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 01:31ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 06:33 : ހެނދުނު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެްނބަރުން.  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން. ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާ ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2112/2/6/ކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖންޑާ އިޢުލާންއެޖެ -3.1

ޖަލްާސެގ  5އަށް،  2112/11/5އިން  2112/11/1ަޔއުމިއްާޔ ނަންބަރު ަޔއުމިއްާޔ ފާސްކުރުން.  -3.2 -3.2

 20ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު 12ޔައުމިްއޔާ. އެއީ ިދވެހިރާއްޖެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 3، 2، 1ވަނަ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2112ރައީސާ ނައިުބ ރައީސް އިންިތޚާބުކުރުމަށް ބޭއްެވވި ޖަލްސާ އާއި 

ވަނަ ޖަލްާސގެ ަޔއުމިއްޔާ. އެ ޔައުިމއްޔާަތއް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެްސ  2އަދި 

ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން އެ ަޔއުމިްއޔާަތކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުން ، މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްވާަފއިނުވާތީ

 ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަަމށް ނިންމައިފިން.
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 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަދު މަސައްކަެތއް ނެތް.މި އަިއަޓމުގެ ދަށުން މިއަންގާ އެްނގުން.  ރިާޔސަުތން .2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 30 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުސވާލު.  .5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 35އައްޑޫ މީދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް ެއގްރިކަލްޗަރ  -5.1

ލަށް ފުރުޞަތުއެުރުވމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރަށް ވާ ުސވާލު. އާެދ، ސުވާޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިީނާއ ކުރައް 

މެންބަރު، އައްޑޫ މީދު ދާއިރާގެ  މަރުޙަބާދަންނަވަން. އާދެ، މި ސުވާލުކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 40 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނޑު ހަމަ ުސވާލުުކރުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ...   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. 

 45 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުފަންނު އުތުރު ދާމާ

ނުޑ މިއަދު ހެނދުނު ރައްޔިތުންގެ  ނޑު ނިޒާމީ ަމްއސަލައެއް މި ެނގީ، އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރެްއ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާނެ ުކއްލި މައްސަލަ 125މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ   50އެްއ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ކަމުގަިއވާ ޢަލީ ޙަމީދުގެ މަްއސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް 

ނޑަށް ނޭނގޭތީެވ، މި ނިާޒމީ މައްސަލަ ނެގީ.   އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނެވި ސަބަެބއް އަުޅގަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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 55އާދެ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން.  ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ކަމުގެ ބާވަތުން ައޅުގަ

އްސަލަިއގައި ަގވާއިދާ ފުށުއަރާ ކަމެއް އޮތީމަ ކައުްނސެލް ޖެނެރަލް މިހާރު ވަނީ މައްސަލަެއއް ލިބިފައި އޮތް. އެ މަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ގަާވިއދާ ފުށުއަރާ ނުކުތާ ފާަހގަުކރައްވާަފއި، ބޭނުންފުިޅއްޔާ ެއހެން ދުވަހަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު އަރުވާފަ. އާދެ، ައޅުގަ

 60 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ުސވާލުކުރެްއވުމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނަށް ފޯނުން ވެްސ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ސުވާލު އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އެދޭ މިނި ސްޓަރާ ކުރެވިދާނޭ. އެެހންނަމަވެސް، މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ވަޑަިއގެން ޖަވާބުދެްއުވމަށް އަޅުގަ

 65ސަބަބަކީ މިއީ ރަްއޔިތުން، މިނިސްޓަރާ ކުރާ ސުވާލަކަށް ާވތީވެ، ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި މިނިސްޓަރު މި ސުވާލަށް 

ނިސްޓްރީގެ ފަރާތުްނ މި އަހަރު އަްއޑޫަގއި ހިންުގމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްީޤގެ ޖަވާބުދެއްވުުމގެ ހައިިސއްޔަތުްނ. ތިޔަ މި

މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކޮަބއިތޯއޭ؟ ައދި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރަގއި ެއއްވެްސ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯއޭ؟ އަދި ާވ 

 ނަމަ އެއީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 70 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ވަޒީރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނީގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

` ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ސުވާލުެގ ޖަވާުބގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ނަޑއަުޅއްވަނީ މި ިޢއްަޒތްތެ 2112  75ވަނަ އަހަރު  2112ރި މަޖިލީހުން ކަމަށް ވާިއރުގަިއ، ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެުޓ ކަ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ދާިއރާ އިން އެްއވެސް ރަށެްއގަިއ އެްއވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިްނގުމަކަށް މަޖިލީހުން ބަޖެޓު 

އިާލއިރުަގއި ފާސްކޮށްދެއްވާަފއެއް ުނވެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ބަލަ

ނޑުވެރިކަުމގެ މަސައްކަަތކީ ެވސް އެްއވެސް ދާއިރާައކަށް  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސްވެރިކަން އަދި ދަ

ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ނުވަތަ އެްއވެސް ވަކި ރަށަކަށް، ައތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ހިންގާ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރާ 

ނުޑވެރިން ކަމުަގއި ސިޔާސަތުތަެކއް ނޫން. މުޅި މަސްވެރިން  80ނަށް އަދި ކޮންމެ ދިމާލެއްގަިއ ހުރި ކަމަށް ިވަޔސް، ދަ

ނޑުވެރިންނަށް ނިސްބަްތވާ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ިސޔާސަތުތައް ަބއްޓަންކުެރވިފަިއ  ވިޔަްސ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ދަ
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ިއރާއެްއގައި ވެސް އަދި ެއްއެވސް ހުންނަނީ. އެގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ވެސް ައއްޑޫ މީދޫަގއި ެވސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ދާ

