލއެރުން ބޭނުންކުރައްވާ ސިސްޓަމަށް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެން މި ވަގުތު އެ ވަގުުތކޮޅު ބޭނުންކުރާނެ ވާހަަކ ދަންނަ ވަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަގުުތކޮެޅއް ބޭނުންވާތީެވ، ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑުއްަވއިލެްއވުން: [  ]ައށް 10:59ން އި 09:15މަޖިލިސް މެދުކަ

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައިލާފަިއވަނިކޮްށ  ނޑުމެން މެދުކަ `. މަޖިލީހުގެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ލުމަށްފަހުގައި އަނެްއާކވެްސ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އައިގެން ހުސްވަގުުތކޮޅު ައއުމާ އެީކަގއި އެ ަވގުތުޮކޅަށް މެދުކަނޑާ

 ކުރިއަށްދާނަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު   އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.، 6އަށް އަުޅގަ

ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްަމދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަޑުްއވަރީ ދާއި -6.1

ަގިއ 2015ޮއގަސްޓު  10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވިަފއި ަވނީ 

ށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިީލހަށް ހު 21ވަަނ އަހަުރގެ ެދވަނަ ދައުުރގެ  2015ބޭއްވުނު، 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަމުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު. މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 
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 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ބިލު މި ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ 

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަަމށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތަށް، އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާ 

ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބަކީ، ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ާއދެ، މި ބިލު ސަރުކާރުން މަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ރާަވއި ހިންާގނެ ގޮތާއި، ުއސޫލުތަކާިއ 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންްސ ދޫކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ ެބހޭ އެންމެހައި ކަންކަާމިއ 

ކަމާ ގުޭޅ ެއންމެހައި އުސޫލުތަްއ ރަނަގަޅށް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަަކއި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލު އެނޫންވެްސ ކަން

ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ ކަްނކަން އެންމެހައި ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ައޅުަގނުޑ 

ދުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ގުޅޭ ދަންނަވައިލާނަން. މި ގާނޫނުގެ މައިަގނޑު މަޤްޞަ

ކަންކަމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ައންނަނިވި ކަންކަން ކޮްށގެން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތް 

ޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކަީކ ދިނުމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ެވއްޓެއް އުފެއްދުން. ީމގެތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ، ޓެެލކޮމިުއނިކޭ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ހުިރހާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުގަިއ ހެދުމާއި، ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެކަީށގެްނާވ 

އަެގއްަގއި، ހަރުދަނާ އަދި އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ފުދޭ 

ެގ މަތީން ރަނގަުޅ ފެންވަރެްއގަިއ ދެޭވ ޚިދުމަތަކަްށ މި ޚިދުމަތް ހެދުން. ހަމައެއާިއއެީކގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ގޮތު

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ސިނާޢަތު ކުރިއަރުަވއި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާިއ، މި ކަންކަމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ކަންކަމަށް 

ދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިޭކަޝންގެ ޚިދުމަތަކީ ރަނގަޅު ެފންވަރެްއގައި ފޯރުކޮށްެދވޭ، ހިތްވަރުދީ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފޯރުކޮށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އަޅާިކޔޭ، އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިެދވޭ ފެްނވަރުގެ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން ވެްސ 

ޚާްއޞަ ލައިސަންސެްއ ހަމައެާއއެީކގައި  މީގެތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާޫނނަށް ބަލާއިރުގައި

ހޯދައިގެން މެނުވީ ކޮށްގެންުނވާނެ ކަންތައްތަްއ، ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަނާ ގުޅޭ ކަންތައްަތްއ ވެސް މި ގާނޫނުގައި އެބަ 

ުނވަތަ  ބަޔާންކުރޭ. ޭއގެތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކަންތައްތަަކކީ، ނެްޓވޯުކގެ ެއއްވެްސ ަވސީލަތެއް މިލްުކވެިރކަމުގަިއ ބެހެއްޓުން،

ހިންގުން، ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން. ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންެގ 

އިްކއިޕްމަންޓުތައް އަތުަގިއ ބެހެއްޓުން ނުވަަތ ޭބނުންކުރުން. ހަމައެއާިއއެީކަގއި ެއްއވެސް ާބވަތެްއގެ 

ިނކޭޝަންެގ އިްކއިޕްމަންޓެއް ިވޔާފަރިުކރުމަށް ހުށަހެޅުން، ވިްއކުން، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ނުވަަތ ރޭޑިޯއ ކޮމިއު

ވިޔާފާރިކުރުމަށް ަޓކައި އަުތގައި ބެެހއްޓުން، ާރއްޖެއަްށ އިމްޕޯޓުކުރުން، ާރއްޖެއިްނ އެކްސްޕޯުޓކުރުން. މިއީ މި 

ާގނޫގައި ބަޔާންކޮށްަފއި ހުރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚާއްަޞ ލައިސަންސެއް ހޯދަިއގެން މެނުވީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މި 

ކަންކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް ބަލާިއރުގަިއ، ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަންެގ 

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުެގ ކިބަިއގަިއ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް މި ގާނޫނުަގއި އެަބ ަބޔާންކޮށްދޭ. ހަމަެއއާިއއެީކގައި 
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މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުެރވޭ ލައިސަންސްަތއް ހިފެހެްއޓޭނެ ހާލަތްތަކާއި އަދި ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން،  ލިބިގެންވާ ބާރުަތއް ވެްސ މި ގާނޫަގއި ވަރަށް ތަފްީސލްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޭވ. އަުޅގަ

ން ދިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި ވެސް މި ގާޫނގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ މާއްދާތަެކްއ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާ މޮނަޕޮލައިޒްެވގެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން، މި ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާ.  19ނުވަތަ ވަރަށް ޚާއްޞަ އުސޫުލތަކެއް ބަޔާންކުރޭ. ެއގޮތުން ައޅުގަ

ގެ ނަޒަރުަގއި ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން ވަނަ މާއްާދގައި ިމ ބަޔާންކުރަނީ، އޮތޯރިޓީ  19އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާޫނނުގެ 

ވިޔަފާީރގެ ވާދަވެިރކަން ގެއްުލވައިލުުމގެ ނުވަތަ ވާދަވެރިކަްނ އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަކަށް ދަށްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، 

ްއ ނުވަތަ ވާަދވެރިކަން ެގއްލިާދ ފަދަ އަސަރެއް، ުނވަތަ ާވދަވެރިކަން ެގއްލިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ައސަރެ

ކޮށްފާނެ ކަމެއް ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮްށގެންނުވާނޭ. ހަމައެާއިއއެީކގަިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، 

މިފަދަ މުހިއްމު މާކެޓެއް ރެގިއުލޭޓުކުރުމަށް ޓަަކއި ވެސް މި ގާނޫނުގައި ވަރަށް މުހިއްުމ އުސޫލުތަެކއް ބަޔާންކޮށްދޭ. 

ކި ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތެްއގެ ާޚއްޞަ ނުފޫަޒކުން މި މާކެޓު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ިމ އޭގެތެޭރގަިއ އެަބ ހިމެނޭ، ވަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ މި  21ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލުތައް. މިގޮތުން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން، މި ބިލުގެ 

(ގައި ވާ އޮަޕރޭޝަންސްތައް ހިންގުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި މި މާއްދާގެ )ނ 19ބަޔާންކުރަނީ މި ގާނޫގެ 

ިވޔަފާރީަގއި ނުފޫުޒ  ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަންގެ ،ދަތިނުވާނެ ގޮުތގެ މަތީން ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން 

ގަދަ މަޤާމެއްަގއި ހުރި ފަރާތަކުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ިޚދުމަތް ނުވަތަ މުދާ ހޯދާ ފަރާތަކާ މެދު، އެ ފަރާތުްނ 

ޚިދުމަތްދޭ، ނުވަތަ ވިއްކާ މުދަލުގެ އަގާ ގުިޅގެން ނުވަތަ އެަފދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންުގޅޭ ޝަރުތުތަކުަގިއ 

ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންުގޅެެގންނުވާނޭ. ނަމަވެސް، ައުގެގ ތަފާތުކުރުންތަކަކީ، ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް 

ދަށް ބަލައި ެއކަށީގެްނވާ ތަާފތުކުރުމެއް ނަމަ، އެފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުމަކަްށ މި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހިނގާ ޚަރަ 

މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން، މިފަދަ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް އަންނައިުރަގއި 

ގާނޫނެއް މެދުެވރިވެގެން ފޯުރކޮށްދޭ ައގު، ރައްޔިތުންެގ އެންމެ ބޮުޑ ަކންބޮޑުވުމެއް ގުޅިަފއި އޮންަނނީ މިފަދަ 

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ައގަކަށް ވެެގންނުދާކަން. އެހެންކަމުން، މި ސިނާޢަތުގައި، ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަނާ ގުޅޭ ކަންކަްނ، މި 

ނަޑއެޅޭ އަގުަތއް ެރގިުއލޭޓުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ިމ ގާނޫަގއި ވަރަށް މުހިއް މު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ކަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްަލން. އެގޮތުން އަދު ކޮންޓްރޯްލކުރުމުގެ މާއްާދ؛  ވަަނ  16އުސޫލުތަެކއް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާކަން އަުޅގަ

މާއްދާގެ )ހ(ަގއި މި ބަޔާންުކރަނީ އޮތޯރިޓީގެ ގަރާރަކުން، ނުވަތަ ލައިސަންްސގެ ޝަރުަތކުން އޮތޯރިޓީން ލިޔުމުްނ 

ނަޑއަޅާ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުުރމަށް  އޮތޯރިޓީން އަޅާ ފިަޔވަުޅތަކަށް ލައިސަންސް ލިބޭ ފަާރތުން ތަބާވުމަށް، ނުވަތަ އަުގ ކަ

އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުަގއި ލައިސަްނސް ލިބޭ ފަރާތަކުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ައގަށް ވުރެ ގިަނއިން ނުވަތަ މަދުން 

ހުށަހެޅިފައިާވ ުނވަތަ މި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިމ ބިލުގަިއ މިނުނެގުމަށް އޮތޯރިީޓއަށް އެްނިގދާނޭ. 

ކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މާކެޓު ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތް ނުވަތަ  ވިޔަފާރިމި  އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިުރގައި



8 

 

ނޑަެއޅޭ. ހަމައެއާއެީކގައި  ޚިދުމަތް ކޮށްފާނެ މަސައްކަތްތައް ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ޓަކައި ުއސޫލުތަކެއް އެބަ ކަ

ނުވަތަ ައގު ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ޓަކައި މި  ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަަގށް އެ ފަރާތުން ގެނެސްފާނެ ބަދަލުތައް

 ،ފަދައިން  އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ .އުސޫލުތަެކްއ ހެދިފައި އެބަވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިނޫނުގަ ގާ

ލާތީ މުހިއްމު ސަލަތެއް. އަދި ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަނަކީ މުވާސީ ވަޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނަކީ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ 

ނޑުމެންގެ  ވުމާ ލަތަކަށްސީވަ ބޮޑަްށ  އްމު މުޖުތަމަޢަށް ވެސް އޭގެ ނުފޫޒު ނުވަަތ އޭގެ އަސަރު ވަރަށްއާ ެއކު މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމީ މަސީކޮށްފާނެ ވަ ޑަށް ގުޅުންހުރި ބޮ ލަޙަތާ ވެސް ވަރަށްޞްލަތެއް. ހަމަެއއާެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޫނަކުން ގާލަތެއް ސީލާތީ ވަސަވާީތވެ، މިފަަދ މުހިއްމު ސިނާޢަތެއް ނުވަތަ މިފަދަ މުހިއްމު މުވާ ލަތަކަށްސީވަ

ނުޑގެ އުއްމީދަކީ   ނޫނު ވީހާވެސް ައވަސް މުއްދަތެްއގެގާމި  ،ރެގިއުލޭުޓެވގެންދިއުން މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުގަ

ވީނަމަވެްސ  ކަުމގައި ވެެގންދިއުން. އަދި މިއަދު ސަރުކާރުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިތެރޭގައި މަޖިލީހުން ފާސް

ނޑުމެން މިކުރާ މަޝްވަރާތަކުގެ އަީލގައި މި  ކަމާ ޫނނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ގާގުޅޭ ދާއިރާތަާކއި ައޅުގަ

ނޑު  ފުރިހަމަކަމެއް އޮވެދާނެ ނުޑގެ އުއްމީދަކީ  ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ،ގަކަމަށް އަޅުގަ ނޫނުގެ ގާމިފަދަ  ،އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އިޖުތިމާޢީ މަޛަ ލަޙަތު ޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުެރވި، ައޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމީ މަޞްރީޢާއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް  ،ރައްކާތެރިކުެރވި އަދި މިފަދަ ބިލެއްގެ މަންފާ ވީާހވެސް އަވަސް މުސްތަޤުބަެލއްަގއި ައޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގެންދިއުން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްލިބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޑުއްވަީރ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓެެލކޮމިުއނިކޭޝަނުގެ ބިލުގެ ބަހުްސެގ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ  ،އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 20ޓު މިނެ 45ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  41ޓު މިނެ 30ަގޑި  1ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް އިއަޅުަގނޑު ދަންަނވަ

ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް  18 ޓުމިނެ 10ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަްށ  40ޓު މިނެ 22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ޓު. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް މިނެ 6ޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެ 5

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް. ޟްރިޔާ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ިމ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލަކީ ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަދި މި 

ބޮޑަށް  ންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށްބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީވެ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަ
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ނުޑ ދަންނަވާނީ. އެީއ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަީއ މުހިއްމު ަވގުތެްއގަޭއ އަުޅގަ

އި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ ،ގޮތުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ

ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުެމން ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު  ގެލިބިގަތުމާ، އަދި މި ޚިދުމަތްތަކަކީ މީ މިއަދު އަސާސީ ޚިދުމަތެއް

ނޑުމެން އިންަޓރނެޓު ބޭނުންކުރަން. އަިދ  ނީ.ބޭނުންކުރަ ދަރިފުޅު ރޯލީމަ އޭނަ ހުއްުޓވާލަން ވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ބޮުޑ  އް ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، މިއަދު ހުރި އަގުތައް ވަރަށްޔޫޓިއުބުން ކޮންމެވެސް ކަހަަލ ކާޓޫނެ

ލާތީ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ އަގު. މި ައގުތަްއ ސަބަލާއިރު ިދވެހިރާއްޭޖގެ މުވާއަސާސީ ޚިދުމަތަކާ އަޅާ މިދެންނެވީ

ައުގ  ،ންބަރު ފާހަގަކުރަްއަވއިފިދަށްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް. އަދި މި ހުށަހަޅުއްވަމުން އިްއޒަތްތެރި މެ

ލާއިރުަގއި މީގެ އެބަހުރި ވަރަްށ އިމާއްދާތަކަށް ބަލަ ހުރި މިހެން ާއއިމާއްދާ 19ނޫނުގެ ގާކުރެވޭނޭ. އާދެ! މި ކޮންޓްރޯލް

 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާެމއް ،ން ރެިގއުލޭުޓކޮށްގޮުތގެ މަތީ މުހިއްމު އުސޫލުތަކެްއ އެބަުހރި. މި އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ

ިދވެހި ކުންފުންޏެްއ  100% ،ސަރުކާރުތެރޭ އޮންނަންޖެހޭނެ. ހަމައެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ވަރަށް އްާސެއއް ދިރާުގގަިއ ހިޮބޑު ހިތާމައެއް. ެއއީ ސަރުާކރުގެ  މިކަން ކުރަން ނެތްކަން. ީމ އަުޅގަ

ސަރުކާރަށް މިއަުދ މި  ،އޮތީ ޭބރުގެ ކުންފުންޏަކަށް. އެހެންަކމުން ވީނަމަވެްސ މިހާރު މޭޖަރ ޝެއަރ މި އޮތްކަމުަގއި

ނޫނު ގާޫނނަކުން ބާރުލިބިގެން ނޫނީ މިކަން ކުރެޭވކަށެއް ނެތް. އެެހންވީމާ، މިއަދު މި ގާއަގު ދަށްކުރުމަށް މިފަދަ 

މަތީގައި އޮންނަންޖެހޭ އެބަ. ދިރާސާކުރަން ގެންދާ ކޮމިޓީން މި ބާރު ސަރުކާރުގެ އަތް މި ،ފާސްވެގެން އަންނައިުރަގއި

ނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް މި ޚިދުމަތް ވެގެންދަނީ.  ގެއަދި ައސާސީ ޚިދުމަތެއް އީމި ގޮުތގައި އަުޅގަ

ލާތީ ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮުޑކަން މިއަދު ސަބަލާއިުރަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާ އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭއަޅުަގނ  .ޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ. ައޅުަގނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ ރޯމިންގެ ޚިދުމަތް މިއަުދ އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް ިމއަުދ އީވަރަށް އަގުހެޔޮ ނިޒާމެއް މިއަދު އިންޓަރނެުޓ ނިޒާމުގެ މި ޚިދުމަތަކީ މި އިދުނިޔޭގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކައިރީ  ،އިރުއަޅުަގނޑުމެން ރޯމިން ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްލާ

 ިއ ހުރެގެން ިއއްެޔގަިއ އޭަނގެ މަނިކުފާނު އިްއޔެަގއި އަޅުަގނޑަްށ ސިންގަޕޫުރގަ ކިާހވަރެްއ އެ !އްަލވާލައިއައްަސވަ 

ޓު. މިނެ ލު؛ ގާތްަގނޑަކަށް ދޮޅުއަހަރު އެ ބި ކިތަްއ ރުފިޔާ މި !ވި. ަބއްލަވާގުޅުއް އަޅުަގނަޑށް  ންދިރާގު ނަންބަރު

ގުޅަނީ ަވއިބަރއިންނޭ. އެހެންވީމާ، ިމދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު މި ،އަޅުަގނޑު ބުނިން މަޑުކޮށްލާށޭ

ެރގިއުޭލޓުކުރެވޭ ރަނގަުޅ ނިޒާމެްއ  ،ކޮށްހެންވީާމ، މި އަގުަތއް ކޮންޓްރޯލް ހުރި އަގު. އެިއ އެނގޭ ީމގަ އެބަ

