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 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  43އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .4

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2113/12/27/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.1

ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ.  4އަށް  2113/11/23އިން  2113/11/22ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -4.2

 20އުމިްއޔާތައް. މި ވަަނ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔަ  24ވަނަ ޖަްލސާ އިން  21ވަނަ ަދއުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2113އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު، އެްއވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާީތ 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މި ަޔއުމިއްޔާަތކަކީ މަިޖލީހުން ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުުކރާ ޔައުިމއްޔާތަެކއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 25 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  0341މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -3.1

 30ަގިއ 11311. 1ދު ެއކުލަަވއިލުަމށް ހޮއްވެވި ަވގުތީ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި ގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއި 11311. 2ކޮޓަރި 

ގަިއ  13311. 4ގަިއ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  11311. 2މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ . ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއަގއި މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާ 4ޢާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 35 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި ވަނީ، މިހާރު އަށް ޤައުމީ ސަލާަމތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ކިޔާަފއިވޭ. ޭއގަ 0341ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަުދ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެން ކަންބޮޑުެވގެންއުޅޭ ރިްޟވާްނގެ މަްއސަލަ އެޖެންޑާކުެރވިފަ. އެހެންވިޔަސް މިއަދު މި ތަނަށް 

ނޑުމެްނނަށް އެސް.އެމް.އެސް ލިބެީނ އެ ކޮމިޓީ ކެންސަލްވި ވާަހކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ   40އައިސް ދެންމެ އަުޅގަ

ނޑުްނ   އަރިހުން ދަންނަވައިދޭން މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކަންބޮޑުވެފައި ވަނީ ދިވެހިއްަސުކ މި ރާއްޖޭގެ ފަސްގަ

ގެއްިލގެންއުޅޭީތ. އެހެންކަމާއެީކގައި އެ ކޮމިޓީ ބާްއވަަވއިދެްއވައި ެއކަން ބެލޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވަން. މިއަދުން 

 އެކަްނ އެބަ ހިނގަންޖެހޭ. މިއަދަށް، މި ހިނދުން މިހިނދަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 45 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ މައްޗަންގޮޅީ ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ 

ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު މި ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ 

މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ބަލަިއަގނެވޭކަށް ނެތް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ަގވާިއދުތައް؛ ަވކިން ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގައި ވެސް  ަގވާއިދުަތްއ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ އަިދ 

 50 ާވއިދުތައް ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނާ އެއްެޗއް ވަަރށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މަޖިލީހުގެ ގަ

ވަނަ  121ގެ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިުދގެ . ރަްއޔިތުނ3.2ްޖެންޑާ ައިއޓަމު އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާފައި އެ -3.2

ސަަލއެއް އެ ޮކމިޓީން ނިންމާނެ ސުންގަޑި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވޭ މައް

ނަޑއަުޅއްަވއި ައޅުަގނޑަްށ އަންަގވާފަިއވާ ކޮމިޓީ އާިއ ސުންގަޑިަތއް މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުެގ  121ކަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނިލަންދޫ  -1މަތީން އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ. 
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 55ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯުދމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު ނެގުމުގެ هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަޑުްއވަރީ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -2. 2113ޮއކްޯޓބަރު  11ބިލު. ސުންގަިޑ؛ 

ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ، 2117/1އްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅު

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިާރެގ  -4. 2113ޮއކްޓޯބަރު  11އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ސުންގަިޑ؛ 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ހިުޔމަން ، 2112/2ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 60ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން، މާފަންނު މެދު  -3. 2113ޮއކްޯޓބަރު  11ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ސުންގަިޑ؛ 

ކޮރަޕްޝަްނ  2//2111ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .2113ޮއކްޓޯބަރު  11އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. ސުންގަޑި؛ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވާލު. ސު 1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެްނަވޔަރަމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -1.1

ީހމާ ކުރައްާވ ސުވާލު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް  ޠާރިޤް އިބްރާ

 70އޮފް އެްނވަޔަރަމަންޓު އެްންޑ އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާިރޤް އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ުޝކުރުދަންނަވަން. 

ރިޔާޟު هللا ެމންބަރު ޢަބްދު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ކިނބިޫދ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި

 ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ނބިދޫކި

ނޑު ސާފުކޮށްލަން   75`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޢިއްަޒތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން އަޅުގަ

ޤާއިމުކުރުމުެގ މަސައްކަްތ މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ  ބޭނުންވަނީ ތ. ހިރިލަންދޫެގ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

ހިމެނިފައިވާތީ އެ މަސައްކަްތ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 

 

 80 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 
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 ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެނަރޖީއެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަމަންޓު 

ރިޔާޟު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުެގ هللا ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 85ވަނަ އަހަރަްށ ފާސްކުރެވިަފއިވާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓުގެ ދަށުން ތ. ހިިރލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  2113ޖަވާބަކީ، 

ނިޒާމު ޑިަޒއިންކުރުމުެގ މަަސއްކަތް ވަނީ ބަޖެޓުކުެރވިފަ. ތ. ހިރިލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުަދމާގެ ނިޒާމު ިޑޒައިްނކުރާނެ 

ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާުތން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން. 

ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ޓެންޑަރ އިވެުލޭއޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނު އެގޮތުން ތ. ހިރިލަންދޫގެ ފެނުގެ 

ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެުލއޭޝަން ނިމި، ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ. 

 90 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާުލގެ މަުއޟޫޢަކީ، ތ. ހިރިލަންދޫެގ ފެނާއި ނަރުދަމާ. ކޮންމެ ފަހަރަުކ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. މިއަދުގެ

އަޅުަގނޑު ނުދެންނެވިކަުމގަިއ ވިޔަސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލުކުރެްއވުމަށް ެވސް ގަާވއިދު ތަންދެނީ މި 

 95ޟޫޢުެގ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓެވުމަްށ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި ވެސް މި މައު

ނުޑ މިހާރު  ގަާވއިދު ތަންދެނީ. ައޅުަގނުޑ މިހާރު އިތުރު ުސވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލަން. )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ރިޔާޟަށް، ުސވާލުކުެރއްވުމަށް. هللا ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާ ކިނބިދޫ

ނޑު މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި އަހަރު ހިރިލަންދޫގެ   100ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ފެށޭނެތޯ ނުވަަތ  މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް؛ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި

 ނޫންތޯ؟ އެއަށް ޖަވާބެއް ެދއްުވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 105 ވަޒީރު. 

 

 އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަމަންޓު
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ވި ުސވާލުެގ ޖަވާބަކީ، ތ. ހިރިލަންދޫގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއް

ަގއި ިއޢުލާންކޮށް، ތިން ފަރާތަކުން 2113ފެބްރުއަރީ  23ފެނުގެ ނިޒާމު ިޑަޒއިންކުާރނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 110ޝައުޤުުކވެރިކަން ވަނީ ފާޅުޮކށް، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުނު ފަރާތްތަކުގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަްށ ވުރެ ބޮޑުވުމާ އެކު މާލިްއޔަުތ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  1.1 އަގު

ގަިއ 2113އެޕްރީލް  12ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ިޑޒައިން ކޮންސަލްޓެންެޓއް ހޯދުމަށް 

މަތިލާފަ. މިގޮތުން ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަުކގެ ޓެކްނިކަލް ިއވެލުއޭޝަން ވަީނ ފަރާތަކުން ކުރި 1ވަނީ އިޢުލާންކޮށް، 

މިހާރު ނިމިފަ. އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވުަމށް ޓަކައި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ އިވެުލއޭޝަން ބޯޑުން ދަނީ 

 115 23އިން ކޮންސަލްެޓންޓެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ތައްޔާުރވަމުން. ހަމަ އެފަދައިން، ތ. ހިރިލަންދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ިޑޒަ

ފަރާތަކުން ަޝުއޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޕްރޮޕޯަސލަށް ވަނީ ހުޅުވާެލވިފަ. މި  4ަގއި އިޢުލާންކޮށް، 2113ފެބްރުއަރީ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވުމާ އެކު، މާލިއްޔަތު 1.1މަސައްކަުތގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުނު ފަރާތްތަކުގެ އަގު 

ގަާވއިދުަގއި ަބޔާކުެރވިފަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްެރޜަރީ މެދުވެރިކޮށް ިޑަޒއިން 

ފަރާތަކުްނ  1ަގއި ވަނީ ިއޢުލާންކުރެވިފަ. ެއގޮތުން މި މަސައްކަތަށް 2113އޭޕްރީލް  23ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް 

 120ހުށަހެޅިފައިވާ ްޕރޮޕޯސަލްތަކުގެ ެޓކްނިކަލް އިެވލުއޭޝަންގެ މަަސއްކަތްަތއް.  ވަނީ ކުރިމަތިލާފަ. މިހާރު ުކރެވެމުންދަނީ

ނޑަށް ދަންނަވަން އެނގޭނީ މި އަހަުރ އެ ރަުށގެ މަސަްއކަތްތައް  ޓެކްނިކަލް ިއވެުލއޭޝަން މަަސއްކަތް ނިމުނީމަ އަުޅގަ

މަށްފަހު، ދެން ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނީ. ކުރެވޭނެތޯ ނޫންތޯ. އެއީ ިޑޒަިއންކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދައި ޑިޒައިންކޮށް ނިމު

 އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. 

 

 125 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތ. ގުަރއިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް. 

 

 ންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ ތ.

ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ޝުކުިރއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ތ. ދިޔަމިނގިލީގެ ނަރުދަމާގެ 

 130މަސައްކަތް މިހާރު ބަޔަކާ ހަވާލުކުެރވި، ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ނުހިނގައި މިހެން އޮންނާތީ، ކިހާތާކު އެ މަސަްއކަތް 

 ވޭނެތޯ؟ އަދި މިއަހަރު ެއ މަސައްކަތް ފެއްެޓވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް މިނިސްޓަރު ދެްއވަފާނަންތޯ؟ ފެއްޓެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 
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 135 

 އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަމަންޓު 

ތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަ

ނޑަށް އެުރވެން ެނތް ވާހަަކ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންފުޅު ނަމަ  ވާތީ، ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ަޖާވބު އަުޅގަ

ަޖވާުބދާރީވާނެ ކަމަށް ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރާ ބައްދަލުކޮށް، ުނވަތަ ލިުޔމަކުން ތިޔަ ސުވާލަށް

 140 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 145 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތ. ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި އެހެން ރަްއޔިތުން ވެސް މިއަދު، ފެނާިއ ޝުކުރި

ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ އަށް ުވރެ ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވެފައި ވަީނ ދިވެހި ރައްޔިެތއް ގެއްިލގެްނއުޅޭ މައްސަލަ. ވީމާ، މ. 

ޅޭ މައްސަލަ، މަނިކުފާނުގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކެބިނެޓުަގއި ެއ ޝައިނިން ސްޓަރ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ގެއްިލގެންއު 

 ވާހަކަ ދަްއކުަވއިފިންތޯ؟ އަދި އެއާ ދޭތެރޭަގއި ނިންމެވީ ކިިހނެއްތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ. ޝުކުިރއްޔާ.

 150 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާޡިމް ޢަލީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުހެންވޭރުމެ

 155އެބަ ދައްކަމުންދޭ ބްރިޖެއްގެ ވާހަކަ. ވަރަށް މެގަ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ  މި ސަރުކާރުންޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފެށޭނެ ވަގުެތއް ވެްސ  ވާހަކަ. މި ދަްއކަނީ ތ. ހިރިލަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ވާހަކަ ބަޖެޓުކުެރވި، އެ ަކންތައް

ނޭނގެ. ޑިޒައިްނކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްގެން އުޅޭތާ އެތަްއ ދުވަހެއް ވީ. ކިހިނެއްތޯ، މި ސަރުކާރުން އެބަ އޮތްތޯ 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް، މެަގ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރެވެން، މިފަދަ އާދަިއގެ ކަމެއް މި އަހަރު ތެރޭގަިއ 

 ގެްނއުޭޅިއރުގައި؟ ުޝކުރިްއޔާ ބަޖެޓުކުރެިވގެން ނުވެ

 160 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަޒީރު.

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

 165ދުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާުލެގ ޖަވާބަކީ، އާދެ! މިއަ

ނޑަށް ތި ކުރެްއވި ސުވާލުގެ ަޖވާބު އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދެންނެވިން.  މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނާޡިމް މުޙައްމަދު ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 170 

 އްެކވުން:ނާޡިމް ވާހަކަދެ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނޑު މިނިސްޓަާރ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ، ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުަތއް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ކޮނުމަށް ޓަކަިއ ތިޔަ މިިނސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ިތޔަ މިިނސްޓްރީން އަށް ހުށަހަަޅއި 

ޮއޑިއެހެލާ ަސރަހައްދަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ިއހުމާލުން އެޅިފައިވާ ވެލިތައް  މޮނިޓަރކުރަމުންދޭތޯ؟ ކުރާނަމަ، ވަިއކަރަދޫގެ

 175 ނެގުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް އަންގާފަިއވާނެތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 180 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނުގުޭޅ  ުސވާުލގެ ޖާވަބަީކ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވިޝު

ބޭނުންފުޅު ނަމަ  ހަކަ ދަންނަވަން. އެެހންނަމަވެސްކުެރްއިވ ސުވާުލގެ ޖަވާުބ އެުރވެން ނެތް ވާ ތި ވާތީ، ސުވާލަކަށް

 ތި ސުވާުލގެ ޖަވާބު އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ،ކޮށްއަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ބައްދަލު

 

 185 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ުގޅޭ ގޮތުން؛  ައބަދުވެސް ވަޒީރު ކުރިން ދަްއކަވާ ވާހަަކއަކާ .މިއީ ަވރަށް ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 190އެއީ ކުރީ ދުވަހު ވިދާޅުިވ، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ފެނާއި ނަރުދަާމގެ މަޝްރޫޢު މިހާރު ޕްލޭންކުރަމުންދާ ވާހަކަ އާިއ ވަރަްށ 

ނޑުމެންނަށް ނިންމުނު ގޮތެއް އަްނގަވާނެ ކަ މަށް. އެހެންވީމާ، އަވަހަށް އެކަން ނިންމަަވިއ މަޖިލީހަށް، އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ، މިހާރު އެކަން އޮތީ ކިހާހިސާބެއްގަިއތޯ؟  ކޮން އިރަކުތޯ އެކަން މަޖިލީހަށް އަންގަވާނީ؟ އައްޫޑ 

 ސިޓީގެ؛ ާޚއްޞަކޮށް މަރަދޫ ާއއި މަރަދޫފޭދޫ އާއި މި ތަންތަން އިނގޭތޯ. ދެން ފޭދޫއާ.

 

 195 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް ޓަރމިނިސް

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް 

ނުޑ ވާތީ ތިަޔ ކުެރއްިވ ސުވާުލގެ ޖަވާބު އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން  200. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންފުޅު ނަމަ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ބައްދަލުކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދާރީާވން ތައްޔާރަށް ހުރި ވާހަކަ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 205 ތުއަރުވަން. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަ

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާހީމްއިބް  މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ށް ކީ ެއންމެ އަސާސީ ެއއް ޚިދުމަތައަ ާއދެ! ފެނާއި ނަރުދަމާ .ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

. މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ރުކޮށްނުދެވިޚިދުމަތް ަވނީ އަދިވެްސ ފޯރާއްޭޖގެ ވަރަށްގިނަ ރަށްތަކެއްަގއި މި  ،ވާއިރު 

 210 ރެއްެގ އިސްކަމެއް ދެްއވާނަންތޯ؟ކަމަށް ކިހާވަ ކިހާވަރެްއގެ އިްސކަމެއް ދެްއވަިއގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން މި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 215 
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 އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤްޠާރި އެނަރޖީ އެންޑް އެންަވޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ަޖވާބަކީ، ރާއްޖޭެގ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ 

ނިޒާމުގެ ައޅުަގނޑުމެން ަސރުކާރުން މި ދަނީ ކުރަމުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާމު ރާއްޭޖގެ ގިނަ ރަށްރަެށއްގެ ފެާނއި 

މާގެ ނިޒާމު؛ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަދި އެހެންމެ، ފަހަކަށްއައިސް އިުރވައި ނަރުދަ

 220މޫސުމުގައި ރާއްޭޖގެ ރަށްރަށުަގއި ފެނަށް ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ މައްސަލަެއއް. 

ރަށަށް ވަނީ ެފނަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފެން ފޯރުކޮށްދެވިފަ. އަިދ މިހާރު  12ވަނަ އަހަރު މުޅިއެކު  2114މިގޮތުން 

ރަށަކަށް ފެނަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ފެން ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވޭ. މިގޮތުން ހޫނު މޫސުމްގައި ފެނަށް ޖެހުނު  71މިހާތަނަށް 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިަފއިވޭ.  4.10ވަނަ އަހަރު ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުން  2114ރަށްތަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މިލިައން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ.  4.0އަދި މި އަހަރު ފެނަށް ޖެހުނު ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން 

 225މިކަމުގައި ސަުރކާރުން ކަންޮބޑުވުން ބޮޑަށް ގުޅިަފއި ވަީނ މި ކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އަށް ވުރެ ޮބޑަށް މި 

ސަލަިއގެ ސަބަބުން ރައްިޔތުންނަށް އުފުލަންޖެހޭ އުނދަގުލާއި ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭ ތަކުލީފުތައް. ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައް

މައްސަލަ އަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް؛ ދެމެހެއްޓެނިވި ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓޯގަިއ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ިސޔާސަތު ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގޮތުްނ، ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޚާއްަޞ ކަ

ނުޑގެ ުއއްމީދަކީ، މާތް ގެ އިރާދަފުޅާ އެކު ޫހނު މޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ هللاމަޝްރޫޢެއް ވަނީ މިހާރު ފެިށފަ. އަުޅގަ

 230ނިޔަލަްށ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށަގއި ހޫނު ވަނަ އަހަުރގެ  2112މައްސަލަ ޙައްލުކުރުުމގެ ާޚްއޞަ މަޝްރޫޢު މުޅިން ނިމި، 

 މޫސުމުގައި ފެނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ިލބިގެންދިޔުން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

     235 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް  ނޑު އުއްމީދުުކރަން އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 240ިއންޓަފިއަރކުރަްއވަިއގެން ހަމަ ކަންބޮޑުވުންަތއް ހުރީތީވެ ރައީސް ތިތާ އިންނަާވއިރުަގިއ ބައެއް ކަންތައްަތކުަގއި 

ނަޑއެޅިގެން މިއަުދގެ މައު . ަވޒީުރ ޟޫޢާ ގުޅޭ ސުވާެލއް ކުރީކުރިޔަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް. އެއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ކަ

އެހެން  .ރައީްސ ހަމަ އެްއވެސް ެއްއޗެއް ވިާދޅުނުވެ ދޫކޮށްެލއްވީ ށީނދެވަަޑިއގަތީ. އެހެންނަމަވެސް އި ޖަވާބުނުދެއްަވއި
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ނޑު ހަމަ އެހިދަވާނަހައް މިކަހަަލ  .އުޅެނީ ހިރިލަންދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނުވެގެން މި ތ. ،ސުވާލަކީ  ! އަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ މަސަްއކަތް  އެހާ ޮބޑު މެގަ ؟ އާދަިއގެ ކަންަތއްތައް ުނާވިއރެއްަގއި އޭެގ ބޮޑު ކަމެްއ ވެދާނެތޯ

ނުޑގެ ސު  ނުޑ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާވާލަކީ. އެހެންވީާމ، ކުރަވިދާނެތޯ އަުޅގަ  245ދާ ގުޅޭ ޮގތުން ކުރި ސުވާލަށް ސީ އަުޅގަ

ނޑު ުއްއމީދުކުރަން ވަޒީރު ޖަވާބުނުެދއްަވއި ވާނެ ކަމަށް އަނެްއކާެވސް ހަމަ ރައީސް ވިދާޅު ،އިށީނދެވަަޑއިގަތީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން ވެސް ޖަވާބު ނޑު ލާނެ ކަމަށް އަޅު ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަދަްއކައިދެއްވަން. އެއީ އަުޅގަ ގަ

އުއްމީދުކުރަން. އެީއ ސަރުކާުރން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް އެަކނި މިތާ ކުރަްއވަން ނީންނަާވނެ ކަމަށް، ރައީްސ ެވސް 

 ނީންނަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުަރން...

 250 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މެދުހެން

ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން، އެއީ ނިޒާމީ 

ަވގުުތގެ  މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލަިއގެނެޭވކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ، އިތުރު

 255މިނެޓުން  11ިމނެޓު ކަމާއި ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ބުނާ ކަަމށް ވަންޏާ އެ  11ސުވާލަށް މި އޮންނަނީ 

ނޑު ކުރަންޖެހޭ ވާހަަކ  ވަގުުތ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ލިބިވަަޑއިނުގެންދާނީ. ައނެއްކާ އިންޓަފިއަރކުރަްނ؛ ައޅުގަ

ނޑައެިޅގެން ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ގަާވއިދުން މަނާކުރާ ކަމެްއ، ވިދާޅުވީަމ، އިންޓަފިއަރކުރު ަމކީ ކަ

ނޑުމެން ެއގޮތަށް ދެިކގެންނުވާނެ. ދެން އެހެްނވީމާ، ަބއެއް ކަހަލަ؛ ޢިްއޒަތްރެިރ  އިންޓަފިއަރކުރުން. އަުޅގަ

ޭއގެ ޒާުތގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ. ބައެއް ކަހަލަ ސުވާލުތަކަކީ 

ނޑު އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެިރ   260ސުވާލުކުަރއްާވ، މި ދެންނެވީ އޭގެ ސްަޓއިލް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

. އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އެބަ އޮތް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަ

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝީދު.

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި

 265`. ޝުކުރިްއޔާ ޢީއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ގިނަ ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި މިނިސްޓަރު 

ބުއަރުވާެނ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ިލޔުމުން ޖަވާބު ބޭނުންވާ ވާހަަކ އެބަ ވިދާުޅވޭ ބޭނުންފުޅު ަނމަ ލިޔުމުން ޖަވާ

ނުޑގެ ުސވާލަކީ ވޭތުވެިދޔަ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައިވާ ބ. ތުޅާދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުެގ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކިހާތާކުޯތއޭ؟ ޝުުކރިއްޔާ.
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 270 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ވަޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެ

ނޑު އެ ސުވާލަްށ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ފަދަިއން އަޅުގަ

 275 ލިޔުމަކުން ޖަވާބުއަުރވާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.

 

 280 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޢަމަލީ މަސައްކަްތ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ަވޒީރު. އަޅުަގނޑުެގ ުސވާލަކީ، އަލިފުށީެގ ނަރުދަމާގެ

ފެށޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ ާއއި ިމހާރުގެ އިމާރާތްކުރަމުންދާ ިއންޖީނުގޭގެ މަސަްއކަތް ނިމި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ 

 ކޮންއިރަކުތޯ؟ އަޅުަގނޑު ވެްސ ބޭނުންވަނީ ހަމަ ލިޔުމުން މި ޖަވާބު ހޯދަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 285 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ަވޒީރު އާ ދެ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯދުމަށް ިވދާޅުވެފަިއވާތީެވ، އަުޅގަ

 އެކަން ކޮށްދެްއވުން އެދި. ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާ

 290ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިރިލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަްއާވފައިވާ ސުވާލާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ދ. މާއެނބޫދޫގެ  2113ވަނަ އަހަރާއި  2114އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، 

 މަލީ ގޮތުން ފެށޭނީ ކިހާ ތާރީޚެއްަގއިތޯ؟ނަރުދާމާގެ މަސައްކަތް ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 295 ވަޒީރު.
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 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެ

ނޑު  ދަންނަވާނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލަކީ މިއަުދގެ މަުއޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާލަކަށް ވާތީ ތި ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބ 

 300އެރުވެން ނެތް ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންފުޅު ނަމަ، އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރާ ބައްދަލުކޮށް، ުނވަތަ 

 ުބ އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ލިޔުމަކުން އެ ުސވާލުގެ ޖަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 305 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިއަދު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލީކ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ރަށް؛ މަކުނުދޫ، ނޭކުރަންދޫ، ކުމުންދޫ، މި ތިން ރަށަކީ ވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  4އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ 

ރަށް. ދެން، އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަީކ މިނިސްޓްރީން ރަށްތައް  4ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ 

ނޑަ  ނޑައަުޅއްާވިއރު ގެންގުުޅއްވާ އުސޫަލީކ ކަ  310އަުޅއްާވއިރު، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެއްުވމަށް ރަށްތައް ކަ

 ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 315 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރި

ރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ މިއަދުގެ މި މައުޟޫޢާ ުނގުޭޅ ޝުކު

ނުޑ  ސުވާލަކަށް ވާތީ، އެ ުސވާލުެގ ޖަވާބު އެރުވެން ނެތް ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަދި އެހެންމެ، ބޭނުންފުޅު ނަމަ އަޅުގަ

ސުވާލުގެ ޖަވާުބ އަރުވާނަން. ނޫނީ ލިޔުމަކުން ވެސް އަރުވާނެ ވާހަަކ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ބައްދަލުކޮށް އެ

 320 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 325 ން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކވު 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި 

މެންބަރުން ފިޔަވަިއ ކޮންމެ މެންބަރަކު ސުވާލުކުެރްއވި  14ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މާލެ އަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ 

މި ބޭފުޅުން ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއއްވެްސ ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާެއްއ ، ނަމަވެސް މީގެ އެްއވެސް ަރށެއްަގއި

ނޯންނާނެ. އަޅުަގނުޑގެ ުސާވލަކީ މި އަންނަ އަހަުރގެ ބަެޖޓުގަިއ ކިތަްއ ރަށުގެ ނަރުދަާމ އަށް ބަޖެޓުކުެރވިފަިއވޭތޯއޭ؟ 

 330ރުކާރުގެ ިވސްނުން އޮތީ، ބްރިޖު ނޫން އަދި ކިތައް ރަށުގައި ނަރުަދމާއެޅުމަށް ވިސްނާަވޑަިއގެންފައިވޭޯތއޭ؟ މި ސަ

އެހެން ެއއްވެްސ ޚިޔާެލއް ެނތްއިރު، މިހާ ބޮުޑ އަާސސީ ޙައްޤަކުން ަރއްޔިތުން މަޙްޫރމްވެފައިާވއިރު، ކިާހވަރެްއގެ 

 އިސްކަމެއް މަނިކުފާުނގެ މިނިސްޓްރީން މި ކަމަށް ދެއްވާަނންތޯއޭ؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 335 .ވަޒީރު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރިޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ޖަވާަބކީ މިހާރު މަސައްކަތްކުެރވެމުން؛ 

ރަށެއްގެ ފެނުގެ މަސައްކަތް މި ވަގުުތ  2މަ އެހެންމެ، ރަށެްއގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުެރވެމުން އެބަ ދޭ. ހަ 4

 340ވެސް ކުެރވެމުން އެބަ ދޭ. ެއހެންވީމާ، ދެންމެ ތި ވިދާޅުިވ ގޮތަށް މި ތަނުގެ އެްއވެސް މެންބަރެއްގެ ދާއިާރގެ ފެނުގެ 

ނޫން ކަމަށް  ނޫނީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ވާހަކަ ިވދާޅުވީމަ ެއއީ މުޅިން ރަނަގޅު ވާހަަކއެއް

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 345 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާޙިމް މު
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ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެީގ މިއަދުގެ ޖަލްސާަގއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓަރު   350އާދެ! އަުޅގަ

 ޖަވާބުދެއްވީަމ، މިއަދުގެ ަމުއޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާެލއްގެ ގޮުތގައި. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ

 355އެީއ، ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް ކަމުގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށް ެނތް. މުލަކު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ނަޞީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ހީމް ނަޞީގެ މެންބަރު އިްބރާމުލަކު ދާއިރާ

ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު މިިނސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ މ. މުލަކުަގއި ެއކުއެީކަގއިހެން ސޮއިކުެރވުނު 

 360މަސްދުވަސް ފާއިތުެވގެންދިޔައިުރަގއި މި  11ދެ މަޝްރުޢެއް އެއީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް. އަދި މިހާތަނަށް 

ގެ މަސައްކަތް ކުިރައށް ނުދަނީ ކީއްވެތޯ ާއއި ައދި ކޮޅުފުށީގެ ރަްއޔިތުން ެއ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްުދ ނަރުދަމާ

ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ސިޓީ އާއި ބައެއް ލިުޔންތައް ފޮނުވާފައިވާ ވާހަަކ 

ހިސާބެއް ވެސް ައޅުަގނޑު އޮޅުފިުލވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާފަިއވޭ. އެ މަސައްކަތް ވެސް ިދޔަ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 365 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރިޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

 370މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާަލކީ

ނޑާ  ވާތީ، އެ ުސވާލަށް ޖަވާުބދާރީވާން ޢުޒުރުވެިރވާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަދި ބޭނުންފުޅު ނަމަ، އަޅުގަ

 ބައްދަލުކުރަްއވައި ނޫނީ ސިީޓައކުން ތި ސުވާލުގެ ަޖވާބުއަުރަވން ތައްޔާރަށް ހުރި ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 375 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މިއަދު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، ަގްއދޫގެ ރިވެޓްމަންޓަކީ ވަރަށް   ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަ

ކުރީއްސުރެ ކުރަން ހަމަޖެހިގެން، އަިދވެސް މި ހިސާބަށް ދިޔައިރުަގއި ވެސް ޭއގެ ޢަމަލީ މަސައްކަެތއް ނުހިނަގއި ާވ 

 380ރަށަކަށް ވާީތވެ، ޭއގެ ެއްއެވސް ކަހަލަ ކުިރއެރުމެއް އެަބ އޮތްތޯ؟ ނޫނިއްާޔ ކުިރއަްށ މި އޮތް އަހަުރގަިއ ެއކަން 

 އެކަުމގެ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުަގނޑު ހޯދާލަން ބޭނުންަވނީ. ޝުކުރިއްޔާ.؟ ކުރަްއވަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާނަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 385 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާރިޤް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 

ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި

ވާތީ، ޖަވާބުދާރީވާން ޢުޒުުރެވރިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއހެންނަމަވެސް ބޭނުންފުޅު ނަމަ، އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި 

ން. މެންބަރާ ބައްދަލުކޮށް، ނޫންނަމަ ލިޔުމަކުން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ

 390 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން ުސވާލުެގ ަވގުތު ނިމުމަކަށް އަީއކަމުގަިއ ދަންނަވަން. މިނިސްަޓރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންްޓ 

ން. އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިްލ ޠާރިޤް އިބްރާހީމަށް އަިދވެސް އެއްފަހަރު މަރުޙަބާަދންނަވައި ުޝކުރުދަންނަވަ

 395 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 400 ގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، 2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 އި ޤަރާރު ބިލާ ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 405      ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް.މަޖި، 7ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެ

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 410ރަފުކުރެވިފައިވާ ބިެލއްެގ ކުށެއް އިޞްލާުޙކުރުން. އެަފދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުާރކަށެްއ ކުރިްނ ތަޢާ، 1ައއިޓަމު  ޑާއެޖެން

 ނެތް.