ނޑައެިޅގެން ވަިކ ޕްރޮޖެކްޓެއް ާރވަިއ ހިންގުމަކަށް މިނިސްޓްރީއަކުން ނެތް ރާވާފަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ،  ރަށަކަށް ކަ

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން ވަރަށް މާތް މަގުސަދެއްަގއި ސުވާލު ތި ކުރެއްީވ، 

 85ތުންނަށް އަްނގައިދޭން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް ހުީރތީވެ. އެހެްނވީމާ، މިނިސްޓްީރގެ ދާއިރާ އިން ކުރަމުންދާ ރައްޔި

މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ ހިމެނޭ، އަދި އައްޑޫ އަތޮޅު ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ެއގޮތުން ބަލާިއރުގައި މަސްވެިރކަމުގެ ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިޒްނައާ އެްއކޮށް އަ ުޅގަ

އިން ބަލައިފި ކަމަށް ވަންާޏ އެންމެ ބޮޑަށް ހިންގޭ ެއްއ ޕްރޮގުރާމަކީ އޮިއވާލިކަނދުަފތި ހަރުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމު. 

ނަޑއިގެންާދވަރަުކން އޮިއވާލިކަނދުފަތި ހަރުކޮށްފައި އޮންނާނެ. ދެްނ  5އެގޮތުން އަްއޑޫ ވަށަިއގެްނ  ހަމަ ކަ

ނޑަިއގެންދިޔަަކން ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ ލިބިފަިއވާކަން އަންާގ ކަމަށް ވަންޏާ   90އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަާވއިދުން އަންގަމުން؛ ކަ

 5އެކަން މަރާމާތު ވެސް ކޮށްދޭނެ. މިނިސްޓްރީގެ ރެކޯޑުތަުކން ދައްކާ ގޮތުަގއި މި ވަގުުތ ވެސް އަްއޑޫގެ ވަށަިއގެން 

 2ފަތި އެބަ އޮޭވ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް މަްސެވރިންގެ ފަރާތުން ބައެއް ފަހަރު ފޯނުންލިބިފައި އެބަ ހުރި ކަނދު

ނަޑއިގެން ޮގސްފައި އޮތް ކަމަށް. އެކަމަުކ އެއްގޮަތކަށްވެސް ަކއުންސިަލކުން އަޅުަގނޑަށް މި ކަމެއް  ކަނދުފައްެޗއް ކަ

ނުޑެވރިކަމުގެ ސާމާނު ލިބޭނެ ގޮތް ޔަޤީނެއް ނުކޮށްދެްއވާ. ޭއގެިއތުރުން ދަ ންނަވާލަންޖެހެނީ ދަނޑުވެރިންނާ ގާތުން ދަ

ނޑުމެން އެމް.އޯ.ޫޔއެްއގައި ޮސއިކޮްށެގން އެސް.ޓީ.ޯއއާ އެްއކޮށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އެބަ   95ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 ގެންދަމޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޫޑމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި އަ 

 100 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫމީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޖިލީހުގެ ީވޑިޔޯ ފީޑު ފޮނުވާަފއިާވިއރު އަޑު ނުލިބޭ ކަމަށް މީޑިާޔތަކުން މެސެޖުކުރަމުންދާތީވެ 

ނޑުމެން ސުވާލު މި ކުރަނީ މި  105އީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަެމްއތޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައްަލވައިެދއްވުން އެދޭތީ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް މީގެ އަޑު ޯފރުކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، އަުޑ ނުލިބޭ ހާލެއްގައި މިކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 
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 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 110އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަްމ ދެންމެ އެ ނެންެގވި މައްަސލަ އަކީ މި ވަގުުތ ަގވާއިާދ 

ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވާަފއެއްުނވޭ އެ ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެޭވކަށް ނެތް. 

 ރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. ވަޒީރު ޖަވާަބިއގެން ކު

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނީއެގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް 

ނުޑވެރިކަމާ ބެހޭ ސާމާނު ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް  ނުޑވެރިންނާ ގާތުން ދަ  115އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަުމން ގެންދިޔައީ ދަ

ަގނޑުމެން އެމް.ޯއ.ޫޔއެްއަގއި ސޮއިކޮށްަފއިވާނޭ. އޭގެ ަދށުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް ޓަކައި އެްސ.ޓީ.ޯއއާ ެއއްކޮށް އަޅު

ނުޑވެރިްނނަށް މި ތަކެތި ލިބެމުންދާނޭ.  އަވަހަށް އަްއޑޫ ދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ހުޅުމީދޫގެ އެސް.ީޓ.އޯ ފިހާރަ އިން ދަ

މި ފިހާރަ އިން ެއްއޗެހި ިލބޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައޭ.  ހަމަ އެގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށި، ައދި ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާަގއި ވެސް 

ނުޑމެން މިހާރުވެސް މަސްވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޓަކައި ޑިޔުޓީ މާފުކުރަމުން އެަބ  ދެން އޭގެއިތުރަށް އަުޅގަ

 120ލާރި ޑިޔުީޓ  51ޔާ ރުފި 24ހާސް  165ގެންދަން. ެއގޮތުން އަްއޑޫ އަޮތޅަށް ނިސްބަތްވާ ެއއް ދޯނި؛ ހުޅުދޫ ދޯންޏަކަށް 

ނޑުވެިރ ރަށްތަކުން ތާާޒ ނުވަތަ ތަްއޔާރީ އުފެއްދުން  މާފުކޮށްދެވިފައިވާެނ އިންޖީނުެއޅުމަށް ޓަކައި. ޭއގެއިތުރުްނ ދަ

ނޑުވެރި ސިނާޢަތްތައް ބާޒާރަށް ނެރުމަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްޞަ އަދި ަތއްޔާރީ ބާވަތްަތއް އުފެއްދުމަށް  ނޑުވެރިންާނއި ދަ ދަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ޕްރޮުގރާމެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވައިލާފަިއވާނެ. އަިދ  7ތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާ

ނޑުވެރިކަން ތަޢާރަފުކުރުމުގެ  މިލިއަން  12އޭެގއިތުރަށް ކުޑަ ބިންކޮޅެްއަގއި އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަ

ނޑުވެިރކަމަށް ނިސްބަތްވާ ހަރަކާތްތެރި ރުފިޔާގެ ލޯނު ޕްރޮގްރާމެއް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކު  125ރެވިަފއިާވނެ. އަދިވެސް ދަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ޕްރޮގުރާމެއް ހުޅުވައިެލވިފަިއވާނެ. މި  3ކޯޕަރޭޓިވްތަކަށް ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަންދިނުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ހުށަހެޅުން 3 ތަކަށް ބަލާއިރު އަްއޑޫ ދާއިރާ އިން؛ ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 11ފަރާތަކީ ައްއޑޫމީދޫ އަށް ނިސްބަްތވާ  11ަފރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވޭ. އަދި އޭގެތެޭރގަިއ  11ސިޓީން ލޯނަށް އެދި 

ފަރާތް. ދެން މި އިވެލުއޭަޝން ކުރިއަށް ގޮްސގެން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ދެން އިެވލުއޭޝަނުން ނިންމާފައި، ވަިކ 

 130އް ނިންމާނީ ކިތައް ބޭފުޅުންނަށްތޯ ލިބޭނީ. އަދި މި ލޯނު ޕްރޮގުރާމުގައި ބާކީ ހުރި ފައިސާ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ގޮތެ

ނޑުމެން ހުޅުވައިލާަނން ހަމަ ލޯނުގެ ޕްރޮގުރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި.  އޯގަްސޓު މަހު އަނެއްކާވެްސ އަޅުގަ

ކަމެއް އެބަ އޮްތ އަދި އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިލިޕީޑް ގިނަެވގެން ކައުންސިުލގެ  އޭެގއިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް

ނޑުމެން ެއކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ. ދެން  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އަށް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓެންސަަކށް އެދުނީމަ އަޅުގަ

ނޑުވެިރކަމަށް  ނިސްބަތްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ޓްރެއިނިންގެ މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޓްރެިއނިން ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން ދަ

ނުޑވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެއިނިން   135ޕްރޮގުރާމު ހުޅުަވއިލީމާ އަްއޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ އަތޮުޅަގއި ދަ
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އިނިން ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެން އެ ިއވެުލއޭޝަން އަދި ކުިރއަށް މި ަވގުތު ދާތީވެ، އެ ޓްރެ

ނޑަށް ަދންނަވާކަށް ނޭނޭގ. ެއކަމަކު  ޕްރޮގުރާމު އަދި ައއްޫޑގަިއ އޮންނާނެ ކަެމއް، ނޯންާނނެ ކަމެއް އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭގައި އަްއޑޫން ވެސް ހުށަހަޅާފައި އެބަ އޮތް. މަސްވެރިކަމަށް ބަލާއިރުގައި ުޒވާނުން 

ލ މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ބަިއވެރިކުުރުވމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޒުވާން މަސްވެރިކަމަށް އަހުލުވެިރުކރުވައި

 140މަސްވެރިންނާއި އޮިޑވެރިން ިއތުރުކުރުމަށް މަސްވެރި، މަސްދޯނިފަހަރު ބަނުމުގައި ތަކެތީެގ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި ޒަމާނީ 

ން ުޒވާނުންނަށް ދަތިތަކާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާ އަިދ އުޅަނދަށް ބޭނުންވާ ިއންޖީނު ހޯދުމުގައި މާލީ ގޮތު

މިލިއަން  1.7ުޒވާނުންަނށް އަމާޒުކޮށް  111ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ ޒުވާން އޮިޑވެރިންނަށް ވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް %

ރުފިޔާގެ ލޯނު ޕްރޮގުރާެމްއ އިޢުލާނުކޮށްފަިއވާނެ. މަހުެގ ބާވަތްތައް ަތއްޔާރުކޮށް ައއު އުެފއްދުންތައް އުފެދުމަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަކަށް އެދި  5.1ުޒވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް  61ށް ހިތްވަރުދިނުމުެގ ގޮތުން %ޒުވާނުންނަ

 145މެއި  11ލޯނު ކެަޓގަރީ އަްށ އެދި ހުށަހެޅުމަށް  2ހުށަހަޅާފައިވާނެ، ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވައިެލވިފަިއވާނެ. މަސްވެިރކަމުގެ 

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުންތައް އަންނަމުންދަނީ. ަގއި ޢާއްމުކޮށް ވަނީ ިއޢުލާންކޮށްފަ. އޭގެތެރެއ2112ި ން ިމހާތަނަށް އަޅުގަ

އަދި ފުރުޞަތު އެއްކޮށް ބަންދުނުވާތީވެ ޭއގެތެރެއިން ކިަތްއ ބޭފުޅުންކަން އަދި ދަންނަވައިލާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެ. 