ނޫނުގެ ސަބަބުން މިދެންނެިވ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ގާމި  ،ަނންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީމާތެރޭ އޮން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު  ޮބޑަށް ދަށްެވގެްނދާނެ. އަދި ކަމަށް ވަންޏާ އަުގ ވަރަށް ތެރޭން މި ޚިދުމަތް ރައްޔިުތންނަށް ލިބޭ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުގެ އުރީދޫ، ބޮޑުކޮށް ޚިދު ދިރާގުން ަވރަށް އަގު ،ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މަތް ވިއްކަމުންދަނިކޮށް އަުޅގަ

ބޮޑަށް މި ޚިދުމަތުެގ  ގުޅިގެން ވަރަށް ކޮމްެޕޓިޝަނެއް އުފެދުމާ ،ވެސް  ގުިޅގެން ތަނަށް އައުމާ ކުރީގެ ވަތަނިްއޔާ މި
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ދިވެިހ  އި،ށް ބާރުައޅަބޮޑަ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ، ަގއިދިޔަ. އެހެންީވމާ ދިވެހިރާއްޖޭއަުގ ދަށްެވގެން

ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތް ކުންފުނިތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް މިގޮތަށް ބޭުރގެ  ސަރުކާރުން އެބަ

ލާނެ ވީހާވެްސ މީހުން ބަ އެ ؛ަކން ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތައްއިންެވސްޓުކޮްށގެން މި އިފަރާތްތައް އަިއސް ދިވެހިާރއްޖޭގަ

ންނަށް ވިސްަނންޖެހޭ ގޮތަކީ ިދވެހީ އި އަޅުަގނޑުމެން ީމގަ ،ވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ޮގތެއް ްނ ނެގޭނެބޮޑު ައެގއް މީގެ

ދިއުން. މި ބިލަށް ތަާޢރަފުވެގެން އަށްދޭނެ ނިޒާމެްއ އަޅުަގނޑުމެން ތެރެުކޑަ ައގެްއަގއި މީތި ފޯރުކޮށް ،ލުއި ައގެްއަގއި

ށް ީހވަނީ ވަރަްށ ވަން ެއބަތިބި ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެސް. އަޅުަގނޑަގިނަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވާހަކަދައްކަ  ވަރަށް

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް  ،ވެފައި ގުޅުންހުރި ބިލަކަށް ރައްޔިތުންނާ ނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ،ވާތީވެ ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި  ބޮޑަށް މީަގއި ހުރި މައްސަލަަތއް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ބެލެނީ. އެހެންވީާމ،  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ދާނީ ،މި ބިލު ދާނީ ،ހަމައެހެންމެ

އަދި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާއި  ،މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި އި ހުރި މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއެ ކޮމިޓީން ވެސް އިތުރަށް މީގަ

ދިއުމަީކ ގޮތަށް މި ބިލު ފާސްެވގެން ަރއްޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި ،ދިރާސާތައް ކުރުަމށްފަހުގައި ރަނަގޅު ކުރަންޖެހޭ

އިސްނަންަގަވއި މި ބިުލ އަދި ިމކަމުަގއި ސަރުކާރުްނ  ،ބޮުޑ ުއްއމީދެއް. މި ބިލު ހުށަހެޅުްއވީތީ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް

ރުކާަރށް އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވީތީ ވެސް ދިވެހި ސަ

ހި ރައްޔިތުންނަށް މި ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާއަކީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުްނ ދިވެ

ފަދަ އަގެްއަގއި  އަދި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ  ،ވުމުން ލިބޭ ފައިދާ މިއަށްވުރެ ފަހި ނޫނަކަށްގާމި  ،ބިލުން

 ިދއުން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ގު ދަށްެވގެންމި ޚިދުމަތުގެ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޠަފާއަށް.ޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މު

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞްއްމަދު މުތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި ވަރަށް ިދގުކޮްށ 

ދުމަތް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚި ލާތީސަބިލެއް. ެއއީ މި ބިލު މިތަނަށް އައި ވަުގތަކީ ރާއްޖޭގެ ުމވާވާހަކަދެްއކޭނެ 

ބިުލ  މި ،ވަނީ. އެހެންކަމުން ބޮޑެތި މައްސަލަަތއް ހުރި ވަގުެތއްަގއި އަިއއްސަ މި ދޭތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ންނާއްމުއާ

ނުޑގެ  .ދަންނަވަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްއަދި ސަރުކާރަށް ައޅުަގނުޑ މަރުޙަބާ  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ ހަމަ ަވރަށްއަޚް ދެ ލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ސަުދނިޔޭގެ ުމވާ ،ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން  ންމެ އެ ެދއްކި ވާހަކަެހން އަުޅގަ
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ލާތީ ޚިދުމަތް ސަނޫިނއްޔާ ުމވާ ،ޚިދުމަތް ގެޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަން ލާއިރުަގއި އަދިވެސް ާރއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް ބަ

ނުޑ އި އެންމެ އަގުބޮޑު ކުންފުނިތައް ކަމު ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގަ ގައި ބުެނވިދާނެ. އަުޅގަ

އިންސާނީ ަޙއްޤެއް.  ބޮޑު. ލާތީ ޚިދުމަތަކީ އިންސާނީ ަޙއްޤެއް ވަރަށް ސަބޫލުކުރުމަކީ، ިމއަދު މި މުވާގަބޫލުކުރާ ގަ

ނޑު ހަނދާން މީހެްއެގ އަތުން ފައިސާ ނެގުން ވެ ފު ގޮތަކަށް އެސާޙައްޤަކަށް އަަރއިގަތުން ެއއީ ބޭއިން ްސ އެއީ. އަުޅގަ

އެބަހުރި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިާރގު އުަފއްދަންެވގެން ވަރަށް ަރނގަޅު ނިޔަެތއްަގއި އޭރުަގއި ދިރާގު އުެފއްދީ. ނަމަވެްސ 

ނުޑގެ ބިލަްށ  ،އެކަން ެވގެންދިޔައީ  ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ޒަހަރަކަށް ވެގެންދިަޔއީ. ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަ

ނަްށ ތަ މި އްބާތި  ލަްއކަ ރުފިޔާ މަހަކު ޭޕކޮށްފައި ތިބި މީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ. އެހެން ލަްއކަ، ދެ ދޮޅު، ލައްކަ

ގޮތް  . އައިްސގެން އެހާތަނުން ކޮމްެޕޓިޝަން އުފެދުމުން ކިރިޔާ ެވސް އަގު ދަށަށް ޖެހިލާވަތަނިއްޔާ ކިޔާ ަބއެއް އައީ

ހޭ އައު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފުކުރީ. ކޮށްފައި ވެްސ އެހާތަނުން ފެށިގެން ދެން ބެ ވީ. އެއަށްފަހު ދެން ކޮމިއުނިކޭޝަނާ މި

އަސްލު ދިރާުގގެ ވާހަކަ ަދްއކަންޏާ އެއީ ވަރަށް ދިގުކޮށް ދެއްކެން އޮތް ވާހަކަެއއް. މި  ؛ވެސް ތިރިެއއް ނުވި. ދިާރގު

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ރއެއް ހަމަ ބްލަްޑ ސަކަ ަރއްޔިތުން ،ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަތުން ހަމަ ކީކޭ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ

ނޑަކަށް މައްސަލަެއއް ނެތް ކޮންމެ ގެ ލޭބޯ ަބއެއް  ގެރައްޔިތުން ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދިާރގު ފާހަގަކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ސަރުކާރެއް އޮތްކަމުަގއި ގޮުތގަިއ  ދިރާަގކީ ވަރަށް ނާޖާއިޒު .ގޮތްއޮތް ނީ ސާުފކޮށް އެކަން ބުނާ ިވަޔސް. އަުޅގަ

މިއަދު  ،އަތުން ފައިސާ އަތުލަމުންދާ ބައެއް. ދެންމެގައި އަޅުަގނުޑގެ ައޚް އެ ވިދާޅުވިހެން ގެވެހި ރައްޔިތުންދި

ނޑުމެންގެ ޅައެްއޗެއް ެއއީ. ވަރަށް އަސާ ޚިދުމަތަކީ އެީއ ވަރަށް ބޭސިކު ގެއިންޓަރނެޓު ދަރިްނ ސީ ެއްއޗެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ށް ވެސް އެ ކުދިން އަތަށް އަޅުަގނޑުމެން ގެންގުޅޭ ކޮންމެވެސް ފޯނެްއ ތިބެނީ ހަމަ ރޯލާއިރަ ވެސް އަުޅގަ

ޖެހެނީ. ދައްކާއިރު؛  ދީގެން އެކުދިން ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ޑައުންލޯުޑކޮށްގެން ދަްއކަން މި

ނޑު ދައްކަން  !ބައްލަވާ އްެވސް ތަނެއް ކަެއއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެއުޅޭ ވާހަަކއަކީ ހަމައެކަނި ޚިދުމަތުގެ ޗާޖުގެ ވާހައަުޅގަ

ކުރެޭވ ެއްއވެސް ަޤއުމެއް ބޭނުންހާ ެއއްެޗއް ަޑއުންޯލޑް، ފިަޔވަިއ ޭބނުން ސައިޓަކަްށ ވަދެަލއިގެން  ނެތް ދިވެހިރާއްޖެ

އް ސް ބޭނުންހާ އެއްޗެޔަސްރީލަންކާ ބެލި ،ފަހުން އިންޑިއާ ކައިރީަގިއ ހުރި ޤައުމުތައް. އެންމެ ،ނެތް. ބަލަމާހިނގާ

ނޑުމެންގެ ޔާރެައޅުަގނޑުމެްނ  ަގއިރާއްޖޭ ކުޑަކުދިންނަކަށް ނުެދއްކޭނެ. މި ިއ ދުވާލު ަދއްކަމުންާދ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑުއިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ގެ އަހަރު،  5ދެނީ. ދޭއިރުގަިއ  އެްއޗެހި މި ކުިދން އަތަށް ފޯނާމެްނގެ އްލިގެންާދ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ބާރަ ޔާ ދިހަބޭނުން އެްއޗެްއ، ނޫނިއް އިރަށްކުން ހަމަ ބޭނުން އެްއޗެއް ޖަހާރުކޮޅަ އަހަުރގެ އުމުުރގެ ކުދިްނ އި 6

ހުންނަނީ  ތަންތާ ހުންނަނީ މި ސައިޓުތައްދުނިޔޭގެ  ފައިލާއިހަމަ ބޭނުން އެއްެޗއް ޖަހަ އަހަރުގެ ކުދިން ވެސް

 ،އްވެސް ކަހަލަ ފޮރުވުމެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތް އެ ކު. އެކަމަމި ހުންނަނީ ތައްބާކޮށްފައި ހުންނަ ސައިޓު

ވަރަކަށް.  އެރިށްއޮންނަނީ ދޫކޮށްލާފައި ހިތަ ހިފެހެއްުޓމެއް ނެތް. ކޮމިއުނިކޭޝަން ޮއތޯރިޓީތަކުން މި ،ސެންސަރުކުރުމެއް

ނޑު އަސްަލކީ ކުމިއީ ހިތާމަހުރި ވާހަކައެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއކަމަ  މިކަން ،މިކަން ކުރުމުގެ ައސްލު މަިއގަ
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އޮންނަީނ  ރ ގަނެފައި މިއޭގެ މޭޖަރ ޝެއަ ،އޮންނަނީ ދިރާގުން ކުރާ ކަމެއް. ެއއީ ދިރާގު އަބަުދވެސް މި ކީދޫކުރުމަ

ތަކަށް ބަލާކަެށއް. ޙަލަޞްނުވޭ މިތާ އެތެޭރގެ މަމެއ މީހުން ބޭނު ބައެއް. އެހެންވީމާ، އެެގ ކޮންމެވެސް ރާއްެޖއިން ބޭރު

ޢީ ފޭރާން ެގއްލޭ ތަންކޮުޅ ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ދިވެހިންނާ ދިވެހީންގެ އިޖްތިމާ ،މީހުން ބޭނުމެއް ނޫން އެ

 ސާ ވެސް ދިާރގަށް ފައި ކޮންމެ ސައިޓަކަށް ަވދެގެން .ބޭނުންވަީނ ލާރިއެހެންވީމާ، ނޫން.  ދޭތެރޭގައި ބަލާކަށް ބޭނުމެއް

ނޑުމެން ދައްކަމާހިނގާ ލިބެންޏާ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ހިތާމަހުރި ވާހަކަެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަ   ،ޅުގަ

ވެސް އޮތް. މި  ަޓއިމް ރޭިޑއޯ ިކާޔ ރޭޑިޯއއެއްމެރި ،މި ރާއްޖޭގަިއ މީގެ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މާލޭ ރޭިޑއޯ ކިޔާ

ނޑުމަީތގައި. ބުނަނީ އަޅު ނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ އޮޑިދޯނިފަހަރު ކަ ނޑުރާއްޖޭަގއި ޓެކްީސއަކަސް ައޅުގަ  މެންނަކީގަ

ނޑުމެންެގ  އައި.އެމް.ޯއގެ ފުލް މެންބަރެކޭ. ވަރަށް މޮޅު ވާހަކަ ދައްާކނީ. އެކަމަކު ދައްާކއިރު މިައދު ނެތޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަަކށް ނެތޭ ކުރީގައި މާލޭ ރޭޑި ޏަކާދަތުރުކުރާ ދޯން ،ދޯންޏެއް ޯއއިން ވާހަކަދެްއކޭ ގޮތަށް ވެސް އަުޅގަ

 ށް ވުރެމޭލަ 15ހުންނަނީ ފާޑެއްގެ ސެޓެްއ ލާފަ. އެީއ  ެދންދައްކާެލވޭނެ ފުރުޞަތެއް. އޮތްއިުރގަިއ މިހާރު ނެތޭ ވާަހކަ

ދުރަކުން ވާހަކަދެއްކޭ އެްއޗެްއ ނޫން އެއީކީ. އެހެންވީމާ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީްނ ނޫނީ މުވާސަލާތާ ބެހޭ 

މައްސަލަތަކަށް ވަަރްށ  އިުރގައި ާރއްޖޭަގއި މިހެން ހުރިކުރާކަންތައްތައް ެރގިއުލޭޓު  ޖެހޭ މި ޚިދުމަތްދޭ އޮތޯރިޓީން އެބަ

ނޑަށް ފޯނެއް ކޮށްލެވެން ނޯންނަ ވާހަކަ.  ބޮޑަށް ބަލަން. ޗާޓަށް ނޑު ދައްކާ ވާހަކަައކީ އަުޅގަ ވެސް ބަލަން. ދެން އަޅުގަ

ކޮންމެެވސް ސިާޔސީ  ެލވޭކަށް. އަބަދުއިވާހަކަެއއް ދަްއކަޯނވޭ ެއކީ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޯޭވ ެއއްެވްސ މީހަކާ މިނިވަންކަމާ

ނޑަަކށް ނެތް ރައްފަރެސްފަރާތުން އޮންަނނީ އޮޅުައޅުވާއްޔާ އޭނަގެ ޯފނު އަތައްޖެ މީހަކު ވެ ޓެއްަސކާ ވެސް . އަުޅގަ

ނެތް. ވެސް ދެްއކޭކަށް  ވެސް ވާހަކަެދްއކޭކަށް ނެތް. ވިޔަފާިރގެ ވާަހަކއެއް . މަިއންބަފައިންނާނެތް ވާހަކަ ދެއްޭކކަށް

ވަރެއް ނާރާ.  މި އެކަމަކު ގައި ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި.ނޫންނަސް ދުނިޔޭ ބޮޑު މުސީބާތެއް. މި މިއީ ކިހާ

ނޑުމެން ދިރި މިއުމު ހަދައިގެންޤަ މި އުމުރު ކޭ.ޖީ.ބީއަށް  ޔެ އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ދުނި އުޅެނީ  އުޅޭކަެށއް. އަުޅގަ

  ..ަގއެއް ނޫނޭ. 1940

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ  . އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ގެ ެޓކްނޮލޮޖީާއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް މިއަދު

ަޓކަިއ އަުޅަގނުޑ  މަޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުްއވި ކަމަށް ،ގުުޅވަިއގެން ސަުރކާރުގެ ފަާރތުން
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ވެސް ކުރަންޖެހޭ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ާގނޫނަށް މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެަނއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ކޮންމެހެން

ނޑުމެން ސިުކނޑިތަކަށް ހަމަގައިމުކަމެއް. ޓެކްނޮލޮ ެވްސ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ނުވަތަ  ޖީއާ ެއއްަވރަށް އަޅުގަ

ޓަަކިއ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަުމގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް

ނިޑާއއި ހަތިޔާރަކަނި ބަޑިއާއެ ރައްާކތެރިކަން ހޯދަންޖެހޭ. ހަމައެ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން އެކަންޏެއް ނޫން  ކުންއި ކަ

 އުމެއް ޤަ ަގނޑުމެން މިނިވަން ވެސް އަޅު  ކުރެވޭނީކީ. މިދެންނެިވ ހުރިހާ ކަންކަމަކީތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ސަލާމަ

ނޑުމެން ވިްއޔާ ކަމަށް ވަނީ  ޓަކައި ކޮންމެވެސް  އުމުަގއި ދެމެހެްއޓުމަށްޤަ ގެސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ތީަގނޑު ދެކެން. މިއަދު މި މުވާސަލާކަމެއް ކަމުގައި އަޅު ކުރަންޖެހޭނެ ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި އި އަވަ ބަހުގައި ޖެހިގެްނ، ފަރަންޖީންގެ ގެ ންޖެހޭ ފަަރންޖީ ގަބޫލުކުރަން އެބަ ގައި ެޖހިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަލާމަތް މުން. މިކަްއސަެވގޮވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކު މުޖްތަމަޢު  ސައްކަތް ޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަ ކުރުމަށްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ ައޅުއަޅު  ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ނޑުމެން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަކަށެއް ގަ ގަ

 އި ުތަގއި ސަލާމަތާއުމެއްގެ ގޮޤަ ނެވި ސައްތައިްނ ސައްތަ މުސްލިމުއުމު މި ދެންގެ މި ޤައަޅުަގނޑުމެން 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ މަސްލަހަތު ޙަތަނުގެ ސުލް އެކު އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރައްކާތެރިކަާމއި އަދި މިނިވަންކަމާ