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 415 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 2110/0ްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ާޤނޫނު ނަންބަރު ވިލުފުށީ ދާއިާރެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ -0.1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ 

ރިޔާޟް ރަޝީދު. ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 420 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ލުފުށީ ވި

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ . الم عليكمالس  

ނޑު މި ހުށަހަ  ޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކޮށްފަިއ އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަުމގެ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

 425ތިބޭ މީހުންނަށް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް އިާނޔަތެއް ިލބޭ ނަމަ، އެ އިނާޔަތް ކަށަވަުރކޮށްދިނުން، އެ އުސޫލުތައް 

ނޑު ދަންނަވަން. އަދި މި ދެންނެވި  އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅި އިޞްާލޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ މައިަގނޑު ސަބަބުތަުކގެ ތެޭރަގއި، މިހާރު މި ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ 

އަހަރުގެ ަދއުރެއް ކޮށްފަިއ ވާނަމަ، އަދި އެައށް ވުރެ ގިނަ ދައުރުކޮށްަފިއ  1ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކަށް އިާނޔަތް ދެވޭނީ 
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އަހަުރގެ ދައުރެއް ނުކުރާ މީހަކަށް މި ޤާނޫނުން  1ށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި އެބަ އޮތް. އެެހންވީމާ، ވާނަމަ. މިގޮތަ

 430ބުނާ ގޮތުން އެްއވެސް އިާނޔަތެއް ނުދެވޭނެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދެންނެވި ޤާނޫނު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 1އެބަ އޮތްކަން ދައުރަކީ ކޮަބއިކަން ބުނެދީފަ. ދައުރަކީ  ބައްލަަވއިލެްއވީމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ވަރަށް ސާފުކޮށް 

އަހަރުގެ ދައުެރއްކަން އެބަ ޮއތް ބުނެފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޤާނޫނަށް އެ އިޞްލާޙު ނުގެންނަހާ ދުވަހަކު މި ފައިސާ މި 

ސް މިނިސްޓަރު ދެންނެވި ވެރިކަން؛ މި ދެންނެވި މުއްދަތަށް ނުކުރާ މީހަކަށް ދީފި ނަމަ، އޭރު ހުންނެވި ފައިނޭން

ނޫންނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތެއް ކުށްވެރިވާނެ. އަިދ ހަމައެހެންމެ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވައިގެން މިކަން 

 435ކުރި ނަމަވެސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުަލންޖެހޭނެ. މީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަޔަޤީނުން ވެްސ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރުަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް، އަދި މިދެންނެވި ޤާނޫނުްނ 

ންނެވި ގޮތަށް މި ަކންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަީކ، އިނާޔަތް ފޯރުކޮށްޭދއިރު މި ެދންނެވި މައްސަލަ ީމގަިއ ވާަނމަ މި ދެ

ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަކީ، ިއޞްލާޙުކޮށްގެން މިކަން؛ އިާނޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަންދިނުމަީކ އެީއ، ކޮންމެެވސް ެއއް 

 440ގެ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާެއއް. އެ ޒިންމާ އޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައިތޯ އެޅިފަިއ، ނުަވތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހަކު ެއ އިޞްލާޙު ލާނީތޯ، ނޫންނަމަ އެހެން ޢާއްމު ރައްޔިތަުކ 

ފޮނުވަިއގެން ކޮންމެެވސް މެްނބަރަކު ެއކަން ކޮށްދޭނީތޯ؟ މިީއ އުފެދޭ ުސވާލަކީ. ކާކުޯތ މިަކން ކުރާނީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ުރަގއި، މި އިޞްލާޙު ގެނަިއއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު؛ އާދެ، އެފަަދ އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށައެޅިއި

އިނާޔަތެްއ ދޭ މީހެއްެގ ޢަމަލުތައް ހުންނަންވީ ގޮތާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ބަހުސްކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ެއ 

 445ގައި ބަޔާންކފައި އޮުތމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަާކއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ެއ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދައުލަތުން މިހާ ބޮޑު އިނާޔަތެއް ދޭ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެގެ އިޤްތިޞާދަށް، ނޫންނަމަ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން 

އްކަިއގެންނުވާނެ. އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބިރުވެރިކަާމއި ނާމާންކަން އުފެދޭ ކަހަލަ ވާހަކަ ދަ

އެފަދަ މީހަކު އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާއިުރ، ދައްކާ ހިނދުން ފެށިގެން އެ މީހަކަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ނޫންނަމަ އޭނައާ 

ދޭތޭރެގައި އެޅޭނެ ާޚއްޞަ ިފޔަވަެޅއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ، ޢާއްމު ރައްޔިަތކާއި އޭނަާއ ދޭތެރޭގައި އެބަ އޮތް ވަރަށް 

 450އަބަދުވެސް އޭނަ މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނީ އެހެން ޢާއްމު ފަރުދަކަްށ ވުރެ ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތު  ބޮޑު ތަފާތެއް.

އިސްކޮްށގެން. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ެވރިކަމުގައޔާއި އަދި ވެރިކަމުން 

މަނިކުފާނުެގ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  ފޭބުމަށްފަހުގައި ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ، އެ

ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އަދި ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަށް، އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ އެކި ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި 

އި ދިރިއުޭޅ ކުށްވެރިންނާއި ނޫންނަމަ ނުރައްކާތެރި ޖަމާޢަތްތައް މި ތަނަށް އައިސް؛ އާެދ، ޓެރަރިސްޓުން މިތާނގަ

 455ކަމަށް، އަދި އެ މީހުންނަށް ތަމްރީނުކުރާ ކަމަށް، އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައުމަކީ ފަުތރުވެރިންނަށް ނުރައްކަެލްއ 
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ކަމަށް މިދެންނެވި ގޮތްގޮތަށް ގޮަވއިލަމުންދާ ތަން. މީގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކްއ 

ދި ހަމައެހެންމެ، ނަޝީދުގެ ވެިރކަން ނިމުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަުމގައި ވެްސ ވެފައި އެބަ ހުރި. އަ

ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ފަތުރުވެިރން ނައުމަށް ނަޝީދާއި ަނޝީދުގެ ބަިއވެރިން ިދޔައީ ދިވެހިރާއްޖެ އިްނ ބޭރުަގިއ 

ށް އޮތް ވާޖިބެއް މިއަދު. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ގޮވާލަމުން. މި ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުަމކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މަްއޗަ

 460އިޤްތިޞާދު ނަގައި ކޮޅަށް ޖެހުމަކީ އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި ވެސް އެޅިފައި އޮތް 

ޒިންމާއެއް. އެ ވާހަކަ ިމ ދަންނަވަނީ މިއަދު ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞަދު ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި މުިހއްމު 

ެކއް ސަރުކާރުން ކުރާއިުރގައި އޭގެ އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާަތކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. މަސައްކަތްތަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއްާބރުލުންނުދީފި ކަމުގައި ވާނަމަ، ސަރުކާރަށް ކަންތައްތައް ުކރަން އުނދަގޫވާނެ. މިއަދު 

ށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އެަބ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުްނ އިޤްތިޞާދު އިތުރަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނ އެ މަނިކުފާނު ފަހަކަށް ައއިސް ކުެރްއވި ދަތުރުތަކުން   465ދޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ރިން އެ މަނިކުފާނު ޗައިނާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ ުކރިއެރުންތައް. އާދެ! ދާދިފަހަުކން މީގެ ދެތިން ދުވަސްކު

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ލިބިފަ. މިއީ،  230ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުގައި ހިޭލ އެހީގެ ގޮުތގަިއ، 

ރައީސުންގެ ފަރާތުން، ޤަުއމުގެ މި ދެންނެވި މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

ރިއެރުމަކީ. ެއ މީހުންގެ ފަރާތުން މި ތަނަށް އަންނަންޖެހޭނީކީ ފަނާކުރަނިވި، ިދވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރާ އަންނަންޖެހޭ ކު

 470ކަންތައްތަެކއްެގ ގޮުތގަެއއް ނޫން އެ ބޭފުޅުން މަސަްއަކތްކުރަްއވާނީ. އެހެްނވީމާ، ިމ ދެންނެވި އުސޫުލގެ މަތިން 

ނޑު މެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރު ކަންތައްތައް ނުކުރާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ، އަުޅގަ

ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. އަދި ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި ޚަރަުދކޮށްގެން ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ިފލްމުކުޅުްއވާފައި އެބަ ހުރި. 

ުޅވޭ ތިމަންނަކަށް ނޭނގެއޭ. ރައީސް ނަޝީދު އެބަ ހުރި ފިލްމުކުޅުއްވާަފއި ރާއްޖެ އިްނ ބޭރުގައި. މަނިކުފާނު ވިދާ

އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓުގައި ނުޖަހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަަކ 

 475 މި ދައްކަނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 480 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އަޅުަގނޑު ެވސް މި ބިލު ބަލަމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްވެސް ރަީއސެްއގެ ނަމެއް 

 485ންޝަންކޮށްފައި އޮްއވަެއއް. އަދި ސަުރކާރުގެ ިސޔާސަތުތަުކގެ ވާހަކަ. ބޭރަށް ޔާމީން ދަތުރުކުރައްަވިއގެން މީގައި މެ

ގެންނަވާ ހަދިޔާތަުކގެ ވާހަކަެއއް މި ބިލުގައި ނެތް. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ސްޓޭޓްަމންޓެއް ދެްއވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް 

ނަޑކަށް ނުވިސްނޭ މި ިނޒާމުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައްަތއް ިމ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި ނިޒާމީ  ތެރެއިން ހިނގާ ކަމެއް ކަމަަކށް. އެހެންވެ، އެކަން ރަީއްސގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނައުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ނުކުތާ ނެގީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 490 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ިނޒާރު ދެންމެ ނެންެގވި ނިޒާީމ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތުން ެއއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުގައި 

ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ، ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް 

 495މަޖިލީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދަްއކަާވ ވާހަކަފުޅަްށ ޖަވާބުދެއްވުުމގެ ގޮތުން ނިޒާީމ މައްސަލަ ެނގޭކަށް ޯނވޭ. 

ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކަްނތައް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

 500ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު؛ އަދި އަލަށް ަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ެއކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އެހެންވުަމީކ 

ނޑުމެްނ ކުރާ މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުގައި  އެކަީށގެންވާ ކަމެްއ. އެކަން އެހެންވިޔަސް އަުޅގަ

އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުަރނީ. އާދެ! ކޯޕަންޭހގަންގެ ވާަހކަ، އަދި ދަ ައއިލެންޑް ޕްަރިޒޑެންޓުގެ ނަުމގައި ފިލްމެްއ 

މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމެއް. ؛ ކުޅުނު ވާހަކަ، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި ވާހަކަ

މުލިއާޭގގައި ހާލުތަްއ ހައްދަަވއިގެްނ، ސްޕާތައް ަހއްދަަވިއގެން، އެކި ކަހަލަ ނަންނަމުގައި މީހުން ގެްނގޮްސގެން 

 505ތް. މަސާޖުކުރި ވާހަކަ؛ މިތާ އެބަ ތިއްބެވި އެ މަސާޖުޕާލާ އިން މަސާޖުކުރެއްވި ބޭފުޅުން. ނަންކިޔަން ހަދާނެ ކަމެއް ނެ

އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ޮގތަށް މި ކަންކަން ކޮށްފައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކށްފައި ހުންނަ މީހަކު މިފަދަ 

ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ ެއ ަވގުތު އެކަންކަން ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. ެއއީ، އޭެގ ފަހުން އެ މީހާގެ ވެރިކަްނ 

ޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅައިގެްނ، އެ ބިލުން އެ ަކންކަން ކުށްވެިރކުރަންޖެހޭ ނިމުމަކަށް އައިމަ ރަްއޔިތުްނގެ މަ

ނޑުމެން މިއަދު  ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެހެްނީވމާ، މިއީ ވެިރކަމުަގއި ތިބޭ މީހުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތަްއތައްތޯ އަުޅގަ



20 

 

 510ތަށް އަންނަ ަކންކަމުގައި ޤާނޫނަކުން ދީފައި ސުވާލުކުރަންޖެހޭ އެބަ. އެހެްނވީމާ، މިހެން ދިމާވާ ކަންތަްއތަކުަގއި، މިގޮ

އޮންނަ ޙައްޤުތަާކއި ބާރުަތއް ހަނިކޮށް، އަދި މިދެންނެވި ަޙްއޤު ދީފައި އޮންަނއިރުަގއި، ާޤނޫނަކުން އިޚްތިޔާެރއް ދީފަިއ 

ންނަ އިނާޔަތްތަްއ އޮންނައިރު، މި ދެންެނވި ގޮަތށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮްށފިކަމުގައި ވާނަމަ ެއ މީހަކަށް ދެމުން އަ

އުނިކުރެވޭ ހާލަތްތަެކއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ެއކަން މިއަދު މި ޤާނޫނުން ކުރަން މަސައްކަތް މި 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ފަހަތުން ފުންމާފައި ތެދުވާއިރުގައި ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި އޮތީ  ކުރަނީ. މިއަދު އަޅުގަ

 515މިލިައން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވަިއ، ެއ ފައިސާ އިން މަންފާ ހޯދި  011މިލިއަން ރުފިޔާ.  241ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ސާކު 

ނޑުމެްނ  ބޭފުޅުން މިއަދު ކުއްލިއަކަްށ ތެދުވެ މީހެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ސިއްަސއިގެން ދިަޔއިމަ، މިއީ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  241ެއ ބޭފުޅުން ސިހެނީ ކީއްެވެގންތޯ.  ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ކީްއެވގެންތޯ އެހެން އެ ވަނީ.

މިލިއަން ޚަރަުދުކރި ވާހަކަ. ިމއީ ައޅުަގނޑުެމން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ.  011އޮްއވަިއ، ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި އޮްއވާ 

 111އަްށ ވުެރ  މިލިއަން ޑޮލަރަށް ަފޅެއް ހިްއކަން ދިނުން. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 21މިތާ މާ ބާރަށް ހަޅޭއްލަަވއިީލމަ 

 520މިލިއަން އަގު ބޮޑުކޮށް ހެވީ ލޯޑަށް ފަޅެއް ހިއްކަންދިނީ އޭނަގެ އަޑު މާ ގަދަވީމަ. މި ތަނުގައި ހުރި މެންބަރަކު. މިއީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާލަތު. އެަކމަކު މިއަދު މިކަން އޮންނަނީ މިހެނެއް ނޫން. ހަޅޭއްލަވަިއފި މީހަކަށް، މި ސަރުކާރުން 

ރުޞަތު ނިމުމަކަށް އަންނަނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަން އޮތް ތަފާތަކީ. މިނިވަންކަާމ ދެމުން އަންނަ ފު

އެކު ވެސް އެްއޗެއް ބުނެފި ީމހަކާ ދޭތެރޭގަިއ، މިނިވަންކަާމ އެކު ދަތުރުފަތުރުކުރާ މީހަަކށް ވެސް، މިިނވަންކަމާ ެއކު 

ނޑުމެްނެގ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ެވއްޖެއްޔާ އެ މީހެްއގެ ޙަ  އްޤުތައް އެ މީހާ އަށް ކަށަވަުރކުރެވޭެނ ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮްށ   525ތެރޭގައި އެބަ އޮތް. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަޅުގަ

ްނތެރިކަމާ އެުކ ބަދަލުގެންނަން. ވިސްނަން. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ޖެހޭ މި ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންަނއިރުަގއި ވިސްނު

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ެއބަ އޮތް. ިމއަދުގެ ިމ އިްޞލާޙަކީ މިއީ ކުރިންވެްސ މި 

ނޑު ފޮނުިވ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ފޮނުވިއިރުަގއި އޭރު މި އިޞްލާޙު ބަލައިނުގެންފައި އޮީތ  މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. އެހެންނަމަވެސް އަލުްނ  17ލަތަކެްއ ހުރީމަ ކަމަށް ވެދާނެ، މީގައި މަްއސަ

 530ހުށަހެޅިއިރުގައި ވެސް މި ެދންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަންަތއް ޙައްލު ގެނެސްދެވިފައި 

ވަނަ މާއްދާ އަށް ައޅުަގނުޑ  11މި ބިލުގެ ، އަޅުަގނޑަށް ުނވާކަން އަުޅަގނޑު މިއަދު ފާަހގަކުރަން. ެއހެންކަމުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި އޮްތ  ގެނެއްސަ ހުރި ބަދަލުތަަކކީ އެއީ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ މާއްދާއެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވާނީ ިމ ގޮތަށް މިކަން ކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ މީގައި މައްސަލަތަެކއް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް 

ބިލު މި ތަނުން ނެގުމަށްފަހުގައި މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުަތކާ އެްއކޮށް މި ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހެޅުން. އެހެންކަމަށްވާތީވެ 

 535އަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ؛ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަށް ކުޑަކޮށް ބަހުސްކޮށްލަން ބޭނުންވެދާނެ. އެއީ ނަޝީދުެގ 

ކަންތައްތަކަކީ އަޅުަގނޑުެމން ކުޑަކޮށް ދޭތެރެދޭތެރެއިން މިތާނގައި ބަހުސްކޮށްލަން  ވެރިކަމުަގއި ހިނގާފައި ހުރި 
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ނޑުމެންނަށް މާޒީ ހަނދާންވާނެ. އޭރުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވެރިކަމުަގއި ހުންނަ  ރަނގަޅު ކަންަތއްތަެކއް. އޭރުްނ އަުޅގަ

އެހެންނޫންކަމަށްވަންާޏ އަނެއްކާ ިމއަދުގެ ަރއީސް  މީހާ އަށް ވެސް އޭނަ ވެސް ުކރިއަށް ދާންވީ މަގު ވަރަށް ާސފުވާނެ.

ވެސް ފިލްމެއް ކުޅުްއވަފާނެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން. އަދި މިދެންނެވި ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ނެތް ކަންތައްތަކަްށ 

ނޑުެމން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ނަޝީދު ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައް  540ތަކުގެ ޚަރަދުކޮށްފާނެ. އެހެންވީމާ، މިހެން ވެދާނެތީވެ އަޅުގަ

ވާހަކަ މިތާ ދައްކާލުމަކީ ުމހިއްމު ކަމެއް. މަރަށް އަުޅަގނޑުމެން ބިރެއް ނުގަނޭ. ަމރާނެ. މަރައިފާނެ. މީހަކު 

މަރައިފިއްޔާ ޭއގެ ފަހަތުަގިއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އަތެްއ ވާނެ. އެީއ މި ޤައުުމގަިއ ކަންތަްއތައް ހިނގާފަިއ ހުރި ގޮތް. 

ންޏާ، ސިޔާީސ މީހަކަށް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންާޏ ޭއގެ ފަހަތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އަނިޔާެއއް މީހަކަށް ކޮށްފި ކަމަށް ވަ

ނޑުމެން މި  އޮންނާނެ. އޭގެތެރޭން ބައެްއ މީހުން. އެންމެންނެއް ނޫން. މިއީ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ހުރި ހަމަލާދީފަ  545. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނުޑ ތަނުން މި ކަންތައްތައް ކޮްށފައި ނުކުތީމަ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެން ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި އިޞްލާޙު އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަނީ އެއަށް ވުރެ ައޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގެ މަތީަގއި މިހިރަ  11ގަސްތުކުރަނީ މިއަދު ަނގަން. ނެގުމަށްފަހު މިދެންނެވި ބަދަލާ އެކު، ާޚއްޞަކޮށް 

ގެން؛ ގަާވިއދާ ޚިލާފުވެދާނެ ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް. އެހެންވީާމ، ަގވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ގަާވއިދާ ޚިލާފެވެ 

ނުޑ ގަސްުތކުަރނީ މި ބިލު ނަގަން މިއަދު.  ވަގުެތްއގައި މިކަްނ ކުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ގަސްތުކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނެގުމަށްފަހުގައި މިދެންނެވި ިއޞްލާޙާ އެއްކޮށް މި   550ބިލު ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާެއއްކޮށް މި ވާހަކަ އަުޑއަްއސަވަން ތިއްެބީވތީވެ ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް 

ކީ މިއަްށ ވުރެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ިމ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދަ

ނޑު މި  އިޞްލާޙު ދެން އަންނަ ަދުއރުގައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ އަނބުރާ ގެންދަން.    މައްސަލަ، މި ބިލު އަުޅގަ

 555 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ ޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 560 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް



22 

 

މިނެުޓގެ  11ށަހަޅަން އޮންނަ ތަނެއް ނޫން. މިތާނގައި އާދެ! މި މަޖިލީހަކީ ސަމާސާ އަށް، ޖެއްސުމަށް މައްސަލަ ހު

ވަގުުތ ހިތަށްއެރި ެއްއޗެއް ޮގާވލަން މަނިކުފާނު ފުރުޞަތުދެއްވަިއގެން ތި ހުންނެވީ. އެންމެ ފަހުން ނިންމަވައިލައްވަމުން 

ނޑުމެން ވިދާޅުީވ، ތިމަންނަ އަނބުރާ ގެންދަވަނީޭއ. ނޫން! އެއްގޮަތކަށްވެސް އެހެނެއް މި ކަމެްއ ނުނިމޭ  565ނެ. އަޅުގަ

މިނެޓު މިތާ ައޑުއަހަން މިތިބީ މިތާނގައި ާނޗަރަންގީުކޅެ، އެ މަނިކުފާނު އެކި މީސްމީހުންނާ ދިމާލަށް  11މިތާގައި 

ނެތިމޮށުން މޮށޭކަށް ނޫން. ފުރައްސާރަކުރާކަްށ ނޫން. ޣީބަ ބުނާކަށް ވެްސ ނޫން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ 

.ޕީ.އެމުން އެ މީހުން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމަކަށް މި ތަން ހަދަން ފުރުޞަތުދެއްވާކަމީ ހިތާމަ ވަގުތު މިގޮތަށް ޕީ

ނޑުމެން މިތާނގައި މި ވާހަކަެދއްިކއިުރ ނުދައްކަމޭ އިނގޭތޯ ރައީްސ މައުމޫން ކޮންމެ ފަހަރަކު  ހުރި ކަމެއް. އަުޅގަ

 570ހޮޓަލަށް ޚަރަދުކުރާ ވާހަަކެއއް. ައޅުަގނޑުމެން ނުދަްއކަމޭ މިލިއަން ރުިފޔާ ހޮޓާ 1ސިންގަޕޫރަށް ބަލިެވގެން ވަަޑއިގެން 

ރާއްޖޭަގއި އޮތްހާ ލޯންޗުަތަކށް ޚަރަދުކޮށްގެން މި ޤަުއމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު، 

ކަމޭ. ނަޞްރީނާ ވެރިކަންކޮށްަފއި ހުރި މީހާ ގޮސް ސިންގަޕޫރުން ޑައިމަންުޑ ގަންނަ ވާހަކައެއް ައޅުަގނުޑމެން ނުދައް

 އިބްރާހީމް... 

 

 575  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަރަދޫ 

އި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެންމެ ނެންގެވީ ިނޒާމީ މައްސަަލިއގަ 

ގައި  0ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުްނ އެީއ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއ ކަމުގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 580އީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކަްށ ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ އިނާޔަތްތަާކ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ރަ 2110/0

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އަނބުރާ ގެންދަަވއިފިކަމުަގއި ވަނީ ވިދާުޅވެފަ. އެހެންވީމާ، 

ނޑައަޅަ ން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ އެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދެިވއްޖެކަމުަގއި ކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 585 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ޒަތްތެރި ރަީއސް، ަބސްފުޅެއް ވިދާުޅވަންދެން އަުޅަގނޑު އިނީ މަުޑކޮށްލަިއގެން. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވީ ދޭތެރެ ދޭެތރޭން މި ބިލު ގެނެސްގެން 
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 590ޑިޔަމަކަށް ބޭނުންކުރަންށޭ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަދަްއކާލަނީ ރައީސް ނަޝީދޭ ކިޔައިގެން ެއކި ގޮްތގޮތަށް މިތަން ސިޔާސީ ޕޯ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެހެންޏާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއކަމުަގއި ެއގޮތަށް އެހެން ނުކުރުމަްށ އަުޅގަ

ވެސް ެއކި ގޮްތގޮތަށް ނަސޭަހތްދެއްވާހެން، އަޅުަގނޑު ދުީށމު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައިބު ލީޑަުރ ރިޔާޟް ރަޝީދުކަމުަގއި 

ޔަްސ، އެ މަނިކުފާނު މި ތަނަށް ގެންނަވަިއގެން ެއ ހުށަހަޅުއްވާ ބިލަކީ ރަްއިޔތުންނަށް ފައިދާހުރި، އަދި ވި

ނޑުމެން ދެކޭނެ ކަމަށް. މިއަދު އެ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ގެންނަވާ ބިލު ކަމަށް އަޅުގަ

 595އަހަރުގެ ވާހަކަ. މިއަދު ހުންނެވި  1ރެއްގެ ވާަހކަ. މަނިކުފާނު ތެދުވެވަޑަިއގެން އެ ދެއްެކވީ ރިޔާސީ ދައު

ނޮވެމްަބރުގައި. ދައުރުން ބޭރުަގއި.  17ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުވާކުރަްއވާފައި ވަނީ 

ަޔ ޕާޓީގެ އަހަރޭ ކިަޔިއގެން ިކޔާއިުރ، މިއަދު ެވސް ތި 1ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދ އެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 

އަހަރު ހަމަނުކުރައްވަން ކަމަށް ފަހުން ވެްސ ވިދާުޅވަން. އެ ިމއަދު  1މެންބަރުން އެ ވިސްަނވަމުންަވޑަިއގަންނަވަނީ އެ 

އެ އިޢުތިރާްފވެަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަކީ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެްއވަިއ، ިމ ތަން މިއީ ސަކަރާތްޖަާހ 

 600ަކމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން އެީއ ހަމަގައިމު ެވސް މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ޒިންމާެއއް. ތަނަކަށް ނަހައްދަވަިއ، އެ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް މިތާ އުޅެންވީ ގޮތް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ކިޔައިެދއްވަުމން ވަޑަިއގަންނަާވއިރު، ެއ 

ނަމަވެސް ބިރުުފޅުނުގަނެ، މަނިކުފާނަށް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނަކީ މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީަޑރުކަމުގައި ވީ

ތި މަޤާމުގައި އިންނެވޭނެ ކަމަށް ބައްލަވައި، މަނިކުފާނުގެ ނަސޭހަތުގެ ބަސްފުޅު އެ ބޭފުޅާ އަށް ވެސް ވިދާޅުވުަމކީ 

 ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުަގއި ދެެކން. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 605 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންގޮޅީ އިތުރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ނެންގެީވ ޝުކު

ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގިއ 

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު  ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ިޢއްަޒތްތެރި

ނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް   610ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މުޠާލިޢާކުރައްވަމުްނގެންދަވާކަން ވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް ދެވޭނެ ނަސޭހަތަ ކަށް އޮންނާނީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ އެނގޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނުޑ އަބަދުވެސް އަުޅގަ

ތެރޭގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އުޅުްއވަމުން ގެންދަަވއޭ. އަދި ނުގެންދެވޭ ކަމަށް ވަްނޏާ އުޅުްއވަމުން ގެންދަވާށޭ. 

ނަޑއަޅާަފިއވޭ. އެހެންވީމާ، އަ  ނޑުތަކެއް ވެސް ކަ ޅުަގނޑަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ވާހަަކދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގެ މިންގަ

ހަވާލާދެވޭނީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެރޭަގއި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވީަމ 

 615އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް، އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ރީތި ފިލާވަޅެއް ލިބިގެންދާނެކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ 

 ޤަބޫލުކުރަން. 
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 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 620 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ އެ  މި ހުރި މަސައްކަތް. ނުނި ،11 ޖެންޑާ އައިޓަމުމިހާރު އަޅުގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރު މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  -11.1

މަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ ބަހުްސ ކުރިއަށް ގެންެދވުން. ނިާޒމީ މައްސަލަެއއްަގއި މަރަދޫ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިޞއްޙީ ިޚދު

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 625 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ަގނޑު ތަކުރާުރކޮށް މިދަންނަާވ ވާހަކަ އަކީ މަޖިލީހުގެ ަވުގތު ބޭކާރުކުރަން ފްރިވޯިލއަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅު 

 630ބިލުތައް މި ތަނަށް މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭށޭ. މިހާރު މަޖިލީހުން ދެންމެ އެ އަނބުރާ ގެންދިޔަ 

ނޑައެިޅެގން ޚިލާފު  121ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބިލެއް. މިތާނގައި އެބަ ހުންނަވާ ކައުންސެލް ވަނަ މާއްދާއާ ކަ

ޖެނެރަލެއް ވެސް. އެހެންކަަމށްވަންޏާ މަނިކުފާނު މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށްތޯ ރިޔާޟް ރަޝީދުމެން ކަހަލަ 

ބޭފުޅުން މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަނީ. ނޫނިއްޔާ ަވކި ކަހަލަ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިްލކުރަން، ޕާޓީެއއްގެ ސިޔާީސ 

މަކަށް ހައްދަވަންތޯ އެަބ ޖެހޭ ބައްލަވަން. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ޤާނޫނުއަސާީސާއ ޕޯޑިޔަ

ނަޑއެިޅގެން ތަޢާރުޟްވާ މާއްދާތައް އެކުެލިވގެންވާ ިބލުތަކެއް މިތާގައި ސަމާސާ އަށް، ކުިޅވަރަށް، ސިާޔސީ   635ކަ

ތެރި މަޖިލީހުގެ ވަގުުތ ނަގާލުމަްށ ޓަކަިއ ފުރުޞަތުދެިވގެނެްއ ޕޯޑިޔަމަކަށް މި ތަްނ ހެދުމަށް ޓަކަިއ، މި ިޢއްޒަތް

ނުވާނެ. ައޅުަގނޑު މި ދަްނނަވަނީ މުސްތަޤްބަލުަގއި ެވސް ރިޔާޟް ރަޝީދު މިހެްނ ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުަތއް އެީއ 

ނޑު ފަހަރެްއަގއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް ުހށަހެޅޭ ބިލުތަކެއްތޯ ބަލަން ެއބަ ޖެހޭ. މިއީ އެްއގޮތަކަށްެވސް އަުޅގަ

 ވެސް މިތާަގއި ދަންނަވާކަށް ެނތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު...

 640 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިްއޔާ، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

އަްށ ާވސިލްެވވިފަިއ މި ވަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު  11ށް އެޖެންޑާ ައއިަޓމު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑުމެންނަ
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ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ 

 645ޞިްއޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުެގ  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން މުަޙއްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވުަމށް. އެއީ ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ފެންވަރު އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން.  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ

ނޑު ސަބަބަކީ ކުީރގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، އަދި އެ މަނިކުފާނުެގ   650ރަނގަޅުކުރަން މި ޖެހޭ އެންމެ މައިގަ

. އަނބިކަނބަލުން ދައުލަތުގެ ަޚރަދުގައި އިރުއިުރކޮޅާ ސިންަގޕޫރަށް އަދި އެމެރިކާ ފަދަ ތަންތަނަށް އެބަ ވަަޑއިގަންަނވާ

މިއީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަގއި ވަަރށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވޭ ކަެމްއ. އެހެންކަމަށްވާއިުރގައި މިކަްނ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ވެސް 

މި ދައުލަތަށް އޮިބއޮންނަ މިންވަރަކަށް މި ކަންކަން ކުރެވޭޯތ، ެއ މަނިކުފާނު ެވސް މި ާރއްޖެ އިން ޚިދުމަެތއް ލިބޭެނ 

ނޑުެގ ހިތާމަ އަކީ ފެންވަރެްއގެ ތަނެއްތޯ އެ ައހަރު ވެރިކަންކުެރއްިވއިުރގަިއ  41ބަ ެޖހޭ މި ޚިދުމަތްތައް ހަދަން. އަޅުގަ

 655ވެސް އެ މަނިކުފާނަކަށް ވެްސ ޤާއިމެއް ނުކުރެވުނޭ އެ މަނިކުފާނާއި އެ މަނިކުފާނު އަނބިކަނބަލުން ޞިއްޙީ ފަރުާވ 

މިތާނގައި ތިއްަބވާ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް  ހޯދޭވަރުގެ ނިޒާމެްއ. މިއީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަކު 

ރައީސް ޔާމީން ވަަޑއިގެން ިގނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯއްަދވާ ވާހަކަ ާއއި މި ރާއްޖެ އަށް ބޮޑެތިބޮޑެތި، ޓައްޕުްނ 

ނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ އެ ގެންނަވާ  ޑޮލަރުްނ ޓައްޕުން ާއގުބޯޓުން ޑޮލަުރ ގެންނަ ވާހަކަ އެަބ ވިާދޅުވޭ. އަުޅގަ

ސަލާންޖަހާފައި މި ބުނަނީ މި ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގަިއ ކަފަކޮޅެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭށޭ. ބޭސް މަލަންކޮޅެްއ 

 660ދިޔައިމަ އެޅޭނެ މިންވަރު ެވސް ކޮށްދޭށޭ. އެކަން ނުކޮްށދެއްވާ ތިބެގެން ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ މި ދައްކަނީ. މިއީ 

 0އް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޤައުމުގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމު ހަލާކުވެ، ސުންނާފަތިވެާދއިރުަގއި ވެސް ެއްއވެސް ފިޔަަވޅެްއ 

ޅުވަީނ ވަރަށް މޮޅު އިޤްތިޞާދީ ނޭޅިގެން އެހެން މީހަކު މި ކަތިލަނީ. ބަޖެޓް ދެއްވަީނކީ ނޫން. މި ބޭފުޅުން ވިދާ

މާހިރަކު ހުންނަވާ ވާހަކަ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން އޭުރގެ ޞިއްޙީ ވަޒީރާ ުސވާލުކޮށްލީމަ ވިދާޅުވީ، ީކއްހޭ ކުރާނީ. 

 665މުސާރަދީފައި ބާކީ ނެތޭ ކަފަކޮޅެއް ގަންނަހާ ލާރި ވެސް. ރައީސް ޔާމީން ވިދާުޅިވއޭ ބަޖެޓް ދެއްވާނަމޭ. ތިމަންނަ 

ފަލުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަރިހަށް ދިަޔއިމަ ވިދާުޅިވއޭ މި އުޅެނީ ިމއަންނަ މަހުގެ މުސާރަ ދެވޭެނ ވަރަށް އު

ނޑުމެން  ގޮތެއް ވެސް ނެތިގެންނޭ. އެެހންކަމަށްވީއިުރގައި އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން، ިމ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ންނަހާ ޑޮލަރުތައް ވަންނަނީ ކޮންތާކަށްތޯ. ކީއްެވގެންތޯ އަްއޑު އަތޮުޅަގިއ ސުވާލުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ބޭރަށް ގެންގޮސް ގެ

ޑޮލަރަށް ލިބޭ ސްޕެއަރާޕޓް ނުގެނެިވގެން ދެތިންހަތަރު މަސް މި ދަނީ. މިއީ ސުވާލު  11އެހެރަ އެކްސްޭރ މެޝިންގަިއ 

 670 4ޝީދުގެ ދުވަްސވަރަކު ނޫން. ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ގައިމުެވސް އެތަކެތި ހަލާކުވީކީ އަްނނި، ނުވަތަ ރައީސް ނަ
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އަހަރުން އެޅުނު ހޮސްޕިޓަލްތައް ދަްއަކވާ! މާލޭަގއި މިހާރު ހުރި  41އަހަރުގެ ވާަހކަ ވަރަށް ބާަރށް ދައްކާނެ. 

ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލަކީ އިންޑިޔާ އިން އިންދިާރގާނދީގެ ވެރިކަމުަގއި އޭަނގެ މަންމަެގ ހަނދާނުގައި ރަޖީވްގާނދީ 

ސްޕިޓަެލއް. އެތަން ވީރާަނވެ، ހަލާކުިވއިުރގަިއ އެ ތަނަށް ސްޕެއަރޕާެޓއް ީކއްކުރަން، ދަވާދު ލާެނ ހައްދަވައިދިން ހޮ

ލާރިއެއް ވެސް މި ަދއުލަތުަގިއ އޮތް ކަމަކަްށ އަިދވެސް ުނޭވ. މިހާރުވެސް އިްނޑިޔާ ސަުރކާރުން އެކަން ކޮށްދެްއވާނެ 

ނޑު ިމ ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ ހަމަ ވާހަކަ ދައްކަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންކަމަށްވީއިުރގަ  675އި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައިގެން ކުިރޔަށް ގެންދަން އެބަ ޖެހެއޭ.  ތެދުފުޅެކޭ، މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބިލެކޭ. މި ބިލު ައޅުގަ

ށް މި ވެރިކަމުަގއި، މި ކީްއވެގެންތޯ. ެއއީ މި ރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިހާރު ދުވަހަކު ވެސް ނުދާހާ ދަށަ

މޮޅު އިޤްތިޞާދީ މާހިރުގެ ެވރިކަމުގައި ވަނީ ގޮްއސަ. ެއަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނުގނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ތަފާތު ފަހަރު މަތިން އޭރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އައިްސ ަވރަށް ތެދުވެރިކަމާިއ އަމާނާތްެތރިކަމާ އެުކ ކުރި ސުވާލަްށ 

 680ގެ ސަބަބުން. ެއޮގތަށް އެ ކަމަނާ ވިދާުޅވުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެްނބަރުން އެ ކަމަނާ ަނގަިއ ދިން ޖަވާބު

ހޫރާލީ. އެއްވެސް އިޚްލާޞްެތރިކަމެއް ހުރި ޕާޓީއަކުން ތެދުވެރިކަމާ އެކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރާ ސުވާލަށް 

ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ތަނަށް ރިޔާޟް ރަޝީދުމެން ފަދަ  ޖަވާބުދޭ ަވޒީރަކު ހޫރާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. މިއީ 

ބޭފުޅުން ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ބިލު ހުށަހަޅަނީ، އެއީ ތެދުފުޅެއް. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދޭ 

ޚަރަދުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ދައުލަތަށް އޮބިއޮންނަ ވަރަަކށް ، ޖެހޭ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް  ކުރަން އެބައިނާޔަތްތައް ކުޑަ 

 685 ނިޒާމުމިހާރު އޮތް ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން އެ  ،ޤާނޫނު މޫނު ދަނީ މި މިއަދު ރައީސް މައު ޖެހޭ. ކުރަން އެބަޤާއިމު

ނޑުމެން ވި ަކން އޮތީ މިހެން. އެހެންވީމާ، ވެސް މިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މީގެ ކުރިން އެބިއުްސކުރަްއވަމުން. މިއީ ައޅުގަ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާަލން. ފުންކޮށް ވިސްނާލަން.  ފެްނވަުރ އޮތް މިންވަރު  އްޙީ ޚިދުމަތުގެޞި އަުޅގަ

ކީްއވެގެންތޯ؟ ެއއީ ރާއްޖޭެގ، ޤައުމުގެ ވެރިންނަށް ތިބި މީހުންނަށް އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަފަކޮޅެއް ވެސް އެޅެން ނެތް 

ތް ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ެއ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ، ިޑސްޕިިރން ގުޅަެއއް ވެސް ކާލެވޭނެ ަވރު ނެ

ނޑު ދެއްިކ   690ނިޒާމުގައި މައްސަލަަތކެއް އެަބ ހުރި. އެހެންވެގެން، މި ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް، ކުރީ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ. ދެވަނަ ފަހަރު ވެސް މި ދަ ންނަވަނީ ހަމަ ވާހަކަތައް ެއކުލެވޭ ގޮތަށް، ޮކމިޓީ އަށް މައްސަލަ ދާން އަޅުގަ

އެހެން. އެކަމަުކ، ހިތާމަޔަީކ ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި އޮންނަ އަްޣލަބިއްޔަތު އޮންނަ ކޮމިޓީތަުކން ބިލަށް ހުށަހެޅޭ އެއްެވސް 

އިޞްލާޙަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި، ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ފާސްކުރަމުން މި ދަނީ. މިއިން ކޮންމެ 

އި މި އޮްނނަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަހިގޮތަކަށެއް ނޫން އެކުެލވިފައެއް. ޕީ.ޕީ.އެމުން ބޭނުންާވ ބިލެއް އަންނައިުރގަ

 695ބައެއް ކަހަލަ ތަޞަްއވުރެއް އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެކަށޭނަ، އިތުބާރު ހުރި 

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ބަިއވަރު. ކޮމިޓީ  ަކއި މިކުރުމަށް ޓަޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ިނޒާމެއް ާޤއިމު

ނޑުމެން ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާނަން. ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންގެ މަްއސަލަ  ނުކުރާ ކަމަްށ ތްރިޢާޔައަށް އަށް ވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ވަނީ ނެސް ހުށަހަޅަން. ެއކަން ޙުތައް ލިެޔގެން ގެނަށް ޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް އެ ިއޞްލާިވއްާޔ އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ައޅުގަ

 700 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަވގުތު މި ބިލަށް ހަމަވެފަިއވާކަުމގައި ދަންނަވަން. 

މި އަރުވަނީ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. ވަގުތު  އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 ސިކުންތު. 41މިނެޓާއި  1ބާކީ މި އޮތީ 

 705 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ެދްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަޅުއްވައިބިލު ހުށަ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި

ސްވެއްޖެ ބިލެއް. ބިލަކީ މިހާރު އަންނަން ލަ އަދާކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މިބޮޑަށް ޝުކުރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގައި ޞިްއީޙ  އަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 710ކުރުމަށް ފަރާތްފަރާތުން ެއ ކަންކަްނ  ،ރެވި ޓަކަިއ މި ދޭތެރެއިން އިޢުލާންކު ކުރުމަށް ރާމާތުމަރުކަޒުތައް މަ

 ދިއްދޫގައިދެން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން، ނުދާ ވާހަކަ. ދިވެސް އެ މަސައްކަތް ހިނަގމުންެވސް އަ  ދިަޔއިރުބިޑުކޮށްގެން

ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި  އެހެން އެްއެޗހިއި ދި ބޭސްމަލަމާރަށްަތއް ބޭހާ އަ  ހުރިއިރީަގއި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކަ 

ނޑުެގ ވާަހކަހުރި ނުޑ ަޤބޫލުކުރާ ސިޔާސަެތއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ްނ ބިުލގެ ސަބަބު ައކީ މި ހުރުން އެއީ އަުޅގަ

ބިެލްއ  އުއްމީދުކުރަން. ދާނެ ކަމަށްންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިިބގެންއްޙީ ޚިދުމަތް އޭގެ އެރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޞި

ނޑުމެން ހަދައި   715 ކުރަން ހުރި އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް އެ ބިލު ހަވާލުކުރުމުން، އެ ބިލު ތަންީފޛު ނިންމާފައިއަދި އަުޅގަ

 އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ބިލުގެ ކަންަތއްތައް ތަންީފޛު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. މި ހިސާބުން އެމް.ޑީ.އޭގެ ަވގުތު ހަމަވެފަިއވާކަުމަގއި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި

 720 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ލިސްޓުން، ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން ޢަރީފަށް.

 

 ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި ބިލު ބަލައިގަންނަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި `. ވަރަ

ނޑުމެން ވިސްނުމުެގ ބޭނުންުކރަމާ ހިންގަވާށޭ. އިންސާނީ  ނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ޝުކުރުވެިރކަމާއެުކަގއި. އަުޅގަ
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 725. އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުުމަގއި އެެދވޭ ފުރިހަމަ ގޮތުެގ ޠަބީޢަތަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތުކަމުގައި ޤަބޫުލކުރަމާ ހިންގަާވށޭ

މަތީން ބާރުލެވެނީ އެ ކަމަކީ ތިމާ އަށް ވެސް ފެންނަ ކަމަކަށް ވެގެންނޭ. މީހަކަށް ކަމެއް ފެންނާނީ ޤައުމުގެ ވަޔާިއ 

ޖެހޭ ވާޖިބުތަކެްއ އޮއި ހިނގަމުންދާ ގޮތްތަުކެގ މައްޗަށް ވިސްަނއި ފިކުރުުކރަމުންދަންޏާ. ޤައުމުގައި ތިމާ އަދާކުރަން

ވާކަން ހަނދާންކުރަންޏާ. ޤަުއމަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކީ ތިމާ އަށް ވެސް ލިބޭ ެގްއލުމެއްކަން ޤަބޫލުކުރެިވގެން. 

ހަމައެހެންމެ، ޤައުމަށް ލިބޭ ކޮންމެ ފައިދާ އަކީ ވެސް ތިމާ އަށް ލިބޭ ފައިދާއެއް ކަމުގައި ވެސް ޤަބޫލުކުރެިވގެން. 

 730ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެްނދެވުމުަގއި ދިވެހި ޖައްވަށް ނޭވާލާ ކޮންމެ އިންސާނެއް ޤައުމަށް ހެވާއި ލާބަ

އަދާކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތުގެ ހިއްސާއެއް އޮތްކަން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެވޭ 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، ެއއްެވސް  ވަރަށް ވުރެ ހޮސްޕިޓަލްތަާކއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތކުގެ ބަލިހާލު  މާ ބޮޑުކަން. އަުޅގަ

މީހެއްގެ މަރެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެކަން. ނަމަވެސް އެކަީށގެންވާ ފަރުވާ ލިބެންހުރި ނަމަ، ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވޭނޭ އެތައް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ މުޅި ދުނިޔެ އަ ށް މަޝްހޫރު ޓޫރިޒަމެއް އަޚުންނާއި އުޚްތުްނގެ ފުރާނަ ނެތިގެން އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

 735އޮތް މި ޤައުމުެގ ޞިއްޙީ ހާަލތު އޮންނަންޖެހޭނީ މި ފެންވަރުގަެއއް ނޫނޭ. ައޅުަގނުޑގެ ިހތް ޤަބޫލުކުރަނީ، މާީޒވެދިޔަ 

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ އަވައްޓެރި  ސަރުކާރުތަކުން އެކަީށގެންާވަވރަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އަޅާލެވިފަެއއް ނެތޭ. އަޅުގަ

ބޭސްފަރުވާ އަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާ؛ ެއއީ މުްއސަނދި މަހުޖަނުންގެ އެހީތެރިކަމުގައި ލިބޭ ފައިާސކަމުަގިއ  ޤައުމުތަކަށް

ވިޔަްސ، އާސަންދަިއގެ ތެރެިއން ހޭދަވާ ފައިސާއެއް ކަމުަގިއ ވިޔަސް އަދި ފަރުދީ ގޮތުން ހޭދަވާ ފައިސާއެއް ކަުމގަިއ 

ނޑުމެްނގެ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރަން. މި ބިލު ވިޔަސް މި ރާއްޖޭަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް އަޅު  ނުޑމެން އަޅުގަ ގަ

ނުޑ   740ޤާނޫނަކަށް ވެގެން، މި ބިލުގެ ފުރިހަމަ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާން ފެށީމާ އަޅުގަ

ކަްނ ޤަބޫލުކުރަނީ ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ ކަންތައްަތއް ސީދާ ާރސްތާ އިން ކުރިޔަށް ދާނެަކމުގެ ފުރިހަމަ ކަށަވަރު

ނޑު އެެދނީ އާ ރޯޝަނީކަމާއި އާ މުސްތަޤްބަލެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް އެބަ އޮތޭ. ދިެވހި ޤައުމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 745 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ާދއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޙުސަ ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 750އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލު މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  

ނޑު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ުޝކުރުދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ހުށަހަޅުއްވައި ެދްއވާފަިއވާތީ ަސރުކާރަށް އަުޅގަ
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މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމުގައި މިއަދުގެ މި މަރުޙަލާގައި ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރީގެ ރައީސުންނާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑު ކުްށެވރިކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނަވން. ޚާއްޞަކޮށް ކުރީގެ ރަން  އެ ދެްއކި ވާހަކަަތއް ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް އަުޅގަ

އަހަރުގެ ބާނީ އަްލއުްސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަބުރުފުާޅ ބެހޭ ގޮތުން އެ ދެއްެކވި  41

 755މަރުޙަލާއެްއގައި ިޞއްޙީ ނިޒާުމގެ ބިލާ  ވާހަކަތަކާ އަދި އެ މަނިކުފާާނ ބެހޭ ގޮތުން އެ ދެްއކި ދޮގު ވާހަކަތަަކކީ މިފަދަ

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްަކވަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެްއގައި ދެްއކެވި ވާހަކަެއއްކަްނ 

ޙީ ދާއިާރ ވެސް އަޅުަގނޑު މި ފުރުަޞތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ަހމައެއާެއީކގައި ސަުރކާރުގެ ފަާރތުން މިއަދު ޞިއް

ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި މި ކުަރްއވަމުންގެންދަވާ މަަސއްކަތަށް އަޅުަގނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. މި 

ނޑު ފައިދާތަކާއި އެ ހުރިހާ އެްއޗެްއ  ނޑު މަޤްޞަދުތަކާއި މި ބިލުން ލިބިގެންދާނެ މައިގަ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ބަޔާންކުރެިވގެން، ިދވެހިރާއް  760ޭޖގެ ޞިއްޙީ ިނޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށް ެވސް އަުޅގަ

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދުގެ މި މަރުޙަލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ނިާޒމުގެ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑުމެްނގެ މާޒީަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ިނޒާމު އޮްތގޮތުގެ މަްއޗަށް ބަލައިލުމަކީ  ބަހުސްކޮށްލަން ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. އެގޮތުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމުގެ ާހލަތަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ވަރަށް ޮބޑު  ފަޚްރުވެރިވާންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ބަެއއް ިދވެހި ބަޠަލުންެގ ފަރާތުން މިއަދު މި ޤައުމަްށ އަިއއްަސ އޮތް

 765އަހަރުގެ ބާނީ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އެ މަނިކުފާނުެގ  41ކާމިޔާބީެއއް ކަމުގައި ފާހަގަޮކށް، ރަން 

އަހަރުދުވަހުަގއި މުިޅ ދުނިޔެ ސިއްުސވާލި ފަދަ، ސައުތު އޭިޝއާ ނުވަތަ އޭިޝއާ ބައްުރގައި އެންމެ ކާމިޔާބު  41ރަން 

ކޮށްެދއްވާަފއި އޮތް ަޤއުމަކީ މި ދިވެހިރާއްޖެކަމުަގއި ދެިކ، ެއކަމަށް ޓަކައި ފަޚްުރވެރިާވ ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ާޤއިމު

މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އެ މަނިކުފާނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. 

ލުގަިއ މި ދިވެހިން ނުލާހިކު ހިތްދަތި މަންޒަރުތަކެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕެނަޑޯލް ގުަޅއެއްހާ މިންވަރު ވެސް ނުލިބި އޮތް ހާ

 770ދިވެހިން ތަޙައްމަލުކުރަމުންދިޔައިރު ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ސަލާމަތްކޮށް، ދިވެހިންނަކީ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ލިބިގެންާވ 

ވާ ޖީލެއް އުފައްަދއި، ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ވެްކސިންެގ ނިޒާމަކުން، ދިވެހިން ނުަރްއކާތެރި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކުެރވިގެން 

އެ ޖީލު މިއަދު ދުޅަހެޔޮ ޞިްއޙަތެއްަގއި މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވަކާލާތުކުރަމުންދާީތ އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ޓަަކިއ 

ރައީސް މައުމޫނަށް ފަޚްރުވެރިވަން. އާދެ! އެްއވެސް ޝައްެކއްނެތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައި ތިއްަބވާ 

ޒާތާ ބެހި، މިފަދަ ކަންކަމުަގއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް މި މަޖިލިސް ބޭނުންކޮށްގެން އެފަދަ މެންބަރުން ބޭފުޅުންގެ 

 775ދައްކަާވކަމީ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޒަމާނުއްުސރެ އޮންނަ ޒާތީ ކަންކަުމެގ 

ނޑުމެން ތެރެއިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް. ސޯޝަ ލް މީިޑާއގައި ޙަޤީޤާތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަެދއްކުން މިއަދު އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ ކުށްވެރިކުރަން. މިަފދަ ކަންތައްތަކުން އެ ބޭފުޅުްނ އަބަދު، ތާއަބަދު ޒާތީ ކަންތައްތައް އިސްކުަރއްަވިއގެން 

ހިރާއްޖެ ނުދެކޭހާ ފަދަ ބޮޑެތި ހިތްދަތި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި ޒާތީ ަކންކަން ގެންގުޅުުމގެ ނަތީޖާއަަކށް މި ވަނީ ދިވެ
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ނޑުމެން ދެކެމުން މި ދަނީ. ކޮންމެ ޤާނޫނެއްަގއި ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހުންނަ މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން  ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

 780ވަނީ މި ޤައުމު ޒާތީ ކަންތައްަތކެއް ަލއިގެްނ، އެ ބޭފުޅެްއގެ ކަންަތއްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުހެދުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް މި 

ނޑު،  ނުކަތާވަުރގެ ބޮޑެތި ޤާނޫނުަތކެއް ިދވެހިންނަށް ކުރިމަތިެވފައި އޮތުން. އެހެންވީމާ، ިމކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މި ދައްކާ ވާހަކަަތކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން. މި 

ހާލަތެްއގައި ިދވެހި ޤައުމަށް ލޯތްބާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި، ިދވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭފުޅުންނަކީ އެްއވެސް 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޮގވާލަން. ހިތައްއެރިހާ އެްއެޗއް މިތާނގައި  ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ ބައެްއ ނޫންކަން އަޅުގަ

 785 ފަދަ ވާހަކަެއއް ދެްއކުމަކަށް ވެްސ މި ބޭފުޅުންނެއް މިއަދު... ގޮވަމުން އެ ބޭފުޅުން ހިތަށްެއރި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކޮންމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މައްޗަންޮގޅީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް. ދީއަޙްމަދުދީ މާރިޔާ މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު

 790 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު އެ ދެކެވެމުންދާ ވާަހކަ ާއއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަުކގެ ބިލުގެ ވާހަަކއާ ހުރި ގުޅުެމްއ 

 795 ްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ އޮޅުންފިުލވާލަން. ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަވާބެްއ  ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ަވކި ނުކުތާެއއް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ނެތުމާ، ުސވާލަކަށް އަުޅގަ

އިގަެނވޭކަށް ނެތް. ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތުމާ އެކު، އެއީ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުްނ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުަގއި ބަލަ

ނޑު ަދންނަވައިލާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރުވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ނުކުާތއެއް.   800އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއި  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި ބަހުސްކުރެްއވުމުަގއި ެއ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ބަހުސްކުރެްއވުން ކަ

ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މި އޮން

 ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

 805 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ
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ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު މިފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޞިއްޙީ ނިޒާމާ ބެހޭ

ނޑު ދެކެން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1071އަދި މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

ހުރި ރިޕޯޓުތަކާ  ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކާމިޔާބު ގޮުތަގއި މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގަތް. ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ިއން ނެރެފައި 2111

އެްއޗެހި ބަލައިލީމަ އެނގޭެނ ކާމިޔާބު ލީޑަެރއްެގ ފަހަތުގައި ކާމިޔާބު ިޞއްޙީ ނިޒާމެއް، ިދވެހި ެވއްެޓއް 

 810ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެން މި ޞިްއޙީ ނިޒާމު ކުރިމަތިލީ ބޮޑު  2111ޤާއިމުެވގެންދިޔަކަން. އެްއވެްސ ޝައްެކއްނެތް. 

ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގަިއ ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަންތައް ހަދަިއ، ޞިއްޙީ ިނޒާމުެގ ތެރޭަގއި އަނދަވަެޅއްެގ ތެރެއަށް. ރަީއސް 

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ފަންނާނީ ޢިލްމުވެރިން އެ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ގެއްިލ، ވީުނވީެއްއ ނޭނގި، މިއަދު ެވސް މި 

 41މުންދިޔަ ޕަބްލިކު ހެލްތު ވޯކަރުންނާއި ޤައުމު ސުވާލު އެބަ އުެފއްދޭ، ކޮބައިތޯ އެ ނިޒާމުގެ ތެޭރަގއި މަސައްކަްތކުރަ

އަހަރު ދުވަސްތެޭރގަިއ ޓްރެިއންކޮށްފައި ތިބި، އެކަމަށް މުޅި ރާއްޖެ ބިނާކޮށްފަިއ ތިބި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިްނ 

ނޑުމެން ދެކުނިން. އެއީ މިއަދު މުޅި ޤައުމު އެކަމަށް ޓަކަިއ   815ވީނުީވއެއް ނޭނގި ގެއްިލގެްނދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ރަީއސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި މުޅި ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ޝޮެކއް ިދން  2111މަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހިތާ

ކަހަލަ ކަމެއް ހެލްތު ކޯފަރޭޝަންތައް ހަދަިއގެން ޮޑކްަޓރުންނާއި ނަރުހުން، އަދި ަހމައެއާެއީކގައި ޕަބްިލކު ހެލްތު 

ސަަބބުން ބޮޑެތި، ނުކަާތވަރުގެ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް ުމިޅ ސިސްޓަމަށް އެ ުދވަސްވަުރގައި އެޅި ިފޔަވަުޅގެ 

ސިސްޓަމަށް އަރައިގެންދިަޔ. އޭގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމަށް އެތެރެކުރެވުނު ޑޮކްޓަުރންގެ ސެޓްފިކެޓުތައް ނެތި، 

 820ބި ޑޮކްޓަރުްނކަން ޑޮކްޓަރުންނަކީ ބޭރު ޤައުމުތަުކގައި ކަްއކާއިްނގެ ގޮުތަގއި ިތއްބަވާަފއި މި ޤައުމަށް ގެެނސްފައި ތި

ަވނަ އަހަރު އެ ޑޮކްޓަރުްނެގ ސެޓްފިކެޓްތައް ވެރިަފއިކުުރމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ީވ، ހަމަ  2112ފާހަގަެވގެންދިޔަ. 

ތާކުންތާކުނުޖެހޭ، އެމް.ީޑ.ޕީެގ އެކްިޓވިސްޓުންނަށް ަފއިާސ ލިބޭ ގޮތަްށ މުޅި ނިޒާމު ބައްޓަންެވގެންދިޔަކަން. ޭއެގ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2111އަުދ ޞިއްޙީ ނިޒާމު މިހާލަތަށް ދަށްވެގެންދިޔަ ސަބަަބކީ އަކަށް މި އޮތީ، މިނަތީޖާ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމެގ ޒިންމާދާރު ކުޑަ ގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ބައްޓަންވެގެްނދިޔަކަމުގެ ނަތީޖާ މިއަދު މި 

 825ފައި ދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ދެކެނީ. އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންނުކުެރިވގެން އިްސތިއުފާދީ

 ތެރޭގައި އެތަެކއް ބިލިއަން ުރފިޔާ ދަރަނީގެ ގޮުތގައި މުޅި ސިސްޓަމުގެ ތެރޭަގއި ހުރިކަްނ ފާހަގަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ާދއިރާ

 830 އަށް. هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިޞްއޙީ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުަށހަޅާފައި މި ާވ ބިލާ ގުޅޭ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި ދިޔަީއ މިތާނގަިއ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތުން ބަހުސްކޮށްލަން ބަާލިއރު އަުޅގަ

 835ގޮތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްީޙ ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން 

ދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދިޔަ މަންޒަރު. ދާދި ދެންމެއަކު މިތާނގައި ވާހަކަދެްއކެވި މަރަ

ނޑު އިނީ ހަމަ  އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ވާހަަކފުޅުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ދާއިރާގެ ވާހަކަދެްއކެީވމަ އަޅުގަ

ހައިރާންވެފަ. ވިލިނގިލީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން އެވިދާުޅިވ ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑުމެންނަކީ. އޭގެތެޭރަގިއ ޞިއްޙީ ދާއި ރާ ތަރައްީޤވެ ުކރިއަރަމުން އައި މަންޒަރު އަިމއްލަ ލޮލުން ދުށް މީހުން އަޅުގަ

 840ވަނަ ައހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް އައި ރަީއސް އަްލއުސްތާުޛ  1071މަސައްކަތްކުރި މީހުން އަުޅަގނޑުމެންނަކީ. 

ނޑުމެން މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހަާވލުވެަވޑަިއގެންނެ ިވއިރު މި ާރްއޖޭގެ ޞިއްީޙ ހާލަތު އޮތީ ޮކންގޮތަކަށްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭުރ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުަގއި ދިރިއުޅުނު މީހުން މީ. މަދު އަތޮޅެްއގެ އަތޮޅު އޮފީހުެގ  ދުށީމު. އަޅުގަ

. އެ ނޫނީ ދެން ޞިއްޙީ، ފެންޑާމަތީގައި ހުންނާނެ ހެލްތު ސެންޓަރޭ ކިޔާ ތަނެއް. އެތާނގައި ހުންނާނެ ހެލްތުވޯކަރެއް 

މާ ގިނަ؛ ނޫނީ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލޭ ކިޔާތަނެއް. ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭނެ މާ ގިނަ ޑޮކްަޓރުންތަކެއް ނެތް. ޓެސްޓެްއ 

 845ހަދަން ދާންޖެހިއްޖެއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ތިބެންޖެހެނީ ހަދާނެ ގޮތް ބޮޑުވެފަ. އެ ހެދޭނެ ގޮތެއް މި ރާއްޖެއަކު ނެތް. 

ނެްއަގއި ާރއްޖޭގެ ރަށްތަުކގެ، އަތޮޅުަތކުަގއި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ުކރިއަރަމުން އަިއ މަންޒަރު އެހެން އޮތް ތަ

އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމު. ހެލްތު ޕޯސްޓުތައް ހެދި، ިޞއްީޙ މަރުކަޒުތައް އުފެދި، އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލްތައް އުފެދި، 

ޑޮކްޓަރުންނާއި ަނރުހުންނާއި ފަންނީ އެތައް  ސަރަހައްދީ ހަސްފަތާލުތައް ހެދި، އެ ތަންތަނަށް އެކަީށގެްނވާ ވަރަށް

މުވަްއޒަފުންތަކެއް ލަިއގެން އެ ތަންތާނގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީވެ ފުޅާވަމުން ައއި ގޮތް ލޮލުން ދުށް މީހުންގެ 

ނޑުމެން ފަޚްރުވެރިވަމޭ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މާޒީަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާ  850މުަގިއ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

އަލްއުސްާތޛު މައުމޫން ޢަބްުދލްޤައްޔޫމް ހުންނަަވއިގެން ިމ ދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރަްއވަމުްނ ގެންދެިވ ގޮާތ ދޭތެރޭަގއި. 

ވަނަ އަހަރަްށ އަިއއިރު މި ރާއްޭޖގެ އަޮތޅުތަކުަގއި ތިެބގެން ޞިއްީޙ  2111މިފެންވަރަށް ތަރައްޤީވަމުން އައިސް 

ބެން އޮތްކަމާ ދޭތެރޭަގއި ީމގެތެރެއިން އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ދެބަސްވެަވޑައިުނގަންނަވާނެ. ޚިދުމަތް އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް ލި

ވަނަ އަހަާރ  1071އޭގެ ނަތީޖާ ދަންނަވައިލާނަން. މީގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ 

 855ގަިއ އެ 1071އަހަރު. އެެހންނަމަވެސް  32 ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަިއއިުރ ދިވެހިންގެ ާއއްމު ެއވްރެުޖ އުމުރަކީ

ނޑަކަށް  ވަަނ  2111ގައި ިދވެހިންގެ ެއވްރެޖު ުއމުރު އުޅެނީ. 71، 72މަނިކުފާނު ވަިކވެަވޑަިއގެންނެިވއިރު ގާްތގަ

ކަނި އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިުރ. މިހިރީ ހޯދި ކުރިއެރުން. ޅަފަތުގަިއ ވިހާފައި، ޅަފަތުަގއި މަރުވާ ކުދިންގެ އަދަދު ހަމައެ

ނޑު  އަދަދަށް ވިސްނާލީމަ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ޞިއްޙީ ާދިއރާ ތަރައްޤީވެ، ކުރިއަރަމުްނ އައި މަންޒަރު. މާބަ

ނޑަްށ  2111އަންހެނުން މަރުވަމުންދިޔަ ައދަދާއި  ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަިއއިރު އެ އަދަދު މަދުވެގެންދިޔަ މިްނގަ
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 860ޞިއްޙީ ާދއިރާ ައށް އައި ކުިރއެރުން. މީހުން ތަންތާނގައި ޒިންމާދާރުކަމާ  ބައްލަަވއިލެްއވީމަ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

އެީކގައި ވާހަކަދައްާކއިރު ޙަީޤޤަތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެތިބެ ާވހަކަދެއްކީމަ ރައްޔިތުންނަށް ަކންކަން އޮޅުންފިލާނީ. މިއަދު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެްއ މިތަނަށް ވަދެވަަޑިއގެން ތިްއބަވަިއގެން ރަްއޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ގޮތަށް، 

އޮޅުަވއިލާ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކީމަ އެއީ އަދި ރައްޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި މިތާނަގިއ ވަކާލާތުކުެރވެނީ ކަމަކަްށ 

 2111އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަށް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހަމަ އެއާއެީކގަިއ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ 

 865ވަނަ އަހަރު މި ރާއްޖޭގައި ުއފެދުނު ވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ދާއިާރ ހަލާކުވެގެންދިޔަ މަންޒަރު 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމޭ. ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ އެްއެވސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތް، ެއ ދާއިރާ ައކީ ކޮންކަހަަލ 

ޔަކު އެ ދާއިރާގެ އެންމެ އިސް މީހުންެގ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސައިގެްނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ ތަނެއްކަން ނުދަންނަ ބަ

ނޑުމެން ދުށީމު. ދާއިރާ ހަލާކުވެ، އިމާރާތްަތއް ރޫޅި،  މަސައްކަތްކުރަންފެށީމަ އެ ދާއިރާ އަށް ެވގެންދިޔަ ގޮތް ައޅުގަ

ޭވ މުޢާމަލާތްތައް ގޯސްވެގެން ބާވެ، އަދި އެތާނަގއި ހުރި މެޝިންތައް ހަލާކުވެ، އެތާނގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުންނާ ކުރެ

 870ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރުްނ ތަން ދޫކޮށްލާފައި ގޮްސ، ިމ ހިސާބަށް ގޮްސ ައޅުަގނޑުެމންނަށް އަތޮޅުތަކުން ލިބެން 

ހުރި ޚިދުމަތްތައް އެްއކޮށް ެނތިގެންދިޔަ. މިއަދު އެ ވިދާޅުަވނީ ބޭސްމަލަންކޮޅެއް ނެތޭ. ިވދާޅުވާއިުރ، ައޅުަގނޑުމެން 

ލަ ލޮލުން ދުށީމޭ. އަޅުަގނޑު މީ ހައްދުންމަތީ މީހެއް. ހައްދުންމަތީ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއް

އަތޮޅުތަުކގައި ހުރި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން ެއންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ދެވެން ހުރި އެއް ތަން 

ތުވެދިޔަ ާތނގަިއ، ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި އެ ތަން ނިމިގެންދިޔައިރު. ެއހެންނަމަވެސް ވޭ 2111

 875ބަގުރޫޓްެވގެންދިޔަ މިްނވަރަީކ ތަނެއް ކަފަިއގެންދިަޔއިމަ އެ ތަނަށް އެ މީހާ ގޮަވިއގެންދިޔައިމަ އަޅާލައިެނ 

ތާނގައި މި ތިއްބެިވ ބޭސްމަލަންކޮޅެއް އެ ހޮސްޕިަޓލުން ލިބޭކަށް ނެތް. މީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިކަން ދަންނަވާނެ ހަމަ މި

ޢިއްޒަތްތެރި އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް. އެކަން ޤަބޫލުފުޅު ވެސް ުކރައްވާނެ. ދެން މިއަދު މި 

ތަނަށް ތެދުވެވަަޑިއގެން، ތިަމންނަމެންގެ ވެރިކަުމގައި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެުރވީމޭ ވިދާުޅިވއަކަްސ 

އް އެކަމެްއ ޤަބޫލެއް ނުކުަރްއވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑުެމން ޕީ.ޕީ.އެމުން މި ވެރިކަާމ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނެ

 880ހަވާލުެވގެން ވީ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއަރުަވއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ެކއް ކުަރއްވާފަ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާތޯ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަްނ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ަވރަށް ގިނަގުނަ މަަސއްކަތްތަ

ލޯންޗު ނުދުެވ، ހަލާުކވެފަ. ީކްއެވގެންތޯ؟ މަރާމާތުނުކުރެވިފަ.  37ނިމިގެންދިޔައިރު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އަޮތޅުތަުކގެ 

ވެގެން. ނޫނީ އަތޮޅުތަކުގެ ޞިއްޙީ އެ ކަންކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހުން ނެތިގެން. ނޫނިއްޔާ ކުރަން ބޭނުންނު

 27ލޯްނޗުގެ ތެެރއިން މިހާރު  37ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލަން ބޭނުންެވގެން. ެއކަމަކު މި ވީ މަދު ުދވަސްޮކޅުގެ ތެޭރަގއި 

 885ެއމްބިޔުލާންސް އެބަ ޚިދުމަތް  131އެމްބިޔުލާންސް އޮްތ ހަލާކުވެފަ. މިއަދު  104ލޯންޗު ނެރެގެން އެބަ ދުއްވާ. 