ންުފނިތަކުން ކުރާ ކަންަތއްތަުކގައި އޭގެ އިތުރުން ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން މިހާރު ޮއންނަ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ ކު

ނޑުމެން އެހީތެރިކަންދޭތީވެ، މަްސވެރިަކން؛ މިހާތަނަށް އައިއިުރަގއި  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާަސތުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑާ ހަމަޔަށް ވެސް މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން   150އަްއޑޫަގއި އަިއސްގެ ޚިދުމަތް ދެވެންނެތީމަ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަ

ނޑުެގ އިންޓަރވެންޝަނަކުން ިމހާރު މިފްކޯގެ އައިްސ ްޕލާންޓެއްގެ ގޮުތގަިއ ހުރި އަ އިސްަފއިވާީތވެ އަުޅގަ

އައިސްޕްލާންޓް އެ ސަރުކާުރން އިންޓަރވީންކޮށްގެން ައިއސް ޕްލާންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކޮްށ؛ 

ވެރިކަމަށް ނުކުންނަންވާއިރަށް އެ އައިސްޕްލާންޓުން ައއިސް އިރާދަކުރެްއވިޔާ ރަމަޟާން މަސް ނިމި، މަސްވެރިން މަސް 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން ސީދާ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށް  ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދެވޭނެކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުވެރިން. އަ ނޑުމެންގެ ރެކޯޑުތަކުްނ ވަންޏާ އެނގިލަްއވާނެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގައި މަސްވެރިންނަށް ވުރެ ގިނައީ ދަ  155ޅުގަ

ނުޑވެރިްނ އެބަ ތިބި. އެގޮތުން އިފާޑް  112މަސްވެރިން ތިބީ. އެކަމަކު،  21ދައްކާ ގޮުތގައި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާަގއި  ދަ

ޕްރޮޖެކްޓް؛ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ފަންޑް ފޯ އެގްރިކަލްޗަރ ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެްއގެ ދަށުން އައްޑޫ 

ކޯޕަރޭޓިވަށް ހަތް ލަްއކަ ހަތްދިހަ ދެ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ ތިރީސް އަށް ލާރި މިހާތަނަށް ހިލޭ އެހީގެ މީދޫ 

ނޑުމެން ލަފާ މި ކުރަނީ  ގޮތުަގއި ެދވިފަިއވާނެ ކޯޕަރޭިޓވްެގ މަސަްއކަތްތަކަށް. އަދި ިމ ޕްރޮގްރާމު ނިމިގެންާދއިރު ައޅުގަ

 160ނުވަ ސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ މި ކޯޕަރޭޓިވަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ހިންގާ މި  އެއް މިލިއަން އަށް ސަތޭކަ ދިހަ ހާސް

 ޕްރޮޖެކްޓުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަނީ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އިތުރު ސުވާލުކުރުމަށް.  ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. މިހާރު ައޅުގަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތު ައރުވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ   165އާދެ، އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ތްތެރި ަރއީސް. މިނިސްޓަރު ވިދާުޅެވއްޖެ ވަރަށް ގިނަ ލޯނުތަުކގެ ވާހަކަ މަްސވެރިންނާއި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަ

ނޑުވެރިންނަށް ދެްއވަން. މި ލޯނުތައް ބެއްސެވުމުަގިއ ކޮން އުސޫލުތަކެއްތޯ ގެްނގުޅުްއވަނީ؟ ަވކި ޕާޓީައކަށް   170ދަ

ނޑަށް  ވިދާުޅވެދެްއވުން ެއދެން. ޝުކުރިއްޔާ.  އިސްކަންދެްއަވއިގެންތޯ ލޯނުަތއް ދޫކުރަްއވަނީ؟ ތަފްސީލު ައޅުގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވި ސުވާލުގައި ަކނޑައެިޅގެން ވަކި ުސވާލެްއ 

ނޑަށް ޖަވާބުދޭން މި އޮންނަނީ ހަމަ ސީދާ އެ ނުކުތާ އަށް ނިސްބަތްކޮްށ  ކޮށްފައިވާީތވެ ގަާވއިދުަގިއވާ  175ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލުގައި އެްއވެސް ޕާޓީެއއްގެ ވާހަކަ  ކަމަށް ވާތީ، އަުޅގަ

 އައިސްަފއި ނޯންނާނެ ވާހަކަ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 މަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނޑުގެ ުސވާލަީކ، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާަގއި ވަީޒރު އެްއވެސް ވަރަކަށް އެބަ   180ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު އޮތްތޯ މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިްސޓްރީކޮށްފައި އޮތް އުޅަނދެއް؟ އަދި އެްއވެސް ވަރަކަށް ަމސްވެރިކަން ކުރޭތޯ އަޅު  ގަ

 ވަޒީރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

 185 21ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވި ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާނީ މަދުން ނަމަވެސް އެބަ ިތއްބޭ. 

 ަގނޑުމެންގެ ރަޖިސްޓްރީން ދަްއކައޭ. މަސްވެރިން ތިބި ކަމަށް އަޅު 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމުދަ
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމަޟާން މަހަކީ؛ މި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހްނިޔާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

 190ވަމުން، ރަމަޟާން މަސް އައިއިރުގައި ިމ އޮތީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކޮޅުތަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތުންނަށް ދަންނަ

ނަޑކަށް މަސް ނުބާނާތާ. އެހެންވީމާ، މަްސވެރިންނަށް  ސަރަޙައްދުތަުކގައި ދެމަސް ެވއްޖެ، ތިން މަސްެވއްޖެ ގާތްގަ

 އް ވޭތޯ؟ލިބެންޖެހޭ ބޭނިޔަސް، ނުބޭނިޔަސް ފައިސާ ދެްއވަން ފައްޓަަވއިފިންތޯ؟ ތި މިނިސްޓްރީގެ ރޯލެ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

 195ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ދެންނެވި ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިއަދުގެ ސުވާލާ ުގޅުންހުރި 

ރު އެ ސުވާލުކުަރއްވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭން ސުވާލެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެްއ ހުރީމަ ކަމަށް ވާީތެވ، ައޅުަގނުޑެގ މަޖިލީހުގެ ޢިޒުނަާއ ެއއްކޮްށ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިލާނަން. 