ްނ ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަނަކީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެ ،މަށް. އެހެންކަމުންކަ ދާނެއިމުކުރެިވގެނެޤާ

ކަހަަލ ކަންތައްަތއް ކުރުާމއި ަވިކކަހަލަ ކަންތައްަތއް ނުކުެރޭވނެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން  ަވކި ،އިމުކުރެިވގެންޤާ

 23އަާސސީގެ ނޫނުޤާ ،ވެސް ގަބޫުލކުރަން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ެދކެން. އަުޅަގނޑުހެންކޮންމެ

ކުރުމުގެ ބޭނުން ޚިދުމަތް ފަތުރާ ވަސީލަތްތަުކގެޚަބަރުކު މުވާސަލާތީ ޚީދުމަތާއި އެ ވަނަ މާއްދާަގއި ހަމަހަމަކަމާ 

ާމއްދާަގއި  ވަނަ 23އަސާސީގެ ނޫނުޤާ ކަމަށް އެުކ ިލބެންޖެހޭނެ ވެސް ހަމަހަމަކަމާ ފުރުޞަތު ހަމަ އެންމެންނަށް 

ނޑުމެން ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ެއ ހަމަހަމަކަން އަޅުގަގަ ންެވގެްނވޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާ

 ގެ ޖެހޭނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. ހިތާމައަކީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން އުމަކަށް ވީީތވެ ފޯރުކޮށްދޭންޤަ ަސއްތަ މުސްލިމު ސައްތައިން

. ހިތާމައަކީ ދެލައިެގން ތިބެވޭކަށްއެކު އިށީނ ދަރިއާޔާިއ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށެއް ނެތް މަ ަގއިގޭޭގގެ ސިޓިންރޫމު

މެޓިކުން އެ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ފަށައިެގންއިރުަގއި އޮޓައިން ޛަރީޢާގެ ކޭބަލް ނެޓްވޯކު  އުމުަގއިޤައަޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑު ގެ ތެރެއިން ބަްނގި ގަީޑގައި ބަްނގި ޮގވާ އަޑު ިއވިގެންސިސްޓަމު ހިތާމައަކީ މިހާރު ެއއިން  ގެދޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ގޮސް  އިހަނަޅަފަކަމެއް ހައްދު ން ގޮސް މި ހުރިހާވަމުންނަން ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ދޯހަޅިވަުމންއެްއވެސް ކަެމއް ފެ

ނޑާލަިއގެން ފޯނު ހިފަިއގެން ހުރެގެން ވެސް މޮނީޓަރު ސްކޫލް ުކދީންނަށް އި އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއ ފޯނުން  ،ފޮތުން ކަ

ދާތަން ދަންނަ ކިތަންމެ ޓީޗަރުންނެއް ވާކަްނ މުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ދަިރވަރުން ކުރަ

ނޑުމެން ކޮިމއުނިކޭޝަނާ  ނަށް އެބަަގނޑުމެންއަޅު ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިީއ  މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ައުޅގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްާދއިރުގަ ނިކޭޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް ފާސްވެގެންބެހޭ ބިލެއް، ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއު ކުރަންޖެހޭނެ އި މިއީ އަުޅގަ
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ނޑު ހަމަ މިހިނދުން ސްކޫލަށް ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ފޯނު ހިފަިއގެްނ  ،މިހިނދަށް ގޮވާލަން ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ނޑަ  ވަނުމަކީ ެއްއވެސް ދަރިވަަރަކށް ހުއްދަެވގެންވާނެ ކަެމއް ޫނން އެޅުމަށް. ކަމުގައި އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީން ކަ

އުނދަޫގ ހަމަ ކަމުެގ ދަތިމަ އެއިޭޖގަިއ ގިނަ ކަންތައްތަްއ ެވގެންދިޔަ ކުާރ އުސޫލުން ރާއްމަނާ ކަންތައް ހުއްދަ

ނޑު މިދަންނަާވ މިހާރުވެސް މަނާ ކަންތައް ހުއްދަވެސް ފޯރާނެ، އެހެންވީމާ،  އެންމެންނަށް ކުރާ އުސޫުލންނޭ އަޅުގަ

ހަރުކަިށ ، ސް އެންމެ ރަނގަޅު. އެއީކީ ކަންކަން މަނާކުރުމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާެއކަމަކު ކުރިއަ ؛މަނާކަމެއް  ،ވާހަކަައކީ

ނޑުޤާެއކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެބަ  ސްކޫލުަގއި ،މަނާކޮށް އެކަންއިބާރާތުން  ވެްސ  އިުމކުރަންޖެހޭ. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ްއާޔ ކޭބަލް ޓީވީގެ ތެރެއިން ހަމަ ޓުރޫ ޓީވީ ނުވަތަ ެއކަހަލަ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ނޫނި ،އެކު ދަންނަވަނީ ޔާހަމަ ހިތާމަ

ން އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކެއްގެ މަތީ ދޭ ވަކި ކަހަލަ ޅުަގނޑަށް ފެންނަމުން އެބަ. އޭގެތެރެއިން އަނެއަޅުވާަލިއގެން ނުތިބޭ

އެީކގައި އާ އަހަރުން މަީތގެ ުކްއޖަކު ބެލެނިވެރިޔާ  18 ޕްރޮގްރާމު މި ވެްސ  ންއެމު.ވީ .އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ޓީ

ޭވނެ އެްއވެސް ކަމެއް ޯނވޭ. . ެއ ނިމުނީ. ދެން އިތުރަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ެއކަން ކުރެ ލާށޭނޫނިއްޔާ ނުބަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ނޑުމެންނަށް އަ ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  އުމުތަުކަގއި އެ ޤަކަހަލަ  ޤުރާ ޢި ،އުމުޤަރާން ކަހަލަ ޢީުޅގަ

މެންނަށް ހަމަ މަޖިލީހުގެ . އަުޅަގނޑުބޮޑަށް އެކަން ކުރެވޭނޭ އުމުގައި މާޤައުސޫލުން އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި  ކަންކުރާ

ނޑުމެން ދިޔައިން. ތަކުގަދަތުރު ނިވާކޮްށގެން ނޫނީ  ،ަވކި ކަހަލަ ހަމަތަކެްއގެ މަތިްނ ނޫނީަމގުމައްަޗކަށް ިއ އަުޅގަ

ނުވަދެވޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ  ްއގެ ތެރެައކަށްޭބނުންހާ އެއްޗެ  ކަށް،ކުމެވޭ. ޯސޝަލް މީޑިާއގެ ތެރެއަ މަގުމައްަޗކަށް ނުނި

ެވސް  ވުރެ މާ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުަގއި. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ކަންކަން ހައްޓާހިފަހަމަ 

ވި ކަހަލަ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ިމ ދެންނެކުވަމުންދާ މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ހަލާ

ނޑުމެންނަށް ސޯޝަލް ،ނގޭ ށް އެބަ އެކުެރވެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނައިމުޤާ އުސޫލުތަެކއް މީޑިޔާގެ ތެެރއިްނ  އަުޅގަ

ުރގަިއ އޭަނ ގިނަ ވަގުުތ ބޭނުންކުރާނީ ންނައިއޮ އިނުބަ އިއޭގެތެެރއިން ރަނަގޅާ  ،ސްމާުޓ ފޯނު ދިނީމާ ށްކުއްޖާެގ އަތަ

ނޑުމެއްޖަުކ ނޫނީ ރަނގަޅު ގޮތް ިޚޔާރުަކން. ވަރަށް މަދު ކުެއއްޗެީހގެ ތެޭރގައި  އިނުބަ ްނ ނުކުރާކަން އަުޅގަ

ނޑަކީ ބަ އެބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް އެ ނުޑ މިހިރީ އެކަމާ ނުކުޅެދިފަ. މިއަދު އަޅު  ؛ނގެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ ގަ

ފޯުނ  ށްކުއްެޖއްެގ އަތަ އިްސކޫލު ނިމުމުގެ ކުރީގަ ،ެވސް އަދި ފަހުން ވެސް ނުކުރާނެ ކަމެއް ަގއިމުއަޅުަގނުޑގެ ހަމަ

ނޑު މި ަމޖިލީހު ނޑު ނުކުރާނެ ކަމެ  ،ދަންނަވަނީ ގައި މިދިނުމަކީ. ނުކުރާނެ ކަމެއް. ަހމަ ކެރިހުރެ އަުޅގަ ކޭ. ައޅުގަ

ނޑު ސްމާޓު ފޯނެއް އަޅުަގނުޑގެ ރުހުމުގައި ނުދޭނަމޭ ށް އަޅުަގނުޑގެ ދަރިއެްއގެ އަތަ  އިކިޔަވަ  ންއޭނަ ސްކޫލު ،އަޅުގަ

ނޑިއަށް އޭނަ ރަނގަޅަށް ތިމާައށް ރަނގަޅާއިންނުނިމެނީހެ ޔާރުވީމަ ށް އޭނަ ތައްވަިކވާ ހިސާބަ އިބަނު . އޭނަގެ ސިކު

އޭނަ ފޯނުން ކުރަންޖެހޭނެ ބޮޑު ބިޒްނަސްއެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މި  ނޫނިއްޔާ

ނޑުމެން އެންމެން އެ ކަމަށް  ކުރެިވގެންާދނީ ހަމަގައިމުމުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު  ބާވަތުގެ ކަްނކަން ވެސް އަުޅގަ

ކޭބަލް ީޓީވ  ށެއް ނެތް ކޭބަލް ޓީވީ ނުލާ. އެކަމަކުމިހާރު ެއއްވެްސ ރަ ؛ލް ޓީވީތެޭރަގއި ޭކބަސަމާލުވެގެން. ގޭގެ
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ުކގެ ތެރެިއންތޯ އަންނަނީ އެބަ ބަލައިލާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނެްއ ވޯނަމާދު ގަޑި ވެސް ކިަތއް ނެޓް ،ކޮންގޮތަކަށްތޯ 

ކަންކަން ކޮށްގެނެްއ ނުވާނެ. މިފަދަ  ކުރާ އުސޫލުންނާ ކަންތައްތައް ުހްއދައަޅުަގނޑުމެން ހެދިެއއް ކަަމކު މަ

ނޑުމެންަނކީ ަސއްތައިން ަސއްތަ ުމސްލިމު ޤައުމުތަކަށް ވީތީވެ  ؛ކަންކަމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއް  ،އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ނަޑއެޭޅ  ،ވަކި ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށް  ،ކަ ނުވަތަ ަވކި ކަހަލަ ކަންތަްއތަކެއް ނުކުރުމަށް ކަ

 .ނުދާނެފައި ދޫކޮށްލިޔަކަސް އަދި ކަމަކުނިންމާ ކަންތައްތައް. ގާނޫެނއް ހަދާފައިިމއަދު ކުެރވެންޖެހޭ  ކަންތައްތަކަކީ

ނޑުމެން ވަރަށް އަސަރާޛުއެކަން ތަންފީ ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. މިއީ އަުޅގަ  ،ެއކު މި ދައްކަނީ  ކުެރވޭތޯ ެވސް އަދި އަުޅގަ

ލާތީ ޚިދުމަތާއި މި ސަާވތީ. މުވާ ކަމަށް އޮްތ އެންމެ ބޮޑު ބިރު ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރި

ނޑުމެްނނަށް ދޭދޭ މެދުގައި ކުެރވޭ  ލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ކޮްނމެ ފަދަ ކަމެއްސީވަ ވެސް. އެ ކަމަކު މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ނުކުޅެދުން މުޢާމަލާތްތަކާއި އަދި އެހެނިެހން ކަންތައްތަކުން ވެ ވާހަަކެއއް  . މީހަކާތެރިވެފަސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެ ން ބުނެވޭކަށް ނެތް. ިސއްރެއް ހިފެހެއްޓޭކަށްމީހަކާ އަނގައި. ދެއްކޭ ކަށެއް ނެތް ނގޭ ނެތް. ައޅުގަ

އަށް ޒާތީ ުމޢާމަލާތަކީ އެއީ އެ މީހާ ކޮށްދޭ. ޮކންމެ މީހެއްގެ ވެސް ނޫނުއަާސސީން އެބަ ކަަށވަރުޤާޒާތީ މުޢާމަލާތެއް 

 ،ންވާ ޙައްެޤއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުެގ ކަންކަން އެިކއެކި ބޭނުމަށް ޓަކައި ވެސް ުނކޮށްލިބިގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ ހެދުމަށް ޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށް ހަރުދަނާ ޖަލެއް 

ނޑުމެންަނށް މިސް އި،ޒެއް ހަދަހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި ކުޑަކުދީްނގެ މަރުކަ  އަދި ،ހެދުމަށްފަހު ނަ ބިހޭވިއަރ ހުންއަުޅގަ

ނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއ ތެރެއަށް ނެރެވޭ ގެކުެރިވގެން މުޖުތަމަޢުިއގެން ރަނގަޅުިއތިއްބަކުދީންތައް އެ ތަނުގައި ބަ

ނޑުމެން މި އެދޭ މިދާ ސްީޕޑަުކން އަުޅގަ ،ދެެނއް މި ޤައުެމއް ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ހީނުވޭ އިމުކޮށްގެން ނޫިނއްޔާޤާ

ނޑު ޮގވާލަޤައުމަކަށް   ،ވެސް އެުކވެގެން  ަގއި ހުރިހާ ޕާޓީތައްށް އޮތް ތާއަން ހަމަ ކުރިހެދިދާނެހެނެއް. އަޅުގަ

ބަޔަކަްށ ަވކި ބަަޔކަްށ ފައިދާވެފައި ވަިކ  ،މިދެންނެވި ކަންތައްތަަކކީ މިއީ ސިޔާީސ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ ވަކި ކަހަލަ

ނމި ޤައުމު ސަލާމަތް ،ނުދެކި ކަމަކަށް  ވާނެ ކަމެއްގެއްލުން  ޑުމެން ކުރެވޭނީ މިދެންނެވި ކަންަކމުގެ މަތިން އަޅުގަ

އްޖޭގަިއ ޖެހޭނީ ރާއްތައް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހިނގަންާލތީ ކަންތަސަމުވާ ،ވާީތވެ ކޮްށގެން ކަމަށްއެންމެން ވެސް މަސައްކަތް 

 ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ަކމަށް ހަމަތަކާ އިސްލާމީ އުސޫލުތަާކއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަ ގެމަނަފުށީ
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ނިކޭޝަންގެ ބިެލއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ޓަަކިއ އު ކޮމިރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެ ްއޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ އި 

ެގ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން އަށް ގެމަނަފުށީނޑުމެންގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާޚާއްޞަޮކށް އަޅުގަ ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް

މަޑުއްަވީރ ، އްަޒތްތެރި މެންބަރުއި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ަގނޑު ުޝކުރުެވރިވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނަމުގައި ައޅު

ނިކޭޝަނާ އުކޮމިމި ބިލުަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޓެލެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުިވ ފަދައިންދާއިރާގެ އި

ހަމަތަާކއި ައދި ޚާއްޞަކޮްށ ލައިސަންްސ  ނަށް އުސޫލުތަާކއިނޑުމެންގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެްއ ައޅުގަ 

 ނިކޭަޝންތައް ގެްނގުޅެންީވ ގޮތް ވަަރށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ފަރާްތތަކާ އެންމެހައި ކޮމިއު، ދޫކުރެވޭ ގޮތްތަާކއި

ނޑުމެން މިހާރު މި ދެކޭ   އްޒަތްތެރި ރައީސް.އި އެބައޮތް.  ނޑުމެންނަށް ނެޝަނަލް ވަނަ ގަރުނަކީ އަ  21އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހޭދަކުރެވޭނެ ގަރުނެހަތަރު ލައިބްރަރީއަށް ވަދެ ތިން އް ނޫން މިއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ގަޑިއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްެގ ވަގުތަކީ ވެސް މެ ސިކުންތަކީ ވެސް ގުޅިފައި މި ކޮން ،ވަގުެތއް ނެތް. އަުޅގަ

އެރުމަށް ޓަކަިއ ްނގެ މި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ކުރި ޢާއިން އަޅުަގނޑުމެގެ ޛަރީ. ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަން ފައިސާއާ އޮންނަނީ ހަމަ

ގެ ބަެއއް  މި ޒަމާނުގައި އެ، ތަފާތު މަސައްކަތެއް އެބަ ކުެރވޭ. ހަމައެާއއެުކ، ައޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ

ނޑީންނާއި ބަ ށް ފަތުގެ ތެރެއައަދާކާދަާޔއި އެ ބަެއްއގެ ަސގާ  ޑީންެނއް ނޫން. ވަެދގަތުމަށް ޓަކައި ހަނގުރާމަކުރަނީކީ ކަ

ނޑުމެންގެ އް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދާ ގާނޫނުތަކަކީ ައޅުގަ ފިކުރީ ގޮތުން ކުރާ ހަނގުރާމަތަކެ އެއީ

ނޑުމެންގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީނާއި ނޑުމެން ަސގާފަތާ އަުޅގަ ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި އާދަާކދަޔާއި، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ކަންތައްަތއް ބެލޭނެ  ،ކުެރވޭނެ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިންކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި އަޅުގަ  ތްތެރި ަރއީސް.އްޒައި މު ކަމެއް. ވޭ ަކމަކަށް ވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްއުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ކުރެ 

ކުރިން ވަރަށް ފުރިހަމަ  ގެރީަގއި ހަރަކާްތތެރިވާ ކުންފުނިތައް ޙަޤީޤަތުގައި މީގެ ުދވަސްކޮެޅއް ވިޔަފާމިއަދު 

އުސޫލުތަކަާކއި ަޤއުމީ ސިާޔސަތެއްގެ ތެެރއިން ކަންަތްއތައް ކުެރވެމުން އައީ. އެެހންނަމަވެސް، އެންމެ ފަހުން 

އަދި ، ރައީސަށް އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ްއޒަތްތެރިގެ ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި އިނިމިގެންދިޔަ ދެ އަހަރު ބައި

ނޑުމެްނގެ ދިާރގުެގ % ،ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންއި  7އަުޅގަ