ދޭ. މީ މި ވޭތުެވެގންދިޔަ ދުވަސްޮކޅުގެ ތެޭރަގިއ ކުރި ކަންތަުކގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދެން މި ވިދާުޅވަނީ ދެމުންގެން
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ރުިފޔާ އަްށ،  17. މި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުަރއްވާެނ، ޔާމީނަކީ އިކޮނޮމިްސޓެކޭ ިކޔަިއގެން އެބަ ވާަހކަދައްަކއޭهللا ޢަބްދު

ރުފިޔާ އަށް ލިބެމުން  12ލާރި އަްށ،  11ރުފިޔާ  12ސޭހަކަމާއެީކަގއި ރުފިޔާ އަށް ލިބެންހުރި ޑޮލަރު؛ މިއަދު ފަ 11

އެ ދަނީ. އެއީ އިޤްތިޞާދީ މާހިރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރަކމަށް އައިސް މި ވީ މަދު ދުވަސްޮކޅުގެ ތެޭރގައި ދެްއކެިވ 

 890ކެިރގެން މި އުޅެނީ ކީްއެވގެން ނަތީޖާގެ ސަބަބުންނޭ އެކަން އެ ވީ. ޙަޤީޤަތްތަކުެގ މައްޗަްށ ބުރަވެ ވާަހކަދައްކަން ނު 

ނުޑގެ ހިތަށްއަާރ. އޭރުން އަސްލު ރަްއޔިތުްނނަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮްށ  ބާވައޭ އަުޅގަ

ޔާމީންގެ ވެިރކަމެްއގައި ިދވެހި هللا ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެރިކަމެްއަގއި، ޢަބްދު

ންނަށް އުާފވެރި ދިރިުއޅުމެއް ހޯދައިދޭނަމޭ. ެއއީ ިޞއްޙީ ދާއިރާ ކަމަށް ިވޔަސް، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ކަމަްށ ރައްޔިތު

ވިޔަްސ، އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަސް، ޢުމްރާނީ ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަސް، ތައުލީމީ ދާއިރާ ކަމަށް ވިޔަސް. އެ 

 895ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން އެ هللا ްބދުމަސައްކަތަިއގެން ައވަދިނެިތ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ

ނޑުމެން، ޕީ.ޕީ.އެމުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މިނިވަންކަމާ އެކީަގއި، އަމާންކަމާ  ގެންދަވަނީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސާބިތުެވ އެީކގަިއ، ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ބަޔަކަށް ހަދަން. އެ މަސައްކަުތގައި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

ދެމިތިބޭނަން. އެމް.ޑީ.ޕީން ިކތަންމެ އުނދަގުލެއް ކުރިޔަްސ، ކިތަންމެ ޖެއްސުެމއް ކުިރޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ފަހަށް 

ވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލިސް ނިމިގެންދިޔައިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެްނވީމާ،  17ނުޖެހޭނެކަން 

ނޑުމެން މާ ބޮޑަށް މިތިބީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ނިޒާމުެގ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި މިއަދު އަ  900ުޅގަ

 އެއް ޕާީޓއަކުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދި ޕާޓީ އަކީ ޕީ.ޕީ.އެމް. އެހެންވީމާ، ޮކން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ގަޮލޅު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . މިހާރު އަުޅގަ

 905 އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް.

 

 މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ޖިލީހަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން، ޞިއްޙީ ޚިުދމަތްތަކުގެ ބިލު މަ

ނޑު ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި   910އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީއޭ އަޅުގަ

. އެްއވެސް ހާެލއްަގއި އަުޅަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ިމ މަޖިލިސް ތެރެއަށް ކުރީެގ ކުރަންވީ މަަސއްކަތްތަަކކީ

ރައީސުންނާ ބެހޭ މައްސަލަތަްއ ވައްަދއިގެން އެކަކު ަރއީސް ނަޝީދަށް އެއްޗެހި ގޮވާަފއި، އަނެނަކު ރައީސް މައުމޫނަށް 

ނޑުމެްނގެ މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭނެ އެްއޗެގި ޮގވާފައި، އަނެނަކު ރައީސް ވަޙީދަށް އެްއޗެހި ޮގަވއިގެން އަޅު  ގަ
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ނޑުމެން މިދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރު،  ވަަރކަށް އަހަރު ތެރޭގައި މި ަޤއުމުަގއި ާވވަރަށް ސިޔާސީ  7ކަމަކަށް. އަުޅގަ

 915ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގަިއދިޔަ ގޮތް އެްއވެސް ިދވެިހ  17ކަންކަން ކުެރވިއްޖެ. މިދިަޔ 

ނޑު ރައް ޔިތަކަށް އޮިޅަވޑައިުނގަްނނަވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަ

ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާފައި ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްނ  17ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

ނޑު ޤަބޫލު ކުރަނީ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު މިފަދަ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކަަކއިގެްނ އައިސްތިބި ބަެއއް ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރިޔަށް ދިޔުމަީކ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރެއްގެ ަމއްޗަށް ވެްސ 

 920ވި ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ދެންމެގަިއ މިތާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެ 

ނުޑމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ  ވަނަ އަހަރު އޮތް ހާލަތާ  1071ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން، އަުޅގަ

ބަލާފައި ރައީްސ މައުމޫން ެވރިކަމަށް ަވޑަިއގެންނެިވއިރު ޮއތީ ވަރަށް ވެސް މަީތ ދަރަޖަައކަށް ގެްނގޮސްެދއްވާފަ. އެއީ 

ނޑުމެންެގ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ އާިއ ޙަ ޤީޤަތް. ހަމައެއާއެީކގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ ާއއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ދާއިާރއާ، މި ހުރިހާ ދިމަދިމާލުން 

 925މެން ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭެނ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއެރުންތައް ލިބެމުންދިޔައިރު ައޅުަގނޑު

އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިޞްއޙީ ދާއިރާ އޮތީ އަޅުަގނުޑމެން އުއްމީދުކުރާ ހިސާބުަގއި ނޫންކަން. އަދި އެކަން 

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މީގެ ުދަވސްކޮޅެްއ ކުރިން ަޝކީލާ ެއ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް، އެކަންކަްނ ބަދަލުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ތަނުގައި ހަެއއްކަ މަސްުދަވސް އިންނަަވއިގެން ރަނގަުޅކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. އަިދ މިއަދު އެ ތަނަށް ނާޒިމް 

ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ނާޒިމަށް ވެސް ފަސޭހައިން ކުެރވޭނެ ަކމެއް ނޫން. ހަމަ އެހެން ބޭފުޅަކު ަވޑަިއގެންނެިވޔަސް ެއ 

ނުޑ  ބޭފުޅަކަށް ވެސް ރަނގަުޅކުރެޭވނެ ކަމެއް  930ނޫން. އެއަށް ވުރެ މާ ސީރިއަސް، މާ ބޮޑު ކަމެއް. އިހަކަށްދުވަހު އަުޅގަ

ނޑު ެވްސ ނިސްބަތްވާ ރަށަށް ގޮސްލާފަ. ފައި ބިނދިގެން ދިަޔއިމަ  މި އައީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސގެ ރަށަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޕްލާސްޓަރުއަޅަިއ ނިންމާފައި މާލެ އައިސް ޗެުކކުރިއިުރ ދެ ފައި ދެވަރަށް. މީ ސީރި ައސް ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ  ގަިއގައި ިބއްސެއް ޖަހާލީމަ ގޮސް ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް ނުދެއްިކގެން މާލޭގައި އުޅެންޖެހޭ ހާލު އަޅުގަ

މީހަކަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެ މާލޭގައި ުއޅޭ މީހަކަށް ވެއްޖެްއޔާ. ރަށެއްަގއި އަންހެނަކު ބަލިވެގެްނގޮސް އަންހެނުންެގ 

 935ބެހޭ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަންދާއިރު ެއކަހަލަ ޑޮކްޓަަރކާ ބައްދަލުނުވީމަ އެއީ ސީިރއަސް މައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ.  ބަލިތަކާ

ނޑުމެންގެ ރަށެްއަގއި ދިރިުއޅޭ މީހަކު ފައި ބިނދިގެން ގޮްސ  އެ ވާހަކަތަކަީކ ކަންބޮުޑވުން ހުރި މައްސަލަތަކެއް. އަުޅގަ

ންނަ މީހާ އަްށ އެަކން ނޭނގުނީމަ، ެއކަމުެގ އިުހސާސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ޑޮކްޓަރަށް ަދއްކާލަން ދިަޔއިަމ އެތާ އި

މީހާ އަށް ކުރެވޭވަރާ ގާތަށް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަނގަުޅކުރާ ވާހަަކ 

ޔާމީްނ هللا އަދު ައދި ރައީސް ޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާކޮްށ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން، މި

 940ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެސް މިަކން ކުއްލިއަކަށް ރަނގަޅެްއ ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހަށް ވެސް މިކަން 
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ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮށްެދވެން އޮތްހާ ވެސް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ާވނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެްޓ 

ނޑުމެން އެންމެން ހާެވސް ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ދިނުން. ފާސްކުރާއިރު ވީ އަޅުގަ

އެކި ދިމަދިމާލުން، އެކި ރަށްރަށުން އައިސް ޖަމާވަނީ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް. އެ ތަުނގެ ހާލަތު އެ ތަނަށް ވަންނަ ކޮންމެ 

މަސް ފަހުން ނެގިފައި އެބަ  2ެއއް ނަގަން މީހަކު އުޅެންޖެހޭ ހާލު. މީހަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނާނެ. އެމް.އާރް.އައި 

 945ހުރި އެމް.އާރް.ައއި އެޕޮއިންްޓމަންޓް ހަދައިގެން. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެ ތަނަށް އެކި ކަހަލަ ޓްރީމަންޓުތަކަށް ދާ މީހުން 

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން މަސް ފަހުން ޓްރީޓްމަންޓަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހިގެން އެބަ ދޭ.  2އެއް މަސް، 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ބޭނުންވަނީ ފައިސާ. ބަނދަރު ބާއްވާފައި ެވސް  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ާއސަންދަ މިއަދު ދިމާވެފައި މި ވާ ަމއް  ނޑުމެން މިއަުދ އަުޅގަ ސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ނާންނާެނ. އަދި އަުޅގަ

 950ތަޢާރުފުކޮށްގެން، ހުސްނުވާ އާންސަންދަ ތަޢާރުފުކޮށްގެން މި ދާ ބައިވަރު ފައިސާތައް، ބޭކާރުވެގެންދާ ޚަރަދުތައް 

ފަށުގައި ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ލިބެން ހުރި ކަމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް އަތްފޯރާ

ނޑު ޤަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި އޭގެ ސަބަބުން ދަޢުލަތަށް ވެސް ލިބިގެންދާ ފަިއދާތައް އިތުުރވާނެ. މި ވާހަަކ  ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ބަ އިވަރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ރައްިޔތަކު ވެސް ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

މައްސަލަތައް އެބަ ހުރިކަން. މި ކަންކަން ޙައްލުކުރަންޖެހޭކަން. މި ކަންކަމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާކަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑަައޅާފައި ހުރި ފައިސާ މަދުކޮށްފައި ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޞިއްީޙ  ނުޑމެން ކަ  955އެހެން ކަންކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ެދކެން.  ދާއިރާގެ މައްސަލަަތއް ޙައްުލކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކޮުޅ  ނުޑ ހަމަ މި ބިލު ބަލައިގަންނަން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ އެހެންކަމަށްވުމާެއކީ އަުޅގަ

 ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 960  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

 965ށަހެޅިފައި މި އޮތް ޞިއްޙީ ިޚދުމަތްދިނުމުގެ ބިލަކީ މިހާރު . އާެދ، މިހާރު ހު الم عليكم ورحمة هللا و بركاتهالس  `. 

މި އޮތް ސަރުކާރުން ވެސް ައދި ކުރިއަށް އޮތް ސަުރކާރު؛ ކުރިއަށް އަންނާނެ ސަރުކާރުަތކުން ވެސް މި ޤާނޫނު އެހެން 

ނޑު ަތކާިއ ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބަދަލުކުރާ ދުވަހަކާ ހަމައަށް ޢަމަލުކުރަްއވަންޖެހޭ މިންގަ
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ނަޑއަަޅއިދޭނެ ޤާނޫނު. އެއީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހެދުމުެގ  ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ގޮތްަތއް ކަ

ބޭނުމަކަށް ވާނީ. ތައުލީމީ ޚިދުމަތާ ޤާނޫނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކަށް ވާނީ، ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މި ދެންނެވި 

ނުޑ ނަޒަރު ހިންގާިލއިރު ބިލުގައި ހިމަނުްއވާފައި ހުރި ގޮތަށް ކަންތަްއ ކުރާނެ   970ގޮތް ހާމަކޮށްދިނުން. މި ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ހިމަނުއްވާަފއި ހުރި ކަންތައްތައް އޭގެ ޒާތުަގއި ހިމަނުއްވާަފިއ  ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ޤާނޫނެއް ފާސްކުާރއިރުަގިއ މި ޤާނޫނުގައި މި އޮތް  ހުރިލެއް ރަނގަޅޭ. އެހެންނަަމވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

ފޯކަސް އަޅުަގނޑުމެން ރައްިޔތުންނަށް އަނބުރާލަން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤާނޫނުގައި ބުނަނީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެންމެ 

ގައި ހުންނަ މަދުމިނުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިުމކުރަންވާނޭ. ހޮސްޕިޓަލު ޤާއިމުކުރަންވާނޭ. މާލޭ

 975ހޮސްޕިޓަލަކީ މިވެނި ފެންވަެރއްގެ ހޮސްޕިޓަލެޭކ. ތަންތަނުެގ ވާހަކަ މީަގއި ދެެކވިފައި ުހރީ. ޝައްެކއްނެތް. ތަންތަން 

ހުރެގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭނީ. ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތްކުރާ މީހުން ވެސް ތިބެގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭނީ. 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި، ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

މަންދޫބުން ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގާ ަވޒީރާ ހަވާލުކުރަންވާނީ ތަންތަން އަާޅކަށް ނޫން. ތަންތަން އަަޅިއ 

ނޑުމެން  ނިންމަިއގެން ކަުމދާނެ ކަމަކަށެއް ައޅުަގނުޑގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުަތކުގެ ަމްއޗަށް އެކަނި މި ޤާނޫނު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި   980ބުއްދިއެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ. މީގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ފޯކަްސ އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. އަޅުގަ

މީހުންނަށް  ޤާނޫނުގައި މިނިސްޓަރާ ހަވާުލކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ބަލިބަލިން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށާއި އެ

ދިމާވާ އެިކއެކި ބަލި ހާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށާއި އެ ބަލި ހާލަތްތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށާއި މި ކަންކަމަށް އެކަށީގެްނާވ 

ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް، އެ ިނޒާމުތައް ދަމަހައްޓަިއ، އެ ނިާޒމުތައް ކުރިއަުރވައި އަދި އެ ނިޒާމުތަކަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތް 

ވަހުން ައނެއް ދުވަހަށް ކުރިއަރަމުންާދ ނިޒާމުތަކެްއގެ ގޮުތގަިއ ަތރައްޤީކުރަމުން، ޮބޑުކުރަމުން، ގޮތެްއގަިއ ެއއް ދު 

 985ހައްދަމުން ގެންދިއުމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު. އާދެ އެހެންނޫނިްއޔާ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ މަރުކަެޒއް ޤާއިމުކުރަްނވާނޭ. މިހާރު 

އެއް ަތންތަނަށް ކިޔަކީ ހެލްތު ޕޯސްޓު. އަނެއް ބައި ތަންތަނަށް ވެސް އެބަ ހުރި ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މަރުކަެޒއް. ބަ

ކިޔަނީ ޞިއްޙީ މަުރކަޒު. އަެނއް ބައި ތަންތަނަށް އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލު. މާލޭގައި ހުންނަ ތަނަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ެއއެްއ 

ނޑު ނޫން. އޭނާގެ މަްސއޫލިއްޔަަތީކ، ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ މަްސއޫލިއްޔަަތކީ މި ޤާނޫނުން  ބުނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި އެދެނީ، ެއއީ އެ  ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ، އަދި ކޮމިޓީން މިކަން ބައްލަވައިެދއްވުން ައުޅގަ މި ދަންނަވަނީ، އަޅުގަ

 990މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ ޞިއްޙަތު. ދިވެހި ަރްއޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ެއްއ ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް 

ވަމުން، ރަނގަޅުކުރަުމން ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ބޭުނންވާ ކަންތައްަތއް ބިނާކޮށް، ދަމަހައްޓައި، ކުިރއަރުަވއި، ރަނގަޅު

ހުއްޓުމެއް ނެތި އެްއ ދުވަުހން އަނެްއ ދުވަހަށް ތަަރއްީޤކުރަމުން ގެންދިއުމޭ. އެ ބިްނގަލުެގ މައްޗަްށ މި ޤާނޫނު 

ތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބި އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމަގިއ ބިނާވެގެން ައއިމާ މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫނަށް އި

މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރަށާ އަދި މީގެ ފަހުން އަންނަމުންދާ ސަރުކާރުތަކަށް ވެސް އެކަީށެގންވާ މަގެއް ފެންނަމުންދާނެ 
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 995ންދާއިުރގައި މި ޤާނޫނުގައި ޚާއްޞަ ކަމަށް ފެނޭ. މި ކޮންސެޕްޓް ނުވަތަ މި މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ބިނާވެގެ

ނުޑ  ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންވާނެ. އެީއ މާބަ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެްއ މިނިސްޓަރާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ ަކމަށް އަުޅގަ

އަންހެނުންގެ ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަާކއި، ޅަ ކުީދންގެ ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ުކޑަ ކުދީންގެ 

ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކާއި ސިނކުީޑގެ ބަލިތަާކއި ނަފުސާނީ ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކާިއ  ޞިއްޙަތަށް

އަދި ސިނކުީޑގެ ހާލަތު ނުވަަތ ނަފުސާނީ ހާލަތު ހުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ތިމާއަށާއި އެ މީހާ ބަލަހައްޓަން ހަވާލުވެގެްނ 

 1000މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ގޮްއސަިއ ތިބޭ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ  ތިބޭ މީހުންނަށާއި ޢާއިލާށާއި ވަށަިއގެންވާ

ޚާއްޞަ އިންިތޒާމުތަކާިއ ފަރުވާެގ ކަންތައްަތކަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަަލއިލެވެްނވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެން. އާެދ، ިމ 

ހުށަހަޅުއްާވފައި މި އޮތް ޤާނޫނު މިހާރު  ކަންތައްތައް ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ަވނީ ވިްއޔާ މިހާރު

ނުޑމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް؛  މިއޮތް ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަވެ، އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

މުގެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޞިްއޙީ ޚިދުމަތް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް މިހާރަށް ވުރެ ހަލުވި ސްޕީޑެްއގައި ތަރައްީޤކުރު

ނޑު ދެކެން.   1005މަސްއޫލިއްޔަުތ ހަވާުލވެގެން ެއކަމާ އުުޅއްވުމަށް އިތުރު ފަިހކަމަކާއި އިތުރު ބާެރއް ލިބޭެނ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ހެދިގެންދާއިުރަގިއ އަދިެވސް ވަރަށް ރަނަގޅު  އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ދިރާސާކޮްށ ން ބޮޑު ގޮތެްއގަިއ އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. ފަހަރެްއގައި ިމ ަރނގަޅަށް ިކޔަިއ މަފްހޫމެއް މީގެތެރޭަގއި ފާޅުކަ 

ނުޑ މި  ދާނެ  ވެސް  ން ފެންނަން ވެސް އޮވެ މް މީގެތެރެއިހޫދަންނަވާ މަފް ހަދާއިރު ކޮންމެވެސް ހިސާަބުކން އަުޅގަ

 މާ  ،ބޮޑަށް ދިއްލިަފއި މާ ،ބޮުޑކޮށް  ޅުކަންފާ މާ ،އަުޑހަރުކޮށް ،ށްގަދަކޮ ވުރެ މާ ައޑު ެއކަމަކު އެއަށްކަންނޭނގެ. 

 1010ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ، ދައުލަުތގެ  އެ މަފްހޫމަކީޖެހޭ.  މް އޮންނަން އެބަހޫދަންނަވާ މަފް މި ން،ބޮޑަށް ފެންނަ

މަެތއް ފަރާތުން ދެއްވާ ިޞއްޙީ ޚިުދމަތް އެއީ ހިލޭ ޭދ ޚިދުމަތެްއ ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް އުފެްއދުމަށް ނުވަތަ އެ ޚިދު

ޚިދުމަތެއް ކަމުގަިއ  އަގު ނެގޭހަމައަށް  ވަރު ހަމައެކަނި އަނބުރާ ހޯދުމާދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާގެ މިން

ވެސް ގެންދަވާަފއި ހުރީ އެގޮތަށް. ސަރުކާރުތަކުްނ  . ސަރުކާރުަތކުން ކަންތައްތައް މިހާތަނަށްކަމަށް ވާންވާނެ

 ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ައތުން ބޮޑެތި އަގުތައް ނަންގަާވފައެއް ގެކުގައި ރަްއޔިތުންޚިދުމަތްތަ ދާރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަމުން

ނުޑ ހޫމި މަފް ،ޤާނޫނެއް ހަދާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެ ޤާނޫނުގައި މި ކޮންސެޕްޓް  1015މް ހިމަނަންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެހެން  ؛ގޮތަކަށް  ޤާނޫނުަގއި އެހެންހަމަ  ހިލޭ ދެއްވުން. ނުވަތަ ދެކެން. އެއީ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ޚިދުމަތް

ނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްނުކު ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ެއ  ،ހިނދެއްަގއި އެޓް ޮކސްޓު ރާހާގޮަތކަށް ކަ

ިއ އެީކގަިއ މި ޤާނޫނުގަ. އަދި ހަމައެއާ ނަނީނަންވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންޚިދުމަތް ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮން

ވާަހކަ. ޞިއްޙީ އޮތް ޕްަރިއވެޓް ސެްކޓަރ ބަިއވެރިކޮްށެގން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ތަރަްއޤީކުރުމުގެ  މިހާރުވެސް އެބަ

 1020އުމެއްަގއި ވެސް އެ ޤަތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުުމގައި ކޮްނމެ މަތް ފަދަ، އިޖްލީމީ ޚިދުއުތަ ،ޚިދުމަތް ފަދަ

 ެއީކގައި ކުރިއަށް  މީހުންގެ ަބއިވެިރވުމާ އެ ،ކުރަންޖެހޭނެ. ބަިއވެރިކޮްށގެންޤައުމެްއގެ ޕްރަިއވެޓް ސެކްަޓރ ބައިވެރި 
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 ގޮެތއްަގއި އެ  ވުރެ ފުޅާ ވަރަށް  އޮތް ދެވޭނީ. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުގައި މިހާރު މި

ގުަތކާއި ކަންތައްަތއް ފަރާތްަތކުން އަ އެ ނާޔަތްތަާކއިއިފަރާތްތަކަށް ލިބިދެޭވނެ  އެހީތަކާއި އެރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ ފަ

ނޑުތަކާކޮންޓްރޯލް ވުރެ ޞަރީޙަ ގޮެތއްަގއި  ވަރަށް  އޮތް ކަންކަމާ ބެހޭ ޮގތުން މިހާރު މިމި  ،ކުރަންޖެހޭ މިންގަ

 1025މި ޤާނޫނު ހަވާލުކުރާ  ނެވި މަސްއޫިލއްޔަތު މިނިްސޓަރާދެން  ލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނޭ. އަދި ައޅުަގނޑު މިއިބައްލަވަ 

ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ މަުގ  އަދި އެ ،ކަންތައްތައް ކުެރއްވުމާ  ސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކުރުމުަގިއ ސީދާ ދައުލަތުން އެމަ

ެއކިއެިކ ފަރާތްތައް މެދުވެިރކުރަްއވަިއގެން ހޯއްެދވުމުެގ  ނާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަާރއި ބޭުރގެ އިްނވެސްޓަރުން

ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ަދންނަވަން ބޭނުންވޭ. އާދެ،  ތު ވެސް މި ޤާޫނނުން މިނިސްޓަރާމަސްއޫލިއްޔަ

އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ފަދައިން މި ޤާނޫނު ހަމަޖެހި، ތަރުތީބުވެގެންދާއިުރަގއި މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ނެތް ޚިދުމަތްތައް 

 1030ލިބޭ  ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް  ،ނުވަތަ ވަރަށް ކުަޑކުަޑކޮށް ފެށިފައި ހުރި ޚިދުމަތްތައް

 އި،ކުރިއަުރވަ  ،އިމުކޮށްޤާމިތާނަގިއ  ،އިން ބޭރަށް ޮއއްސަންޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް  ފައިސާކޮޅު ާރއްޖެ ދު ބޭރުމަ

ދުވަހަށް އިތުރަްށ ފުޅާކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް  ުދވަހުން އަނެއް ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި އުސޫލުން އެއް އި،ދަމަހައްޓަ

ނޑުމެން ނެޅާ މާއްދާތަެކއް މި ޤާޫނނުގައި ހުންނަންޖެހޭބާރުއަ އެރުން އެދޭ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ކުރި މި . އޭރުން އަުޅގަ

ނޑު މަފްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ ނޑު ހަމައެކަނި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންީވ މި މައިގަ  މްތަކާހޫ. ާއދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައތޮޅުތަކުަގއި ޞިއްޙީ ހާލަތު  އްޙީ ހާލަތު ހުރިދޭތެރޭގައި. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަށްރަށުގެ ޞި  1035ގޮތާއި އަުޅގަ

ކުރަންޖެހިފައިާވ  މަށްވުެއކަންކަން ުކރިއެރު އިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތަކާގޮތާއި ެއކަންކަން ކުރި ހުރި

 ،ސްތައް ކަމުަގއި ިވޔަގޮތެއްަގއި ގުޅޭ ކަްނތައް ސީދާ ައކީ މި މައުޟޫޢާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ މަސައްކަތްތަާކއި މި

އޮތް ޤާނޫނާ އަޅާ  ބައްޓަންކުރުމުަގއި ބޭނުންެވފައިވާ ކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ މިހާރު މި  އިޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނެއްގަ 

ނޑު ދެކެން. އަދި  ަދންނަވާ ވަރަށް މި މަޖިލީހުގަިއ ދަންނަވާލުމުން ފުދިއްޖެ ލާފައި ައޅުަގނޑު މިއިބަލަ ކަމުގައި އަުޅގަ

 1040މި ކޮމިޓީން މި ޤާނޫނު ފުރިހަމަކުރަމުންގެންދާއިރު  ،މަރުޙަލާަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވެސް މިއަށް ހިްއސާވެ ގެކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނަކީ ފުރިހަމަ އި،ރު ޚިޔާލުތައް ކޮމިޓީން ހޯއްދަވަ އިތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދެން އޮތް  ،އަުޅގަ

ވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ވަރަްށ  އެންމެ ފުރިހަމަ ފެންވަރެއްަގިއ ހެދޭ ޤާނޫނަކަށް

 .الم عليكم و رحمة هللا و بركاتهالس   وބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 1045  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 
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 ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން: މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 1050ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިްނ ައޅުަގނޑުެމން ކުރިމަތީގަިއ މިއަދު ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން `. އާެދ، 

ކަ ވެސް ދިނުމުގެ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަޅުއްާވފައިވާހުށަ މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ނުޑގެ އެދޭ  ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ެއދުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވާލަން. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި އަުޅގަ

ހުރި  ބޭފުޅަކު ކޮށްފައި ބޭފުޅަކު އަނެއް އްގެންދަވަނީ އެ ދަްއކަާވއިުރގައި އަަބދުވެސް ޗެލެންޖުކުރަްއވަމުން މިވާހަކަފުޅު

ސަޕޯުޓކުަރއްވާ ބޭފުޅަކު ކޮށްފައި ހުރި  ،ބޭފުޅަކު ތާއީުދކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އާއި އަދި އެ ގޯސް ކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ

 1055ތަރު ހަރިޕީޓުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެތިން  . އާދެ، އަޅުަގނޑު ވެސް ެއގޮތުން މިތާނގައިރަނގަޅު ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ 

ާރއްޖެތެރޭ  ކިތައް؛ ގަިއ ހުރީ 1071ގޮުތގައި  ނަ. ެއގޮުތން އަޅުަގނޑު ހަނދާނަން އަންއޮތް ބަނުކުތާއެއް އެ

ލުމަކީ އިޕޯސްޓުތޯ ބަލަ ނޫނީ ކިތައް ހެލްތު ،ކިަތއް ޞިއްީޙ ޕޯސްޓުތޯ ،ރަށްތަކުގައި ކިތައް ިޞއްީޙ މަރުކަޒުތޯ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ  ކަމެއް ކަމަށް މިއަދު ރަނގަޅު ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ވެސް ދެކެން. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަ އަުޅގަ

މިއޮތް ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއަކކު އަނެކަކު ކޮށްަފއިވާ އުނިަކންތަކާއި ރަނގަޅު ކަންތަުކގެ ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ބަދަލުގައި 

ނުޑ ގޮތް ރަނަގޅު މެއެީއ އެން ،މި ބިލަށް ބިނާކުރަނިވި އިްޞލާޙުތަކެއް ގެނައުމުެގ ވާހަަކ ދެއްކުން  1060ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރެގ  2111ޮނވެމްބަރ ވީ އަންގާރަ ުދވަހުން ފެށިގެން  2111 .ކެން. އާދެ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްވެސް ދެ

ނޑުމެްނ  އްޖެތެރޭގައި ނޫނީ ކިތައް ހެލްތު ސެންޓަރު ރާ އަށް ކިތައް ހެލްތު 7ފެބްރުއަރީ  ޕޯސްޓު އެޅުންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަނގަުޅ ކަމެއް އެންމެ ވިސްނާލުމަކީ ދާނުގަިއ ހުރި ހަނ ގެކަމަށް ދެކެން. އެަކމަކު ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ރޭިޑޔޯ، ީޓ.ވީ ދިޔަ ކަންތައްަތއްއިނުޑމެންގެ ވެސް ހަޔާުތަގއި ހިނގައަުޅގަ ދިއަ ،ކަންތައްތައް   ން ައުޅގަ

 1065 ްނގެ ހިތުަގއި ބޭފުޅު ގޮތުަގއި އެ ގެަރއްޔިތުންނަށް ލަަވއެއް  ގެ ައޑުތަާކއި ެއއީށަވިޔަނީ އަުޑއަހަމުން ގެންދިޔައިމު. ހާ 

މާލޭގެ ހަދައިގެން އަށް ވަފުދުތައް  އަދި ރާއްޖެތެރެ ކިޔަން ދަސްކޮށްޭދން މަސައްކަތްކުރެްއވި ދުވަްސތަކާ ހާށަވިޔަނި

ނޑުމެން މިއަ .ގުރޫޕުހަދައިގެން ވެކްސިންދިން ުދވަްސތަކާ މީހުން ބާރަދިހަ ދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މާލޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުޑަމިނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އާދެވިފައި މިތިބަ ން ވަފުދެއް ހިސާބުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަން  މިއަދަކު ނުޖެހޭ. އާދެ، މިއީ .ނެތް ެވސް ހަދައިގެން ވެްކސިންދޭން ދާންޖެހޭތޯ. ޝައްކެއް ވެސް އަުޅގަ

 1070ތް މަސަްއކަތްޕުޅުްނ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ނައަލްއުްސތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫުމގެ މިން އަހަުރގެ ބާނީ 41

އަްށ ގެނެސްަފއި އޮްތ ހެޔޮ ކުިރއެރުމެއް ކަމަށް  ޞިއްީޙ ާދއިރާ ،ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައި އޮްތ ތަރައްޤީކަން