ޗް މަހުން ފެށިގެން ބެޔަސް ނުބެޔަސް ޕްރޮގްރާމު، ދިވެހި ސަރުކާރުން؛ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޢުލާންކުރި ގޮތަށް މާ

ހަމަ ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. އެއަްށ ހުޅުވާލެވިަފއި ވަނީ. އަދި ިމހާތަނަށް އޭގައި މީހުން ބަިއެވރިވަމުން ވެސް ގޮސްފައި އެބަ 

 200ވޭ. ދެން އޭގައި ހަމަވާ ޮކންޑިޝަންސްތަކެއް މަސް ނުބާނައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ނުވަތަ ބޭނުންވާވަރަށް އާމްދަނީ 

ވަންޏާ މިހާރު އޮތް ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިްނ ނުވަތަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ެވސް އެ ފައިސާ ލިބެމުންދާނެ ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް 

 ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ޔަޤީންކަމާ އެްއކޮށް ދަންނަވަން. 

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑގެ ުސވާލަީކ، މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ޯކޕަރޭޓިވްތަކަށް އެހީތެރި  205ވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއޭވ. އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ކާމިޔާބުކަމާ ެއކުަގއި ފިޝަރީޒް ނޫނިއްޔާ އެގްިރކަލްޗަރގެ ާދއިރާަގއި ކިަތއް ކޯޕަރޭޓިވް ކުިރއަށްދޭތޯ؟ އަިދ 

ކޮްނ ކަހަލަ އުސޫލުަތކެއްތޯ؟  މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ކޯޕަރޭޓިވްތަކަްށ އެހީތެިރވެދެްއވުމުަގއި ގެންގުުޅްއވަނީ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 210 ވާހަކަެދއްެކުވން: ގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވި ސުވާލުގެ ޖަާވބުގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކޯޕަރޭޓިވް ުއސޫލަކީ ރާއްެޖ 

ކަމަށް ވާތީވެ މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިާފްޑ  އަށް އައު ެއއްެޗއް

ކޯޕަރޭިޓަވކާ އެްއކޮށް މަސައްކަްތކުރަމުން ގޮސް، އެ މަަސއްކަތްތަްއ  17ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އަޅުަގނުޑމެން ފުރަތަމަ 

ނޑުމެންނަށް ގެއްލޭނެކަުމގެ ިސގްނަލްތަްއ އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ނުހިނާގތީ އަދި އިފާޑުެގ ޕްރޮޖެކްޓު  ގެ ލޯނު އަުޅގަ

ނުޑ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވެގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އައި ޓީމަކުން ދީފައިވާީތވެ، ެއ   215އަޅުަގނޑުމެންނަށް؛ އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިހާރު އެކަންކަން ކުރުމަްށ ޓަކަ 7ޕްރޮގްރާމް ކުަޑކޮށް  އި އިތުރު މުަވއްޒަފުން ކޯޕަޭރޓިވަކަށް ހަދައި އަުޅގަ

ވެސް؛ ޓެކްނިކަލް ުމވަްއޒަުފން އެ ތަންތާ ބައިިތއްބަިއެގން އެކަން ދިރުަވއި އާލާކުެރވޭތޯ ވަރަްށ މަސައްކަްތ އެބަ 

ކޯޕަރޭިޓވް މި ވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވަމުން  6ކުރެެވއޭ. ެއގޮތުން މަސްވެރިަކމުގެ އެއް ކޯޕަރޭިޓވް، ެއގްރިަކލްޗަރ ދާއިރާގެ 

ކޯޕަރޭޓިވް، އަދި  7މި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭއިރުގަިއ މި  . އަދި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެބަ ދޭ

ނޑުމެންނަށް ހިންގިދާނެ  ނޑުމެން ައދި ފުރުޞަތުތަކެއް ހުުޅވާލަިއެގން އިތުރު ކޯޕަރޭިޓވްަތކެއް ައޅުގަ  220އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެން

ނުޑ ަވޒީރާ ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ސުވާަލކީ، މި ުސވާުލ . الم عليكمالس   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި އަުޅގަ

 225 ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެ ދާއިރާގައި ެއްއެވސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން

ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ގަސްތުކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ތިޔަ މިނިސްޓްރީއާ ނުވަތަ މަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރައްވާަފިއ 

ވޭތޯ؟ އަދި މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި އެްއވެސް ކަެމއް ހިމެނިފައިާވކަން އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިފަިއވާނެ ކަމަށް 

އަދި ބަޖެޓުގައި ނެތިްއާޔ އެކަން ނުކުރެވޭެނކަން ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ؟ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ 

 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް މަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟

 230 

  ވާހަކަެދއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ 

ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ދެންމެ ކުރެްއވި ުސވާަލކީ، މިއަުދގެ ުސވާލާ ސީދާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ ުޅގަ

ނޑު ެއއަށް ޖަވާބުނުދީ ދޫކޮށްލާނަން.  ގުޅުންހުރި ސުވާަލކަށް ނުވާތީެވ، އަުޅގަ

 

 235  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑުގެ ުސވާލަކީ  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުަރއްވާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބަޖެޓުގައި ނެތަސް ކުރެްއވޭ ަކހަލަ ސުވާލެއް. ައއްޑު އަތޮުޅ ސިޓީ ަކއުންސިލުން ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ފަށައި، 

ޅީމަ ވެސް މިނިސްޓްީރ ބައެއް ރަށްރަށުަގއި، ޚާއްަޞކޮށް މަރަދޫ ދާއިރާގައި ވެްސ ފެކްޓަރީއެއް ހައްދަވަން ަކނޑައެ 

ނޑަށް އިވޭ. ދެން އަްއޑު އަތޮޅުަގއި މާ ބޮޑު ހަރަދެއް ނުކޮށް އައިސް ލިބޭނެ ގޮތެްއ  އިން ހުރަސްއަޅުްއވާ ވާހަކަ ައޅުގަ

 240ވެސް ކުރީަގއި އެބަ ހުރި ައއިސްޕްލާންޓެއް ވެސް ހަދާފަ. އެ ތަނުން ވެސް އައިްސ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނެ ކަހަލަ 

 މު ހަމަނުޖައްސަވަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ގޮތަކަށް އިންިތޒާ

 



10 

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ 

ނޑު ދަ ނޑަށް ވެސް ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް އޮޅިަފިއވާ ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ  245ންނަވާނީ، ތި ވިދާޅުވި ކަންަތއްަތކަކީ އަުޅގަ

ކަމެކޭ. އެީއ، ަކއުންސިލުެގ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އަށް ހުަށހަޅުއްވާަފއެއް ނެްތ ެއއްެވސް ފަރާތަކުން އެްއވެްސ ކަމެްއ 

ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ މަސްެވރިކަމުގެ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި. ނުވަތަ މިިނސްޓްރީަގއި ަގާވއިދުތައް އޮްނނަ 

ނޑު ވެސް ހަމަ މި ދާއިރާގައި ގިނަ މަސްވެރިންތަެކއް އުޭޅ  ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން. ދެން އަުޅގަ

ްއކަތްކުރުމަްށ ދާއިރާއަކަްށ ވެަފއި އެންމެ ަމސްވެރިކަން ރަނގަޅު އެްއ ދާއިރާ އަށް ވާީތ، ވަރަްށ އިްސކަންދީގެން މަސަ

 250ޓަކައި ވިސްނިން. ވިސްނަންވެގެން ކޫްއޑޫގެ ފަރާތުން އެތާނަގއި ވަރަށް ޮބޑު ޕްޮރޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ޓަަކިއ 

ކައުންސިުލގައި ބިމެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުަރމުން ގެންދިޔައިން. އެހެންނަމަވެސް ަކއުންސިލަކުން ެއއަްށ 

ނޑުމެްނެގ އެއްބާރުލުން ދޭ ގޮތެއް  ނުވޭ. ވިދާުޅވަނީ ތިމަންނަމެން އެ ބިން ވަނީ ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައޭ. އަުޅގަ

ރަޖިސްޓަރީން ބަލާއިރުަގއި ެއ ބިން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ޫދޮކށްފައި އޮތްކަުމގެ އެްއވެސް ިލޔުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ނުސީދާ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގައި  ނެތް. އެއްެވސް ހުއްދަެއއް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައެއް ނެތް. ދެން

 255ކުންފުންޏަކީ ކޮބައިތޯ ބެލިއިުރގައި އެީއ ރާއްޖޭަގއި އަދި މިހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ެވސް އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން. 

ހެނެއް. އޭެގއިތުރަށް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ މިނިސްޓްރީއަކުން ެއ ހުރަސްއަޅާ އެްއވެސް ކަެމްއ އޮންނާނެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވީާހވެްސ ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ހުުޅވާަލއިގެން އެތާ މަސަްއކަތްތައް ކުރެވޭތޯ މި ބަލަނީ. މިހާރު 

ނޑުމެންނަްށ ބިން ދެއްވާތާ  މަސްދުވަސް ތެރޭގައި އެތާނަގއި ބޮޑު  1ވެސް ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ، މަރަދޫ އިން އަޅުގަ

 ނޑުމެން ފަށާނެ ވާހަކަ.ޕްރޮޖެކްޓެއް އަުޅގަ

 260 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ. ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 265 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްލިން، އަްއޑޫގެ މަސްވެރިންނަށް ވަަރށް ދަތިވެއޭ އައިސް ނުލިބޭތީ. އައިސްޕްލާންޓު ވެސް އެަބ 

 ތޯ އޮތީ؟ މިނިސްޓަރު އެ ސުވާލަކަށް ަޖވާބެއް ނުދެްއވާ.ހުއްޓޭ، ރަނގަަޅކަށް ނުހިނަގއޭ. ެއކަން ކިހިނެއް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.  ވަޒީރު ބޭނުންފުޅިްއޔާ އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ 

ނޑަށް އެ މާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   275ވި ދޫޮކށްލެވުނީ ކުރިންވެސް އެއަްށ ޖަވާބު ނުދެފުކުރައްވާތި! އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރެކޯޑު އް އަޅާފައި ނުވަަތ ތަކުން ދައްާކގޮުތގައި މަރަދޫ ދާއިރާގައި އައިްސޕްލާންޓެޖަވާބުދެވިފަިއވާީތވެ. އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިން އަޅުަގނުޑ އި ހުރި އައިސްޕްާލންޓުއްޫޑ ސިޓީގައަ ؛ހިތަދޫ ހުރި ކަމަކަށެއް ނެތް ފެންނާކަށް. އެކަމަކު

ެއ  ހިސާބުގައި ކޫްއޑޫގެ ފަރާތުން ޗުއްޓީ ނިމޭޢީދު ، ރަމަޟާން މަސް ނިމި އިފިން އިރާދަފުޅުކުެރއްިވއްޔާދަންނަވާލަ

 ގެންނާނެ ވާހަކަ. ޝުކުިރއްޔާ.  އައިސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަށް

 280 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އްމަދު ދީދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަ

އަޅުަގނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުވާލަީކ، މަނިކުފާނުެގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަްއޑޫިސޓީ 

ގެ ފަހުެގ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭަގ. ދެން 1441ހިތަދޫގައި ވަރަށް ބޮޑު ބިެމއް ެވއްޖެ ހިއްކާފައި ވަރަްށ ކުރީގަިއ، 

އަހަުރ  2މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮްތ ގޮުތގަިއ މި ތަނަކީ ކޫއްޫޑގެ ޕްރޮޖެކްެޓއް ހިންގުަމށް މި ވޭތުވެިދޔަ  އަޅުަގނޑަށް

 285ތެރޭގައި ކޮންެމވެސް ވަަރކަްށ ޚިޔާލުކުރެވިަފއި އޮތް ބިމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާުރ މަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން 

ކަތް، ނޫނީ އެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރަްއވަން އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޭނުންފުޅު ވަނީ މަރަދޫ އަށް އެ ފެކްޓަރީގެ މަސައް

 މަސައްކަތް. އެހެްނވީމާ، ައވަަހށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮަތކީ ކޮަބއިތޯ، ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަްނ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 290ތު ވީމަ އޮޓަމެިޓކުން މަިއުކ ިސކުން 31ިސކުންތު؛ ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!  31ޝުކުރިއްާޔ. 