އަކަްށ ކުންފުންޏަށް ވިއްކާލީ. ނަތީޖާ ވަޔަލެސް ންޑްއެއީ އިނގިރޭިސވިލާުތގެ ޭކބަލް އެ ،ކުންފުންޏަކަށް ބޭރުގެ ޝެއަރ 

ިދޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިފެންނަ އަގުތައް ެއއް ޔިުތންގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްިލގެންވެގެންދިަޔއީ ދިވެހި ރައް 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ވަރަްށ ގިނަ  ،ދަރަޖައެއްަގއި ހިފެހެއްޓި ތަން ފެނިގެންދިޔަ. ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ަމއްޗަށް ދާައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ސަރުކާރަކަށް ކޮންޓްރޯލް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން އެއީކީ.  އެއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކަށް 

ންގެ ތެރެއަށް އައިްސ ބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަނެއްާކ އިތުރު ކުންފުންޏެއް އަުޅަގނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން ގަ

އޮންނަ ކަމަށް. ެވސް ގުޅުންތަެކއް  ގައިއަރާ އެ ދެ ކުންފުނި ދޭތެރޭއަޑުތައް އެބަ  ވެސް  ކުާރއިރުަގއިމަސައްކަތް

އިނގިރޭސިވިލާުތގެ ކޭބަލް ެއންޑް ވަޔަލެސްއިން މިއަދު ވަަތނިއްާޔގެ ޝެއަރ ނުގަންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ. 
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ޖެހޭ. ވަިކ ހިސާބަކުން މި އަގުަތއް  ެވސް ބަލަން އެބަތައް މެންނަކަށް ނޭނގެ. އެ ޙަޤީޤަތްކަމެއް ައޅުަގނޑު

ރުމަށް ޓަަކިއ ކުިޓވް ގޮތެްއގަިއ މަސައްކަތްޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ކޮމްޕެޓިޖެހޭ. އަ އްޓުނު ސަބަބު ބަލަން އެބަހިފެއްހެ

ހެޔޮ ައުގގަިއ ޚިދުމަތްތައް ލާބަާޔއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަްށ  ެޖހެނީ ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ އޮންނަން މިކުންފުނިތަކެއް 

ނޑުމެންއްއިމަތްތައް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ކައި. އެ ޚިދުފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަ ށް ނަޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޒަމާނަކީ އްބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޮއތުމަކީ މުހި މިކަން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ  މު ކަމެއް. ައޅުގަ

އޮންަލއިން ލައިބްރަރީތައް ބޭނުންާވ  ވިޔަސް ރީޢާއިން ބަލައިލި ކަމުގައިޛަޓުގެ ރނެކިަޔވާކުދީންނަށް ހަމައެކަނި އިންޓަ

އިސްލާިމކު ޔުނިވަރސިީޓ، ނޭޝަނަލް  ؛ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކިއެކި ޔުިނަވރސިޓީތައް .ދުވަސްކޮޅު މިއީ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ ިޑގް ،ތައް އުފެދިފަދަ ޔުިނވަރިސޓީޔުނިވަރސިޓީ  ރސް ރީ ފެންވަުރގެ ކޯސްަތކާިއ މާސްޓައަުޅގަ

 ،ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރަމުންދާ ކުދީން ތިބި ހިނދު ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ފެންވަރުގެ ކޯސްަތއް

އޮންލައިން ަލއިބްރަރީތަކުގެ  ،ހަތަރު ަގިޑއިރު ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ޝަނަލް ލައިބްރަރީަގއި ތިންނެ ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮ ރީޢާއިންޛަ އް މި ކަންތަ .އްޒަތްތެރި ރައީސްއިއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ކެތްތަނެ ގޮވޭށްދެމަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

 .އަުގގައި މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް މި ރާއްޖޭަގއި އޮންނަން އެބަޖެހޭ ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވޭ ހެޔޮ

ޔަފާރީގެ ގޮތުްނ ނެތް. ވި އްނުޑމެންނަކަށް  މިކަން ކުރެވޭކަށެ ތަުކަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދެވޭ އަގުއަޅުގަ 

ނުޑމެންގެ މި ކޮމި !އްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވިސްނާަވޑަިއގެން ބައްލަވާ އި ިވޔަސް  ބަލައިލި ކަމުަގއި  ؛ނިކޭޝަންއުއަުޅގަ

ނޑާިލ ކަމުގައި 24ޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ެއންމެ ރނެއިންޓަ ިވޔަސް ވަރަށް ިގނަ ކުންފުނިތައް ހުއްޓުމަކަށް  ގަިޑއިރަށް ކަ

ޙަޤީޤަތުގައި  ތައްމުންދާ ރިސޯޓުޕަންސީަގއި މެނޭޖުކުރައުޮއކި  100%އި މިއަދު ވެސް އަންނާނެ. މި ރާއްޖޭގަ

ނުޑ ދަންނަވަން މި ހުއްޓުމަކަށް މި ކޮިމއުނިޭކޝަންތަކާއި އިންޓަރނެޓާިއ  ،އުޭޅ ވާހަަކއަކީ  އަންނާނެ. އަުޅގަ

އޮތް ކޮމިއުިނކޭޝަނަކީ  ިއ މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ އީެމއިލްތަާކއި، ޓެލެފޯނާިއ، ފެކްްސއާ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅިފަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެންގެ ލާރިއާ ގުޅުންހުރި ކަްނތައްތަކެްއ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފައިދާއެއް. ެއއީ އަުޅގަ

 ގެ ތައް ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ިވއްކާުލމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ާދކަށްނުޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންރާއްޖޭަގއި އުަފއްދާ ޕްރޮޑަކްޓު 

ނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަްކޓު ގޭަގއި  ތައް ވިްއކާލުމުގެ ބާރު މިސިޓިންރޫމުގައި ތިބެެގން އެނދުމަތީގައި ތިބެގެން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ފުުރޞަތު މި އޮތީ ހުޅުވާލެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަށީގެްނވާ އަެގއް ބޭނުންވޭ ިއއްޒަތްތެިރ  އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މިއަދު އިންޓަ ޖެހޭ މައްސަލަތަްއ  ،ރނެުޓގެ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައިރައީސް. އަުޅގަ

ަވންޏާ އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުޮކށްނުދެވެނީ. ދުނިޔޭެގ އެހެްނ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ ތިންހަތަރު ދުވަސްާވ ކަމަށް

 މި ކަންތައްތައް ކުެރވެމުން އެބަދާިއރާއެްއގައި އެކަީށގެންވާ ހެޔޮ އަގުަތކުަގއި މިއަދު ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި ވަރަށް ފުޅާ

ނޑުމެން މި ދެކޭ ތަރައްޤީއާއި ތަ، ދޭ. އެހެންވީމާ ޒީުބ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކިއ ހުދިވެހިރާްއޖެ އަޅުގަ

އެހެން ޚިދުމަތްތަްއ  ،ދާހިނދު ދީ ގޮތުން އެހެން ހަރުފަތްތަކަށް މަސައްކަްތކުރަމުންޞާތިޤް އި ،މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު 



18 

 

ާވ ައގެްއަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ާޚއްޞަކޮށް މި އިންޓަރެނޓުގެ ޚިދުމަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވެސް އެކަީށގެން

ނޑުތަކެއް  ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް މި އަންނަ ލާދީނީ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވައިލާނެ އުސޫލުތަާކިއ ހަމަތަކާއި މިންގަ

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ިނންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން ، . އެހެްނވީމާކަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މި ތަޅުމުގަިއ ބަހުސް ނިންމާލުމަށްފަހުގައި  ،ބޭނުންވަނީ މި ބިލަކީ މިއަުދ އަުޅގަ

 ،ކާ ވެސް މަޝްވަރާކޮްށގެންހިނދު ވެސް މިކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަ  މަސައްކަތްކުރާ އިގެންކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަ

އެ ބޭފުޅުްނގެ އިންޕުްޓ މީގެތެރެއަށް ަލިއގެން ހެދޭ  ،ހިމަނަިއގެން ގައި އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު މީގެތެރޭ 

ނޑުމެން ޔާ ގާނޫނެއް ކަމުަގއި ވަންޏާ މި ގާނޫނުގެ ހެވާއި ލާބަ ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ. އަޅުގަ އި މަންފާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ދެކޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ައގު މި ދަރަޖައިގަިއ  އޭން ބޭނުންވެރައްޔިތު ައގުހެޮޔ ޚިދުމަތްތަކެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ.  ގެހިފަހައްޓައިގެންނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ  ،ލަން ބޭުނންވަނީޓަަކއި ައޅުަގނުޑ ޮކމިޓީއަށް ެވސް ގޮވާ މި ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީގެތެެރއިން  ،ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްާވ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާ ވެްސ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި 

ގޮތަށް  އި، މަންފާ ލިބޭޔާމެ ހެވާއި ލާބަލަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިުތންނަށް އޭގެ އެންސީލިބެން ހުރި ހުރިހާ ވަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ދޫކޮށްލެވޭ ބިލެއްއައެންމެ ފުރިހަމަ ކަމުގައި ހަދަމާހިނގާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ  ށް ބައްޓަންކޮށް އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އް ކުުރމަށް ގާނޫނުތަކާިއ ަގާވއިދުތަާލތީ ކަންތައްަތއް ެރގިއުލޭޓު ސަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ރާއްޭޖގެ ުމވާ

ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނުތައް  އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް

ލާއިުރގަިއ އިވިސްނަ ށްލަންޖެހޭ މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނައެކުަލވައިާލއިރު ވިސްނާ

ވަަނ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންނަށް  28މާއްދާއާއި އަދި ވަނަ  27ވަަނ މާއްދާއާިއ،  24ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭނެ. އެއިން ޙައްަޤކަށް އުނިަކމެއް އެްއވެސް ސިަފއެްއގަިއ  ުކގެކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ ަޙއްޤުތަ

ން އެބަޖެހޭ ނާންނާނެ ގޮތެއްގެ މަްއޗަށް ބަލައިގެން މެނުވީ މިފަދަ ގާނޫނެއް ފާހެއް ނުކުރެޭވނެ. އަޅުަގނޑުމެ

 .ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކާ ގުުޅންހުރި ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމަށް މިތާ ބަހުސްކުރެވޭއިރު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން
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  ،ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ 24ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިރާސާތައް ހަދަން، ކޮމިޓީއަްށ ގެންގޮްސގެން ބެލުންތަކެއް ބަލަން. 

ކަމަށް. ހަމަ އެފަދައިން  ލާތްތަާކއި ކަންތައްަތކަީކ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެްއެޗއްސަވާމީހުންގެ މެދުގައި ހިނގާ މު 

ެއކިއެިކ  ،އަދި މިނޫންވެސް ކަންކަން ،ވަނަ މާއްާދގައި އެ ބުނަނީ 28ވަނަ މާއްދާއާއި  27ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ދާއިރާެއއްަގއި މިއަުދެގ  އްޤުތަްއ އެންމެ ފުޅާމި ޙަ .ލަތްތައް ބޭނުންކުރުުމގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެްނވާ ޙަްއޤުތައްސީވަ

މެދު އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނެތް.  ލަތްަތއް ކަމާސީލަތްތަކަކީ ޓެލެކޮމިއުިނކޭަޝންގެ ވަސީދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ ވަ 

 ޔާލު އަދި ާއއްމު ރައްިޔތުން އެންމެ ބޮޑަށް ޚި .ރީޢާިއން މިއަދު ޚިޔާލުފާޅުކުރެވެީނ ވެސްޛަޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ 

ނޫނުއަސާީސގެ މި ޤާފާޅުކުރާ އެއް ަމއިަގނޑު މީިޑޔާއަކީ ޯސޝަލް މީޑިޔާ. މި ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން 

މި ދެންނެވީ. މިއިން މާއްދާައކަށް ފުށުނާރާނެ ގޮތެއްގެ ަމއްޗަްށ  28 ،29 ،27 ،24 ؛ދެންނެވި ތިން މާއްދާ

ނުޑ ދަންނަަވންއަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނު ދިރާާސކުރަމުންދާއިރު ބަ ކޮމިީޓގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ލަންޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ،މިތާގައި ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި ފަދައިން .ޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 

މި  ،ނަ އުޚުވަތްތެރިކަމާލަޙަތާއި އެއްަބިއވަންތަކަމާއި ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި ޮއންޞްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ މަ 

ނޑުމެންގެ މުވާ  ކަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ލާތީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފަިއ ސަފަދަ ޮގތަކަށް އަުޅގަ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާނޫނުަތއް މަދުވެގެެނއް  ،އެކު ދަންނަވަްނޖެހެނީޔާ އޮތުމަކީ ެވސް ނުރައްކާތެރި ަކމެއް. ހިތާމަ

ާގނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ  ،ކުރުމުގައި އޮތީކީ. މި ރެގިއުލޭޓު ތައްތައް ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްަފއި މިނޫން ކަން

ލަތްަތއް ސީއެކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަާކއި ވަ ،ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަުކން އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް ތައްޔާުރވެފައި

ނޑުމެން ދުިނޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާިއ  .ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަރާތުަގއި މަދުކަމުންނޭ ދަންނަވަން އެ އަުޅގަ

ފައިހަމަކުރެވޭ ގޮތަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ގާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ  ޚާއްޞަކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ މި ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ

ހޭ. ުދނިޔޭަގއި ދިމާވާ އެންމެ ބޮުޑ ޖެ ޖެހޭ. ެއކަމަށް ފައިހަމަވާން އެބަ އިދާރާތަކާއި ުމއަްއސަސާތައް ތަރައްޤީވާން އެބަ

ލާތީ ސާމާނުތަްއ ސަހަމަ ވަރަށް ގިނަ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ވެސް އެކަީށގެްނވާ އާލާތްތަާކއި މުވާ ،އެއް މައްސަަލއަކީ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ވެްސ  ،ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތަޙުޤީޤުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ކުިރއެރުންތަްއ ހޯދެމުންނެއް ނުދޭ. އަޅުގަ

އެކު މި ދަންނަވަނީ މި ަމއްސަލަ އެބަހުރި. މިހާރު ުދނިޔޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ިމ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާބިުތކަމާ

ލަތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ސީއެ ކަންކަން ޙައްުލކުރާނެ ވަ  ،އެ ކަންކަމަށް ފިަޔވަޅުައޅައި  ކްަރއިމް.ހިނގަނީ ސައިބަރ 

އެކު ދަންނަަވން އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މިއަދު ކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ ޔާ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުަގއި ނެްތކަން ހިތާމަ

މި ކަމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތާިއ  .އެޭޅ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދަން އެބަޖެހޭ ބިލަކީ ވެސް ކުިރއަށް

ހޯދައިދިނުމަށް، އަދި ފުޅާ  ރައްޔިތުންެގ ެއއްބަިއވަންތަކަާމއި އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މެދުަގއި ތަރައްީޤއާިއ ކުރިއެރުން 

މި ކަންކަން  .ދާއިރާެއއްަގއި ިކޔާލު ފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިުނމަށް ކޮށޭ މަގެްއ ކަމުަގއި ަހދަން އެބަޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ކަންތައް ބޮއްސުންލަިއެގން ގޮސް، ޓެލެކޮމިއުނިކޭަޝންގެ ދާއިރާއަކީ ވެސް ހެޮޔ  މިގޮތަށް ނުކުރެވި އަުޅގަ
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ެރގިއުލޭުޓކުރެޭވ ތަެނއް ކަުމގަިއ ނުވެ ާދ ކަމަށް ވަންޏާ މުސްތަޤްބަލުގަިއ ެއކަމުން ޤައުމަށް ލިބޭނެ ެގއްލުން  ގޮތުަގއި

މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  .ވަރަށް ބޮޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް ގެނެްސގެން، ިމދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ިމ ގާނޫނަށް ގެންނަ

ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަކަށް ވެސް ބުޫރނާރާނެ ގޮތަކަށް، އަދި ޤަުއމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން 

އި ލުއިފަސޭހަކޮށް ހަމަމަގުން ރެގިއުލޭޓުކޮްށގެްނ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮަތަކށް، އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ ައގުގަ 

މުވާސަލާތުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިޭބނޭ ގޮތަކަށް ފަހިެވގެންދާނެ ާގނޫނަކަށް މި ގާނޫނު ވެގެންާދނެ ކަމަށް. އެގޮުތގެ މަްއޗަށް 

ވިސްނަިއގެން ައޅުަގނޑުމެްނ މި ގާނޫނު ބަލައިގަންނަްނވާނީ. ެއގޮުތގެ މައްޗަށް ުބރަވެ ކޮމިޓީތަުކަގއި މި ބިލު 

 ންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް ގެންނާންވާނީ. ެދްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެންނަ ،ދިރާސާކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

  ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު  ދޫކާށި

ބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާުރން ހުށަހެޅުއްވީތީ އެކަމަްށ  ލާތާސަ ރާއްޖޭެގ މުވާިދވެހިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ރު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން އަންނައިއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަޅުަގނޑު ވެސް ޝުކުރުެވރިވަން. 

އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ިމ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ގިނަ ފަހަަރށް ބިލުގަިއ ހިމަނަންޖެހޭ މުހިއްމު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެޭވަކން. އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ގަޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭ، މަޖލީހުގެ މެންބަރުން އެ ފާޅުކުރައްާވ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނަމަވެސް ީމގެތެެރއަށް ަވއްދަން. އަދި ވަކިން ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ޝުޢޫރު ަތއް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ަވކިން ޚާއްަޞކޮްށ  ނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ޚާއްޞަކޮށް ިމއަދު މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަކީ އަުޅގަ

ނ ުޑމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ދުނިޔޭގެ ަޣއިރު މުސްލިމު ކުޑަކުދީންނާ ވަރަށް ޮބޑަށް ުގޅިފައި އޮތް ބިލެޭކ. އަުޅގަ

ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް، ޚާއްޞަކޮށް އިންޓަރނެޓުގެ ޛަރީޢާއިން ކުޑަކުދީްނނަށް އެކުރާ އަސަރުތަކާ މެދު 

މިއަދު ހިތާމަޔާ އެއްކޮްށ  އެހެންނަމަވެސް ވިސްނައި ވަރަށް ގިނަ ކޮންްޓރޯލްތައް، ވަރަށް ގިނަ ތަޅު ައޅުވާފައި އެބަހުރި.