ފުރިހަމަވެގެންވާ މީެހއް  ތްތެރި ރަީއސް، އެންމެއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ. ކޮންމެ އިންސާނަކީ ެވސް ޢިއްޒަ

ތަެކއް ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބަިއގައި ވެސް އުނި ކަންަތއްތަަކކާއި ރަނގަޅު ކަންތައް ނޫންކަން

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެކީަގއި ބަދަލުތަކަކީ ުއފަލާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ޤައުމަށް ލިބިފައިވާ ހެޔޮ އެ ހުންނަންޖެހޭނެ. ނަމަވެސް
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ނޑު ނަޑްށ  ންނަށް ވެސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުހުމި މަޖިލީ ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ  1075ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

 ވެސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުވެިރަވން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫޝުކުރި  މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 1080 ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު.  .އިބްރާހީމަށް ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آله وصحبه  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص   .العالمين رب   هلل الحمد .حيم!حمن الربسم هللا الر  

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ބިލުގައި މި ާވ ާޤނޫނީ މަފްހޫމްތަކަށާއި އޭަގއި  .أجمعين އާދެ، ިމއަދު އަުޅގަ

 1085ނެ މަންފާތައް މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ލިބިގަންނަ ފައިދާތަކަށާއި ިދވެހި ރައްިޔތުންނަށް ކުރާ

ބަޔާންކޮށްފައި އަދި މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި ޒިންމާތަކެްއ؛ ައދި އެކަން؛ ޒިންމާތަާކއި މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކޮށްފި ނަަމ 

ނޑުެމންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލެއްގެ ގޮުތގަިއ  ކަންކަންކުރާނެ ގޮުތގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ަމޖިލީހުގައި ތަޢާރުފުެވގެން މި ދާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ އަޅުގަ 

ނޑު  މުސްތަޤުބަލް ޞިއްޙީ ގޮތުން ކުރަހައިދޭނެ ވަރަްށ ރަނގަުޅ ބިލަކަށް ެވގެންދާނެ. މިކަމަށް ޓަކައި ިމ ބިލަށް އަުޅގަ

ނ  1090ޑުމެން ަބއެއް ފަހަރު ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމުގަިއ ތަފާތު ވާހަކަަތކެްއ ތާއީދުކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަަވން. އާދެ، އަުޅގަ

ދެކެިވގެން އެބަ ދޭ. ނަމަވެސް ތަފާތު ވާހަކަތަކުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ނޭގުނީމާ 

ރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ މި ދަްއކަވަނީ ރައީސް މައުމޫނާ ބެހޭ ގޮތުން. ނޫނީ މި ސަ

ނުޑގެ  ޙަޤީޤަތަކީ ރައީސް އަލްުއސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫުމ ފަދަ ބޭފުޅުން ވެރިކަން ިހންގެިވއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންމެން ފަދަ ބޭފުޅުން، އޭރުަގއި އަރިހުގަިއ  ކުރިމަތީގައި މި އިންނެވި ކަ

 1095ކުރައްވާަފއި ހުރި މަސައްކަތް އެ ދޫފުޅުން ވިދާޅުވެވޭނެ. ތިއްބަަވއިގެން ޤައުުމގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި 

އެކަމެއް އޮުޅވަެއއްނުލެވޭނެ. އެކަމަކީ އޮުޅވައިެލވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ތިބި ބަެއއް ނޫން. މިއަދު މި މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ 

ެރއް ނެތިގެން މަަސްއކަތްކުރެްއވި ަބއެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ނިޒާމީ ނުކުތާތަުކގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމް ވަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ީޕ  އޮިއވަރެްއަގއި ޖެހިގެން މި މަޖިލިސް ހުއްޓަމުންދާކަން މިއީ އަުޅގަ

ސް ާވހަކަދައްކަމުން ގެންދާ ތަން ގޯްސވެގެން ޑީ.އާރު.ޕީ ތެރެއިން އެމް.ޑީ.ޕީ ދޫކޮށްލާފަިއ އެ ހިސާބަށް އައި

ނުޑ ެއއް ައސާސަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މީތި   1100އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. ނަަމވެސް، މިފަދަ ވާހަކަަތކެއް ަދއްކަންޖެހޭ މަިއގަ

އޮތް ގޮތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިާޔސީ ގޮތުން މި ވާހަކަ ދައްކާީތވެ، މިކަން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިުތންނަށް އޮޅުންފިލުވާލަދޭން. 
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ަގއި ަރއީސް އަްލއުްސތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ ވެރިކަމާ ހަވާުލެވވަަޑއިގަންެނވިއިރު އަްއސަަވއިބައްަލވާ!  1071

ތާރީޚުގެ ފަތްފުށްތަކުން އެހެީރ ފެންނަން ކިތައް ހޮސްޕިޓަލްތޯ ހުރީ. ރަށެއްަގއި ހުރީ ޮކން ތަނެއްތޯ. ކޮން ހެލްތު 

ުއސްތާޛު މަުއމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބަކަށް ނުވަތަ ޕޯސްޓެއް ތޯ ހުރީ. ނަމަވެްސ ރައީސް އަލް

 1105އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތަކަްށ ެވގެންދިޔަީއ ރަނގަުޅ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވޭނީ ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެްއގަިއ ތިބި ބަަޔުކ 

ކޮށައި، މަށައި އެ ކަންތައްތަެކްއ ތައްޔާރުކުެރިވގެން ކަމަށް ވާތީވެ، އެ ކަމަށް އެހީތެރިެވދޭނެ ހުރިހާ މަގެއް 

ތަޢާރުފްކޮށްގެން. މިއަދު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ާޤއިމްކުރެވިަފިއވާ ހެލްތު ޕޯސްޓަކީ އެއީ ަރއީސް އަްލއުސްތާޛު މައުމޫްނ 

ށްލީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ބިންގާ. މި ޤައުމު ބިނާކޮށްފި. ނަމަވެސް، ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއްގެ ތެރޭގައި ަޤއުމު ފަނާކޮ

ހިތަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރަށް. ޤައުމުގައި ހުޅުޖަހާލީ ވެސް ހަމަ ހިތަށް އަސަރުކުރާހާ މިންވަރަށް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭކަމުގައި ވަނީ ނަމަ،   1110ބިލުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާއިުރގައި މި ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަ

ޅުްނ ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނުޑމެންނާއި އެއްަބިއވެގެްނ ވާހަަކދައްކަވާނެ. މި ބިލަކީ ިމީއ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަަދއްކާ ބޭފު

ސައްތަ އިން ސައްތަ، ޙަޤީޤީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވާެނ ބިލެއްކަން ހަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. 

ނޑުމެންގެ ިމ ސަ ނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ރުކާރުން މިހާރު އެ ފަނާކުރި ފަނާކުރުން އަލުން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އާރާސްތުކުރުމަށް ޓަކައި ުދަވސްތަކެއް ނަގާނެ. މިކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް މިއީ. ވެރިކަމާ ހަވާލުވުާމއެީކގައި އެ 

ނިޑ   1115އަށް ބަދަުލގެންނަ ތަނުގައި ހުރިހާ މެޝިންތަެކއް؛ އިންސާނާ ގަިއގަިއ މެޝިންތަކަށް ބަދަލުގެންނަ ފަދައިން، ސިކު

ފަދައިން، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މެޝިންތަކަށް ވެސް ބަދަލުެގނައީ. މިއެއް ނޫން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ހުރި 

ޕެނަޑޯލްގުޅަަތއް ވިއްިސވިހާލިޮކށްލީ. ނެތް އެއްވެސް ކަހަލަ ޕެނަޑޯލްގުަޅއެްއ، ބެންޑޭޖެއް ެއއްވެސް އެްއޗެއް ފެންނާކަށް 

ތިބި ވެިރންނަށް ލާފައި ތިބީ ބައެްއ ޮއޑިތަކުެގ ކެޮޔޅުންނަށް ތިބި މީހުން. މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުްނ ނެތް. އެ ތަނުަގއި 

ނޑުމެްނގެ އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް ގޮްސގެން، ަތކުލީފުތަކެްއ  ހިންގި ކަމެއް. އެ ސަބަބާ ުހރެ މިއަދު ޞިއްީޙ ހާލަތު އަުޅގަ

 1120ށުން އަނެއް ރަށުން އޭތި ނީލަންކިޔައި، އަެނއް ގޮަތކުން އުފުލަން މި ޖެހުނީ. ކޮބައިޯތ ހުރިހާ މެޝިންތައް؟ އެއް ރަ

އަނެއް ކަމެއް ކޮްށ، މުޅި ޤައުމު އެއްކޮށް ފަނާކޮށްލީއޭ ިމ. އެހެންވީމާ، މިއެއް ނޫން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. 

ށް ރަނގަޅު އެކަށީގެްނވާ މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް، ބިނާކުރަނިވި ވާހަކަތަެކއް، ާޤނޫނީ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަިއގެްނ މިއަ

ނުޑމެން ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި ުކރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެޭދންވީ. ެއއީ ަރއްޔިތުން ދެެކ  ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް އަުޅގަ

ލޯބިވުމަކީ. ެއއީ ރައްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަކީ. އެ ނޫން ގޮތަކަްށ މަސައްކަތްކޮްށގެން ކޮންހާ 

 1125މިތާތެރޭ މި ަދއްކަނީ. ިނޒާމީ ނުކުތާެއއް ަނގަިއ ރައީްސ މައުމޫނަކީ ިމެވނި ވައްތަެރްއގެ މީހެކޭ ކިަޔއި  ވާހަކަތަެކއްތޯ

ވާހަކަދެްއކުމަކުން އަދި ަޤއުމު ބިނާކުރެއްވި ފަރާތަށް ުޝކުރުވެރިވުުމގެ ބަދަލުަގއި ކުފުރުެވރިވުމަކީ ެއއީ އޮންނަންޖެހޭެނ 

ަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝުކުރުވެރިވުން. އެހެްނވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތްތަކު ކަމެއް ނޫން.

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބިލަކީ މިއަދު ރައީސް ޔާމީން...
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 1130  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ބިލަށް ވަގުތު ވެސް ހަމަވީކަުމގައި ދަންނަވަން. އަދި މި ހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އިތުރު ެއހެން އެްއވެސް މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައިނެތުމާ ެއއްޮކށް، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ 

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ 

ރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކުވން ނިމުމަކަށް އައީކަުމގައި ަކނޑަައޅަން. ބިލުގެ ފަހުބަސް ބިލުގެ ބަހުސްަގއި ޢިްއޒަތްތެ

 1135ވިދާޅުވުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ައޅުަގނޑު 

ސަބަބަކާ ހުރެ މިއަދު މި ވަގުތު ހާޒިރުވެވަަޑިއގެން ނެތުމާ  ބަލާއިރު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަންގަވާަފއިވޭ ދިމާވި

އެްއކޮށް އެީއކީ މައްސަލަެއްއ ނޫން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

ގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމު

ނޑަައޅަން. މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު، ވޯޓުެގ  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައީކަމުަގއި ކަ

 1140ފުށީ ދާއިރާެގ ވިލު، 11.2ޑާ އައިޓަުމ ވަގުުތަގއި އޮންނާނެކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެޖެން

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާީރ  2111/17ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުގެ ބަުހސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. މި 

ނޑުެމންނަށް ގަީޑގަިއ ަވގުތު ތަންުނދޭތީ ވެްސ މިހާރު ހަމަ ގާތްަގނަޑކަށް ހަމަވާތީާއ  11341 ހިސާބަށް އަިއއިރު އަުޅގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު   މިނެޓުގެ ހުސް ވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. 41އެްއކޮށް އަުޅގަ
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 ]އަށް  11:11އިްނ  11:41ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1150ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ،11.2ޑާ އައިޓަމު ެއޖެން .الم عليكمالس   -11.22

ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  2111/17ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އުުމެގ ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް ެގންދެވުން، މި މިއަދުގެ ެދަވނަ ދަންފަޅީގައި މި ފަށަނީ. ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 ނާޡިމަށް. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުްނ  2117/11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް މި ގެނެވުނީ ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ބާރުތައް ގެންޮގސް ރައްޔިތުްނެގ  2111ރައީސް. 

 1160ވެރިކަމެްއ މިރާއްޖޭަގއި އަށަެގންނެވުމަށް ޓަކައި. ނަމަވެްސ، އަނެްއކާ މި ފެންނަނީ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ސަުރކާރަށް 

އް ުނކުރަން ކައުންސިުލގެ ެއއްވެްސ ބާރެއް ހަނިކުރެވޭ ގޮަތކަށް ޖަމާކުރާ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެ

އިޞްލާޙުގެެނވޭނެ ކަމަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި 

މެ ފުރިހަމަ އެއްެޗއް ނޫން. ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިޞްލާޙު އެބަ ހުރި. މިހެން ހެދޭ އެއްވެސް ޤާނޫނަކީ އެން ޤާނޫނަށް 

އަހަރަށް އިތުރުކުރުމާއި އާބާދީއާ ގުޅޭ ޮގތުން؛ އާބާދީއާ ގުޅޭ ގޮތުން  1އަހަރުން  4ކައުންސިލުތަުކގެ މުއްދަތު 

ނަޑއެޅުން ފަދަ ކަްނކަމަީކ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު. ިމހާރު އުފެދިފައިވާ މި ހުރި   1165ކައުންސިލަރުންެގ އަދަދުތަްއ ކަ

ތަކަކީ ސިޔާސީެވގެން މަސައްކަތްކުާރ ކައުންސިލަކަށް ނުވުން. މިސާލަކަށް ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލު

ކައުންސިލަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ، ޕީ.ީޕ.އެމް އަދި ޖޭ.ޕީ އަދި ޢަދާލަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލެިވގެންވާ ކައުންސިެލއް. ނަމަވެސް 

ނޑަކަށް ެވގެން ކުރާ އަތޮޅަށް ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ބޭފުޅުން އެއްެވްސ ސިޔާ ސީ ފިކުރެއް ނެތި، ެއކަތިގަ

ރަްށ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ޕާޓީ ެއކުލެވޭ ަކއުންސިލުން ދަނީ ެއްއ  14މަސައްކަތަކީ ލާމަސީލުމިސާެލްއ. ހދ. އަތޮުޅގެ 

 1170ރި ރައީސް. ިމ ރޫހެއްަގއި ހދ. އަތޮޅުަގއި ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެ

ފަދަ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު އެބަ ދޭންޖެހޭ. މިއަދު މި ަކއުންސިލުތަކަށް ބާރުލިބިފައި އޮތް ނަމަ، ހދ. އަޮތޅުަގިއ 

ރިސޯޓެއް ތަަރއްޤީކުެރވި، ޭއގެ ފޮނިމީރުކަން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަން ޔަޤީން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 1175 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެެހން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ބަލައިލާއިުރ، ޕީ.ޕީ.އެމް ފިޔަވައި އެހެން  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ޕާޓީއަކުން އެިދވަަޑއިގެންފަެއްއ ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމުން އިޝާރާތްކުރަްއވާފައި އެބަ އޮތް ފުުރޞަތުތައް ދޫކޮށްލެވީ ކަމަށް. 

ނޑަައޅަން. ައޅުަގނުޑ  އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްަގއި ވާަހކަފުޅުދެއްކުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުަގއި ކަ

، 2111/7މިހާރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1180ރުކަޒީ އުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފަހުބަްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަ

އިްއވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ބަލާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ވަގުތު ވަަޑިއގެންނެތީމާ، ކުރިންވެސް ޢަމަލުކޮށްފައިާވ 

ސާބުން ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ގޮތުެގ މަތީން މި ހިސާބުން އެ މަރުޙަލާ ވެސް ނިމުނީ ަކމަށް މި ބެލީ. މި ހި
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ިދވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ، 2111/7މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިަފއިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގަިއ 

ނަޑއަ  1185 ޅަން. ކަ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1190 ކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިީޓތަ، 11ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

ވަނަ މާއްާދ  111ވަނަ މާްއދާ އާއި  117ވަނަ މާއްދާ އާއި  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  -11.1

މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަްށ އަކުެރއް އިތުުރކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ ިއޞްލާޙުތައް  ވަނަ 31އިޞްލާޙުކުރުމަށާ، އަދި 

ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު، ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ ގެންދެވުން. މި ރިޕޯޓަްށ 

ކެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ. އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުތަ

 1195މެންބަރު، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަ ވޭ މިހާރު ެއ 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ ގެންދެވީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ެއ އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމިޓީެގ ގެ ންދެވިފަިއވާކަުމގައި ިރޔާަސތުން ބަލައިގަންނަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީ އަްށ  20މިނެޓާއި  27ަގޑިއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުން. މި ބަހުސްގައި ޖުމްލަ 

ސިކުންތު.  2މިނެޓާއި  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  1މިނެޓާއި  7އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  1މިނެޓާއި  13

 1200މިނެޓު.  4މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް  4ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 1205އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުެވގެން ކުރީ ދުވަހު އިހުތިޖާޖުކުރި މައްސަލަ ޙައްލުވެްއޖެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ތިޔަ 

. މިހާރު ދެން ކޮމިޓީން ފޮނުާވފައި އޮތް ރިޕޯުޓަގއި މަްއސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭއިޢުލާންކުރެްއވީ. އެހެންކަމުން، 

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަާރތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ބަހުސްކުރުމަށް، ޚާއްަޞކޮށް މި ތަނަށް ހުށަހެޅޭ  އެހެންވީމާ،

ބުރާ ގެންދެވި ކަމަށް ޓަކައި، އެ ގެންެދިވ މައްސަލަތަކުަގއި ޯވޓަކާ ނުލައި ބަހުސްނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން އަނ

ފަރާތަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ ފަދަ 
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ނުޑ ުއއްމީދުކުަރނީ މުސްތަޤުބަލުގަ  1210އި ވެްސ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭކަީމ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް މަޖުބޫރުވާ ހާލަތަކަށް މަޖިލިސް ވެއްޓުނަނުދެއްވުމަށް މަނިކުފާނު  މި ކަހަލަ ހިތްދަތިކަމެއް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވާނެ ކަމަށް. އާދެ! މިހެން މި ދަންނަވާލީ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަެކއް، ޤައުީމ 

ތުންަނށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް. އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް ހުއްޓުވަން މި ޖެހެނީ ވެސް ހަމަ މަސައްކަތްތަެކއް ރައްޔި

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި. އެހެން ހުއްޓުވަންޖެހުމަކީ ހިތަށް މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ކުރަންވެސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. 

ނޑުމެންނަށް އެ މަޖުބޫރީ ހާލަތަށް ވެއްޓޭ ގޮތަށް،  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެކަަމކު  1215އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ޮގތަށް، ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ މި ތަނުގައި ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް މި 

ނުޑމެންނަށް ޖެހޭ ނީ އެގޮތަށް ތަނަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅޭ ކަމަށް ވާނަމަ، މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަން. އެއީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި މި މަޖިލީހުގެ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް 

ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ކަމެއް. ކުރަން މަޖުބޫރުވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ފަދަ ގޮތަކަށް ެއކަން ނުކުރެވޭެނ 

 1220ކަން ނުހިންގާނެ ގޮތަކަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަންކަން ކޮށްދެއްވުަމީކ ގޮތަކަށް، އެ ކަން

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަެމއް. މަނިކުފާނަށް މިއަދު ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ޙައްުޤވާ ކަމަްށ 

ނޑަށް އެނޭގ ިތޔަ އިޞްލާޙުަތއް ގެންދިަޔއީ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އެީއ މަނިކުފާނުގެ މަސަްއކަތްޕުޅުންކަން އަ ުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 1225 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަންގަވާަފއި އެބަ ވޭ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ފުުރޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިނުގަންަނވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.

 

 1230 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާ ާއިއ  117ވަނަ މާއްާދ،  77ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް ިއތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  31ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުުކރުމަށާ، އަދި  111

ޤަތުގައި މި މައްސަލަ އަކީ ފްލޯއާ ހިސާބަށް ވެސް އައިްސގެންވާެނ މައްސަލަިއގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޙަޤީ

ނޑުމެން މި މަޖިލިސް ހުޅުވުނު  މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ަގާވއިދު ކޮމިޓީއެްއ، ަވގުތީ ކޮމިޓީ ެއއް އެކުަލވައިލާަފއި މުޅި ަގވާ   1235އިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެަބ ދުވަހު އަުޅގަ

އޮވޭ މުއްދަެތއް ދީފަ. އެ ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ެއ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ 



47 

 

މެންބަރަކަށް މެ ފޮނުވި، ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އެ 

ަގއި ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ވެސް އެ ސިީޓ ފޮނުވާފަިއވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން އެބަ ވިދާުޅވޭ. ޭއެގއިތުރުްނ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭ

އަދި މަޖިލީހުގެ އެކަމާ ގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެބަ ވޭ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާފަ. އެހެންނަމަވެސް ެއ 

 1240ަވހެއްގެ އިުރއޮއްސުނު ފަހުން ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް ރައީސް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންނުކުރައްަވިއ ކުއްލިއަކަށް ހަމަ އެއް ދު

ނޑުމެން  އަމިއްލަފުޅަށް މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން، މި ަކންތައްތައް ކުރަން އުޅުްއވަީނ ކީއްެވގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ިނޒާމު ބައްޓަންވެަފއި މި ވާ ރިޔާސީ ނި ބާރު  4ޒާމުަގއި އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތަކ އަުޅގަ

ވަިކވެފައި އޮތްކަުމގަިއ ީވނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މި ހުރިހާ ބާރެއް ެއއްޮކްށ 

މަސައްކަތްކުރަމުން ދާތަން. ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކޮންމެ ކަމެއް ަރއީސް މިތާ ިއންނަވަިއގެން ރަްއޔިތުންެގ 

 1245ތައްތައް ެއްއކިބާކޮށްފައި ސަުރކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކޮށްދިނުމަށް އިހްސާސާއި ވިންދު، ަރއްޔިުތން ބޭނުންވާ ކަން

ރައީސް ތި ދަނީ މަސައްކަްތޕުޅުކުރަްއވަމުން. ެއގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ަރއީސަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގަިއ  ފަރާތުން ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެްސ އެބަ ދަންނަވަުމންދޭ، ޚުދު ޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން ހޮވާފައި، ރަްއޔިތުންގެ ކަންަތއްތައް އިސްަނގަިއގެން؛ އިްސކޮށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް. 

އެހެންނަމަވެސް، އަބަދުވެްސ މި ފެނިގެން މި ދަނީ މި މަޖިލީހުގައި މިހާރަކަށްއައިސް ވަރަށް ޚުދުމުޚްތާރުކޮްށ 

 1250ނުންވާ ކަންތައްތައް؛ ކީކޭތޯ ދަންނަވާނީ؟ ތެޅިފޮޅިގެންފައި ކޮންމެވެސް ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުވަިއގެން ެއ ސަރުކާރުން ބޭ

ނޑުމެން  ވަގުެތްއގައި ބޭނުންވާ ކަންތަްއ ހަމަ ޚުދުމުޚްތާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތަތީ ކުރަމުންާދ ތަން. މިއީ އަުޅގަ

ވާ އިޞްލާުޙތަކުގެ ތެރެއިން، ޙަޤީޤަތަީކ ކޮމިޓީން މި ކަންތައްތަކަށް ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. މިހާރުވެސް ހުށަހެޅިފައި

ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަންތައްަތކެއް ކޮމިޓީން، ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ ކުރަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިއަަކށް ފޮނުވައިގެން ކުރަމުންދާ 

ނޑުމެން މިދިޔަ ދުވަހު މައްސަލަ. އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެ އިން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގެންނަން މަޖުބޫރުވި   1255ކަންބޮޑުެވގެން ދެއްކި ވާހަކަަތއް، ނުވަތަ މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އެއް  އިޞްލާޙު ނަންަގވަިއފި. އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ޝުކުރު ެވސް އަދާުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގ 

ކީ އޭގެ ފަހަތުަގއި ައދި މި އޮތް އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހުރި އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން ޙަޤީޤަތަ

ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންަނމަވެސް އެ ކަންަތއްތައް ެއއްކިބާކޮށްަފއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތި ބޭނުންފުޅު ވަނީ 

ްކ ޒޯންގެ މައްސަލަ ނިންމާލަން. ކޮމިޓީން އައި ރިޕޯޓު ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމި

 1260ތެޅިފޮޅިގެންފައި އެ ރިޕޯޓު ޮއތް ގޮތަށް ނިންމާލަން. ނުނިންމާ މި ދައުރުގެ މަސައްކަތް ިނންމުމަކަށް ނުގެނައުން. ެއީއ 

ށް ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއީސް ސަރުކާރުން މަނިކުފާނަށް ލަފާދެއްަވއިފަިއވާ ގޮތް. އެހެންވީާމ، ސަރުކާރުން ލަފާދީފަިއވާ ޮގތަކަ

ނުޑ ދަންނަވަންޖެހެނީ ރައީސް ަކންތައްތައް ކުަރްއވަންޖެހެނީ  ކަންތައްތައް ކުރަްއވާކަށްނުޖެހޭ. ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނޫނޭ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށޭ. ރައްޔިތުންގެ ގިނަ އަދަެދއްގެ މެންބަރުން، ޙަޤީޤަތުގަިއ 
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ޅުަގނޑުމެްނގެ އަދަދު މިާތ މަދުވިކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ދިވެހި ރަްއޔިތުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ފިކުރަށް، އެމް.ޑީޕީގެ އަ

 1265ފިކުރަށް؛ އެ ފިކުަރކީ ރަްއިޔތުންނަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްިދނުން. ކުރިއެރުން ގެނެސްދިުނން. އަބަދުވެސް ަރއްޔިތުން 

ކުރުން. އެ ފިުކރަށް ތާއީދުކުރާ އެަތއް ހާްސ، ެއއް ަލއްަކ އަށް ވުެރ  ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކުރިއަްށ ނަގަިއގެން

ރައްޔިތުންތަެކއް ތިއްބާ، ޙަީޤޤަތުގައި މި ތަނަށް، މި މަޖިލީހަށް ގިނަ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ުނވަަތ 

ަކންތައްތައް ކުެރވެން އޮތީމަ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކޯލިޝަްނގެ މެންބަރުންތަކެއް ހޮވިފައި ތިބީީތެވ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން 

ނޑު ަހމަ ޔަޤީނުންވެސް ކަންބޮޑުާވ  މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ރިޕޯޓެއް މި ތަނަށް ގެނަސްގެން ފާސްކުރަނީ. މިއީ އަުޅގަ

 1270ކަމެއް. ައޅުަގނޑު މި ރިޯޕޓަކަށް ތާއީދެއް ވެސް ނުުކރަން. މި އިޞްލާޙުތަކަކަްށ ވެސް ތާއީެދއް ނުކުރަން. 

ނޑަށް އެބަ އެނގޭ ރަްއޔިތުން ބޭނުން ނޫން ގޮތަށް ވެސް މިާތ ތެރޭގައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަން އެހެންނަމަވެސް އަ ުޅގަ

ދިމާކުރި ގޮތުން ރައްޔިތުންަނށް އޮޅުވާަލިއގެން؛ ޙަޤީޤަތުަގއި ތަފާތު މެނިފެސްޓޯ، އެިކ ގޮތްގޮތަށް ގެނެސްގެން. 

ނުޑވެރިންނަށް ދޭން ބުނި ފައިސާ؛ މިހެންގޮސް އެަތއްއެަތްއ  މަސްވެރިންނަށް ނުބޭނިޔަސް ބޭނިޔަސް ދޭން ބުނި، ދަ

ފައިސާތަކެއް ދޭން ބުނެ، އެ ކަންތައްތައް ނުކޮށްދީ، އެ ަކންތައްތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްފަހު މިފަދަ ކަންތައްތައް މި 

 1275ނޫނޭ. ވަިކ ގެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންގެ އިހްސާސްތަކަށް ިވސްނުމެއް ނެތި. ރައްޔިތުން އެއީ އެްއވެސް ބަެއއް 

ބަޔަކަށޭ މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހެނީ. ވަކި ފިކުރެއްަގއި އުޅޭ ވަކި ޢާއިާލއަކަށޭ ކަންތައްަތއް ކޮށްދޭނީ. 