ނަޑއިލާނެ. ަވޒީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ކަ

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ 

ނޑު ދަ ންނަވާނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާުބގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަިތކުރަްއވާަފިއ   295އަނެއްާކވެސް އަްއޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ފަރާތުން މި ކަމުގައި އަުޅގަ

އެބަ ވެއޭ. ެއއީ ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އޮންނަ ބިމެއް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޤަރާރަކުްނ 
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ނޑުމެންނަށް އެަބ ޖަލްސާއެްއގައި ފާސްކޮށްފައި އެއީ ފިޝަރީ ޒް މިނިސްޓްރީެގ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް އަންގާފައި އަުޅގަ

އޮވޭ. ދެން އެކަމާ ގުިޅެގން ބޭންކަށް ދިޔައިމަ ޭބންކުން ޝަކުާވ އެބަ ކުަރއްވާ އެތާނަގއި އެްއވެސް 

ތަ އިންވެސްޓްމެންެޓއް ކުރިއަްށ ގެންދެވިދާނެތޯ. އިންެވސްޓަރުންނަށް މި ކަމުގަިއ ހުރި ދަތިތައް ނުވަ

 300އިންވެސްޓަރުންނަށް މި ކަމުަގއި ނޭނގޭ ކަންތައްތަެކއް ހުރިއްޔަކާ އިންވެސްޓަރުންެނއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، އައްޫޑ 

ހިތަދޫ ބިމުގައި ވެސް މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް މަްއސަލަ އަީކ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ފަރާތުން 

ން އަންގާފައި މި ޮއންނަނީ އެއީ މިނިސްޓްރީގެ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް. ދެން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައި މިނިސްޓްރީ

އަޅުަގނޑުމެން އެ މަްއސަލަ މިހާރު އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ލިޔެގެން އެލް.ޖީ.އޭ އިން މި މައްސަލަ އެބަ ބައްލަާވ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 305 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން

ފުރުޞަަތކަށް މި އެދުނީ އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާުރގެ ތެެރއިން ހުޅުވާލި އިޤްތިޞާީދ  އަޅުަގނޑު

ފުރުޞަތުތަކެއްގެ ތެެރއިން ޭބރުގެ ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ރާްއޖެ އަށް ައއިސްހުރި އެިކއެިކ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ، 

ނުޑގައި ހުރި ހުރި ހާ މަސްތަކާއި އެންތަކާ ކަހާަލއިެގން ގެންގޮސްަފއިާވ ކަމަްށ ކުރި ިވޔަފާރީގެ ތެޭރަގއި ރާްއޖޭގެ ކަ

 310އަްއޑޫގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ައދި ހުވަދޫ ރައްޔިތުން ވެްސ ދަނީ ޝަކުވާކުރަމުން. މިީއ އެްއވެސް ޙަޤީޤަތެއް އޮތް 

ނޑުފޭުރމުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްކު ނޑުެމންގެ މަސްވެރިން ކަ ރުމަށް ޓަކައި ކަމެއްތޯާއ، އަދި އަުޅގަ

ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅުްއވާ ސިޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ައދި ކުރެއްވި މަސައްކަތްަތކަީކ ކޮބައިތޯ އެދި ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 315   ވާހަކަެދއްެކުވން:މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ 

ނޑު ދަންނަވާީނ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި އަުޅގަ

ނޑުަތއް އެހެން ފަރާތްަތކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ެއްއވެސް ްޕރޮޖެކްޓެއްަގއި ޮސއިކޮށްފަެއއް  އެްއވެްސއިރެްއގައި ާރއްޖޭގެ ަމސްކަ

ނޑުަތކުަގއި  ދިވެހި މަސްވެރިން ނޫން އެހެން ބަޔަކަށް ނެތޭ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ެވސް ރާއްޖޭގެ މަސްކަ

ނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތުަތްއ  ނުވަތަ ދިވެހި އުޅަނދުފަހަރު ނޫން އެހެން އުޅަނދަކަށް ހަރަކާތްތެރިނުވެވޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެ ސިާޔސަތަކީ   320ބައްޓަންކުރުމޭ. ދެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ިސޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ ދެންނެވީމަ އަުޅގަ

ަގނޑު ބޭުރގެ ފަރާތްތަކާ އެްއކޮށް އެިކއެކި ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ސޮިއުކރަމުން އެބަ ގެންދަމޭ. އަދި އަޅު

ނުޑގެ ސަރަހައްުދގައި  ނޑުމެްނގެ ކަ އަޅުަގނޑުމެން ސްޓްރެޓަޖީ ައކީ ވީާހވެސް ގިނަ މަްސވެރިްނ ބޭރަށް ނެރެ، އަުޅގަ

ންނަ މަސްވެރިްނނަށް ރާއްޖޭގެ މަސްަކނޑުތަަކށް ނާދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމޭ. އުޅުމޭ. އޭރަށް އެހެން ަވއްަކންކުރަން އަ
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އެގޮތުން މިހާރުވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ވާނީ ވަރަށް ޮބޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް އިޢުލާންޮކށް، އިތުރަށް މަްސވެރިން 

 325 ހަރަކާތްތެރިކުރުވާފައޭ. ުޝކުިރއްޔާ.