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ެއކަން އޮތީ އެހެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެބަ ކުރެވޭ. ިމ ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު މި 

ނ ޑު ަގބޫލުކުރަނީ ޙައްލެއް ލިބެްނ އެބަޖެހޭ. އިންޓަރނެޓުގެ ޛަރީޢާއިން މި ކަންތައްަތއް ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ހަމަ ކޮންެމ  ފެނިގެންދާއިރު؛ މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ވަރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި
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ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އުމުރުން އަހަރުދުވަސް ާވއިުރ ކުއްޖެްއގެ އަުތަގއި ވެްސ، މިހާރު ވަކި އުމުރެއް ނެތް. ައުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ނަސޭހަތެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ވާހަަކ  ވެސް އެބަ އޮވޭ ައއިޕެޑް. ޮކންމެއަކަސް މިކަހަލަ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރެވިދާނެ. ެއހެންގަބޫލުއެހެން ދެއްކީމާ ފަހަރެއްަގއި އެ ކަްނތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުަގއި 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ުހރި ހުރިހާ ރަނގަޅު ސިފަތައް ވެސް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް  ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ތަރައްޤީއަީކ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ ޅަދަރީންނަށް ޓަކަިއ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރީންނަށް ޓަކައި، އަުޅގަ ވެސް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅަށް ކަން ނުކޮށްދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އެ ކުދީން ދާނީ ހަލާކުވެގެންނޭ. މައިންބަފައިން ނޭދޭ، އަ

ނޑުމެން އާއްމުްނގެ ތެޭރގައި ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންަތއް.  އެހެންވީމާ، މިހަރަ ކަންަތއްަތކަކީ އަުޅގަ

ބެނީ ވެސް. އެެހންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަުތ ދިނީމަ ގިނަ ފަހަރަށް ުފރުޞަތު ލި

ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މިދެންނެވި ގޮތަށް ގާނޫނެްއގެ ތެެރއިން ވެްސ މި ކަންކަން ަމނާކުރެވި، ކޮންޓްރޯލްކުެރވިފަިއ 

ނޑުމެން   ކޮންމެ ހުންނަން. އާދެ، އިންޓަރނެޓު އެކަންޏެއް ނޫން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކޮބައިތޯ ކޭބަލް ޓީވީ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ކުރަން މިލްކަމެއް ވެސް ކޮންޓްރޯ ަތއް އަހަރެއް ފަހުން. ޮގސް އެށް އޭެގ ބާރު މުޅިން ގެއްިލގެންއުޅެނީ އަުޅގަ

ނ، އެހެންވީމާ ނޑުެމން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް އޭގެ  ނުކުެރިވގެން މިޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ރަނގަޅުއަުޅގަ އުޅެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާ ،ނަމަ ކުރާއިރު ކޮންޓްރޯލްމެއް ފެިށގެންދާޅަފަތުގައި އެކަ ނެ. މިއަދު ކޭބަލް ޓީީވއަްށ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބައިބަލަ މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް  އިން،ގިނަ ފެނޭ ވަރަށް ލި ކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަ

ނުޑ ، ވާހަކަ ދަްއކަަވއިފި. އެހެންވީމާ ރަނގަޅަށް އެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި، މީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަުޅގަ

ބޫލުކުރަްނ ގަޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑު ވެސް  އްެލއް ލިބެން އެބަޙަވިގެންާދއިރު މިކަންތައްތަކަށް ބިލު ފާސްކުރެ

ނޑުމެ ކެއް ބަލާއިރު ައގުތަކަކީ ވެސް ބަދަލުތަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރިޕޯޓް ނެރެލާއިރު ވަރަށް  އަންނަން އެބަ  ޖެހޭ. ނިސްބަތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާތަން އަ ލިބިގެންދާ އް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެތަ ؛ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަކީ  މި، ޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަާސސީ ނޑުމެން ،ޤަކަށް ވެފަިއ އޮންނަިއރުޙައް މިހާރު އަޅުގަ ޙައްޤެްއގެ ގޮތުަގއި އޮންަނ  އަސާސީ  ގެއަުޅގަ

ނޑު  ،ކަންތައްތަކަކީ އެއީ  ގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަރއްިޔތުންނަށް އެހާ ބޮޑު ބުރައަކަށް ވެގައަުޅގަ

ނޑު އްލެްއ ލިބިގެންޙަކަންތައްތަކަްށ  މި، އެހެންވީމާ ގެންާދއިރު. ނިމި ކުރަން ިބލު ފާސްވެއުއްމީދުދާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު އަުރވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލްޚަލީهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ

ނީ ދަ ވެސް ހުށަހެޅިގެން މިތްެތރި ރައީސް. މިއަދު އަނެްއކާ ިއއްޒަهللا. މަތުމް ވަރަޙްލަިއކުޢަ `. ައއްސަލާމް

އެކު  ބިލާ މި ،މު ބިލެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. އެއާިއއެކު އްދިވެހި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހި

ނޑު ހަަމ  އެކު ފާސްެވގެންދާންޖެހޭ އެހެން ބިލެއް ވެސް ެއބަހަމަ މިއާބޫލުކުރާ ގޮތުން ގައަޅުަގނޑު  އޮތްކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްފަިއވާ  އިބިލުގަ ބިލު ފާސްވެގެން ނޫނީ ޙަޤީޤީ މި ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ ކޮމިއުިނޭކޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު. އެ

ވާހަކަ  އެ، މާބޫުލުކރެވޭ. އެހެންވީގަށް އަޅުަގނޑަށް ރިކުުރވާެނ ކަމަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އުނދަގޫތަެކއް މެދުވެޤްޞަމަ

ލާނަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބިލުަގިއ އިޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ދަންނަވައް ވާހަކަތައް އައެމު ބައްދަންނަވާލަމުން މުހި

ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި  ރޭގައި އެއްތެ ަތކެއް ފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ. ޭއގެފަރުމާކޮށްފައި އޮތްއިުރގައި ަހމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައް

ަލއިފިްއާޔ އިގޮތެްއަގއި ބަލަ ވެސް ރާއްޭޖގެ ެއކިއެިކ ރަށްރަށަށް ޚާއްސަ މިހާރު ،އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން

ތަުކން ފުރިފައިވާ މަންޒަރު ލަމަތި މިސާލެއްގެ ގޮތުން ަޓވަރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ރަށްރަށުގެ މަ

ނޑަށް  ންދޭ. މިފަދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެ މު ކަެމއްެގ އްގޮތުން އެންމެ މުހި ބޫލުކުެރވޭގަބިލެއްގެ ތެެރއިން ައޅުގަ

ނޑަައޅަން އެބަ ނޑުމެން ކަ ޖެހޭ ޚިދުމަތްދޭ މިކަހަލަ މަރުކަޒުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ  ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވިގެން އަުޅގަ

ކުރުން. ބަެއއް އިމުޤާަތކެއް ސީލަތް ހިއްސާކުރެވޭނެ ނިޒާމުވަ އަގު ހެޮޔގޮތެްއގައި ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި މިފަދަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެން އެބަ  ،ދޭ ރަށްރަށުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާަތއް ހުންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ

ދެއޭ.  ން އެބަދިމާވަމު ގެ ސަަބބުންތަކު ނީ ކަންަތއްތަކަްށ ވެސް މި ަޓވަރުތިމަންނަމެންނަށް އެކިއެކި ާޒތްޒާތުގެ ރޫޙާ

ތިސާދީ ގޮތުން އެ ބޭނުންކުރަން އޮންނަ އެންމެ އެ ަޓވަުރތަކަކީ އިޤް ،ަތއް ރަށްަރށުގައި މަދުކުެރވިޓަވަރު، އެހެންވީމާ

 ކަށް ތެްއގައި ބޭނުންކުރެވޭ ެއއްޗަ ރަނގަޅަށް ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ގޮސް ޓަވަރެއް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަީށގެންވާ ގޮ

ދިނުމުގައި ވެސް ައގުތަްއ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ގޮތުން ޮއތް ފެތުރިފައި މި ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެ ،މަވާނަ ވެގެންދާ ކަމަށް

ނަޑށް  ދަށަށް  ،ތަނުގަިއ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ބޫލުކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން މިގަދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޖެހޭ.  ނޫން މިހުރީކީ. ޚިދުމަތްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަ ރާއްޖޭަގއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ެއންމެ ރަނގަޅަކަށެއް 

 ދަނީ ވަރަށް އޮިލގަ ކުންފުންޏެއް އޮްތއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި 2ރާއްޖޭގެ މަިއަގނޑު ގޮތެްއަގިއ 

 ިޓކަލީ ދަންނަވާތިޔަރި ތަން. އޭގެ މާަނއަކީ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ކުރެވެމުންދާ 2ކް މަސައްކަތްތަެކއް މި ޕޮލިސްޓި

ފަރާތް އެއްބަސްާވ  ކުރުން. ނޫނިްއާޔ މި ދެކޮލޫޑު ،ދޭ ހިމެނިގެން ެއބަރޭަގއި ބުނާ ވާހަކަިއގެ ތެ އެ ،ވާނަމަ ކަމަށް

ފަރާތަކުން  2، ބަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާހިސާ ކަސްޓަމަރުްނނާ ؛ްނ މީހުންތަކެއްކެޓަށް ނެެރގެއަގުަތކެއް މާ

ގޮތެްއގައި އަގުަތްއ  ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް. އެކަީށގެންވާ އީގޮތެްއަގއި މި ވާނަމަ ވަރަށް އާއްމު މަށްކަ ޚިދުމަތް ދޭ

ބޫލުުކރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ަޤއުމުތަކަށް ގަސަބަބުަތކެއް ހުެރގެން ކަމަށް  ނުވަނީ މިކަހަލަތިރި
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ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވި   ތަކާމީބޭސްޑް އިކޮނޮ ދަނީ ނޮލެޖު ކުރަމުން މިދަނީ ދުނިޔެ ދަތުރު ގެން މިބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑެތި ޤައުމުތައް ދިމާލަށް މީހުން ގިރާކޮށްފި. ފަގީރުކަމުގެ ހަރުފަތް  ގެ ހަރުފަތް އެމެނުފެކްޗަިރން .ދުނިޔޭގެ މައިގަ

 ބޭސްޑް އިކޮނޮމީތަކާ ދަނީ ނޮލެޖު ކުރަމުން އެރުިމހާރު ދަތު ،ގެ ހަރުފަތް ގިރާކުރުމަށްފަހުގައިމެނުފެކްޗަރިން  ،ގިރާކޮށް

މު އްކަހަލަ ޤައުމަކަށް އެންމެ މުހި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރުގަިއ ރާއްޖެ ބޭސްޑް ިއޮކނޮމީތަކާ ނޮލެޖުދިމާލަށް. 

ން. ތިރިވެގެން ނޫނީ ދިޔުޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ތިރިެވގެން ދިުޔން.ނެ މިކަހަލަ އަގުތައް ތިރިެވގެންރައްޔިަތކަށް ލިބޭ ،ކަމަކީ

ުކރުމަށް ޓަކައި ވެސް އުނދަޫގތަކެއް ކުރިމަިތވާނެ. ޤައުމީ ސިލުހާކަންތައްަތއް ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ  ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ބޮޑަށް މަތިވެގެންދާނެ ކަމަށް  ސްޓް ޮއފް ޕްރޮޑަކްޝަން ވަރަށްޤައުމެްއގައި ކޮ ނަޒަރަކުން ވިސްނާއިުރަގއި އެ

ނޑުމެން ބަލަމާ .ތެރި ރަީއސްބޫލުކުެރވޭ. ިއްއޒަތްގަ އި ކަމުގަ އްުދގެ ޤައުމުަތކަށް ބެލިހަސަރަ ހިނގާ ހަމައެކަނި މިއަުޅގަ

ގެ ައގު އެންމެ ބޮޑު ޤަުއމު. ރާއްޖެއަކީ ފޯންކޯލްތަކުެގ އަގު އެންމެ ބޮޑު ޤައުމުެގ ވިޔަސް ރާއްެޖއަކީ އިންޓަރެނޓު

ނ ެއކު އެހެން  ރަމު ރާއްޭޖގެ އާބާދީ ކުަޑކަމާކުބޫލުގަނޑުމެން ޑުމެންނަށް އަޅުގަ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރެިވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ބޮޑެތި ޤައުުމތަކުަގއި މިހުރި އާބަދީގެ އިކޮނޮމީ ސްކޭލް ނުލިބިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަީށގެންާވ  ،ޤައުމުތަކުަގއި

ނޑުމެން ކޮށްލަްނޖެހޭ ،އަެގއްތޯ ސުވާލެއް. ާރއްޖޭގެ  އެކަީށގެންވާ ޚިދުަމތްތަކެއްތޯ ލިބިގެންދަނީ މީ ހަމަ އަޅުގަ

 ،ރަށެއްަގއި ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ެއބަ ،ޚިދުމަތައް ަބލާއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ގެއިންޓަރނެޓު

މަހަކު އެންމެ ކުޑަމިނުން  ،ވާނަމަ ކުރާ ކަމަށްއިމުޤާން ރަށެއްގައި މި ޚިދުމަތް މާލެ ފިޔަވަިއ އެހެ މީހުން ދިރިއުޅޭ

ދުމަތް ލިބޭކަށް ނެތް. ެވސް ޚި އިނިްއޔާ އެްނމެ އަސާސީ ފެންވަުރގަރުިފާޔ ދައްކަިއގެން ނޫ 3000، 2000ވެސް 

ްސކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ިމއީ ސީިރއަ، އެހެންވީމާ

އެކު މި  ްސކަމާސީރިއަ ،ސްނަިއގެން ނޫނިްއޔާސްކޮށް ވި ށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ސީރިއައެކަީށގެންވާ ގޮެތްއގައި ފޯރުކޮ 

ސިލުކުރުމަށް ހާތައް ޤްޞަދުަގނޑުމެން މިކިޔާ ތަރައްޤީގެ މަޙަޤީޤަތުގައި އަޅު އްޔާއެޑްރެްސކުރެިވގެްނ ނޫނިކަށް އަގުތަ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެިވގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ވެ ޒާނަކަށް، ެއއް މީ ދުނިޔެއާ، ސް އަުޅގަ

އަގުތައް ތިރިކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން މި ،ވާނަމަ އެއް ހަމައެްއަގއި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރާ ކަމަށް

ލިސްޓިްކ ޕޮހަލަ ބިލެްއގެ ތެރެއިން މޮނޮމިކަ ،އެކު ފާހަގަކުެރިވގެން އެބަދޭޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ހަމައެއާ ރައީސް. އަ 

ފަހަރަށް ބޮޑެތި ސިންގާތައް އައިސް ކުދި ސިންގާ ކާ  ބައެއް ،ނުވާނެ. މިދަންނަވަނީެގންދިޔަދީ ށްއައެކްިޓވިޓީސް ކުރި 

. ދުނިޭޔެގ ކުރެިވގެން ގޮްސގެންނުވާނޭއިމުޤާ ލަ ދާއިާރއެްއގައި ކަންކަން ހިނގާ ކަހަލަ ނިޒާމެއް މިކަހަ ންއުސޫލު

އް ކެހަރަކާތްތަލިސްޓިކް ޕޮމޮނޮ ،ފެނިގެންދާނީވާނަމަ  ކަމަށް ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤައުމުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިފި

 ޞަ ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދާނެ. ޚާއްތަން އަޅުގަ  އެކަެމއް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މަނާުކރެވިފަިއވާ ،ވާނަމަ ހިންގާ ކަމަށް

ވާހަކަތައް  ގިނަ ވާނަމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައްކަްނހުރި ވަރަށް ގޮތެްއގައި މިކަހަލަ އަސާސީ ޚިދުމަތައްތައް ކަމަށް
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 ން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށްކު އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ކުުރކޮށްލައެ ތީއާއެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ަވުގތު ތަންނުދޭ

 ދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެރި މެންބަރު ކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްއަރުވަނީ މަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ށްއަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްޖޭެގ ދިވެހިރާ ؛ވާ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ދަންަނވާނީ މިބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ބިލާ ގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  ށްބިލަ ަދއްާކއިރު އަުޅގަ

އެއީ ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުެގ  ؛ވަނަ މާއްދާ 27ނޫނުައސާސީގެ ޤާބޮޑަށް. އެއީ  ކުރަްއވަންޖެހެއޭ ވަަރށްރިޢާޔަތް

ތަކާިއ ަޙއްޤުނޫނުއަސާީސަގއި ލިެޔވިފަިއވާ ޤާްސވެރިކަުމގެ މިނިަވންކަން. މި ނޫ ؛ވަނަ މާއްދާ 28މިނިވަންކަމާއި، 

ޮބޑަށް ބައްަލވަންޖެހޭ ކަމެްއގެ  ދިޔުްނ މިއީ ވަރަށްރިހާ މާއްދާތަކެއް ވެްސ ބައްޓަްނވެގެންނުވާ ގޮަތކަށް ހުތަޢާރުޟު

ނ ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއިުޑ ފާހަގަކޮްށލާނަން. ދެން މީގެގޮތުަގއި އަުޅގަ  4ބިލުގެ  މި ،ތުރުން ައޅުގަ

މަލުުކރަން ފެށުމުން މިހާރުވެސް ޢަބިލަށް ގާނޫނަކަށް ވެގެން މި  ،ޮއވޭ  ްއދާގައި އެބަވަނަ މާ 118ވަނަ ބާބުގެ 

މަލުކުރެވެމުންދާ ޢަނިގެންދާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ތައް ހިމެމިހާރުވެސް ދޫކުރަމުންދާ ނެޓްވޯކު  ؛ކް ފެސިލިޓީތަުކގެނެޓްވޯ

 ،މިހާރު ކޭބަލްޓީީވއާއި އިންޓަރނެޓާ ،މަ ފާހަގަކޮށްލާނަންތަެކއްގެ ގޮތުަގއޭ. މިހެން އޮތްއިރު އަޅުަގނޑު ހައަދި ނެޓްވޯކު