އެ ިވސްނުމުގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ތަނަށް، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަންނަ ކޮންމެ އިޞްާލޙެއް ވެސ، ކޮންމެ ޤާނޫނެއް 

ނޑު ހަމަ ވެސް ފެނިގެން މި ދަ ނީ އެ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮަތށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މި ރިޕޯޓަކީ މި މަޖިލީހަށް ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ ވެސް ރިޕޯޓެއް 

ނޑުެމންގެ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތުގަިއ  ނޫނޭ. ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށް ެވސް މި ދަނީ ގަވާއިދާ  1280ޚިލާފަށޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ެމންބަރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ މަޖިލިސް ހުއްޓާލަިއގެން ތިބޭކަށް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ 

ކަމެއް އައިްއސި ނަމަ  އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަްނނަވާނަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް ވެްސ ހުއްޓުވާނަން. ހުއްުޓވާފައި ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހަމައަކަށް އަޅުަވިއގެން ކުިރއަްށ 

ގެންދެވޭތޯ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްުކރަމުންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ 

 1285 ރި ރައީސް.ޢިއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް.
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 ދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަ

ނޑުމެން މައިނޯރިޓީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފަިއވާއިުރ، އަުޅގަ

އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ، އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮުޅ 

ނޑުވާލަން  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަްއ އަނބުރާ ގެންދެވީތީ، އެ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށާ އަިދ  ފަރާތްތަކުގެ ައޑު ކަ

ނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުގެ  ނުޑމެން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ  1295އަނބުރާ ގެންދެވި ކަމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ކުރަމުން ދޭ. އެކަން ކުރާއިރު ވެސް އަދި އެނޫްނ ގަާވއިދު، ަގާވއިދުގެ ކޮމިީޓެއއް ވަކިން ހަދައިގެން އެބަ ިއޞްލާޙު

ނޑު މި ައއީ  ގޮތަށް ިވޔަސް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެބަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. މިއަދު މި ކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ ދެންމެ އަޅުގަ

ން މިތާ ބޭރަށް ނިކުމެ. ގެއްިލގެންއުޅޭ އަޙްމަދު ރިޟްވާްނގެ މަންމަ އާދޭހާ އެކު ޮރމުން އޭނާ އަޅުަގނޑުމެ

އެންމެންނަށް، ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށާއި ސަރުކާރަށް އޭނަގެ އިހްސާސްތައް އަންަގއިދީ، ޭއނަގެ ދަރިޔަށް ވީނުވީ ގޮެތއް 

ނޑުމެން މިައދު މި ތިބެންޖެހެނީ އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ހެިދގެން. މިއަުދ   1300ނޭނގިގެން ކަންޮބޑުެވގެންދާިއރު ވެސް އަުޅގަ

ކޮމިޓީ ވެސް ނުބޭްއވި. އަދި ރަްއޔިތުންގެ އިހްސާްސތައް މަޖިލިސްގެ ތެރެއިްނ  ގައި ާބއްވަްނޖެހުނު 0341ހެނދުނު 

ނޑާ ެއކީ މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަން  އެކަމަށް އެޑްރެސްުނކުރެވިފަ. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ އެ ކޮމިީޓގައި ތިއްެބވި، އަުޅގަ

އެ ނުބޭްއިވގެން، ކަންބޮުޑވެގެން. އެހެން  ތިއްބެވި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަުރން ވެސް ައޅުަގނޑާ ވާހަކަުފޅުދައްަކވައިފި

ނޑުމެންނަށް ބުނަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް މި ދަނީ.  ވިޔަސް ނުބޭްއވޭކަމީ އެކަމުެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް ަކމަށް އަޅުގަ

 1305ގޮތަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާުތން، ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރަްއވަިއެގން ރައްޔިތުން ނޭދޭ

ނޑުމެން މިތިބީ މަޖިލީހުގައި ކުާރ  ކަންކަން ކުރަްއވަން ުއޅުްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ހިނދަކު އެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަުޅގަ

ގޮތަށް ތައްޔާރަށް. ެއގޮތަށް ެއކަން ކުރެވޭނީ މަޖިލިސް އެ ވަގުަތކަށް ހުއްޓުވާަލިއގެން ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން އެގޮތަްށ 

. އެހެްނނަމަވެސް އެހެން ހުއްޓުވޭ ޖަލްސާތައް ވެސް އިތުރަށް ބާްއވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދަވަްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް  މި މަޖިލީހުން ނިންމަވާކަމީ ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އެކަން ކުރުމުަގއި އަުޅގަ

 1310ަގއި އެހެން ބުނެ، އެކަމަށް ޖާގަ އާއި ފުރުޞަތުނުދޭނެ ހުއްޓުވަންުއޅެނީޭއ، ދެން ގަިއމުވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނޭ މަޖިލީހުގަިއ  ކަމަކަށް ވާީތ، ައޅުަގނޑުެމން އެކަމަށް އެބަ ާތއީދުކުަރން. އަުޅގަ

ްސ ެއކަން ދައުރެޭކ. ަދއުރަކަށް ބެހިގެންނޭ އެ ކަްނަކން ކުރަންޖެހޭނީ. އެގޮތަށް ާޤނޫނުއަސާސީން ވެ 4އޮންނަން ވާނީ 

ކޮށްފައި ވަނީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ތަމްސީލުކުރާ ބަޔަކަށް ާވއިރު، ރައްޔިތުްނގެ ގާތަށް ގޮސް، ރަްއޔިތުންނާ 

އެކީ ުއޅެ، ަރއްޔިތުންގެ އިްހސާސްތައް ައޑުއަަހއި، ަރއްިޔތުންނާ އެކީަގއި އެ މީހުންނާ ވާހަކަދަްއކާހަދައިގެން އަިއސް 

ނޑަށް އެނޭގ މިތާނގައި ރަްއޔިތުންގެ   1315އިހްސާސްތައް ައޑުއެހޭ ގޮތް ނުަވތަ އަޑުިއްއވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ަރއްޔިތުްނނާ ހިސާބަށް ވަަޑއިގަންަނވަްނ ވަރަށް ދަތިވާެނކަން. ލަްއކަ 

ސް ވަޢުދެއް މި ހިސާބަށް އަންނައިރު ވެސް ނުފުދިގެްނ ވަޢުދުެވގެން އެ ތިބީ އިންތިޚާބުވެފަ. އެހެންވިަޔސް އެްއވެ 
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އަޅުަގނޑުމެން އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކާ ެއ ރަށްރަށުަގއި ތިޭބ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ މެންބަރުން ެވސް ުގޅާ ހިސާބަށް އެބަ ޭދ 

ނޑުމެން އެބަ ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ތިމަންނަމެންނަށް މިވެނި ވަޢުދެއް، ެއވެނި ވަޢުދެއް ިވއޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

 1320ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް ޑޮކްޓަެރއް، ހުޅުމާލޭގައި ޔޫތު ސިޓީއެއް ހެދުން. މިހެންގޮސް ކިތަންމެ ވާހަކަެއއް ދެކެވެމުންދާއިުރ 

އަހަުރވީ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވެސް ެގއްލިގެން. އަދި މިހާހިސާބަށް  21މިއަދު މި އުޅެނީ ހުޅުމާޭލގަިއ އުޅޭ ޔޫތެްއ، 

ން. އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ވެސް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެ، ެއކަމަކު ވީނުނީ ގޮތެއް ނޭނިގގެ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ ކިޔައިގެން އަިއްސ  ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ. އަުޅގަ ނުބޭއްިވގެން މި އުޅެނީ. މީ ައޅުގަ

ތްގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއ މި ތިބެނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުަވއި އަދި މި ނޫންވެސް ގޮ

 1325ކަމަށް ފަހިކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވެސް ާތއީދުކުރަން. އަދި އަޅުަގނުޑ 

ލު އުއްމީދުކުރަން ައޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުރުން ބޭރުަގއި ބޭްއވޭނެ ޖަލްސާތަކަކީ ހަމައެަކނި އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ބި

ފާސްކޮށްލުމަށް ތި ބޭފުޅުންެގ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްަވިއެގން އެކަމަށް ކުަރްއވާ މަސަްއކަތަކަށް ނުެވ، ަރއްޔިތުންނަށް 

ފައިދާހުރި ކަންކަމެްއ މިތާ ެއތެރޭގަިއ ކުެރވޭނެ ކަމަށް. ިމއަދު ެވސް މި ދެންނެވިހެން މި އުޅެނީ ިދވެހި ރަްއޔިތެްއ 

ދަނީ މަޖިލީހުން އެއްވެސް ަކމެއް ނުކުރެވި. އެހެން ކޮމިޓީަތއް އެބަ ހިނގަމުންދޭ. ހަމަ  ގެއްިލގެން. އެކަމަށް އަދި މި

 1330ގަާވއިދު ތަންދޭ. އެކަމަުކ މިައދު އެ ަމއްސަލަ، ެގއްލިގެން އުޅޭ މީހާެގ މައްސަަލ އެޖެންާޑކުރެވުމުން ުކއްލިައކަށް ެއ 

އި އޮތްއިރު ވެސް އެޖެންޑާކުރެވުނު ހަމައެކަނި ކޮމިީޓ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅިފަ 4ކޮމިޓީ ކެންސަލްވެ، އަދި މިހާތަނަށް 

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ިވޔަްސ  ނޑު ކަންބޮޑުޭވ. އަުޅގަ ކެންސަލްކުރެިވގެން އުޅޭތީ ައޅުގަ

ންފާ ހުރި، ފައިދާ އަދި އެނޫން ގޮތަކުން ވިޔަްސ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮުޑ ބޭނުމަކަށް ވާންޖެހޭނީ ރައްޔިުތންނަށް މަ

ހުރި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ެގްއލުންނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން މިތާ ކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި 

 1335 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ތުރުއު މާފަންނުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 1340 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އަުޅަގނޑުމެން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް، . الم عليكمالس  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެން އެ ުދވަހު ވެްސ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަ ށް ގެންނަން ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގެންެނިވ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެ ިއހުތިޖާޖުގެ ސަބަބުން ލިބުނު  އެއަށް ޕްރޮޓެްސޓުކުރަމުން، އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދިޔައީ. ައުޅގަ
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 1345އެގޮތަށް އިހުތިޖާޖުކުރަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ  ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކުރި އިހުތިޖާޖެއް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އެ ދުވަހު ކުެރއްވި މަސަްއކަތްޕުޅު ެއގޮތަްށ ކާމިޔާބުވި ނަމަހީ އިދިކޮޅު 

 ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތގައި މަޖިލީހުގައި އޮތް ޕާޓީތަކުން ޚިާޔލުފާޅުކުރެްއވުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާކަން.

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ކުީރގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުަގއި މި އޮންނަނީ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރުޞަތަކާ އަދި ހަމަެއާއއެކު ޤަރާރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް، ބިުލ ހުށަހަޅާ ގޮތަށް. ުކްއލި މައްސަލަައކަށް ވާ ގޮތަީކ 

 1350ކުއްލި ހާދިސާތަާކ ުގޅިގެްނ، މިސާލަކަށް މިހާރު ެގއްލިެގންއުޅޭ ނޫްސވެރިޔާ ގެއްލުނު އަޅުަގނޑުމެން ަޤއުމުގެ ޮބޑެިތ 

ފަދަ ކުއްލި ހާލަތްތައް، ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ހާލަތްތައް ކުއްލި ގޮތަކަށް ދިމާވީމާ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް 

މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް އޮތީމާ، ވަރަްށ  ކުއްލި މައްސަލަ ައކީ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި

ނުޑަވއިލާފައި އެބަ ހުރި. މިސާލެއްގެ ގޮތުަގިއ  ގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި އަޅުަގނުޑމެންގެ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަ

އިކޮްށ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާުރ ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަ ުޖޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނުން ނިންމެވި؛ ރޯނުބަ

 1355ނިންމި ގޮތާ މެދު އަޅުަގނުޑމެން ކުއްލި މައްސަަލއެއް ުހށަހެޅީމާ އޭތި ބަލައިނުގަތް. ެދން އަޅުަގނޑުމެންެގ ައޑު ެއ 

ނިޑގެންދިަޔއީ. ރައްޔިތުްނެގ އަޑު އުފުލޭނެ ގޮތް ނެތީ. ެއހެންވީމާ، ދެން އޮތް ގޮތަކީ،  ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިން ކެ

ެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ޤަރާރެއްގެ ސިފައިަގއި އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން. އެ ހަނި ދާއިރާ އަކީ ރައްޔިތުން

ޤަރާރުގެ ސިފައިަގއި ހުށަހެޅުނީމާ ބިލެއްގެ އުސޫލުން އެ ޤަރާރާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރެވޭތީ ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު އެ 

ހުސަށް ލިޭބ ފުރުޞަތު ވެސް އެްއކޮށް ޤަރާރަށް ލިބިދެވޭ. އެހެންަނމަވެސް ިއޞްލާޙުގެ ސަބަުބން އެްއކަލަ ބަ

ނޑިގެންދިަޔއީ. މެޖޯރިޓީ ބޭުނންވާ ައޑެްއ ނޫން އަެޑްއ   1360ބަންދުވެގެންދިަޔއީ. އިދިކޮޅު ފަރާތުގެ ައޑު ެއއްކޮްށ ކެ

ނޑުމެން އިހުތިޖާޖުކުރީ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުެގ  މަޖިލީހުގައި އިްއވޭނެ ގޮތަްއ ވެގެންދިަޔއީ. އެހެންވެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ިމ މަޖިލީހުގައި އިއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޙައްެޤއް ކަމަށް ވާީތވެ، މައިނޯރިީޓގެ އަުޑއިވެންެޖހޭނެކަމީ އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ރާދަކުރެްއީވތީވެ އެ އިޞްލާޙު މިހާރު ޮކމިޓީގެ ތެރެއިން ވެސް އެ ޙައްޤެއް ކަމަށް ވާތީ އެއަށް އިހުތިޖާޖުކުރީ. އި

ނޑުމެން ކޮމިޓީތެޭރގައި ަމސައްކަތްޕުުޅކުރެްއވިރު ައޅުަގނޑުމެން ދުށިން   1365 މައްޗަންޮގޅީ އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަެނ، އަުޅގަ

އަށް ނިސްބަތްވާ ގިަނ  ފަދަ ވަަރށް ގިނަ މެންބަރުން، އެމް.ީޑ.ޕީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

މެންބަރުން، ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ މެންބަރުން ވެސް އެ ތަނަށް ވަަޑިއގެން ލޮބީކުރައްަވއި ވަރަށް ބުަރ 

މަސައްކަތަކުން، ވަރަށް ބޮެޑތި މަސައްކަެތއް ކުަރްއވަިއެގން، ެއ މާއްދާ ކޮމިީޓ ރިޯޕޓަށް ހުށަނޭޅި ދިޔައީ. ެއއަށް 

. އެހެންނަމަވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އަނެއްކާ ފްލޯގައި އެ ިއޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅީ. ތާއީދުނުލިބުނީ

 1370ނަމަވެސް އިރާދަކުރެްއވީތީވެ އެ އިޞްލާޙު ބަލައިނުގަތް. ައލުން އަނބުރާ ގެންދެވިކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އެ ލިބުނީ. 

ނޑުމެން ެއްއގޮތަކަްށވެސް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ިއހުތިޖާޖުކުރިކުރުން އި ރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ވެގެންދިަޔއީ. ައުޅގަ
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ނޑުމެންގެ އަޑު ެކނޭޑކަށް މަޖިލީހުގެ  ނޭދެން އިދިކޮޅު ޕާޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އޮްނނައިރުަގއި އަުޅގަ

ގެ އަުޑ ެކނޑޭަކްށ ތެރެއިން ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ބޭރުން ވެސް. ޢާއްމު ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. ވާހަކަދެއްކުމާއި ޚިޔާލުފާުޅކުުރމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެހެނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ޙައްޤެއް. 

 1375އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވޭ މި ަވގުތު ވެސް މިނިވަން ނޫހުެގ ނޫސްވެރިޔާ ެގއްލިގެން އުޭޅ މައްސަލައިަގއި ކަންބޮުޑވޭ. 

ޓީއެްއ؛ ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިީޓ ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކުެރިވފައިާވއިރު ުކއްލި ގޮަތކަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމި

ކެންސަލްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ޢާއިާލގެ ފަރާތުން މި ަވގުތު ވެސް ސުލްަޙވެރިކަމާ ެއކުަގއި އިހުތިޖާޖެއް ކުރުމަށް 

ނަށް ވަަޑއިގެން އެ ބޭފުޅުން އެކި ފަރާތްތަކަްށ މަޖިލިސްދޮށުގައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުން އެ ތަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ރިޟްާވން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަިއގެން  ޖައްސަވަމުން މި ތަނުން ދުރުކުރަމުން އެބަ ގެންދެވޭ. އަުޅގަ

 1380ކަން ކުރިއަށް ދާން. އެހެންނަމަެވސް މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕާޓީން އެ މަސައްކަތް ުކރެއްވުުމގެ ނިޔަތް ނެތް

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވަީނ. މިއަދު ދެންނެވި ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވާ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ކުރަްއވާީތ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ބައްދަލުވުން، ފުރަތަމަ ަބްއދަލުވުން ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވއިރު ވެސް ކެންސަްލެވގެންދިޔައިމަ އަުޅގަ

ލަެއއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިަތކު އަދި ނޫސްވެިރއަކު އަދި ކަންބޮޑުވޭ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަ

ނޑުމެން ވަރަްށ  ނޑުމެންނަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ ަވގަށް ެނގީ ކަމަށް. އަުޅގަ އިންޒާރުދީފަިއވާއިުރ ެގއްލިފަިއ ވަނީ. އަުޅގަ

 1385އިހަކަށްދުވަހު ވަަޑިއގެން ނޫސްވެިރއަކު ުސވާލު ކަންބޮޑުވޭ ާރއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާްއޖެ އަށް 

ދެންނެވީމަ ވެސް އެކަމާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ ވާހަކަ ވެސް ފާެޅއް ނުކުރެއްިވ. ހަމަ އެ ރޭގަިއ، 

 ހަމަ އެ ރޭގައި އެމެރިކާގެ ޫނސްވެރިައކު ެގއްިލގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1390ޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެންފައިނެތުމާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް 

ނަޑއަޅަން. އެހެންކަމުން،  އެްއކޮށް މި ހިސާބުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ވަގުތު ނިމުނީކަމުަގއި ކަ

ވަނަ މާއްދާ  111ވަނަ މާއްދާ އާއި  117މާއްދާ އާއި  ވަނަ 77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙުތަްއ  31އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި 

ވޯޓު ގަީޑގަިއ  ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ޯވޓު، މިއަދުގެ

 1395ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ ، 11.2އޮންނާނެ ވާހަަކ ވެްސ ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2113ޮއގަސްޓް  21ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. ިމ ރިޕޯޓު 

ވަަނ  14އިޞްލާޙު،  212ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  14ލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ. ެއގޮތުން އިޞް 412މި ރިޕޯޓަށް 

އިޞްާލޙު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  31ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގެ ދަށުން  14އިޞްލާޙު،  30މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން 
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. ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި ޢިނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، 

 1400 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޚަލީލަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިާރގެ އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ނުޑ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަ. الم عليكمالس  `.  ށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

މި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނގެ ބިލު ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. ިމ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް   1405ބިލުގެ މަސައްކަތް، ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުްނދިޔައިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުގަ

ނޑަށް ކޮމިީޓ ފާހަގަކޮ ށްލަން ބޭނުންވޭ، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްާބރުލުމެއް އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ލިިބގެންދިޔަކަން. ަބއެްއ ހާލަތްތަކުަގއި އަދި ނުކިްއސަރު ަކމެއް ައއިކަުމގައި ިވޔަްސ 

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރެއްވި މައިގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާ އަވަހަށް މި ބިލު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު ނިންމައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  މަސައްކަތްތަުކގެ ނަތީޖާ އަޅުގަ

 1410ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މީގެނެވުނުކަން. ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. އެއީ 

ގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ  ތ.، ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ރީމަޑުއްވަ، އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ، ފުވައްމުލަކު މެދު ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ، ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް، ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

ގިީލ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް ނމާމި، هللاގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު، މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނޑު ގޮެތއްަގއި ކޮމިީޓެގ ޟް. ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމް، އިބްރާހީ  1415ރަީއސް. މަިއގަ

މަސައްކަތްތައް ކުިރޔަށް ގެްނދިޔައިރުަގއި ވަރަށް ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި މި ބިލާ މެދުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް 

ވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދެވިފަ. އެ ފުުރޞަތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން، ކޮމިޓީގައި 

މެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވަރަށް ފުރިހަމަ، ރަނގަުޅ ޚިޔާފުޅުަތކެއް ހުަށހެޅުއްިވކަން ައޅުަގނޑު ިމ ހި

އިދާރާައކަށް، އޭގެތެޭރަގިއ  21ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ައދި އޭެގއިތުރުން ބިލު އިތުރަްށ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި 

 1420އޭެގއިތުރުން ބަެއއް ޖަމުޢިއްާޔ ޖަމާޢަތްތަކަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވާނީ ބިލަށް ިޚޔާުލ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަާކއި އަދި 

ފާޅުކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ނޫނިްއޔާ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ޓަަކއި ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާފަ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ިޚޔާލުތަކުެގ 

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ޚިޔާލުތައް ވަރަށް ފަ 1ތެރެއިން، ައޅުަގނޑުމެން ޮފނުވި ތަންތަނުގެ ތެެރއިން  ރާތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ ހިމެނިފަ.  ބޮޑަށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ެއ އިޞްލާޙުތަުކގެ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް ީމގެތެރޭަގއި ައޅުގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން މި ދޔައީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި މެންބަރުން  އެހެންވީމާ، މި ބިލު މައިގަ

 1425ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާ އަިދ އޭގެއިތުރުން ކޮމިޓީ ސްޭޓޖުގައި ކޮމިޓީަގއި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަާކއި 
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އެިކއެކި އިދާރާަތކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް، ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާ ެވސް އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން. މި 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގެންނެވި ގޮުތގެ މަތިން ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު 

މިނިސްޓަރު ވެސް ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއ  އިކޮނޮމިކްފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަދި އޭެގއިތުރުން 

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަިދ  ވަނީ. ެއ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ަވރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް ދަންނަވާލަން، މި ބިލު ފަރުމާކުރެްއވުމުަގއި އެންމެ ިއްސ   1430އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާލަން. މި  ދައުރެއް އަދާކުެރްއވި އުސްާތުޒ ނަޝީދަށް، މެންބަރު ނަޝީދަށް އަޅުގަ

ޓީގެ މަސަްއކަތް ކުރިޔަްށދިޔަ ަވގުތުަގއި ވެސް ެއ މަނިކުފާނު ވަޑަިއގެން ަވރަށް ބިނާކުރަނިވި ރަނގަުޅ ކޮމި

ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެއްވާފައިާވކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އެާއއެކު ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި 

އެންެމ ރަނގަޅަށް ކުރިޔަްށ ގެންިދޔުމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން، ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަްއ 

 1435ފާހަގަކުރެވުނު ކޮމިީޓގައި ިތއްބެވި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާލިބިވަޑަިއގެން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުކަން. އޭގެތެޭރގައި ހަމަ އޮނަރަބަްލ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަންފު ޅު އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިާބ  އަދި ޭއގެއިތުރުން އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ނަންފުޅު ެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެގެންދިަޔއީ ވަރަށް މުހިއްމު ެއްއޗެްއެގ ގޮުތގައި އެންމެ ރަނަގޅަކަްށ މި ބިލު ހެދުމަށް ޓަކައި. 

ދި ޭއގެއިތުރުން ވެސް ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ެއހެން ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްިވ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ހަމަ ހުރިހާ އަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ތި ބޭފުޅުން، ޢިއްޒަތްތެިރ   1440ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރުަދންނަވާލަމުން، މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތުެގ މެންބަރުން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ޖަ ުދވަލަށް ބައްަލަވއިލެްއވުމުން އަުޅގަ

ރިޕޯޓް، މި ދެންނެވީ ބިލު ިތ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅަގނޑުެގ ވާަހކަ ކުުރކޮށްލަން. 

 ތަޢާލާ ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްަމތު

 

 1445 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި ނާއިބު 

މުޤައްރިރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ޝުކުރުދަންަނވަން. އަިދ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް 

ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ  ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުަގއި އެންެމ  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަުތ ހުޅުވައިލާނީ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅު  1450އްވުމަށް. އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަރުތީބުކޮށްފައި މި އޮތީ  14 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު؛ އަޅުގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަންޖެޭހ ގޮތުގެ ތަރުތީބު. އެހެންީވމާ، އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 
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ރުޞަތުއެރުވުމުގެ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ދަންނަވައިލާނަން. ދަންނަވާލީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ފު

މެންބަރުގެ މޭޒުކޮޅުމަީތގައި ވާނެ ހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް. އެހެްނވީމާ، ހުށަހެޅުއްވުުމގައި މި އޮންނަީނ 

 1455ދާުޅވާން. ދެން އޭެގ ފަހުގަިއ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަުރވާނަން ހަމަ ހަމައެކަނި ހުށަހަޅުއްާވ އިްޞލާޙު އެކަނި ވި

ގުިޅގެން އެ އިޞްލާޙަށް ތާީއދުކުރައްވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވީމަ ެއ 

 14އޮންނަނީ. އެގޮތަށް ޮގއްސަ،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެްސ އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުަރްއވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވާން މި

ނޑު ދަތުރުކުރާނީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން އިޞްލާުޙ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ލިސްޓު ފުރިހަމަވީމަ ދެން އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވިއ  14ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ހަމަ މި ދެންނެވި އުސޫލުން 

 1460ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުްނ އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅއްވުމަށް.  14އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނީ  ނިމިވަޑަިއގަތީމަ ދެން

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަމުން ގެންގޮސް  ވަނަ މާއްދާގެ  14ކުރިން ވެސް މި ދެންނެވިހެން އެގޮތަށް ތަރުތީބުން އަުޅގަ

ބަހުސްގެ ވަގުތު. ބަހުސްގެ ަވގުތަށް ޖުމްލަ  )ނ(ގެ ދަށުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއި ނިމިވަަޑިއގަތީމަ ދެން އޮންނާނީ

އެްއގަިޑއިރު ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން. އަދި ދަންނަވައިލާނަން. 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތަ ށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްފައިާވ އުސޫލުގެ މަތިން، މި މަޖިލީހުގައި ެވސް އަުޅގަ

 1465ނިންމާފައި މި ވަނީ. ެއއީ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންަނވާ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅއްވުމަށް 

ނަން ދަންނަވައިލާއިރު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވަަޑިއގެން ނެތިއްޔާ އެ ޕާީޓއަކަްށ ފުރުޞަތުއެރުވޭނެ އެހެން 

ޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަްށ. އެހެންވީމާ، އެ ހިސާުބން މަޖިލީހުގެ ރެކޯުޑގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ެއ އި

ޤާއިމުެވގެންދާނީ އެ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރެްއގެ ނަންފުޅު. އެހެންވީމާ، ބައެއް ފަހަރު އޮޅުންއަރާފައި އޮންނާތީ މި 

ފާތުެވދާނެތީ އެކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި. ދަންނަވާލީ. އެއީ ިލޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ނަމާިއ ހުށަހެޅުއްވި ނަމާ ތަ

ނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަދި އެގޮތަށް ދެން ތާއީދުކުރެްއވުަމށް ހަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.   1470އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މި ކުރިމަތިލަނީ މިދެންނެވި ގޮުތގެ މަތިން އިޞްލާޙު  އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދަްނނަވައިލާފައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  14ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުއެރުވުމަށް ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފަށަނީ ގަވާއިދުެގ މަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ގަމު ދާއިރާެގ  1ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު؛ 

ނަޑށް އެބަ ފެނޭ ޢިއްޒަތްެތިރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙު. އަުޅގަ

ނޑު މިހާުރ އެމް.ޑީ.ޕީ  1475ގެ ފަރާތުން އެ މެންބަރު ފައްޔާޟު އިސްމާޢީލް ވަޑަިއގެން ނެތްކަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަރުވާނެ ބަރަކަށް ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންއެިދވަަޑއިގަްނވާ ޢިއް  ،އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގަމު  އަރުވަނީ އެއް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙު ހުށަެހޅުއްވުމަށް  ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްދާއިރާ

 ޝަރީފަށް. ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްޢިއްޒަ
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 1480 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

އީ، "ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް މި . 1ުކރުން. ތަޢާރަފު، ނަން. )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  އާދެ! އެްއވަނަ މާއްދާގެ

ރި ސަރަހައްދުތައް ަކނަޑއެޅުމާިއ އުފެއްދުމާއި ހިންގުާމއި ެއ ްއޖޭގައި މިނިވަން ވިޔަފާގެ ނަުމގައި ިދވެހިރާޒޯން"

ނާއި އެ ޯޒނުތަކުގައި އިްނވެސްުޓކުރާ ޒޯނުތައް ތަރައްޤީުކރާ ޑިވެލޮޕަރުން އެ ޒޯނުތަކުަގއި އިްނވެސްޓުކުރުާމއި

 1485އުސޫލުތަްއ  ގުޅޭ ުގޅޭ ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކުރުާމއި ކަމާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ެދވޭ ިއނާޔަތްތަކާއި އެ ޒޯނުތަކާ

 .ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އަރުވަން. ހެންވޭރުރުޞަތުކުރަްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުތާއީދު

 1490 ރުވަން.ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަ

 

 ވުން:ލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ހެންވޭރު

 ދުުކރަން.ާތއީ އާދެ! މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު

 

 1495 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާޙު ދަންނަވާލަނީ. މި އިޞް ލާނަން. ހަމަ ޓެކްނިކަލް ވާހަކަތައް މިވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި އާދެ! އަދިވެސް ެއއް

އަސްލު ިއޞްލާޙަކީ. އެހެންވީާމ، ބަެއއް  ،ގޮތުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު އޮތީ ގަާވިއދު ބުނާ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވުމުަގއި އިމްާލގެ ކުށްތައް އެހެން ވިދާުޅވެފަިއ ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ލާޙު މަޖިލީހުން ބަލައިގަންނަނާނީ ކުރިން ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އިޞްލާޙު. ެއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައިަގނޑު އިޞް

 1500 ގޮުތން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިޞްލާޙަކަށް ބަދަެލއް ގެނެވޭކަެށއް ނޯވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ އިޞްލާޙު ގަާވއިދު ބުނާ

ނޑު މިހާރު މި ވެސް ހަމަ ދަންނަވައި  ވާހަކަ  އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެއްއިޞްލާޙަށް.  ދަނީ ދެވަނަ ލާނަން. އަޅުގަ

. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާއިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަރުވަން.ރުޞަތުފު

 

 1505 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ



57 

 

"ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯން"ގެ ނަމުގަިއ  މިއީ،ކުރުން. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 1އާދެ! 

ނަޑއެޅުމާއި އުެފއްދުމާއި ހިންގުމާ، އެ ޒޯނުތަކުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިވަން ވިޔަފާީރގެ ސަރަހައްދުތައް ކަ

ަގއި އިްނވެސްުޓުކރާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ދެޭވ އިންވެސްުޓކުރުމާއި ެއޒޯނުތަްއ ތަރައްޤީކުރާ ޑިވެލޮޕަރުންނާިއ އެ ޒޯނުތަކު

 އިނާޔަތްތަާކއި އެ ޒޯނުތަކާ ުގޅޭ ތިމާވެށި ރައްކާތެިރކުރުމާއި ކަމާ ގުޅޭ ުއސޫލުތައް ބަޔާްނުކރުމުގެ ޤާނޫނު.

 1510 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1515 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ވަނަ އިޞްލާޙަށް. އެއް ވަނަ މާއްދާގެ  4ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުގަ

 1520)ހ( އަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  އެއް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އްެކވުން:ދީދީ ވާހަކަދެމެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ

 1525މިއީ "ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން"ގެ ނަމުގަިއ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމްދީުނގެ އަސާސްަތކާ ޚިލާފުނުާވ ގޮތުގެ މަތިން މިނިވަން ވިޔަފާރި ސަރަހައްދުތައް 

ނަޑއެޅުމާއި އުެފއްދުމާއި ހިންގުމާއި އެ ޒޯނު ތަުކގައި އިްނވެސްޓުކުރުމާ، އެ ޒޯނުތައް ތަރައްޤީކުރާ ޑިވެލޮޕަރުންާނިއ ކަ

އެ ޒޯނުތަުކަގއި އިްނވެސްުޓުކރާ އިންވެްސޓަރުންނަށް ދެޭވ އިނާޔަތްތަާކއި ކަމާ ގުޭޅ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނެވެ.

 1530 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ހެންވޭރު
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 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  1535 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އިޞްާލޙު. އެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  3ޝުކުރިއްާޔ. 

 ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ. އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 1540 

 ވާހަކަދެއްކެެކުވން:މް ޝަރީފް ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުތަކާ ެބހޭ ޤާނޫނު ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނގެ ޤާނޫނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1545 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މާފަންނު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 1550  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ އެކަކަށް މަރަދޫ ދާ 2ވަނަ އިޞްާލޙު.  1ޝުކުރިއްާޔ. 

 ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ނަޑއެޅުމާއި ، 1 -)ހ(  1555 ސްޕެޝަލް އިކޮޮނމިކް ޒޯުނގެ ނަމުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަން ިވޔަފާރީެގ ސަރަހައްދުތައް ކަ

އުފެއްދުމާއި ހިންގުާމއި އެ ޯޒނުތަކުގަިއ އިްނވެސްޓުކުރުާމިއ އެ ޒޯނު ތަަރއްޤީކުރާ ިޑވެލޮޕަރުންނާއި އެ ޒޯނުތަކުަގިއ 

އިންވެސްުޓކުރާ އިންވެްސޓަުރންނަށް ދެވޭ އިާނޔަތްތަާކއި ެއ ޒޯނުތަކާ ގުޭޅ ތިމާވެށި ަރްއކާތެރިކުރުމާ ުގޅޭ އުސޫލުތައް 

 ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނޭ.
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 1560 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު

 ތާއީދުކުރަން.  މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު

 1565 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް މަރަދޫ ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަ 2ވަނަ އިޞްާލޙު. ދެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  2ޝުކުރިއްާޔ. 

 ޝަރީފް ހުށާހަޅުއްވާ ޢިޞްލާޙު. ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1570 ކެުވން:މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

)ހ(. އިންވެސްމަންޓުތަްއ  ،2އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މަޤްޞަދު  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  2

އިތުރުކުރުމާިއ ެއއިންވެްސްޓމަންޓް މެދުވެރިކޮށް، ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާުދ 

 ތުރުުކރުން.ތަރައްޤީކުރުމާއި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ބޭރުފައިސާ އި

 

 1575 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު ފަލާޙްހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް މާފަންނު

 ށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން.މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހު

 1580 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  2ވަނަ އިޞްލާޙު.  7

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅއްވުން އެދެން.
 
 1585 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:އިބްރާހީރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަ

ޢިލްމާއި ހުނަރާއި  -4)ހ(.  2އަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. މަޤްޞަދު؛  4ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  2
 ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ރިާސޗް އެންްޑ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރާއްޖެ އަށް ނަޤުލުކުރުން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1590 އިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

 
 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ހެންވޭރު

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 
 

 1595 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަށް މަރަދޫ ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  2މާއްދާގެ )ހ( ެގ ވަނަ  2ވަނަ އިޞްާލޙު.  1ޝުކުރިއްާޔ. 
 ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާަޙށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 
 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: 

 1600 2އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މަޤްޞަދު  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  2ތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

 . ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތއް އުފައްަދއި ފުޅާކުރުން. އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިން ަވީޒފާ އަށް އަހުލުވެރިކުުރވުން.3)ހ(، 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ

 1605 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާ މައްޗަންޮގޅީ
 އަޅުަގނޑު މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރަން.

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1610އަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  2ވަނަ އިޞްާލޙު.  0ޝުކުރިއްާޔ. 

 ޝަރީފު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙ. ފުރުޞަތުއަރުވަން.
 

 :މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން
މިހާރު ރާއްޖެ އިން     .1)ހ(،  ،2އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. މަޤްޞަދު  1އްާދގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާ 2

 1615 އުފެއްދެން ނެތް މުދަލާއި ޚިދުމަތް އުފެއްދުން އިތުރުކޮށް، ާއލާކުރުން.

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



61 

 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް
 

 1620 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއި

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން.
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
މާއްދާ އަށް ަގމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ވަނަ  0ވަނަ އިްޞލާޙު.  11ޝުކުރިއްާޔ. 

 1625 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން.

 
 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ

ކުެރިވގެންވާ ުނވަތަ ސްޓުވެވަނީ، ިއން އެ "ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކް ޒޯން" ނުވަަތ "ޒޯން" ކަމަށް ބުނެފައިޝުކުރިއްާޔ. 
 ެއއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން ، ޑިވެލޮޕަެރއްގެ  ެއއް އްެދއްަގއިހަފިްކ ސަރަިވގެންވާ ވަިކ ޖިއޮގްރޮއިން ފާހަގަކުރެ 

ނަޑއެޅި ބަޔާންެވގެްނވާ އިޤް   1630ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ އިމުޤާނުވަތަ  ނެނުވަތަ ހިންގާ ނެ އް ކުރާތިޞާދީ މަސައްކަތްތެކަ

ުގޅޭ  ާއއި ެއކްސްޯޕޓް ޑިއުީޓ ދެްއކުމާ އްދަކީ ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީހަ ސަރަ ގޮތަްށ، އަދި އެ އް ލިބިދެވޭ ނާޔަތްތަކެ އި
ިވގެންވާ ވަިކ އިން އެކަހެރިކުރެ  ތިޞާޞްޚްމު އިއްދިވެހި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލާއިުރ، މި ލުތަކަށްސޫއު

ވެ. "ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ތަކަކަށެއްދުހަެގން ހިންގާ ސަރަކުެރވިތުގައި އިންތިޒާމުއްދެްއެގ ގޮހަކަސްޓަމްސް ސަރަ
ނޑަެއޅޭ ާބވަތްތައް މި ޤާނޫުނގެ  ގެޒޯން" ވަނަ ާމއްާދގެ ނިޔަލަށް މާނަކޮށްދީފައި  17އިން  ވަަނ މާއްދާ 11ގޮުތގަިއ ކަ

 1635 ެއވެ. ވަނީ އެ

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ޅަނގު ދާއިމާފަންނު ހުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 
 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 1640 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު 
ނޑު ތާއީދުކުރަން.   ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1645ވަނަ މާއްދާ އަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  13ވަނަ އިްޞލާޙު.  11ޝުކުރިއްާޔ. 

ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް؛ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް 
 .ފުރުޞަތުއަރުވަން
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 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުހިތަ

 1650"ފްރީ ޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނަ ާމއްދާ އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  13ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތަާކިއ އެ ވަނީ، ރީެޓއިލް ވިޔަފާީރގެ ވަސީލަތްތަާކއި ޚިދުމަތްތަކާއި ތަނުަގއި މީ
ޚިދުމަތްތަކާއި ޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ާޤއިމުުކރެވިގެްނވާ އަދި މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ދިނުން ހުއްދަ 

 އިނާޔަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް ޚާްއޞަކުރެވޭ ރަށަކަށް ުނވަތަ ަސރަހައްދަކަށެވެ.
 

 1655 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢި
 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 
 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ހެންވޭރު

 1660ޅުއްވި އިޞްލާަޙށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހެ

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ 
 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1665ްށ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުްއވާ ވަނަ ާމއްދާ އަ 21ވަނަ އިްޞލާޙު.  12ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ވަނަ އިޞްލާޙު.  12އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ
 ހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.ވަނަ މާއްދާ އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަ 21އެއީ 
 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
 1670ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު މި ތަނަށް އަންނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ. އެއީ ބެިރކޭްޑ 

ެއއްޗެހި ހުުޅވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ޯނވޭ. ކޮްނ  މަގުމަތީގަިއ ޖަހާފައި ބެރިކޭްޑތަކުގެ ދޮށަުކ ފުލުހުންނެއް ެވސް ނުތިބޭ. އެ
ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  21ބައެއް ެދކެ ބިރުންތޯ މިހާަވރަކަށް މަގުތަްއ ބަންދުކޮށްެގން މި އުޅެނީ؟ 

މެ އިޞްލާޙުކުރުން. ރާއްޭޖގައި ިހންގުމަށް މި ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ ބާވަތުގެ ޒޯނުތަުކގެ ތެރެިއން ރާއްޖޭގައި ެއއިން ކޮން
ނަޑއެޅުމަށްފަހު  ނޑައަޅާނީ ޯބޑުންނެވެ. އަދި މި އަދަުދ ބޯޑުން ކަ ވައްތަަރކުން ހިނގާނީ ކިތަްއ ޒޯނުކަން ކަ

 1675 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަްނވާނެ ެއވެ.

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ޒަމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 
 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 1680 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު
ނޑު ތާއީދުކުރަން.  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 
 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
 1685ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  22ވަނަ އިްޞލާޙު.  14ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
 

 ލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީ
ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(.  22ގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުގެނައުން. ވަނަ މާއްދާ  22ޝުކުރިއްާޔ. 

 1690ޤާއިމުކުރާ ޒޯނެްއަގއި ހިންިގދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބަިއކަމާ އަދި ެއއިން ޒޯނެއްަގއި ހިމެނޭ ޖުމްލަ 

ނޑު އެކަަށއަޅާނީ ޯބޑުން ދޭ މަ ޝްވަާރ އަށް ބިާނކޮށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންވެސްޓްމަންުޓގެ އެންމެ ުކޑަ މިންގަ
 ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނޭ. ުޝކުރިއްޔާ.

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1695 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 
 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީުދކުރަން. 
 

 1700 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  22ވަނަ އިްޞލާޙު.  13ޝުކުރިއްާޔ. 
 ރީފު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާަޙށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝަ
 
 މް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

 1705ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. އިންވެސްުޓކުރެވިދާނެ  22ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރާއްޖޭަގއި ާޤިއމުކުރާ ޒޯނެްއގައި ހިްނގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްަތކަީކ ދިވެހި)ހ(.  22ދާއިރާތައް ަކނަޑއެޅުން. 
ނަޑކީ ކޮަބއިކަން، ޯބޑުެގ  ކޮބައިކަމާ އަދި އެއިން ޒޯނެްއގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެްސޓްމަންޓުގެ އެންމެ ކުޑަ މިްނގަ
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ނޑައަަޅއި އިޢުލާންކުރަންވާނެ އެެވ. މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން، ައހަރަކު އެއް ފަހަރު  ކަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުާރ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތުެގ ެތރެއިން މި ރާއްޭޖގައި ޓުއަިރސްޓް ރިސޯޓު ހެދުމާއި ދޮީށގެ 

 1710 މަސްވެރިކަމާއި ލޭނުެއޅުމާއި ެއއަރޕޯޓް ހިންގުމާއި ސީޕޯޓް ެހދުން އިސްތިސްނާވާނެ ެއވެ.

 
 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
 

 1715 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 ުދކުރަން.މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީ
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ  22ވަނަ އިްޞލާޙު.  11ޝުކުރިއްާޔ. 

 1720 އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 
 ުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްކެ 

)ހ(،  22ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިްމކުރާ ޯޒނެއްަގއި ހިންގިދާނެ އިޤްތިާޞދީ މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮަބއިކަާމ، އަދި އެއިން ޒޯނެްއގަިއ 

ނަޑކީ ކޮަބއިކަން ބޯުޑގެ މަްޝަވރާގެ މަތިން ރަްއޔިތުންެގ ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެ ކު  1725ޑަ މިްނގަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤަރާަރކުން އަހަރަކު ެއއް ފަހަރު ަކނޑަައޅައި އިޢުލާންކުރަންވާެނ 
 އެވެ.
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
 1730 ޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއް 

 
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 \އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.
 

 1735 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 
 1740 ފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަތި

ހަލަ ލިެޔިކޔުމެއް ފެންނާކަށް ނެތް. އަުޅަގނޑަށް މީގެ ކުީރަގއި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހެޅި އިޞްލާުޙތަކުގެ އެްއވެސް ކަ
އިޞްލާޙުތައް ލިބޭ. އެހެންވީާމ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ، ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 

ނޑުމެންނަށް އެ އިޞްލާުޙަގއި ބުނާ އެްއޗެއް ިލޔެ ިކޔުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އިސްލާޙެއް ެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަ
ނުޑގެ މޭޒުމައްޗަކަށް ނެތް އެްއެވްސ  ހުރިހާ މެންބަރުން މިތާ އެތެރެއަކު ނުތިބޭނެ. އަދި އަޑެއް ެވސް ނާހާނެ. އަޅުގަ
 1745އިޞްލާޙެއް އަިއއްަސއެއް ނެްތ. އަނެއްކާ ސިސްޓަމުން ެވސް ފެންނާކަށް ނެތް. މީގެ ކުރީަގއި އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅޭ 

މަށް ވަންޏާ ގެ އަްށ ެވްސ ފޮނުވާ މުއްދަތު އޮްއވާ. ެއހެންވީމާ، އެފަދަ އިޞްލާޙެްއ ގެ އަށް ވެސް ފޮުނވާފައެްއ ކަ
ނުޑގެ މޭުޒމަތީގައި ވެސް ނެތް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.   ނެތް. ސިސްޓަމުގައި ވެސް ެނތް. އަނެއްކާ އަުޅގަ

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1750މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ުބނާ ގޮތުން އެ އިޞްލާޙު ފެްނނަން ނެތިއްޔާ ެއއީ ިނޒާމީ ތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަން. އަުޅަގނޑަށް އިދާރީ މޭޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި އޮތީ އަިދ 
ލެސް ގޮތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން ފަށަިއގަތުމުަގއި ވެްސ، މި ދެންނެވީ ބޮޑަށް ޕޭޕަރ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބާރުފުޅުއަުޅއްވާތީ ތިާމވެއްޓަްށ ވެްސ އެކަުމގައި އެހީތެރިވެެދވޭތީާއ އެްއކޮށް ޕޯޓަލްަގއި މިހާުރ 
ނުޑ ވެސް ބަލަމުން މި ގެންދަނީ ޕޯޓަލް އިން. ެއ ޕޯޓަލްަގއި ަވކި ޢިއްޒަތްތެ ިރ މެންބަރަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް؛ އަުޅގަ

 1755ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ގޮަތކަށް އެގޮަތކަށް ބްލޮކުކޮށްފަެއއް ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު އިދާރީ ބޭފުޅަކަށް 

އެބަ ދަންނަވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، ދެންމެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވި ެޓކްނިކަްލ މައްސަލަ ަޙއްލުކުެރވިއްޖެ 
ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އަދި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ  ކަމުގައި

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރެވިަފއި  17މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ދަންނަވާަލންޖެހޭ ގަވާއިުދގައި ވާ ގޮތުން. މީގެ ކުރިން 
ޒަތްތެރި މެންަބރުން ދިރިއުޅުްއވާ ގެކޮޅުތަަކކަށް ފޮނުވިފަެއއް ނޯންނާނެ ވާނީ ހުށަހެޅޭ އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ޢިއް

ނޑު މިހާރު   1760އެްއވެސް ހާލެްއގައި. އެހެންީވމާ، އެއީ ފަހަރެްއގައި އޮޅުންައރައިފާނެތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާފައި އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ އަޅުަގނުޑގެ މޭޒުމަީތގައި އޮްތ އިޞްލާޙުެގ ސެޓް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއް
ނޑު މިހާރު މި  ނުޑ މިހާރު މި ބަލަނީ؛ އަުޅގަ މޭޒުކޮޅުމަްއޗަށް ވާޞިލުކޮށްދީަފއިވާ ވާހަަކ ވެްސ ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަ

މް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޡި 22ވަނަ އިޞްލާޙަށް  12ބަލަނީ 
 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 1765 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވަނަ މާއްދާ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. އިންވެސްޓުކުެރވިދާނޭ  22ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޖޭަގއި ޤާއިމުކުރާ ޒޯނެްއގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ ވެިހރާއްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދި  22ދާއިރާތައް ަކނަޑއެޅުން. 

ނޑަކީ  މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮބަިއކަމާ، އަދި އެއިން ޒޯނެްއގައި ހިެމނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓްެގ އެންމެ ކުޑަ މިންގަ

 1770ނަޑއަަޅިއ ކޮބައިކަްނ، ބޯުޑގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤަރާރަކުން، އަހަރަުކ އެއް ފަހަރު ކަ 

 ެއވެ. އަދި މި ކަން ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދައިގެންނެވެ. އިޢުލާނުކުރަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް  ޝުކުރިއްޔާ

 1775 ވަން.ފުރުޞަތުއަރު

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެދުހެވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 1780  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާއްާދގެ )ށ( އަށް ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ  ވަނަ 22ވަނަ އިްޞލާޙު.  17ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިސްމާޢީލް ޙުށަހަޅުއްވާ އިްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 1785)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެ  ގެމި މާއްދާވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި އޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22ޝުކުރިއްާޔ. 

ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ  31ލާތާ އިލަންޖެހޭ ބޯޑު އެކުލަވަ އިކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވަ ޓަ  ން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަތި

ހޫރިއްޔާެގ އް އިޢުލާނުކުާރނީ ރައީސުލްޖުމްމަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެ

 . ޝުކުިރއްޔާ.ވެޤަރާރަކުންނެ

 

 1790  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑު ތާއީދުކުރަން. ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައް  ޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 1795 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  22ވަނަ އިޞްލާޙު.  11ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ށް ފުުރޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަ

 

 1800 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބިލުގެ 

ނަޑއެޅުން.  ޤަރާރު، )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  މި މާއްދާގެވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  22އިންވެސްުޓކުރެވިދާނެ ދާއިރާަތއް ކަ

 ުދވަހުގެ ތެޭރގަ 41ލާތާ ަވއިޯބޑު އެކުލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެކުަލވައިލާ 

 އެވެ.

 1805 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު އިމްރިޔާޒު ފަހުމީ.ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.   1810 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް  22. ވަނަ ިއްޞލާޙު 10ޝުކުރިއްޔާ 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 1815 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ބަރު ފައްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެން

ނޑައަޅަ  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 22ޝުކުރިއްާޔ.  އި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ

ޔިތުްނގެ ން ރައްނަންވާނީ ބޯުޑގެ ަމޝްވަރާެގ މަތިބަދަެލްއ ގެން ނަމަ، އެ ގެންނަނިންމާފައިވާ ކަމަކަށް ބަދަލު 

 ވެ. ޝުކުިރއްޔާ.ކަމެއް ފާސްކުރުމުންނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން އެ ހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅައިމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމް

 1820 
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  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ޒު ފަހުމެންބަރު އިމްތިޔާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްެގ އިޞްލާޙަށް އަޅު   1825 ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ  22ވަނަ އިްޞލާޙު.  21ޝުކުރިއްާޔ. 

 އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 1830 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ މޭޒުކޮުޅގައި ހުރި ބައެއް ެއްއޗެހި ބައެއް މެންބަރުންނަށް 

ނޑުެމން ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ މި ކަމާ. ބިލުގެ  ނޑުެމނަށް  ނުދެއްވާތީ އަުޅގަ ވަނަ މާއްާދެގ  22ހަދިޔާކުރަްއވާފައި އަުޅގަ

ނޑައަާޅ ކޮންމެ ަކނަޑއެޅުމެްއ،  22 ތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.)ނ( އަންނަނިިވ ގޮ )ނ(. މި މާއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން ކަ

 1835ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުައރީ މަހުގެ ކުރިން މުރާޖަޢާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު 

ނޑައަަޅއި އިުޢލާނުކުރަންވާނެ  ެއވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާަރކުން އަލުން ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް 

 1840 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްެގ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޢިއް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

 

 1845  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( އަށް މެދުހެންވޭރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  22ވަނަ އިްޞލާޙު.  21ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

 1850ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. އިްނވެސްޓުކުެރވިދާނޭ  22ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑައެޅުން.  ނަޑއަޅާ ކޮންމެ 22ދާއިރާތައް ކަ ނަޑއެޅުމެްއ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(. މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކަ ކަ

ނަޑއަަޅިއ  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަީރ މަހުގެ ކުރިން މުރާޖަޢާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަާރރަކުން އަލުން ކަ

އިޢުލާނުކުރަންވާނެ ެއވެ. މި ކަން ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދައިގެންނެވެ. މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ 

ގެ )ނ(ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނަޑއަޅައި އިޢުލާނުުކރާ ޤަރާރުގަިއވާ އިޤްތިޞާީދ ދަށުން ނުވަތަ މި މާއްދާ

 1855މަސައްކަތްތަކާ އަދި އިޤްިތޞާދީ މަސައްކަތްތަުކގެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ައގުގެ އެންެމ ކުޑަ މިންވަރު ކަމުަގއި ެއ 

ނޑުަތކެވެ. މި ޤަރާރު ާފސްކުރަ  ންވާނީ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުންނެވެ.ޤަރާރުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ިމންގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ 

 1860 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ 

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1865ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަށް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒައިާނ  22ވަނަ އިްޞލާޙު.  22ޝުކުރިއްާޔ. 

 ލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞް

 

 ެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއް

 )ރ(. 22ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަންނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ 

 1870ތިޞާދީ މަސައްކަްތަކމުގައި ބަލާނީ، އަދި ެއއިން ޑިވެލޮޕަރަކަށް ޯބޑުން ހުއްދަިދނުމުގައި ޒޯެންއގައި ހިންގިާދނެ އިޤް

ޒޯނަކަށް އިްނވެސްުޓކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަުރކަމުަގއި ބަލާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން، 

ނަޑއަަޅއި އިޢުލާން ކުާރ، މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ނުވަތަ މި މާއްދާެގ )ނ(ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްޮކށްފައިވާ ޤަރާުރގަިއވާ އިޤްިތޞާދީ މަސައްކަތްތަކާ އަދި ެއ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްަތކުެގ 

ނޑުތަެކވެ.  އިންވެސްޓްމަންުޓގެ ައުގގެ ެއންމެ ކުޑަ މިންވަރުކަމުަގއި ެއ ޤަރާރުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ މިންގަ
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 1875 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކު

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 1880 ން.އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީުދކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  24ވަނަ  އިޞްލާޙު.  24ޝުކުރިއްާޔ. 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުްއވާ ިއޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 1885 

 ދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ އަްއޑޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. މި ޤާނޫނަށް  24ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުެގ 

ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ތަޢާރުފުކުރާ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އަލަށް ތަޢާރުފުކުރާ ޓެކުހެއްެގ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭރުވެސް 

ނަ ބަދަލެްއގެ ސަަބބުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޯޒނުތަކަށް ނުވަތަ ޒޯނުތަުކެގ ނަގަމުންދާ ޓެކުހެްއގެ މިންަވރަށް ގެން

 1890ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ނުވަތަ ޒޯނުަތކުގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކަށް ނޭެދވޭ ބަަދލެއް އަންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، 

ރިމެންޓުަގއި އެއްބަްސވެފަިއވާ ގޮތަށް ެއ އެ ޒޯނުތަުކގެ ިޑވޮލޮޕަރުންނާ އެކު ޮސއިކޮށްފަިއވާ އިްނެވސްޓްމެންޓް އެގް

ޒޯނުތަކަށް ނުވަތަ ިޑވެލޮޕަރުންނަށް ނުވަތަ އިންވެސްޓަުރންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ފަހުން 

ތަޢާރުފުކުރާ ޓެކްސް ދެއްކުުމން ނުވަތަ ފަހުން އިތުރުކުރާ ޓެކުހެއްގެ މިންވަރު ެދއްކުުމން، އެ ޒޯނެއް ުނވަތަ އެ 

ޒޯނެްއގެ ޑިވެލޮޕަރު ނުވަތަ އިންވެސްޓަރު ބޯުޑގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން، ބޯޑުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 

 1895 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެކު ިއސްތިސްނާކުރުމުގެ ާބރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންވެ ެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްާޔ. ހިތަ

 

 1900 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.   އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1905ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުވަނަ މާއްދާ އަށް  23ވަނަ އިްޞލާޙު.  23ޝުކުރިއްާޔ. 

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން. 

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ބަރުމެން ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޒޯނަކީ އޭގެ ޒާުތގަިއ  23ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 1910ރާއްޖޭގެ ޢާއްމު ަކސްޓަމްސް ސަރަހައްދުން އެކަހެރިކުެރވިފަިއވާ ަވކި ކަސްޓަމްސް ސަރަހަްއދެއް ކަމުަގއި  މި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާ ސަރަަހއްަދކަށް ވާީތވެ، އަދި ެއއީ ބަެއްއ ޤާނޫނުތައް ހިންގުމުަގއި އިާނޔަތް ލިބިދޭ ސަރަހައްދަކަށް ދަ ށުން ކަ

ވާތީ ޒޯެނއްެގ ޖިޮއގްރަފީ ބައުންޑްރީ ލޮޖިޓިުއޑް އަިދ ލެޓިޓިއުޑް ފާަހގަކުެރވެންާވނެ އެވެ. ިމގޮތުން ޒޯެންއ 

ނަޑއެިޅގެންދާއިރު، ާރއްޖޭަގއި މީހުން ދި ރިއުޅޭ ެއއްެވސް ރަށަކުން މީހުން ބޭލުމާއި އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާުރ ކަ

 ފާޅުކުރުމަށް ޓަކައި އިމާރާތްކޮްށފައިވާ ތަންތަނާއި ބިނާތައް ެނތިގެންދާނޭ ގޮތަށް ޒޯނު ަކނަޑއެއް ނޭޅޭނެ ެއވެ.

 1915 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 1920 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  21ވަނަ އިްޞލާޙު.  21ޝުކުރިއްާޔ. 

 1925 ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާަޙށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި
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)ހ(. ޒޯެނއްަގއި  21ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން.  21ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަންނަނިވި ސިފަތަްއ ނުވަަތ ވަސީލަތްތަްއ ޤާއިމްވާްނވާެނ އެެވ. ޒޯނަީކ އިްނވަިކކުރެިވފައިވީ ސަރަަހއްދެއް ކަމަށް 

ނޑާއި ަވިއގެ މަގުން ދަ  1930ތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ވިޔަސް ރާއްޭޖގެ އެްއގަމާިއ ކަ

 ދަތުރުކުރެވެންވާނެ އެވެ.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 1935 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1940 ފައްޔާޟް  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  21ވަނަ އިްޞލާޙު.  22ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުހުށަހަޅުއްވާ  ޢީލްއިސްމާ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޒޯނު އެކުެލވިގެްނވާ ސަރަހައްދަާށއި  21ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! 

 1945ތަނަސްަވަކމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ެގނައުމަށް ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ  ވަށަިއގެންވާ ސަރަަހއްދަށް ހަރަކާތްތެރިކަމާއި

ޕްލޭންގައި ނުވަތަ ސަުރކާުރގެ ސިޔާސަުތަގއި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ސަރަހައްެދްއގައި ާޤއިމްކުރެވޭ ޒޯނަކަށް ވުން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1950 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 
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 1955 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ފައްޔާޟް ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  21ވަނަ އިްޞލާޙު.  27ޝުކުރިއްާޔ. 

 ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިސްމާޢީލް

 

 1960 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ކަމަށް ބޭނުންވާ  21. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ުނވަތަ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކާއި މަާގއި މުވާސަލާތުގެ ވަސީލަތްތަާކއި ބަނދަރާއި އެއަރޕޯާޓިއ 

ތްތައް ހުރި، ނުވަތަ އެފަދަ ވަސީލަތްތަްއ އަދިވެސް ިވޔަފާރީަގއި މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށް ަމގުފަހިކުާރ ޢުމްރާނީ ވަސީލަ

 ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ޖާގަ އޮތް ަސރަހައްދެއްަގއި ޤާއިމްކުެރވޭ ޯޒނަކަށް ވުން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 1965 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އަފަހުމީ  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިމްތިޔާޒު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 1970 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ގެ އެ ހުށަހެޅުމަްށ ިއސްމާޢީލް ފައްޔާޟްޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަމު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 1975 ފައްޔާޟްވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  21ވަނަ އިްޞލާޙު.  21ޝުކުރިއްާޔ. 

 ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  އިސްމާޢީލް

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ބޭނުންވާ ތަރައްީޤ  21ތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ

 1980ގެނައުމަށާިއ ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ އެ ތަަރއްޤީ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ ބިމުގެ ވަސީލަތް އޮްތ 

 ސަރަހައްދެްއގައި ާޤއިމްކުރެވޭ ޒޯނަކަށް ވުން. ުޝކުރިްއޔާ.
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 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 1985 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އެ ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1990ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަށް ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ  21ވަނަ އިްޞލާޙު.  20ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެން

ވަނަ މާއްާދގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ޓްރެއިނިން ލިބިފައިވާ  21ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 1995ގެ މީހުންނާއި ވަކި ވަރަކަށް ްޓރެއިނިން ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި އެްއވެސް ޓްެރއިނިންއެްއ ނެތް މީހުންނަށް ވަޒީފާ

ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ވަޒީާފގެ ފުުރޞަތު އުފެދޭ ގޮތަށް އޮތް ސަރަހައްދެްއގައި ާޤއިމްކުެރވޭ 

 ޒޯނަކަށް ވުން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2000 އަރުވަން.އަލިފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ.

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 2005 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އަށް ގަ 21ވަނަ އިްޞލާޙު.  41ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 2010 ިއގެްނވާ ޒޯނަކީ ވަށަ އެވަނަ މާއްާދގެ )ވ( އަންނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.  21ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފަްސކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ތަރައްީޤ އެއް ނުވަތަ އާބާީދ ާއއި ވުާމއި ކަމަކަށް ދަށް ެއކަމުގެ ސީދާ މަންފާކުރާނެއްހަސަރަ

 . ުޝކުރިްއޔާ.ވުން ގައި ާޤއިމުކުރެވޭ ޒޯނަކަށްއްދެއް ހަސަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2015ކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްޔާޟް ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( އަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފަ 21ވަނަ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި  41

 2020 އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ގަމު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާްޟ  22ވަނަ އިްޞލާޙު.  41ޝުކުރިއްާޔ. 

 އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ިއްޞލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 2025 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު

 41ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ކުަޑކޮށް މި ޑޮކިއުމަންޓްސް ހުރި ގޮތުން އޮޅުންއަރާފައި، 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް... 41ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. 

 

 2030 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .22ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އަށް.  22ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. 

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ތަކުގެ ތެެރއިންޒޯނުވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުމަށް.  22 1އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ. މާފްކުރަްއވާ

 2035ާވއިދުަގއި ަބޔާންކުާރ ގަަކމަށް  އްކަްތތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އްދަދީފައިާވ ބާަވތުގެ އިޤްތިޞާީދ މަސަހު  އެ ޒޯނަށް
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އެ ޒޯުނގައި ، ފަސޭހަ ލަތްތަުކގެ ބޭނުންކުުރމުގެސީއިމުކޮށް، އެ ވަ ޤާ ލަތްތައް ސީރާނީ އަދި ާމްއދީ ވަޢުމް ،އަސާސީ

 . ޝުކުިރއްޔާ.ތް ޑިވެލޮޕަރު ހަމަޖަްއސަންވާނޭގޮ އުސޫލަކުން ލިބޭނެ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ަކނޑަެއޅޭ ިވޔަފާރިއިންވެސްޓު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2040ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 2045 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާތީވެ ީމގެ ފަހުން ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަޅުަގނޑު ލިސްޓުގެ ނަންބަރު ނުދަންނަވާނަން ފަހަރެއްގައި އޮޅުްނއަރާ ގޮތް ދިމާ

އަށް هللا ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 22ލިސްޓު ދަންނަވައިލާއިރު. 

ފުރުޞަތުއަރުވަން. އެިދވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ަވއިކަރަދޫ 

 2050ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ކުރެންދޫ  22ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް.هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާެގ  22ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާުޙކުރުން.  22ާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއް

 2055ޒޯންަތކުެގ ތެރެއިން އެ ޒޯަނކަށް ހުއްދަދީފަިއވާ ބާވަތުެގ އިޤްތިޞާދީ މަަސްއކަތްތައް ހިންގުމަްށ ބޭނުންާވ )ށ(، 

ނޑު އަސާީސ، ޢުމްރާނީ އަދި މާއްދީ ވަސީލަތްތައް ޤާއި މުކޮށް، އެ ވަސީލަތްަތކުެގ ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހަ އެ މައިގަ

ނޑަެއޅޭ ވިޔަާފރި އުސޫލަކުްނ ދެ ފުްށ ފެންނަ ގޮތަކަްށ ލިބޭނެ  ޒޯނުަގއި އިންވެސްުޓކުރާ ަފރާތްތަކަށް ކަ

 ޑިވަލޮޕްމަންޓެއް ހަމަޖައްސަްނާވނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 2060 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް 
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 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅުއްވި  22އާދެ، 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.އިޞްލާޙަ  2065 ށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ޝަހުދީ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާަޙށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2070 

 ދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

ނުޑ  22ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން އަުޅގަ

ުކނި އުކާލުމުގެ ިނޒާމާއި ކުިނ  ކަރަންާޓއި އާއި ނަރުދަމާޒޯނުަގއި ފެނާއި  -ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 22ހުށަހަޅަނީ. 

 ޤާއިމުކުރުމަކީ  ގޮތުަގއި ލަތްތަާކއި ޚިދުމަތްތައް ތިމާވެއްޓާ ރަްއެޓހިޅޭ އެހެން ވަސީގު ކަމާ ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމާއި

 2075 ކޭ.ޑިވެލޮޕަުރގެ ޒިންމާއެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 2080 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2085ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް 22ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙަށް އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް.

 

 ވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެ 



78 

 

 2090ވަނަ މާއްާދގެ )ފ( އަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  21އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅމުގެ ކުީރގައި ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ހިތަދޫ ކޮޅަކަށްފަހު( ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް. )ވަުގތު 22ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 2095މިހާރު ކުރިން  .ކުާތގައި ަދންނަވާލަންމެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ ނު

ޖުމްލައިގެ ވާހަކަ ދެންނެވިން. އެއީ އިޞްލާުޙ އަޅުަގނޑު ފަށައިގަންނަމުން ވެސް އިޞްާލޙުތަކެްއގެ  ،ލިހެންވާދަންނަ

އަދި އަޅުަގނޑުމެްނ  ތަށް،ގޮމަޖިލީހުގައި ެވސް ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ންގެ ވަނަ ރައްޔިތު 17 ހުށަހެޅުނުއިރު

ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮތުްނ  ބަާލފައިންޖެހޭ ގޮތަކީ ވެްސ އެއީ. އެ އިޞްލާޙު ހުަށހެޅުއްވީމަ އިޞްލާޙުތައް މަލުކުރަޢަ

ނޑައަޅާ. ހުށަނޭޅޭނެ އިޞްލާޙުތަކާިއ ހުށަހެޅޭނެ އިޞްލާ ނޑަ، އެހެްނވީމާޙުތަކާ ެއ ކަ އެ އެިޅއިރު އެގޮތަށް ކަ

 2100 ގުތު ހުށަހެޅެން ނެތް އިޞްލާޙަކަށްގަކުރެއްވި އިޞްލާޙަކީ ެއއީ ގަާވިއދު ބުނާ ގޮތުން މި ވަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަ

ން އަންނަ އުސޫލު. މީގެ ކުރިންވެސް ަޢމަލުކުރަމުދޫކޮށްލެވިފައި އޮތީ. އެއީ އެހެންވީމަ އެ ިއޞްލާޙު  ؛ވާތީވެ 

، ވެސް މިކަން މިގޮތަށް. އެހެންވީމާއި ބަޖެޓުގައަދި  .ރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެއްޒަތްތެޢި

މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަމް އިޝާރާެތއް އިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނުޑ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގަިއ ައއްޑޫ މީދޫ ދާ 

 ައރުވަން. ކުރަްއވާފައި ވާތީ ފުރުޞަތު

 2105 

 އްސަލަ()ނިޒާމީ މަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަކި އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅީމަ އެއީ ބަލައިނުގަެނވޭ އެްއެޗއް ކަމަށް ވަންޏާމުން ސަބަބު 

ނޑު މޭޒުމަ ނޑުަތއް ބަލައި މަނިކުފާނު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވިދާުޅވެެދއްވަްނވާނެހެން. އަނެއްކާ އަުޅގަ  2110ތީ ހުރި ބައެއް ގަ

އެބަ ފޮނުއްވާ މި ތަނަށް ކުދިން. އެއީ އަނެއްކާ މީަގިއ ހުރި ބައެއް އެއްޗެހި ެވސް ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ކިޔާަފއި 

ނުޑ ވަރަްށ ކަންބޮޑު އެބަ ވޭ އިރުޮކޅަުކން އަނެއްާކ މަނިކުފާނު ެގ މޭޒުމައްޗަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެހެން މީހުންނަށް ބަހާފައި މޭޒުފުޅުަގއި ހުރި އެއްޗެހި އެެހން މީހުންނަށް ބަހާފައި އަުޅަގނޑުެގ މޭުޒގަިއ ހުރި ެއްއޗެހި 

އަޅުަގނުޑގެ މޭުޒގައި ހުރި ެއއްޗެހި ބަލާ މި ތަނަށް ކުދިން ތި ފޮނުއްވަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަެމއްޯތ 

 2115 . ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލަ އަށް، އެ ނެންެގވި ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ އަޅުަގނުޑ 

ދެންމެ އޭގެ ކުރިން، ހިނދުޮކޅެއް ކުރިން ދަންަނވާލި ވާަހަކއިގެ އިޝޫ އެ ފާހަަގކުރެްއވީ. އޭަގއި ޢަމަލުކޮށްފަިއ އަދި 

ނޑު މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ އެގޮތުްނ ކުރަމު  2120ން އަންނަ، އަދި ކުރަމުންދާންޖެހޭ ގޮތުގެ ވާހަކަ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު  އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަަލ ގަވާއިދު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ބަލައިގަނެވެން ނެތް ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ައށް؛ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގަިއ  22އިޞްލާުޙ؛  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިން ދެންނެވި

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 2125 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުހުޅަނގު ދާއިރާގެ މާފަންނު 

ނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ ނޑު ވެސް ާވނެ މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަ. އަޅުގަ ތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުގެ އިޞްލާޙު ބަލައިުނގަނެެގން މި އުޅެނީ. ައޅުަގނުޑެގ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އެނގިަފއެއް ނުވޭ ކިހިނެއް ކަމެއް އަުޅގަ

 2130މޭޒުމަތީަގއި ވެސް ަބއެްއ ގަާވއިދުތަކާ ެއއްޗެހި ެއަބ ކައިީރގައި އިންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ 

ހުރި. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބޮޑާހޭކީމަ އެބަ ދެއްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ މޭޒުޮކޅުަގއި ހުރި 

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑަ ްށ އެްއޗެހި ވެސް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވެގެްނއުޅޭ ގޮެތއް އަުޅގަ

އެނގިލަންޖެހޭނެހެން ކީްއވެެގންތޯ ބަލައިނުގަތީ. ކޮން ަސބަބަކާ ހުރެކަން. ެއއީ ހަަމ ބަލައިނުގަީތއޭ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެހާ ޒިންާމދާރު ގޮތެްއ ނޫން ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ  ރައީސް ވިދާުޅވުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  2135 އިޞްލާޙު ބަލަިއނުގަތީ ކީްއެވގެންކަން އިނގޭތޯ.  އެނގިލަން އެބަ ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ އެ ނެންެގވި  މެންބަރު މުޙައްމަުދ ފަލާޙްިޢއްޒަތްތެރި ރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ، 

ގެ މައްޗަށް ެއކުލެިވެގންވާ ޕޮއިންޓެއް. އެހެންވީމާ، ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ އަުޅަގނޑު މީގެކުރިން ދަންނަވާލި ހަމަ ނުކުތާ

ނޑު މިހާރު ވަކި ގޮތަަކށް ދަންނަވައިލާފައި ވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   2140އެ ޕޮއިންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަ

ދޫކޮށްލާފަ. އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކޮށްއަުރވަން، މީގައި ނޯންނާނޭ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް 

ނޑުމެން ފަނަރަވަރަކަށް މިނެޓު މި އޮތީ  އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުސްަވގުތުޮކޅާ ދޭތެރޭގައި. އަދި ފަހުން ބަލާބެލުމުގައި ވެސް ހުށަހެޭޅނެ އިޞްލާޙެއް އޮތް ކަމަށް 
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ނުޑ ދެން. އަިދ ައޅުަގނުޑމެން އިދާރީ ގޮތުން ބަލާަފއި ވަންޏާ ެއ ފުރުޞަތު އަުރވާ ެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް އަުޅގަ

 2145ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މީަގިއ އެްއވެސް ކަހަލަ ޝައްެކއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ަޝްއކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ފިލާވަޑަިއގަންނަވާ މިްނވަރަްށ އިދާރީ ގޮތުން ައޅުަގނޑުެމންނަށް މަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ދިޔުން.  ވެސް ދަންނަވާލަމުން، އަޅުަގނޑު އެދެން މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ްއ ެވސް މި މިދެންނެވިހެން މި ވަގުތަްށ މިހެން ދިމާވެގެން ައޅުަގނުޑމެން މި ވަގުތަްށ ދޫކޮށްލާފަިއ އޮތް އިޞްލާޙެ

ނޑުމެންނަށް ބަލައިެލވިގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ  ދެންނެވި ހުސްވަގުުތގައި އަުޅގަ

ނޑު މި އަރުވަނީ.   2150އެ ފުރުޞަތު އަުރވާނެ ވާަހކަ ވެސް ދަންަނވަން. އެެހންވީމާ، ެއކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ އަުޅގަ

ށް މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަ ރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ެމދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާުރ ފު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 2155 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ނޑު ކުރިމަީތގައި މި ވާ އެޖެންޑާ އިނގޭތޯ ބަ ަލއިލާއިުރގައި އެޖެންޑާގެ ކޮންެމ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނަންބަރަކަށް ވެސް އެބަ ޮއވޭ ވަކި ވަގުެތއް. އެހެންވީާމ، މި ނަންބަރުގައި ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. ެއއް 

ން ގަިޑއިރު ހަމަވެގެން ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، ދެން ކީއްެވގެންތޯ ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ނިންމަ

ނޑުމެން މި ކަންތައް ނުޮކށްފިއްޔާ މި ވަނީ، މި ދަނީ.   2160މަޖުބޫރު، ރައްޔިތުން ވަރަށް ހާލުގައި ޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޫނިއްޔާމުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވަނީތޯ، ނޫނީ ދައުލަތް ނުހިންގެނީތޯ، ހުއްޓާލަންޖެހެނީތޯ މި 

ސަބަބަކީ އެޖެންޑާގެ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް ެވސް ވަކި ަވގުތެއް ޮއވެފަިއ؛ ކަންތައްތައް އެބަ ޮއޅުންފިލުވަންޖެހޭ. 