 ،މީ ޮބޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް ގިނަ ވަސީލަތްތަެކްއގެ ބޭނުން ދިވެހިރައްޔިތުން ކުރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ވަރަށް

ބޮޑަށް ހަަމ  ރޭ ވަރަށްޓޫން ޗެނަލްތައް، ެއބަހުގެ ޗެނަލްަތއް، ކުަޑކުދިންގެ ކާކޮށް ކުަޑކުދިންޞަޙަޤީޤަތުގައި ާޚއް

ލުތައް ކުރަން ދަސްކޮށްޭދ މަޢަގޮުތން ވެސް ދަށް ފެންވަުރގެ  އަޚުލާޤީ ،ދުވާނީ ކަންތައްަތއް ދަސްކޮށްދީޢުކުދިންނަށް 

ްކ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުދިންނަށް ހަމަ ކާޓޫން ނެްޓވޯ ،ަތއް އެބަހުރޭ. ެއގޮުތންނެޓްވޯކު

އަޅުަގނޑުމެން ، ތަެކއް އެއީ. އެހެންވީމާށް ނޭދެވޭ ައސަުރ ކުރުވާ ނެްޓވޯކުތި، ކުދިންގެ ތަރުިބއްޔަތަށް ވަރަބޮޑެ ވަރަށް

މެއް ެއއީ. ެއއީ މިއަދުެގ ބޮޑަށް ވިސްނަވަންޖެހޭ ކަ މިފަދަ ބިލެއް ވުޖޫދަށް ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންަނއިރު ަވރަށް

 ،ކުދިްނގެ ސުލޫކާ  އެ ކުދިންގެ އަުޚލާޤާއި އެ، ބޭ ކުދިން. އެހެންވީމާރަން ތިކުދިން ެއއީ މާދަމާ ޤައުމު ބިނާކުތުއްތު

ނޑުމެންގެ އެްއވެސް ޒިންމާދާުރ  ކުދިންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާ އަދި އެ ފަދަ ކަމެއް އަޅުގަ

ން ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ތްތަކުހުރިހާ ފަރާ، ބޫލެއް ނުކުރަްނ. އެހެންވީމާގަކުރަންވާނެ ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑު  ފަރާތަކުން

ފަރާތްތަކުން ވެސް ކުދިންގެ އަޚުލާޤާއި ސުޫލކަށް ގެއްލުްނވާ ފަދަ ޗެނަލްަތއް ހަމަ  ދޭޚިދުމަތް ،ކުރަންއުއްމީދު
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ބޮޑަށް އެެދވިގެްނވާ ކަމެއް. އެއީ ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ހުރިހާ  ވަރަށްއެއީ ތަކުަގއި ނުހިމެނުން ޕެކޭޖު

އެފަދަ ކަންތައްތަްއ  ،އްޔިުތންތަކެއް ނޫން. އެހެންީވމާެއްއވަރަކަްށ ހޭލުންތެރިވާނެ ރަ ރައްޔިތުންނަކީ

އްޔާ އެއީ ކަންަތއްތައް ޮކންޓްރޯލްކުރެވިއްޖެ  ކުން އެކޮށް ޗެނަލްތައް ޫދކުރާ ަފރާތްތަޞަާޚއް  ،ްއޔާކޮންޓްރޯލްކުރެިވއްޖެ

 ދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި ވެސް ކޮށްެދވޭނެ ވަރަށް  ބޮޑު ޚިދުމަތެއް. އެއީ ޤައުުމގެ ޤައުމަށް ކޮށްދެވޭނެ ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ށްބޮޑަ ނޑު ފާހަގަކޮށްާލނަން. އެއީ އަުޅގަ އެބަ މުޖުތަމަޢުން ފައިދާހުރި ކަމެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ަތއް އާިއ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށް ފެްނވަރުގެ ކަންތައްރީއިވޭ އަބަދުެވސް މާރާމާ ކުރާ ާވހަކަތަކަށް އަުޅގަ

ތުަގއި މައިންަބފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ޙަޤީޤަކޮންމެ ދުވަހެއްަގއި އެބަ ިއވޭ. އެ ކަންތައްަތއް އެ އަންނަ ގޮތެއް 

އް ވެސް ބުނެދޭކަށް ވެސް ނޭނގޭ. ކިހިނެއްހޭ އެ ކުދިން އެ ހުިރހާ ކަންތައްތަެކއް ދަސްކުރަނީ. ނޭދެވޭ އަޚްލާޤީ ސިފަތަ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެޭހ  ؟ދަސްކުރަނީ ކޮންތާކުންހޭ ވަރަށް ގިނަ މައިންބަފައިން ސުވާލުއުފައްދާ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ންނާއި އަދި މިނޫންެވސް ޛަީރޢާއިންނާިއ އަދި ތަފާތު ކޭބަލް ޓީ.ީވގެ ތަފާތު ޗެނަލްތަުކގެ ޛަރީޢާގެ ނެޓުރއިންޓަ

ބަ ހޯދާ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ހަމަ ުއއްމީދުކުރަން މި ބިލުަގއި އިން ކުިދން އެޛަރީޢާނެޓްވޯކްތަުކގެ 

އަދި މި ބިލުަގއި ނޫނަސް އެހެން ބިލެްއ  ،މައިންބައިންނާއި ބެލެނިވެރިްނ ވެސް ޒިންމާދާރުކުރުވޭެނ ގޮތެއް 

ނޑު ހަމަ ފާހަޔަވި  ގެންއެކުަލވާލައި  ގަކޮށްލަން. ެއއީ މިހާރު ސް ެއބަ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަެއއް  މާލުެވގެން އެހުންނަށް އިމައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެިރން ކުދީ  މީހުނަށް ދެވޭނެ އެްއެވސް އަދަބެްއ ކަ

މި ފެންަނނީ ވަރަށް ގިަނއިރު ވެސް ޓީ.ވީ ކުރިމަތީ ބަެއއް ފަހަރު މަިއންބަފައިން ހަމަ އަޅާލުމެއް  ،ނޯވޭ. އެހެންކަމުން

ނީ މައިންބަފައިންގެ މަސައްކަުތގައި އުޅެދާނެ ކުިދން ވަރަށް ގިނައިރު ހަމަ ެޗނަލެއްގެ ކުރިމަތީ ބަހައްޓާފަ. ނޫ ،ނެތި

ނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކުދިންނަށް މި ދެއްކެނީ ކޮންކަހަލަ މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ މައިންބަފައިން  ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަމަށް ވާތީ.  ހަރުދަނާ ޖީލެއް ބިނާެވގެން ،އެއީ މުސްތަޤުބަލު ބިނާވާނީ ރަނގަޅު ޖެހޭ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަވެިރވާން ެއބަ

އަދި އެބަުހރި އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައެްއ  .ތުަގއި ެވސް އެބަހުރި ވަރަށް މުހިްއމު މާއްދާތަކެއްޙަޤީޤަމި ބިލުގައި 

ނޑު މިހާހިސާބުްނ އަޅުަގނޑު ވާހަކަޮކޅު  ،ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ ކަންތައްތައް ވެސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 ކަމުަގއި ފާހަގަކުެރވެޭއ. ޝުކުރިއްާޔ.  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ބޮަޑށް މި ބިލަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ބިލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިރާ  ގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދަށް. އޫމެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އޫއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާ
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މިއަދު މަޖިލީހަށް  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ބިލު

ެގ މީންރަީއސް ޔާ ،ޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރްއިވ ފަދައިންދާ ަވގުތަކީ އެހެން ބައެްއ ިއއް ހުށަހެޅިގެން މި

ވަރަށް ގިނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްގެ ބިލުތަެކއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެްނ  ،ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް ައއުމަށްފަހު

ނިޑވަެޅްއގަިއ މި ބިލު ވެސް މި އައީ. މި ބިލުގަ އި އެހެން ބަެއްއ ފާސްކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަށްދާ ދަ

ވަރަށް ަރނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އޭގެތެރޭަގއި  ،މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން

އި އަދި މި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި ވެސް ަބެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ ަމރުޙަލާގަ

ނޑުމެން ުކޑަކޮށް އިޞްލާުޙކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަްނ ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ވެސް  ،ފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާ ކޮންމެ ބިލެއް ވެސް ނޫނެއް ވެސް ޝައްެކއް ނެތް ވާންޖެހޭނީ ގާކޮންމެ  ،ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ، އަުޅގަ

 ،އްޔިތުންނަށް މަންފާނުވާނެ ގޮތަކަށް ެއއްވެސް ބިެލއްރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި ގޮތަކަށް ހެދޭ ބިލަކަށް. ދިވެހި ރަ ދިވެހި

ނޑުމެންެގ  ކަމަށް ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް  ނޫނެްއ މި ިއއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ހެދިގެންވާނެގާއެްއވެސް  ނުކުރަން. އަުޅގަ

ްސ ލަ ކުންފުނިތަކުން ވެޖަމުޢިއްޔާތަކުންނާިއ އަދި ެއކި ކަހަ އެިކއެިކ ކުލަބު  ،ރާއްޖޭަގއި ެއކިެއކި މުައއްަސސާތަކުންނާއި

 ޚިދުމަތްތަކެއް  ވޭތުްނގެ ޖީބަށް ލުއި ގޮތަކަށް ދެ ގެންދާ އެިކއެިކ ޚިދުމަތްތަކަީކ ރައްޔިރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ދެމުން

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން މި ހަދާ  ނޑުމެން ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޫނނުތަކަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ އެ ބީދާއިން ކަމަށް ގާިކއެކި ދުތަާކއި އެގަާވއި އަޅުގަ

 ާޚއްޞަކޮށް، އްޖޭަގއި މުާވސަާލތުގެ ޚިދުމަތްރާ  ،ައގަށް ަބލައިލާއިުރގަިއ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެގަބޫލުކުރަނީ. އާދެ، 

ލަތް. ރާއްޖޭގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ނުހޯދާ ހަމަ ސީވަހުން ބޭނުންކުރާ މޯބައިލްފޯނުގެ ޚިދުމަތަކީ އެންމެ ގިނަ މީ

އިރު އިވުޖޫދަށް އަަގނޑުމެނަށް އެންެމ ފުރަތަމަ . އަޅުނުާވނެ އެްއވެސް މީހަކު ނެތޭ ދެންނެވިޔަސް އެއީ ދޮަގކަށް

ނޑުމެން  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދިރާުގން އެ ޚިދުމަތް ދިންއިރު ސް މިނެޓަކަްށ ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ވެ 4 ؛3.50ައޅުގަ

. އޭގެ ފަހުން ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންެދން މޮނޮޕޮލީ އުސޫލުން އެ ަގނޑުމެން މިތިބީ ބޭނުންކޮށްފައަޅު

މި ޚިދުމަތް ދެމުންދަނިކޮށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންފެށުމާ ގުޅިގެން އަުގ  ންކުންފުނި

އިލާއިރު އަގު ޮކންޓްރޯލްކުރުމާ ބެހޭ ވާހަކަ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލަ 16ނޫނުގެ ގާަގނޑުމެން މި ޔައީ. ައޅުވެއްިޓގެން މި ދި

ނޑު ހިތަްށއަރަނީއޭަގއި އެަބއޮތް. އެހެންނަ  ،އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކެމެކޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  މަެވސް އަުޅގަ

ނޑައަޅާ ސްގެ ޝަރުތަކުންގަރާރަކުން ނުވަތަ ލައިަސން ގެއޮތޯރިޓީ ؛މީގައި މި އޮންނަނީ އަުގ  އޮތޯރިީޓން ލިޔުމުން ކަ

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީްނ އަޅާ ފިޔަަވޅުތަކަށް ަލއިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ތަބާވުމަށް ނުވަތަ އަގު 

އަގު ގިނައިން ނުވަތަ މަދުން  ވުރެ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި ލަިއސަންސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ައގަށް

ނުޑ ހިތަށް މި އަރަނީ މީގައި ޮއންނަ މަރިޓީން އެ ފަރާތަކަށް އެންގިދާނޭނުނެގުމަށް އޮތޯ ދުން އަގު ނުނެގުމަށް . އަުޅގަ

ތީ އޮތް ވެދާނެ މިީއ ފަހަރެއްގައި ެއކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ދޭ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ގެއްލުމެއް ،އޮންނައިރު  އެންގިދާނޭ
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ފަރާތަކުން އެ މީހުންގެ  ތެއް ކަމަށް ވުން އެކަށީގެްނޭވ. އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތެއް ދޭލަފުޒެއް ކަމަށް ނުވަތަ އިބާރާ

ެހޔޮކޮށް ަރއްޔިތުންނަްށ ދިނުމަށް ޓަކައި އެޅޭ ހުަރހަކަށްވުން ެއކަށީގެްނވޭ މި ާމއްދާަގއި މި ގޮތަްށ ލިޔެފައި  އަގު

ނޑުމެން ވި ނޑަށް ފެނޭ. ސްނާލަންޖެހޭނެ ތަންކޮޅެއް ކައޮތުން. އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ މަށް އަޅުގަ

 ،ބަލައިލަންޖެހޭ މި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ވަރަށް ބޮޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހެން މި ދެންނެވީއާދެ، 

ނޑޭނެ ގޮތަކަށް އެ ިޚދުމަތް އެބަ އަދި ޚިދުމަތެއް ން. ޖެހޭ ތަރައްޤީ ވެސް ކުރަ ޚިދުމަތެއް ދީފައި އެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ

ތްރީޖީގެ  .ނެތް ކުރަންޖެހޭ. ޝައްެކއް އްޔާ ައވަހަށް ެއ ޚިދުމަތެއް އަލުން ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް އެބަޑިއްޖެ ނމެދުކެ

ހުރިހާ ރަށަަކށް ވެްސ އަތޮޅުތެޭރގަިއ ވެްސ ވަރަށް މުހިއްމު ޚިދުމަެތއް  ،ޚިދުމަތަކީ މިއީ ާރއްޖޭގެ ހުިރހާ ހިސާބަކަށް

ބަދޭ. އަުޅަގނޑުމެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަްއ ވެސް ަބއެްއ އަތޮޅުަތކުަގިއ ހަމަ ތްރީޖީ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ެވގެން އެ

ދެވޭ. އަދި މި ސްކޫލްތަކުން ނިންމާ ކުދިން ކިޔެުވމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ  އިން ެވސް އެބަޛަރީޢާނެޓްގެ ރއިންޓަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ  ،ން ވެސް މި ދާކަށްދުވަހު ަޚބަރުލިބުނުބޭނުންކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދާދި ފަހު

ތްރީޖީ ޚިދުމަތް ހަމަ  ގަންަނވާނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމައެނިގވަަޑއި ،ޅުދުއްފާުރ، އުނގޫފާރު، މާކުރަތު ދާއިރާަގއި ހު

ނޑިގެން ހިނަގއްޖެ ހަފުތާއެއް  ނޑުނަ 2މެދުކެ ސް ވެސް ައވަހަށް ހަފުތާއެއް ވަންދެން. އެހެންވީމާ، މި ޚިދުމަތް މެދުކެ

ނުޑމެން ޝަރުތު ނޫނުތަކަށް ގެންނަ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެޭރގައި. ދެން ގާކުރަންޖެހޭ މި  އެބަ އެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ވިސްނަން އެބަ ،ފަދައިން  އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ެވސް ފާހަގަކުރެްއވި ޖެހޭ  ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ މިކަހަލަ ބިލަކަށް ގެންނަ  ،ަކމަށް ވާއިރު އްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްއަޅުަގނޑުމެނަކީ ަސއްތައިން ސަ

ނޑާ ޚިލާފު ިއންޓަ ތަކަްށ ނެޓްގެ ަސއިޓުރއިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގައި އެބަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ސުޫލކީ މިންގަ

ނޑުމެން ހަނދާންހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެނަށް ނުވަދެވޭނެ ޮގތް ހަދަން އެބަ ދާދި ފަހުން ހޯމް މިނިސްޓަރު  ،ޖެހޭ. އަޅުގަ

އެނގޭ އެތައް ސަތޭކަ ދީނެްއ އޮންނަ  އެހެންނަމަވެސް އެބަ  ނަށްދެއްކެިވ. ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި ވާހަކަފުޅު 

ނޑުތަކާ ޚިލާފު ާހސް ޕޯން ސައިޓު އެަތއްފަހުން  ދާދި އިންޑިާއަގއި ވެސް ،ޤައުމެއް މިއީ  ަތކަާކއި ުސލޫކީ މިންގަ

ވެސް ކުރި. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް  ކުރީ ިމހާރު. އެތައް ބަޔަކު ނުރުހުްނ ފާޅުބްލޮކު  ތަެކއއެސައިޓު

އެންމެ ލާބަހުރި ގޮތަކަށް މިަކން ކުރަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަުކގެ ދަށުން ައޅުަގނޑު ހަަމ 

ތަކެްއ ތަކާއި ނުބެލޭނެ ސައިޓުުޅަގނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ ސައިޓުތަކުން ވެސް އަގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިންޓަރެނޓް ސައިޓު

ނަޑއަޅަ  ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ފާހަގަކުރަން. ދެން ، އިކަ އެކަންކަްނ އެބަ ޖެހޭ ހަމަޖައްސަން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް މުހިއްުމ  ނެތް. ެއއީ އްމުވާސަލާތުގެ ިސއްރު ހިފެހެއްޓުން. ޝައްކެ  ،ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުެރއްވި 

އަުޅަގނޑުމެންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ތެެރއިން  .ނޫނުއަސާީސަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްދައި ޮއތް ކަމެއްޤާކަމެއް. 

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެންގެ މުވާސަލާުތގެ ޚިދުމަތްތަަކކީ ވެްސ އަުޅގަ  ނަމަވެސް އަދި އެނޫން ގޮަތުކން ނަމަވެސް އަުޅގަ

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުމުގައި ވެސް އޮންަނ  އްެޤއްެގ ގޮތުަގއި މިއޮންނަ އަސާސީ ޙަ



28 

 

ނޑުަތއް މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަބއްޓަންކުެރވިގެްނގޮސް  ނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮެތއްެގ ޤާމިންގަ

ނޑުމެން ވިސްނަ ކަމާމަތިން މި ޚިދުމަތް ކަށަވަރުޮކށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ފިކުރުކުރަްނ  އި މެދުގަިއ އަުޅގަ

ވަރަކަށް ބަޔަށް ަބއިކޮށްފަިއ  11ެނތް. މި ގާނޫނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގާނޫނެއް. ގާތްަގނޑަކަށް  އްއެބަ ޖެހޭ. ދެން ޝައްކެ

 ..އޮތް ވަރަށް މުހިއްމު ބައިތަެކްއ ހިމެނޭ ގާނޫނެއް ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު  މަޑުއްވަީރ ދާއިާރގެ ،އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންއި އްާޔ ޝުކުރި

ކޮިމއުނިކޭޝަން ބިލުގެ ބަހުސްގައި ުފރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނިވ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓެލެ ،އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ިނމުނީ. މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގަިއ  އިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ދަންނަވަން. މި ބިލު ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓަށް އެހުން 

 ބައި ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ގެ ދަށުން އ8ެމިއަދުގެ ޯވޓު ަގޑީަގއި އޮންާނނެ. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ، 7އެޖެންޑާ ައއިަޓމު  !މާފުކުރައްވާތި -7.1. 7ދަނީ ެއޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 ކަންކަމަށް. 

ބަރު ންސެޕްޓެ 13މުގެ މުއްދަތު ޤާން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެ މެންބަރެއްގެ މަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ -7.1

ގާނޫުނ ) 2014/36ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރުމަށް ޓަކައި އްޔަންޢަމުތަކަށް މެންބަރުން ޤާެއ މަ ،ގެ ިނޔަލަށް ހަމަވާތ2015ީ

ވަނަ  5ގެ (ޙު ެގނައުމުގެ ގާނޫނުވަނަ އިޞްލާ 1ށް ( އަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު) 2006/6ނަންބަރު 

 ،ާލނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަެދއްވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން ޢުމުކޮށް އިއްމަތީން އާ  މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

 ގެ ކަންތައްތަކާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްަސސާތަކު  ފައިވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ަގއި އިްއޒަތްތެރި 2015 ޮއަގސްޓު 19ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު  އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ބެހޭ

މެންބަުރ  ެދއްވާނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިއިމެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

 ރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މު ޤާތެެރިއން ދެ މެންބަރެއްެގ މަްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ކުރުމަށް ަޓކައި ގާނޫނު އްޔަންޢަމުތަކަށް މެންބަރުން ޤާއެ މަ ،ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ  2015 ބަރުންސެޕްޓެ 13މުއްދަތު 

ވަނަ އިޞްލާޙު  1ށް ( އަމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުހިއު) 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު ) 2014/36ނަންބަރު 

ށް އިޖާބަދެއްިވ ުކރުމުން އެކަމަލާނުޢުމުކޮށް އިއްމަތީން އާ ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮތުގެ  5ގެ (ގެނައުުމގެ ގާނޫނު

މިނިވަްނ ، އި އްވި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވަމަޖިލީހަށް ފޮނުމި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނިންމެވި ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.  މިިނވަން މުއަްއސަސާ ކޮމިޓީން އިއްސަސާ ކޮމިޓީން، ދިރާސާކުރަްއވަމުއަ

ިރވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ އަދި މި ކޮމިޓީގައި ބަިއވެ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނަމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު ކޮމިީޓގެ މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެއިޝުކުރިއްޔާ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަވަ ނަޑއެޅިފައިލާނަން. މި ރިޕޯޓަށް ޖުމުއިކަ  ،މިނެޓު. ެއގޮތުން 30ަވނީ  ލަ ވަގުތު ކަ

ތު މިނެޓު. އަދާލަ 5އަށް މިނެޓު. އެމް.ީޑ.އޭ 5ޕާޓީއަށް  މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ 5އަށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ 5.ޕީ.އެމަށް ޕީ

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  5މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް  5ޕާޓީއަށް 

ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުަގއި ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނާއި އަދި ކޮމިީޓެގ 

ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ޝުކުރު ގައިއެކީ  ތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމުޤައްރިރު ކުރައްވާަފއިވާ ަމސައްކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީއަުރވަނީ  ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. މެންބަރު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

ންބަރުންގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ އެކަމަށް ްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެއިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ކުރުމަށް ަޓކައި މި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްިވ އްޔަންޢަތެރެއިްނ ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލެްއިވ ބޭފުޅުންގެ  އިދިރާސާކުރަްއވަ

ނޑު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން ތްތެރި ަރއީްސ، ިއއްޒަލާިއރު ލައި. މި ރިޕޯަޓށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި  ވެސް ހަމަ އެހެން މެންބަރުން ،ފެންނަނީމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރާ ގޮތަްށ އްޔަންޢައަުޅގަ

ނޑުަތއް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބެލިފައި ހުރިކަން. އޭގެެތރޭގައި ތަޢުލީ ކުރުމުަގއި މިންއްޔަޢަ މީ ފެންވަރަާށިއ ގެންުގޭޅ މިންގަ

ހުރި އެހެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ އެބަގޮސް ހިންގުމުގެ ހުނަރާިއ މިހެން ،ލީމާއިޢުމަސައްކަުތގެ ތަ
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ނޑު އްޔަންޢަސަސާަތކަށް ެވސް މީހުން އައްމު ނޑުމެން ކޮމިޓީަތކުން ބަލަމުންދާ މިންގަ ކުރުމުަގއި މި މަިޖލީހުން އަޅުގަ

މެންބަރުން  ހަމަ، ރަނގަޅަށް ފެތިފައި ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ

އެިކއެކި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްާވ  ،ހުރިހާ ފިކުރެއްގެ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރުމުަގއި މި ކޮމިޓީަގއި ހަމަ ތިއްބެވި އްޔަންޢަ

ނޑުމެން މި ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ރުހުން ލިބިގެން  ބޭފުޅުން ވެސް، އެ ކުރަނީ. ދެން އްޔަންޢަމިއަދު އަޅުގަ

 ،އަކީައޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ  ދޭތެރޭގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުެރވޭ މެންބަރުންނާއްޔަންޢަ

ނޑުމެން އިންޓަރވިއުަތއް އަޅުަގނޑުމެން އެ ސީ.ވީތައް  ގެބޭފުޅުން  ކޮށް، އެ ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ހާޒިރުކޮށް، އަުޅގަ

އެކު  މާދާރުކަމާންމި ބޭފުޅުން ޒި ،ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރު މި އިރިބާއާއި މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަލަތަޖު، އިބަލަ

އި ދެމިތިއްަބވާށޭ އިނގޭޯތ. ކަންތައްތަކުަގއި، ިސާޔސީ ކަންތައްތައް، ހިއުމަން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގަ

ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެްއގެ ތެރޭަގއި އޮްނަނ  ؛ރައިޓްސްައކީ ނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ަވކި ކަމަކަށް

ނޑުމެ ންނަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއޔިތުން ހުރިހާ ދާއިރާައކުން ވެްސ ކަމަކަށް ހަދަިއގެންނުވާނެ. ައޅުގަ

ރަށްފުށުގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުން ވެސް، އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުްނ  ،ތޯއާއި ދޭީށގެންވާ ގޮތަށް ލިބެމުން އާއެކަ

ނޑުމެންގެ ރަށްފުށުގައި  . ފުޅުން އެބަ އުޅުއްވާވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި ވެސް ބޭބަެއއް ރަށްރަށުގައި ވެސް. އަުޅގަ

ސިޔާީސ ފިކުރުން އެއްކިާބެވގެން ށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ވެސް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، ކުރަންޖެހޭ ވަރައިޞްލާޙު

 ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮުތގަިއ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ިނޔަތުަގއި، ރަނަގޅު ގޮުތަގިއ މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ. އެ

މާތަކެއް ިމ ންބޭފުޅުންނަށް ޒި މަޖިލީހުން މިއަދު އެމި ނޑުމެން މާ އަުޅގަންފުޅުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި ޮއތް ޒިބޭ

މަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭފުޅުންނަށް ލިބފައިާވ ޙައްޤުތައް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަ ނޫނުއްސާސީްނ އެޤާހަވާލުކުރަނީ 

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ތަމްސީލުައޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް އް ކުރުމަށް ަޓކައި. ކެަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަ  .ޓަކައި

ނޑުމެން އާ މަށް ޤާބަސް ބުެނ، ަވކި ބަޔަުކ މަނތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުްނ. ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ައޅުގަ

ނޑުމެން އެދެނީކު ތިބޭތޯ މަސައްކަތްއެ މާދާރުކަމާންޒި އި ކުރީމާ ދެން އެކަމުގަ އްޔަންޢަ ރަށްފުށުގަިއ  ،ކޮށްެދްއވާށޭ. އަުޅގަ

ށް، ކަވެސް ހަމަހަމަ ގޮތަ ކުރާ މީހުން ން ދާއިރާތަކުްނ ވެސް މަަސއްކަތްއަދި އެހެނިހެ ްއޔިތުންނާއި މާލެއާ ދިރިއުޅޭ ރަ

އި ޔާާވއި ލާބަމާތަުކގެ ތެރެއިން ހެންބޭފުޅުންގެ ޒި ރަްއޔިތުްނނަށް އެ އިކުަރއްވަ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް އެއް އުސޫލަކުން އެ

 މޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މަންފާ ލިބޭނެ އުސޫލަކުން މަގުފަހިކޮށްދިނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ރިޕޯޓަށް  އާދެ،ތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން ޕާޓީއަކުން ފުރުޞައިޝުކުރިއްޔާ 

ނީ. މި ރިޕޯޓު މިއަދުގެ ވޯޓު ނިމު އިރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހު

 ގަީޑގައި ވޯޓަށް އަހާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 
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ނުޑ މިންބުން ބަހުސް ނިހިސާ މި -{7.2} އަށް. ގާނޫނު ނަންބަރު  7.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ދަނީ މުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން  އުމީޤަ ،ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު( އަޭޖގެ ިބމާ ބެހޭ ގާނޫނުދިވެހިރާއް) 2002/1

ގަިއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2015 ޮއގަސްޓު 19ގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ ޮގތު ނިންެމވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2015 އޮަގްސޓު 19މި ރިޕޯޓު  )ަވގުތުޮކަޅށްފަހު( ުނވޭ. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް

ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  މިނުޭވ.  ފޮނުވިފައިވޭ. މި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއްމެންބަރުންނަށް 

މުޙައްމަދު ލަީޠފް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މެްނބަރު ޙުސައިން ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެދްއވާނީ ފަރެސްމާތޮޑާއިހުށަހަޅުއްވަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި

ށް އިޞްލާޙު ( އަދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެޭހ ގާނޫނު) 2002/1އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އި ޝުކުރިއްާޔ 

 6ަދއުރުގެ  ވަނަ 2ވަނަ އަަހރުގެ  2015ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ  ،ގައި އޮތް 2015ޖޫން  16 ،ގެނައުުމގެ ބިލު

ޕޯުޓ ގޮތުގެ ރި ނިންމެވި އިއެ ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުަރއްވަ  އުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމުން،ޤަަގއި ވަނަ ޖަލްސާ

ން ފާސްވެފައިވާ ވާހަކަ ޤުއިްއތިފާމި އިޞްލާޙު ގެނައުުމގައި ޮކމިޓީން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  ؛ހުށަހަޅަން. އަދި މި ރިޕޯޓު

ނުޑ އެދެން. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އަިދ މިއާެއއްގޮތަށް  މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް ވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮއިޝުކުރިއްޔާ  ނުޑ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް، މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަ ތް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައިލާނަން. ޖުމުއިދަންނަވަ ނަޑއެޅިަފއިވާ ަވގުތު  ަގޑިއިރު. ޕާޓީަތކަށް  1 ،ވަނީ  ލަ ވަގުުތ ކަ ކަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީ 59މިނެޓު  28ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް އިދަންނަވަ

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަްށ  3ޓީއަށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާ 28މިނެޓު  3އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 15މިނެޓު  7

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް  3ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 

 ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ) 2002/1ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު އިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ 

ފުށީ ދާއިާރގެ ވިލު ،އާދެ! ިމ އިޞްލާޙަީކ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ؛ށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙާ ގުިޅގެންްށ ހު( އަގާނޫނު
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 އަދުކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި ށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙެްއ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހު

މި އިޞްލާޙަކީ މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ  ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ

އެިކއެކި ފަރާތްތަކަްށ  ،ހިފެހެއްޓުމެއްގެ ތެެރއިން ެއއީ ށް ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް ގާނޫނުަގއި ކޮންމެެވސް ވަަރކަ

ތައް، އެ ވުރެ ކުދި ބިންޮކޅު ފޫޓަށްައކަ 600ރަ މިއްލަ ގޯތިތަުކގެ ތެޭރގައި މިހިދޫކުރެވިފަިއވާ ބަންޑާރަ ގޯތިަތކާއި އަ

ފެހެއްޓުންތަކެއް މީގެކުރިން ހިފެހެއްޓިފައި އޮްތ ީރއެްއ ހަދައިދިނުމުގައި ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ހިސްޓަޖިބިންކޮޅުތަކަކީ ރަ

ނަ މެންބަރުންތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަކަށް އަންނަ ކުޑަކުޑަ ލުޔެއް. ުކޑަ ލުޔެއް ނޫން. މީ ވަރަށް ބޮޑަށް، ވަރަށް ގި

މަތީން ގެނައުމަކީ ވަރަށް ގިަނ  ކުރަމުންދާ ލުޔެއް. އެހެންވީމާ، މި ލުއި ހަޤީޤަތުގައި މިގޮތުގެއިންތިޒާރު

ރައްޔިތުންތަކަކަށް ވަރަށް ބޮުޑ އުފާވެރިކަެމއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑު މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެްއ. 

ރިޕޯޓް  މަތީން ގެންނެވުމަށް އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މި އިޞްލާޙު މިގޮތުގެ

މިގޮތުގެ މަތިން މިކަްނ ، ވަނީ. އެހެންވީމާ ކަންތައް ނިންމަަވއިދެްއވާފައި މި ަލއްަވއި އެ ކޮމިޓީްނ މިއިއެކުަލވަ

ނޑުމެން ިމ ދެންނެވި ގޮތަްށ އަުޅަގނޑުެމން ވަރަށް ބޮޑަްށ އުފާކުރަންެޖހޭ ،ގެންދާއިރު ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް . އަުޅގަ

ކޮންމެ ފައިާދއެްއަގއި  ،ކޮންމެ މަންފާެއއް ،ހަމަ ބައިވެރިެވވަަޑިއގެން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ އުފާވެރި ކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބައިވެރިވެަވޑަިއގަންނަވާނެކަމީ ައޅުަގނޑު ޝައްކުކުރާ ކަމެއް ނޫން. 

ވުރެ ކުަޑ  އަކަފޫޓަށް 600މާލޭގައި ވެސް ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި  ،މިގޮތުގެ މަތިން މި ދެންނެވީ، އެހެންވީމާ

މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ބޭނުންތައް  އެތަްއ ސަތޭކަ ބަޔަކު އެބަުއޅޭ މިަކމުގެ އިންތިޒާީރގައި. އެޅުތައް ހުރި އެތައް ބިންކޮ

މިގޮތުގެ މަތިން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ، ފުއްދުމަށް ޓަކައި އެ ބިންކޮުޅތަކުގެ ބޭނުންނުހިފިގެން ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާ

މިއާ އެއްގޮތަށް މި ރިޕޯޓު މިއަދު ފާސްވެގެންދިަޔއިމާ މިގޮތުގެ މަތިން މިކަން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙު

ވަގުުތ  ނިމިގެންދާނެ. މިއީ އަޅުަގނުޑމެން ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް ވެސް އަނެއްކާ ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި

، އި ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަނީ. އެހެންވީމާގޮތުގަ  ގެވަރަށް އުާފވެިރކަމެއް .ގެނެސްދެްއވާ ވަރަށް އުާފވެިރ މަންޒަރެއް

ކަމަށް  އޮތް ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުދެްއވާނެ މިގޮތުގެ މަތިން މި ބިލު މި ރިޕޯޓް މި

ނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިާލނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.   އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަމުން އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުަމކީ ވަރަށް ތަފާތު ނިންމެވުމެއް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު ކޮމިޓީން

އަކަޫފޓު ހަމަވީމާ އެ ގޯއްެޗއް  600ދަނީ  ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ގޮތާ. ކުރިން ޢަމަލުކުރެވެުމން މި

ންނަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ގޮތަށް ަވިކ ގެއެްއގެ ނަމުގައި. އެހެންަނމަވެސް، މި ގެނައި އިޞްާލޙާ އެއްކޮށް ރައްޔިތު

ނަމަވެސް ގޯތީެގ  ައކަފޫުޓ ހަމަނުވި 600 ،އެްއގޮތަކުން ލުިއެވގެންދާނެ. އެއީ ލޯނެއް އެްއޗެއް ަނގަންެވއްޖެ ނަމަވެސް

ގޮތަށް އޮންނަ އުސޫލެއް އޮތުމުން ލޯނު އެއްޗެހި ނެގުން ަރއްިޔތުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ.  ރަޖިސްޓްރީ ހެދޭ

މިސާލަކަށް ޭގެގ  ،އަންނާނެ ކަްނތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރޭ. އެގޮތުން އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން

އެޑްރެސްަތއް އެަތއް ގުނަޔަަކށް އިތުރުެވގެންދާނެ އިނގޭތޯ. އެތައް ގުނަަޔކަށް ެއޑްރެްސތަކުގެ ނަންތަާކއި ގޯތިތަްއ 

ނޑު ހަމަ ، ނެ. އެހެންވީމާމި ކަންތައްތައް އަންނާ ،ބައިކުެރވުމުން ވަރަށް ގިނަ ައދަދެއްގެ ނަންތައް ބަދަުލވުމާ އަުޅގަ

ފަދަ  ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި ަޙއްުލވެގެންދާނެ ،ވިޔަސް ރަނގަޅު ަޙއްލެްއ މިަކމަށް ގެނެސް އެދެން މި ަގވާއިުދގެ ދަށުން

 އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް  .ރީޢާއިްނ ގޯތީގެ އެޑްރެސްަތކުގެ ކަންަތއްތައް ގެންދިއުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުންޛަގޮތަކަށް ގަާވއިދުގެ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މީެގއިތުރުން ބިލްޑިންގ ކޯޑުެގ ދަށުން ގެއެދެިވގެންވާ ކަމެއް  ވަިކވަރަކަްށ  ،ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަ.  ވަކި މިންވަރަކަށް ،އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ ބިންތައް ވުރެ މަްއޗަށް ނުނެގޭނެ އުސޫލެއް މިާހރުވެސް ޮއވޭ ކަ

ވުރެ ަމއްޗަށް ނުެނޭގ  ްއކާތެރިކަމަށް ވެސް ވިސްނަވާަފއި ވަިކ މިންވަރަަކށްއެގޮތަށް ަރއްޔިތުްނގެ ސަލާަމތާއި ރަ

ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ ވަަރށް ކުދިކުދި ބިންތައް ވެްސ  އުސޫލެއް އޮތުން ވެސް މިއީ މުހިއްމު ކަމެއް

ކަމުަގިއ  ާޢޔަތްކުަރއްވަންޖެހޭ ކަމެއްމި ަކންތައްތައް މިއީ ރި، އެބަހުރޭ ތަރިކަިއގެ އުސޫލުން ލިބިފަ. އެހެންވީމާ

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ

 ޘްމާނަށް. ޢުމެންބަރު ޖަމީލް 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ދާއި ގެމަނަފުށީ

މާލޭަގއި ދިރުއުޭޅ ރަްއޔިތުންގެ ެތރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަަޔުކ ޙަޤީޤަތުގައި ެދކެމުން ައއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޢާއިލާތަެކްއ  ބޭންކުން ލޯނު ނުލިބިފައި ތިބި އެތައް ،އަކަފޫުޓ ހަމަނުވެގެން ގޯތިގެދޮރު ނުހެދިފައި 600އުއްމީދެއް މިއީ. 