އެހެންނަމަވެސް މި ޕޮއިންޓާ ޖެހުނީމަ ވަކި ަވގުތެއް ވެސް ނެތް. ވަކި މުއްދަެތއް ެވސް ނެތް. ހަމަ މިއަދު މަޖިލީސް 

ނަޑއެޅިފައި ވަކި ަވގުތެއް  ނިމޭ ގަޑިެއއް ެވސް ނޭނގޭ މި ދާ ގޮތަށް ދަންޏާ. އެހެންވީމާ، ކޮަބއިތޯ، އެބަ އޮތްތޯ ކަ

ނޑަށް އެނޭގ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ މިހާރު ަވގުތު ހަމަެވއްޖެ. އެހެންެވގެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ   2165ނިންމަން. އަޅުގަ

 ގޮތުަގއި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ނިާޒމީ މައްސަލައެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ނެންގެވި  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 2170ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގިއ 
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ނޑުމެ ން އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް ދަންނަވާިލން، އަުޅގަ

ެއގޮތުން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ. 

ދަށުން  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ދަށުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ޭއގެފަހުގަިއ )ށ(ގެ  14ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ވާހަަކ 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް. އޭގެފަހުަގއި )ނ(ގެ ދަށުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ދެން މިހާރު އޭގެ ފަހުގައި 

ނަޑއެޅިފަ. ެއއީ  ނޑުމެންނަށް އެ  1ބަހުސްގެ ަވގުތު މި އޮންަނނީ ކަ  2175  1ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. އަުޅގަ

ވޭކަށް މިހާރު ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުންނެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ގުޅޭ ގަިޑއިުރ ފަހަނައަޅައިދެ 1ގަިޑއިރަށް ވުރެ؛ 

ވަނަ ރައްޔިތުންެގ  17ގޮތުން އެއީ ަގވާއިުދގައި އޮްނނަ ގޮތަކީ. އަދި މީގެ ކުރިންވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި، 

ތިއްބެވި. ެއ ބޭފުޅުންނަށް  މަޖިލީހުގައި ެވސް ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިތާނގައި އެބަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ގެްނޮގސްފައި އޮތް ގޮްތކަން. އަދި ިމއީ ަގވާއިުދގައި ވެސް މިކަން 

ނޑުމެން މިހާރު މިތިބީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު   2180ަގއި. ނިޒާީމ  11ކުރިއަށް ގެންެދވޭ ގޮތަށް ޮއތް ގޮތްކަން. އަުޅގަ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފަލާޙަ މުޙައްމަދު ެމންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި ހުޅަނގު މާފަންނު މައްސަލަެއއްަގއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 2185 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުހުޅަނގު ދާއިރާގެ މާފަންނު 

ދަށުްނ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަހަލަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިވދާޅުވެއްޖެ، ަގވާއިުދގެ

އިޞްލާޙުތައް ހުރީމައޭ ބަލައިނުގަތީ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ ބައްލަވާފައި ޖާގަދެވެންާޏ 

ނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ީކއްެވެގންތޯއޭ އަވަސް އަރުަވއިލާފަިއ  ދެއްވާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީ. ައޅުގަ

ގަނެގެްނ މި ބިލު ިތ ކުރިއަްށ ގެންަދވަނީ؟ ީކއްެވގެންތޯޭއ މަސައްކަތްުނކުަރއްވަނީ ަބއްލަވަްނވީ ވަރަށް ލައިނު

 2190ބައްލަވާފައި ބަަލއިގަެނވޭނެ އިޞްލާޙުތަކާ ެއއްޗެހި ރަނގަޅަށް ޮއޅުންފިލުވާފައި އެަކން ކުރިއަށް ނުގެންދަވަނީ؟ 

ނޑަ  ށް ފެްނނާތީ އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ... އެހެންވީމާ، ެއއީ ނިޒާމީ ނުކުާތއެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެންގެވި  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ރާގެދާއި ހުޅަނގު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 2195ލަެއއް ކަމުގައި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަން. ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަ

ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަމުން މި ގެންދަނީ މި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުްނ 

ނުޑ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށޭ މި ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ދަންނަވައިލީ އެއީ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އެއްވެްސ . އަޅުގަ
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ޒައްެރްއގެ މިންވަެރްއެގ ވެްސ ޝަްއކެްއ އުޭޅ ކަމަްށ ވަންޏާ ރިާޔސަތުން ެއ ަޝއްކު ފިުލވައިދިނުމަށް ޓަަކއި.  ކަހަލަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  މިހާރު ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް އެގޮތަށް އެ ވާ އިޞްލާަޙކީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައި ެއގޮތަްށ ކަ

 2200ރި މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮށް މި އަރުވަނީ، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ދަންނަވާ އެހެންވީމާ، ެއއާ ދޭތެރޭަގއި ޢިއްޒަތްތެ

ވާހަކަ ައކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އެނޫން ގޮަތކަށް ެއކަްނ ނިންމާފައި އޮތީކީ ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް އެއީ ކިތަންމެ 

ޤީންފުޅު ަކމަށް ޓަކައި މި ދަންަނވައިީލ ޒައްެރއްެގ މިންވަރަށް ވެސް ކަމެއް އޮެވއްޖެްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ޔަ

ރިޔާސަތުން އެ ޖާގަ ދޭނަމޭ. އެއީ ޢާއްމު އުސޫލަކުން ދޫކޮްށލެވިފައި ދާ އިޞްލާޙު އެގޮަތށް ނޯންނާތީވެ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި  ދަންނަވައިލީ އެގޮތަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަމޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ 

 2205ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު  22މިހާރު 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ބްރާހީމްހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ، މެންބަރަުކ  ނޑު ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާލުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 2210ވަންޏާ  ހުށަހަޅުއްވާ، ިޢއްޒަތްތެރި  ެމންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާެޙއް ެއއީ ރަނަގޅު އިޞްލާެޙއް ކަމަށް ނުވާ ކަމަށް

ކުރީަގއި އެ ބޭފުޅަކަށް ފްލޯ އަށް ވަަޑއިގެންަފއި ވިދާުޅވުމުގެ ކުރީަގއި އެނގޭނެ ގޮތެްއ ހަމަޖައްސައިދެއްވުން، އެީއ 

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކަށް ވެގެންދާނެހެން. އެހެންވީމާ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  22އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަމުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަން.  އެގޮތަށް ެއކަން ވެގެންނުދާތީ

ޑިވެލޮޕަރަށް ދޫކުރާ ޒޯންގައި ކަސްޓަމްްސެގ )ރ(.  -22އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރަން. ޑިވެލޮޕަރުގެ ޒިންމާ. 

 2215 ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ޤާއިމުކޮށްދޭންވާނެ ެއވެ. 

 

 ތުން ވަހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 2220 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހެޅި ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( ައށް ހިތަދޫ މެދު ދާ 22

ނޑު ާތއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ
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 2225 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ 27ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ނިޒާރު ހުށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ، ިހތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 މުޙައްމަދުދީދީ އަށް. 

 

 2230 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރަން. ޑިވެލޮޕަރުްނގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަނިވި  27ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

)ހ(. ޒޯްނ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންާވ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރުން. ނުވަތަ ެއ ފައިސާ ހޯަދއި  -27ސިފަތައް. 

 ލިބިގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން. އަދި ތަޖުރިބާ އާއި ޤާބިލުކަްނ ހުރުން.

 

 2235 ރިޔާސަތުން ވާހަހަކަދެްއކެވުން:

 ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ހެން

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ހ( އަށް ހުށަހެޅުއްވި ވަނަ މާްއދާގެ  27ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ، 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.   2240 އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ  27ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 2245 

 އިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާ

ޒޯެނއްަގިއ  -ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. )ނ( 27ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑު އަިދ ފާހަގަކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑު  ހިމެނޭ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޤާނޫނީ ޤާބިލުކަން ހުރުން. އާދެ! އަުޅގަ

 ިއސްލާޙު...  11ހުށަހަޅާފައިވާ 

 2250 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން ުކރިން ދަންނަވައިލާ އިޞްާލޙު. އާދެ! މި ަވގުތަށް. 

 . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

 2255 ދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

ނޑު ތާއީދުކުރަން.   މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަނަ މާއްދާ އަށް މަރަ 21ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 2260 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާހަށް ފުުރޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ުނ ވަނަ މާއްދާގެ ައރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޒޯ 21ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ކޮމިޝަނަރާއި ޒޯން ސްޕްރިްނޓެންޑެންޓު.

 2265 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 2270 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީުދކުރަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އަށް ގަމު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްާވ  21ޝުކުރިއްާޔ.  

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 2275 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟްގަމު ދާއި

ނޑު  ނޑުެގ  27ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ވާަހަކ މޭޒުމަތީ ތި ބޭފުޅުން ބާއްވަވާފައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް އެ ފުުރޞަތެއް ނުލިބޭ. އެ 
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ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޒޯން ސްޕްރިންޓެންޑެންޓަކީ،  21ދަންނަވާލަން. އާދެ! 

ނުޑެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ިސވިލް ސަރވިްސގެ މަޤާމެކެވެ. ޒޯން ސްޕްރީމްޓެންޑެންުޓެގ   2280މިނިސްޓްރީގެ އޮިނގަ

ޛުކުރުުމގައި ިސޔާސީ ނުފޫޒުން އެްއިކވާބެ، އިންސާުފވެރިކަމާ އެުކ މަސްޢޫލިއްޔަތު ކަމަށް ބަލާއިރު، ކަންތައްތައް ތަންފީ

 ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ އިޞްލާެޙއް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 2285 ރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާ

ލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަްށ  21

 ޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އަ

 2290 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ވަިއކަރަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވ  21ޝުކުރިއްޔާ 

 އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 2295 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް...

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 2300 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އިޞްލާޙެއް  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ރާގެދާއި މެދުހެންވޭރު)ހ( އަށް  -21އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕޯޓަލުން އެބަ ދައްކާ 

 2305  ން. ެއ އިޞްލާޙު ނުގެންނަވަނީތޯ؟ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ތަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ދެންމެ ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ 

ނޑުމެން ސީދާ މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަާމލު މައްސަލަިއގައި އަ ނުޑ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ  2310ުޅގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވިއލާފައި ވާނެ، ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަމަށް ސަމާލުކަންދޭނެ ވާހަކަ. އަދި ހުސްވަގުުތކޮުޅެގ 

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންފުޅުވުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ  ތެރޭގައި އަދި ޭއގެ ފަހުން ވެސް އެ ކަމަށް ބަލައިލެވި،

ހުރިހާ ޔަޤީންފުޅުކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން އަރުވާނެ ވާަހކަ. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާްޟ 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ.އިސްމާޢީލަ

 2315 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ވަރަށް ބައިވަރު އިޞްލާޙުތަެކއް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ މި ތަނުން ބަލައިގެންނެވީ ކޮން ިއޞްލާޙެއް ކަމެއް. މިހާރު މި   2320ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ

އިޞްލާެޙއް ކަެމއް. މި ތަނަށް ހުށަހެުޅނީ ކޮން ިއޞްލާޙެއް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ފަހުން ވެސް މި  ފާހަގަކުރެވުނީ ކޮން

ނޑައިލާަފއި ރިޔާސަތާ  ކަންކަން ފާހަގަކުރަން ވަރަށް ދަތިވާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މި މަޖިލިސް މެދުކަ

ށް ސާފުކޮށްގެން ދެން ކުރިޔަށް ގެންދަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން މި ކަމުަގިއ ހުރި މައްސަލަތައް އިހަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 2325 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ގަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް މި ދެންނެވީ. ެއއީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ އެއް ުނކުތާެއއްގެ ަމއްޗަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާަހކަފުޅު މި ދެކެވެނީ. މިހާރު 

ނަޑކަށް ހަތަރުފަސް ވަރަކަށް މިނެޓު މި އޮތީ. އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ، މިހާރު  2330އެގޮތަށް، މި ހުށަހެޅޭ  ހަމަ ގާތްގަ

އިޞްލާޙުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަރާބަރަށް ރެކޯޑުކުރެވެމުން އެބަ ދޭ. އެއަކު އެްއވެްސ މައްސަލައެއް ނެތް. އަިދ 

ހުށަނޭޅި ވާ އިޞްލާޙުަތއް ެވސް މިތާނގައި ެރކޯުޑގަިއ ެއބަ ހުރި. އެައކު ެވސް ެއްއވެސް މަްއސަލަެއއް ނެތް. 
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ނެ ަކމަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ އެކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، މި ހުށަނޭޅޭ

އިތުރަށް ބަލައިދީ، ޢިއްޒަތްތްެތރި މެންބަރުންނަށް ބޭނުންފުޅުވާ ޔަޤީންކަން، އަދި އެ ބަލާބެލުމުގައި ަޒއްރެްއގެ މިންވަރު 

 2335ކަްނ ދަންނަވާފައި އެ ފުރުޞަތު ވެސް އަުރވާނަމޭ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ޭއގަ އެހެން ގޮތަކަށް ޮއތް ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް އެ

ނެޑއް  މިދަންނަވަނީ މި ދާ ވަގުތަކީ ގެއްިލގެންދާނެ ަވގުތަކަްށ؛ އެގޮތަްށ، މަޙްރޫމްވެގެންާދ ވަގުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އެކަން ާޤއިމްކޮށްޭދނެ ވާހަކަ އަޅު  ނޑު މި ނަހަދާނަމޭ. އެއީ ޝާމިލުެވެގންވާ ަވގުެތއްެގ ގޮުތަގއި ައޅުގަ ގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ވަިއކަރަޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް؛ ނިޒާމީ  21ދަންނަވާލީ. މިހާރު 

 މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.

 2340 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ގެދާއިރާ މީދޫ އަްއޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް އެބަ ވިދާުޅވޭ މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވާނެ ވާހަކަ. ެއކަމަުކ 

 2345އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކޮންފިއުޒް އެބަ ޭވ ޕޯޓަލްގައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަީކ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެީނ 

ނުޑމެންގެ މޭޒުމަްއޗަށް ިކޔަން ެގނެއްސަ ހުރި ކަމަްށ ވަންޏާ ބަލައި ގަނެފަިއ ހުރި އިޞްލާުޙތައް ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ ބަލައިގަނެފައި ކަމަށް. އަނެއްކާ މިތާ ތިއްބާ ކުއްިލޔަކަށް ކުއްޖަކު އައިސް އާނ!  އެވެސް އަުޅގަ

ދާޅުވީމަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވޭ. ދެން އަނެއްކާ އިތުރުކޮޅަކުްނ މިހާރު މީތި ބަލައެއް ނުގަނެއޭ. މިހެން ވި

ނޑުމެން ސައި ަގީޑގައި ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން އަެނއްާކވެސް މި ބަލައިގަންނަ  ރައީސް ތި ވިދާުޅވާނީ އަެންއކާ އަުޅގަ

 2350ިއގަނެެވންޏާ ގަނެވޭނީ. ުނގަނެވެންާޏ ގޮތަށް. ެއގޮތަކަްށ ނުވާނެ ޫނންތޯ. ރަނގަޅަށް ބައްަލވާފަިއ ަގވާއިދުން މި ބަލަ

ނުގަނެވޭނީ. ކޮންމެވެސް އެްއގޮތެއް ނޫންތޯ ވާނީ. ދެން ައނެއްކާ ވާހަކަދަްއކައިލާފަިއ ބަލައިގަެނވެންޏާ ވަިކ ބަެއްއެގ 

ނުގަނެ، ިމ އިޞްލާޙު މަނިކުފާނު ވާހަކަދައްކާފައި ބަލަިއގަނެފަިއ، ަވކި ގޮތަކަށް އޮންނަ ެއއްެޗއް ވާަހކަދައްކާަފއި ބަލައި

ނުޑެވ، އެަބ ެގއްލިގެންދޭހެން. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ކަންަތއް ނުކުެރވިްއާޔ  ނޑުބަ ނޑަށް ހީވަނީ ުމޅިން ގަ ނިޒާމު އަުޅގަ

ރަނގަޅީ. އަނެްއކާ މި ޕޯޓަްލގަިއ އޮްތ އިޞްލާެޙއް މަނިުކފާނުގެ ޮއޅުމެއްެގ ތެރެއިްނ ވެސް ޫދކުރެވިަފއިާވ ކަމަށް 

 2355ީނ އެ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުދެއްވަްނވާނެހެން. އެއީ ބަަލއި ގެނެގެން ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ވަންޏާމު އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

ކުރެވެނީ ޕޯޓަލާ ހަމަ އަށް އައިސްފައި މި އޮތީ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ބަލައިނުގަންނަ ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު 

ނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެޭހނެ ބަ ނޑުމެން މި ތަނަށް އައުުމގެ ކުރިން ައޅުގަ ލައިނުގަންނަ ސަބަބު. އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

މި ހުށަހަޅަނީ ވަކި ބޭނުމެްއގައި. އެހެންވީމާ، އެ އިްޞލާޙު ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެޯތ ބަލައިނުގަެނވެނީ މަނިކުފާނު 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ ެއ ނޫން ގޮތަަކށް އެ ރަނގަުޅކުރަން. އިބާާރތް އޮތް ގޮަތކުންތޯ ނުަވަތ ، ވިދާޅުވެެދްއވީމަ އަުޅގަ
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 2360ގަާވއިދަށް ނުފެތެނީތޯ. ނޫނީ މުޅި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވަނީތޯ. އެ ސަބަބު ވިދާުޅވެދެްއވީަމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން 

ރަނގަޅުކޮށްފައި އަނެްއކާ ެއ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ. މި ތަނަށް މި ވަގުތު ވަަޑިއގެން ހަމަ 

ދާުޅވީމަ، ދެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުނަދގޫ މި ރަނގަޅުކުރަން. އަެނއްާކ އިޞްލާޙު ބަލައެއްުނގަނެވޭނޭ އެހެން ވި

އެބަ ވިދާުޅވޭ އަނެއްކާ ފަުހން މި ކުޑަކޮށް ބަލައިލާފައި ފަހަރެއްގައި ހަމަ އަނެއްާކ ބަލައިގަނެވި ެވސް ދާނޭ. 

ން. ެއހެންވީމާ، މިއަށް ކޮންެމވެސް އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅަގނަޑށް ހީވަނީ މި އުސޫލު މުޅިްނ ގެއްިލގެން އެބަ ދޭހެ

 2365 ކަހަލަ ޙައްލެއް ހޯއްަދވައިެދއްާވފައި މަނިކުފާނު ކުރިއަށް ަވަޑއިގެންެދއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ނެންގެވި ނިޒާީމ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނުޑ މި  ނޑު ުކރިންވެސް ނިޒާމީ ހަމަ؛ ެއްއ ނުކުތާެއއްެގ މައްޗަްށ ނިޒާީމ މައްސަލަ. އަުޅގަ މައްސަލަިއގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރިއަށް  ނޑު ުކރިއަށް މި ދަނީ. ޙައްލަކީ އެީއ އަޅުގަ  2370ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ، ޭއގެ ޙައްލު ހޯދަދީފައޭ އަޅުގަ

ވެސް ބޭފުެޅއްގެ އިޞްލާޙެްއ، ހުށަހެޅެންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭޅޭ ގޮތަްށ އެކަމުން މަހްރޫމުވެގެނެއް ދާ ވަގުުތގައި އެއް 

ނުދާނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ދަންނަވައިލީ. ދެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ައކީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި މި 

ނޑަައޅާފައި އޮތް ވާަހކަެއއް ނޫން.  ދަންނަވަނީ، ހުށަނޭޅޭނެ އިޞްލާޙެއް؛ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާެޙއް ހުށަނޭޅޭ ގޮތަށް ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޔަީޤންފުޅު ކަމަށް ޓަކައި، ެއްއެވސް ކަހަލަ ޝައްކެއް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ޒައްރެްއގެ 

 2375ޓަކަިއ މި ދަންނަވަނީ،  މިންވަރު ވެްސ ހިތުތެރޭަގއި، ހިތްޕުޅުތެރޭގައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ޝަްއކު ފިލުަވއިުލމަށް

އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ބަަލއިދޭނަމޭ އިދާރީ ގޮތުން. ބަާލފައި ެއއްެވސް ކަހަލަ އޭަގިއ މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް 

ނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަކީ. ަމްއސަލައެްއ އުޭޅ ކަމަށް ވަންޏާ. ޭއގެ މާނަައކީ ެއްއވެްސ  ވަންޏާ. ެއއީ އަުޅގަ

ްއ ުއޅޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮށް އަރުވަްނ މި ހާލެއްގަިއ މައްސަަލއެ

ބޭނުންވަނީ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅޭނޭ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނޭ. އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑު ިމ އަުރވަނީ. މިހާރު ަގޑީ  2380ާއ އަރާހަމަވީ. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން 12341ެގ ކަށި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ބައިަގޑިއިުރގެ ހުސްަވގުތުޮކޅަަކށް އަޅުަގނޑު ޖާގަދެން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ]އަށް  14:42އިްނ  12:41ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 2385 

 ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އ12ެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ، 12އައިޓަމު  ދިގު ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަްށ. އެޖެންޑާ

 2390ހޭ ރަނގަބީލު އިދާީރ މޭޒުން ޖަހަންޖެ ޯވޓެއް އެބަ އޮތް. އެހެންވީާމ، ވޯޓުނެގުމަށް ަޓކައި  1ވޯޓަށް އެހުން. މިއަދު 

ސަުރކާރުެގ  12.1ވޯޓުގެ މަުރޙަލާ ފަށަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނީ ފަރާތުން، ނައިފަރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަން

މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެއްެސވުން ފުރަތަމަ އޮންނާނީ. ކުރިންވެސް ދެންެނިވ 

ވޯޓެއް މިއަދު މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ނައިފަރު  1ފަދައިން 

 2395މަދު ޝިޔާމު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2400 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް.ނައިފަރު ދާއިރާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 11    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 2405 77    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2410 77         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. 11ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ

 2415. ނުެފންނަ 77. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގިއ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުޭދން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން

އެހެންކަމުން،  .77. ޖުމްލަ؛ 40. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 77ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ނައިަފރު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމު ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ، ިޞއްޙީ ޚިދުމަުތގެ 

އްކަތްތެރިކަމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެްނނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަންނީ މަސަ

ނަޑއަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެއިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ޢި  2420 ކަުމގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓެކްިނކަލް މައްަސލަ  އި؛ޓެކްނިކަލް މައްސަލަެއއްގަ  .ޓަކައި ދަންނަވާލަން ތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޢިއްޒަތް

އުޅެނީ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޓެކްނިކަލް މަްއަސލަ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިނގާ ަވގުެތއްގެ ތެޭރަގއި މި ަވގުތު އަުޅަގނޑުމެން މި

 2425)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެވަނަ ޯވޓަށް  ،ލަމުން ދެވަނަ ވޯޓަށްމި ވަގުތަށް ަޙއްލުވެފަިއވާ ަކމަށް ދަންނަވާ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  . ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނިގލީދަންނަވާލަން ކަމަށް

ޢިއްޒަތްެތރި ގަތުމާ މެދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ކޮިމއުނިޭކޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައި

 ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ންބަރުންނަށް މެ

 

 2430 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 2435 11    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

 2440   73     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ
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 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 2445 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ 11އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 73. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ންބަރުންެގ އަދަދު؛ ތިއްބެވި މެ

. ވޯުޓަގއި 4ދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ބަރަކު ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓުމެން

، އެހެންކަމުން .73. ޖުމްލަ؛ 41ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 73ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2450ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ކޮމިއުނިކޭަޝން  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލީ

ން މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބިލު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްިތފާޤު

ނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުިވއްޖެ ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ   ކަމުގައި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2455ރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި ،ވަނަ ވޯްޓ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ތިން

ެމދު  މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ،ގެ ބިލު ދިނުމުޚިދުމަތްއިާވ ޞިއްޙީ ހަޅުއްވާފަ ފް ހުށަޠީމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަުދ ލަ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2460 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުޙައްމަދު ލަޠީފް.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 11    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2465 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 77    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 11 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2470 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2475. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ 11ނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު މިއަޅުަގނޑު 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 77. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

ްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ

 ހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެ .77. ޖުމްލަ؛ 40. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 77މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބިލު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ޞިއްޙީހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަފަރެސްމާތޮޑާ 

 2480އިޖުތިމާޢީ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު 

ނަޑއަޅަން.ވިއްޖެ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނު   ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު() ކަމުަގއި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާޟް ަރޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާޫނނު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރި ވަނަ ޯވޓު. ވިލުފުށީ 3ންނަވާލަނީ ދަ މި

 2485ގެަނއުމުގެ ިބުލ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙު 2111/7ނަންބަރު 

 . ެދއްވުން އެދެންނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2490 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 11    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 2495 12    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2500 73         ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވޭ          :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ާހޒިރުެވވަަޑިއެގން 11ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. ަމޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މިހާރު މި

 2505ދެްއިވ ނަ ކަމަށް ވޯޓު. ނުފެނ12ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 14ދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު. 21 ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ވިލުުފށީ އެހެންކަމުން،  .73. ޖުްމލަ؛ 41. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 73ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ  2111/7 ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނުރިޔާޟް ރަޝީދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު  ދާއިރާގެ

 ނުވި. ފާހެއްތުމަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަ ،ބިލު ގެނައުމުގެ ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލު 

 2510  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަންނަާވލަނީ މިއަދުގެ ަވނަ  77ވަނަ ވޯުޓ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ގަވާއިުދގެ  1އެންމެ ފަހު ވޯޓު.  މިހާރު އަޅުގަ

ގެ ފަހަތަށް ައުކރެއް ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( 31އަދި  ވަނަ ާމއްދާ ިއޞްލާޙުކުރުމަށާ 111 ވަނަ މާއްާދ އާއި  117 މާއްދާ އާއި 

 2515ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން  ގޮތުގެ މު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއްޢާ ،ހުށްފައިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާކުެރްއވުމަ

ިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ނިވަޑަމެުދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމާ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2520 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 11    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 2525 27    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 ރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 42      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 2530 71         ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 11ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދަްނނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 2535. ނުެފންނަ 27. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛ 71ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛ދު ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަ. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ14ުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު ކަމަށް ވޯޓު

 .71. ޖުމްލަ؛ 42. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 71ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 13

ވަނަ މާްއދާ  111 ވަނަ މާއްދާ އާއި 117 ވަަނ މާއްދާ އާއި 77ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު ގަވާއިދުގެ އެހެންކަމުން، 

ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަްއ )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 31އަދި  އިޞްލާޙުކުރުމަށާ

 2540ެއ  ؛ގޮތަށް ަގާވއިދު ނިންމެވި އި ްއވަގޮތުެގ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ  މު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއްށްފަހު ޢާދިރާސާކުރެްއވުމަ

ނޑުމެންނަށް  މިސްވެއްޖެ. ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮަތށް ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަްށ މަޖިލީހުން ފާ ހިސާބަށް އަޅުގަ

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތަށް ދިއުމުަގިއ  -14 ވުނުއިރު ދެން އެެޖންޑާ އައިޓަމުދަތުރުކުރެ

ނޑަ ަވގު އެްއކޮށް މި އާނިކަލް މައްސަލަެއއް އަދި އުޅޭތީޓެކް  ލަން.ލާ ވާހަކަ ދަންނަވާއިތަށް އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން: )  2545 (އަށް  13320އިން  13311ޖަލްސާ މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު
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 2550 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށްމިއަދު ވޯޓަށް ފަހު ދިމާވި . عليكم المس  لا . މިއަުދ މިހާރު މި ވަނީ ޙައްލުކުރެވިފަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިަވނީ  ަގނުޑމެން . ދެން އަޅުއިލާފަކަށް އަހަިއ އެ މަަސއްކަތް ނިންމަވޯޓަ  1 އަދި  ؛ވޯޓެއް  1ވޯޓުަގއި އަުޅގަ

ގެ ދަުށން 11 އެޖެންޑާ އައިޓަމުއިުތރު އެހެން މަސައްކަތްަތކުގެ ދަށުން ދާންޖެހެނީ މިއަދު  14 ޖެންޑާ ައއިޓަމުއެ

ނޑުމެންގެ މަަސއްކަތަ މަސައްަކތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހުރި  2341ކަށް ދާން ބަލާއިރު މި ވަގުތު އަުޅގަ

 2555ިއތުރު މަސައްކަަތކަށް ދާނެ ފުރުޞަތު ނެތުމާއެއްކޮްށ ޖަލްސާ  ،ރު ަވގުތަށްެއއްކޮށް އިތު އާ ގަޑިްނ ހަމަވާތީ ވެސް

 ގަިއ. 0311އަންގާަރ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ 2113ގަސްޓް އޮ 22ލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ނިންމާލަން ކަމަށް. ދެން މަޖި
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