ލުގައި. ހާމާލޭގައި އެަބއުޅޭ. މާލޭގައި ިދރިއުޅޭ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން މި ދެންނެވި ޢާއިލާތައް ތިބެނީ ވަރަށް ނިކަމެތި 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީކީ  ،އެހެންވީމާ ިމއަދު އުާފވެިރ ކަމެއް އެ ޢާއިލާަތކަށް ިލބިގެން ެއ ދިޔައީ. މި ައުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނަންތައް އިތުުރވިަޔްސ  ،ްއ އިތުރުވާ ވާހަކަަތކެއް ނޫންހަމައެކަނި ޭގގެ ނަންތަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ކިތަންމެ އިތުރުވިޔަސް. ެއކަމަކު، ެއ ގޭގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުންަނށް އުފާވެރި މާޙައުލެއްަގިއ 

ގޯިތގެދޮރުެގ  ،ޢާއިލީ މައްސަލަތަުކގައި ، ހެންވީމާކަމެއް. އެ އެކު ުއޅޭނެ ތަނެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކުޑަކުދިންނާ

އެތަްއ ބަޔަުކ  ،ބޭންކުން ޯލނު ނުލިބިގެން އެަތއް ުދވަހެްއގެ އުއްމީދުަގއި ތިިބ އެަތއް ޒުވާނުންނެއް  ،މައްސަލަތަކުަގއި

ެއއް ބަެއްއެގ  ،ގެންއެްއ ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކަށް އެްއ ގަލަކަށް ނޭރިގެން މަަސއްަކތްނުކުރެވި  އިއެބަ ތިބި. ޢާއިލާތަުކގަ

މިކަހަލަ ދަތިތަކެއްގެ ތެޭރަގއި ތިބި އެތައް ޢާއިލާަތކަށް މިއަުދ  ،ނުކުރެިވގެންޯމގޭޖު ގައިއްދަ ނުލިބި ބޭންކުހު

ނޑު އެދެނީ ހަމައެަކނި މާލޭގައި، ދިަޔއީ. އެހެންވީމާމި  ޙަޤީޤަތުގައި އުފާވެިރކަން ލިިބގެން ދިރިއުޭޅ  މި  އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ،ިއ ނަމަެވސް މިއަދު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދު ވޯުޓ ދެއްަވއިރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަ އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިއަދު ވޯުޓެގ  ށްމި ޢާއިލާތަކަ އުފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުން. އަުޅގަ

 ކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް. ޝު މަރުޙަލާގައި މި އިޞްލާޙު ާފސްެވގެންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރީ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް. 

 

 ެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއް  މަތިވެރީ

ނޫނީ ބިމުގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު

އެއް ރަޖިސްޓްީރއެއް ހަދަިއގެން އުޅޭ ވަރަށް  ،ައކަފޫޓު ހަމަނުވާތީވެ ރަޖިސްްޓރީނުކުރެވި 600ވެސް ތާއީުދކުރަން. 

ދެއްެކވި މެންބަރަކު ވަރަށް މައްސަލަތައް ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ކަންކަމުން ކުރިމަތިވާގިނަ ގޯތިތަެކއް ހުރި. ދެންމެ އެ 

ނޑު ނުދާނަން. އެދިަވޑަިއގެންނެވި ފަދައިްނ އެހެންވީމާ، އޭގެ  ތަފްސީލުކޮށް ހާމަކޮށްދެއްަވއިފި. ތަފްސީަލކަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަަކކޮުޅ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ެއއް ނަމަ. އަ ވޯޓުޭދ ގަީޑގައި މިތާަގއި ހުރެިވއްޖެ ،އަޅުަގނޑު ވޯޓުދޭނަން  ޅުގަ

އެކު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އާދެ! ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަްނދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޒުނައާޢިކަމެއް މަނިކުފާނުގެ 

ވަކިެވގެން ހިނގައްޖެ. ދިވެހިާރއްޖެއަށް ވަރަށް ައގުހުރި ބޭފުޅެއް އިހަކަށްދުވަހު ައޅުަގނޑުެމންނާ  ،ރައީސްކަން ކުެރއްވި 

މަނިކުފާނުގެ ޒިކުރާ އެތައް ގޮތަކުން އާކުެރވިފައި  ޙަމީދު. އެހެންީވމާ، އެهللا މަރުޫޙމް ޢަބްދުއަލް ޛްއެއީ އަލްއުސްތާ 

އެ ތަފްސީލުތަކަްށ ނުދިަޔ  . އެހެންވީމާ،ޚިދުމަތްތައް ވަނީ އެިކ ބޭފުޅުން ފުރިހަމަ އިބާރާތުން ބަޔާންކުރަްއވާފަ .ވަނީ

ނޑު ދުށް ގޮތުަގއި އެ، ނަމަވެސް ބޭފުޅާ އަރިުހގަިއ  ނުންވެސް އެޤީމަނިކުފާނަީކ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަ އަުޅގަ

ވެސް މަަސއްކަތްކުެރވުނު. މަސައްކަތްކުެރވުނު ބޭފުޅުންެގ ިއ ވަރަށް ިގނަ މިނިސްޓަރުން އަރިހުގަ ން.މަސައްކަތްކުރި

ނޑުެގ  ،ތެރެއިން އެންމެ މުރާލި މިދަންނަވަނީ. އަނެއްކާ ވަރަށް ަގޑިައްށ  އާ އެކުރިބާތަޖުއެންމެ ހީވާގި ބޭފުޅާ. އަުޅގަ
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ވެސް ސަމާލުކަން  ގެންދެވުމަށްހަމައަށް ނިމުމަކާ  ފުރިހަމަފަރުވާ ބަހައްޓަވާނެ. ކުަރއްާވ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެކަމެއް 

 އެކު އެ  ތައް ފާހަގަކުރުމާއުމަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްޤަ ަގއިމުތަކެއް ޤާއެތައް މަ ،ދެއްވާ. އެހެްނވީމާ، އެތައް ޮގތަކުން

 ން މުދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ ،އެިދ ދުޢާކުރަމުން ންމަނިކުފާނުގެ ފުރާނައަށް ސުަވރުގޭގެ ނިޢުމަތް ދެްއވު

 . ވައްސަލާްމ ޢަލައިކުމް. ވާހަކަ ނިންމާލަން

 

 ރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

މާއްާދެގ  އެ ،ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ  75ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ަގވާއިުދގެ 

ގާނޫނު  ،ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާ ،)ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން

ން އިްއވަން. ވަނަ ކިޔު 3އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުެގ  އަށް(ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ނަންބަރު 

ހުގެ ގެންދަވާ. މިހާރު މަޖިލީ ކުރަމުން އެބަނަ ކޮމިޓީތަކެއްަގިއ މަސައްކަތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ގި

ނޑުމެންނަށް އެކަީށގެްނވާ ބިލުތަކެއް މިހާތަނަށްއި ދައުރުގަ ަގއި މިމަސައްކަތްތައް މިދާ ސްޕީޑު  ވެސް  ވެސް އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތްތައް އެބަުހރި. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީތަުކގެ  ދި ކުިރއަށްވާކަން ފާހަގަކުރަން. އަނިންމިފައި

ނަޑއަޅާފަިއ ހުރި ގިނަ ަމސައްކަތްތަެކއް މިހާހިސާބަށް   މަސައްކަތަށް ތަންދެމުން އެެޖންޑާަގއި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ ކަ

އަހަން ހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް އަހާ ަގޑީަގިއ  ވޯޓަށް ،8 . ދެން އެޖެންޑާ އައިޓަމުވަނީ ނިމިފަ އިރުަގއި މިއައި 

ނޑަވަގުތަށް މެދު ޓަކައި މަޖިލިސް މި ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް   ލާނަން. އިކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:08ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.8
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  ،8 ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން  .لس الم عليكما

އިދާރީ މޭޒުަގިއ  އްސަވަިއދެއްވުމަށްރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖަކަންކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކު

 ްނ.ށްއަރުވަހަނދުމަފުޅުކޮ ދެްއވުމަށްލަމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށް އިއްޒަތްތެރި ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު() ދަންނަވަން.

 ޮކޅަކަށްފަހު(ަވގުތު) ން.ށްއަރުވަހަނދުމަފުޅުކޮ ދެއްވުމަށްލަާކޑުޮކޅުތައް ޗެުކޮކށް އަދިެވސްމެންބަރުްނ  ިއއްޒަތްތެރިއެއް ބަ

ކަމަށް. އެއީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ  ންލަންވީމާ، ފުރަަތމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާވޯޓަށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. އެހެ 6މިއަދު 
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ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުށީ ދާިއރާ ،މަނިކު ހުށަހަޅުއްވައި ންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި މެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ރައީަސކަށް ބޭފުޅަުކ  ،ހަޅުްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމެއްރަޝީދު ހުށަ ޟްރިޔާ

 ވާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  17ގެ (ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވިސްގެ ގާނޫނު) 2007/5މަށް. ގާނޫނު ނަންބަރު ވުހަމަޖެއްސެ

/ ޑރ. ޢަލީ  ހ. މެރިންވިއު ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސކަމަށް އެ ން ސިވިލްގޮތުގެ މަތީ

ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ،ުކރިންވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން ،ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޝަމީމް

ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުަމްށ  ޟްރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާވިލުފުށީ ދާއި ،ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި

ނޑު ވޯޓަށް މި ފުރަތަމަ ނ ދަންނަވާލަނީ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ރެޑީވެއްޖެ އަޅުގަ ޑު ގަބޫލުކުރަން. ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  17ގެ (ދިވެިހ ސިވިލް ސަރިވިްސގެ ގާނޫނު) 2007/5ޫނނު ނަންބަރު ގާ ނަން.ލާއިނަވަވޯޓަށް ދަން

/ ޑރ.  ހ.މެރިންވިއު ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ރަީއސްކަމަށް އެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގޮުތގެ މަތީ ވާގައި 

  ން.އެދެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން  ހަމަޖެއްސެވުމާ ޢަލީ ޝަމީމް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރަޝީދު ޟްމެންބަރު ރިޔާރާގެ ވިލުފުށީ ދާއި       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 



37 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 1ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރިވސް  އެހެންކަމުން، ސިވިލް .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ61ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ ނަންފުޅު ވޯޓުަގއި / ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ހ.މެރިންވިއު ،މެންބަރުެއ ކޮމިޝަންގެ ޝަނުގެ ރައީްސކަމަށް ކޮމި

  ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ވަ ) ވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ބައިވެިރވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ ެއއީ ވިލިމާލޭ ވަނަ ވޯޓަށް. 2ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ މިއަދުގެ 

ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ  ިއ،މަނިކު ހުށަހަޅުްއވައިންޙުސަ

ން އެ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭ ސިވިލް ސަރވިސް ،ހުށަހެޅުއްވުމެއް. އެ ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ވަނީ

ނޫނު ނަންބަރު ގާލާނަން. އިޖެއްސެވުމަށް. މި ވޯޓަްށ ދަންނަވަކަމަށް އަލްާފޟިލާ ޖަމީލާ ޚާލިދު ހަމަނައިބު ރައީސް 

ސިވިލް ސަރވިސް  ،ންގޮތުެގ މަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ 17ގެ (ނޫނުގާިދވެހި ިސވިލް ަސރވިްސގެ ) 2007/5

ލާ ޢަލީ ޚާލިދު އަްލފާޟިލާ ޖަމީ ޑައިމަންޑް ހ. ވައިޓް ،ަކމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ގެ ނައިބު ރައީސްކޮމިޝަނު

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ހަމަޖެއްސެވުމާ

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިންމަނިކު.ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާ ވިލިމާލެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނ62ު. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

އެހެންކަމުން، ސިވިލް ސަރވިްސ  .62ލަ؛ . ޖުމ32ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ62ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަލްާފޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދުގެ  ،ަޑއިމަންޑް ވައިޓް  ހ. ،އިުބ ރައީްސކަމަށް އެ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކޮމިޝަނުގެ ނަ

ނަންފުޅު ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރެގ  ވަރީމަޑުއް ،. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންކަމަށް. ބިލެއް ބަލައިގަުތމުގެ ވޯޓު ޓަށް ދަންނަވާަލންވަނަ ވޯ 3

އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ބިުލ  ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތުއިްއޒަތް

 ރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އަޙްމަދުމަނިކު ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތުމަޑުއްވަރު ާދއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި . ހ85ާއަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 58. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ، އެހެންކަމުން .58ލަ؛ . ޖުމ30ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ58ްންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

ޅުއްވާަފިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަ  ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތުތެރި މެންދާއިާރގެ ިއއްޒަތް  މަޑުއްވަރީ

ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށްޓެލެ

 އަށް ފޮނުިވްއޖެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ފާސްވެއްޖެ. މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. އިގެ ަމއްސަލަެއްއ. ވޯޓަށް ދަންަނވަކެޓަގަރީ  ދިނުމާ ބެހޭކަމަށް. ރުހުން ވަނަ ވޯޓަށް ދަްނނަވާލަން 4މިއަދުގެ 

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  މަށް ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވު އް އްޔަންކުރެޢަރައިޓްސް ކޮމިޝަަނށް މެންބަރުން  ހިއުމަން

ސް ޝުމައި ،ދޫަކމަށް ސ.ހިތަމެންބަރުރައިްޓސް ކޮމިޝަންގެ މަން ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކެގ ތެރެއިން ހިއު

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ްއޔަންކުރެްއވުމާޢަهللا ން ޢަބްދު އަލްފާޟިލާ ނައިވީ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް

ރައިޓްްސ  އެހެންކަމުން، ހިއުމަން .60ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ60ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްޔަންކުރެްއވުމަށް ވޯުޓަގިއ ޢަهللا ައލްފާޟިލާ ނައިވީން ޢަބްދު ،ޝުމައިސް/  ސ.ހިތަދޫ ،ކަމަށްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

 ން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ޤުގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާބައިވެިރެވވަޑައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔަންކުރެްއވުމަށް ޓަކަިއ ޢަރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން  ކަމަށް. ހިއުމަން ވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާަލން 5

ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ން ޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިއުމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތން މަ

މެދު އިއްޒަތްތެރި  އްޔަންކުރެްއވުމާޢަކަލޭފާނު ޢަލީއަލްފާޟިލް މޫސާ  ހުސްނުހީނާގޭ / ކަނދޮޅުދޫ ކަމަށް ރ.މެންބަރު

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 45. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

.  ވޯުޓގަިއ 2ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ވަިކ ގޮތަކަްށ 7މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .52ލަ؛ މު. ޖ27ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ52ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ލޭފާނު ލީކަޢަ ްލފާޟިލް މޫސާރ. ކަނދޮޅުދޫ / ހުސްނުހީނާގޭ އަ ،ކަމަށްން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުހިއުމަ

  ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ކުެރއްވުމަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.އްޔަންޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ވޯޓަށް ދަްނނަވާލަން ކަމަށް. ބިލެއް ފާސްކުރުމުގެ ވޯުޓ. ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  6މިއަދުގެ 

ށް އިޞްލާޙު ( އަެބހޭ ގާނޫނު ރާއްޭޖގެ ބިމާދިވެހި) 2002/1ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ނިންމެވި ޮގތަށް ފާސްކުރެްއވުމާކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް  ،ގެނައުުމގެ ބިލު

 ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލުފުށީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަުކ 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި  ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ

އެހެންކަމުން، ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ  .60ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ60ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބެހޭ  ރާއްޖޭގެ ބިމާދިވެހި) 2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  އިވަ ގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމު( އަގާނޫނު

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިފި. ވަކަމެއް މަޖިލީހުން ނިންމަ 5ވެސް  ދަންނަވަން. މިއަދު ށް ޝުކުރުބޮޑަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އ

ގެންދަނީ  މުން މިރަމަސައްކަތްކުބޮޑަށް ފަޅީަގއި މިތިބޭ މީހުން ވަރަށް  މި ،ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި. އަޅުަގނޑު 1

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީތަުކން މަސައްކަތް ނިންެމވުމުަގިއ  ،މުެގ ގޮތުން. އެގޮތުންދިނުކޮމިޓީތަކަށް އެހީތެރިވެ ވެން އެރު އަުޅގަ

 އަރުވާނެ ކަުމގައި ދަންނަވަން. އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލެްއވުމެއް
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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