 

  ުވން:ވާހަކަދެްއކެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ

ނޑު މިނިސްޓަާރ މިއަދު ކޮށްލަން ބޭނުްނވާ ސުވާލަީކ، ހދ. އަޮތޅުަގިއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުވެިރކަންކުރަން މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމުގަިއވާ ަވއިކަރަމުަރއިދޫަގިއ، އެކަީށގެންވާ ގޮތުަގއި އެ  ދަ

 330ރަުށގެ ކަުއންސިލުން ވަނީ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައި، އެ ރަށް ޓޫރިޒަްމ  13ތޮޅުގެ މަސައްކަތް ކުެރވެމުންނުދާތީ، ހދ. އަ

މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް. އެހެންވީާމ، ެއކަމާ މެދު މިނިސްޓްރީން ދެކެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކީ 

 ކޮބައިތޯ؟

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން:ދު ޝައިނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެގްިރކަލްޗަރ، ޑރ. ުމޙައްމަ

 335އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަނެއްާކވެސް މިއަުދގެ ސުވާާލ އެްއވެސް ވަަރކަށް ގުޅުން ނެތް ސުވާލަކަށް ވީހިނދު 

ނޑު ހަމަ އެއަްށ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިޒުނަޔާ އެކު ޖަވާެބއް ދެވޭޯތ ބަލާނަން. ކައުންސިލުތަކުން  ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ ިއ ހުންނަ ޤަރާރަކުން އަދި ފާސްކުިރކަމުަގއި ވިޔަްސ އެ ަގވާއިުދގަިއ އޮްނނަ ގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫުނގަިއ ކަ

ނޑު މިހާރުވެސް ތިން ވަފްދަކުން އަޅުަގނޑާ ބައްދަލުކޮށް އެ ވާހަަކ  އޮންނަ ގޮތުން އެ ކަންތައް ކުރިއަށް ދާނެ. އަޅުގަ

ނަވާަފއި ޮއންނާނެ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަގާވއިދުތައް ހުރި ގޮތުން ެވއްޖެ ދައްކާފަިއވަނީ. ދެން ޭއގެ ޖަާވބު އަޅުަގނޑު ދަން

 340ކަމަށް ވަންޏާމު ރަށްރަށުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލެްއގެ ދަށުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ އެ ރަށް 

ނިސްޓްރީން އެ ކުރަްއވާ ސަރުކާރުން އެހެން ކަމަކަްށ ނުނަންގަވާހާ ހިނދަކު. އެހެންވެއްެޖއްޔާމު ޓޫރިޒަމް މި

މަސައްކަުތގައި އެތާނަގއި އެެހން ގޮތަކަށް މަސަްއކަތް ވެއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާމު އެކަން އެެހން ގޮތަކަށް ބަދަލެއް ުނވާނެ. 

އެހެންވީމާ، އެކަން އޮތީ ހަަމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންގެ އަތުަގއި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ޓޫރިޒަމަށް 

އެޓްރެކްޓްކުެރިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އެއީ ސަރުކާރަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށް ވާ ކަމަށް ވަންޏާމު  އެތަން

 345 އެގޮތަށް ސަުރކާރުން އެކަން ޮކށްދެއްވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ނޑުަތކުަގއި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް   12. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ މާކަ

މޭލު ދުރުމިނުން އަޅަމުން އައި ލޭނު މަސްވެިރކަންކުުރމަށް އަލުން ސަރުކާރުން ހުއްދަދިނުމުގައި ސަރުކާުރެގ 

 350 ކުިރްއޔާ. ސިޔާސަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އެފަދަ އެްއވެސް ވިސްނުމެއް ސަރުާކރުގައި އެބަ އޮތްތޯ؟ ޝު
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 ވާހަކަެދއްެކުވން: ގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

 111ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގިއ ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭެގ 

ުހއްދަދެމުން އަިއއްސަ ވަނީ. މި ސަރުކާރަކުން އަލަކަްށ މޭލު ބޭރުގައި ލޭުނ މަސްެވރިކަންކުރުމަށް އަބަުދވެސް 

 355ހުޅުވައިލާފަެއއް ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް، ކުެރވެމުންދިޔަ ަކންތައް ތަންކޮޅެއް ަގވާއިދަށް ނުވަތަ އުސޫލަކަށް ެފއްތުމަށް 

ހުއްަދއެްއގެ ދަށުން  ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ފުރަަތމަ ދުވަސްކޮުޅ ެއކަން ހުއްަޓއިލާފައި ޖޫން މަހުގެ ިނޔަލަްށ ަވގުތީ

ކުރަމުންގޮސް، މިހާރު ޯކޓާެއއްގެ ތެެރއިން މިކަން ކުރެޭވ ގޮތް ހެދުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު ހަރުދަާނ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް  ނުޑމެން މިކަން އެބަ ކުރަން. މިހާތަނަށް އަޅުގަ އުސޫލެްއގެ ދަށުން އަުޅގަ

ވަރަކަށް ޓަނު ބޭނޭ ލޯންގްލަިއނުން ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ ހުިރ  2111ރީަގއި ބަލާއިރުަގއި ކު

 360ހާސް ަޓނު. މިއީ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ކުިރއެރުމެކޭ. އެީއ  15ގާތްަގނޑަކަްށ 

ގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކުިރެއރުމެކޭ. ކުރީަގއި ދައުލަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެތެޭރގައި ުހރި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ލިބި

ނޑަކަށް ދެ ލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް ނުވަތަ  ވަންނަނީ ހަ ހާސް ޑޮލަރު މުޅި އަހަރުދުވަހަށް. އެކަމަކު، މިހާރު ގާތްގަ

 ފަސް ލައްކަ ޑޮލަުރވަރު ދައުަލތަށް ލިބިގެންދާނެ މީގެ ސަބަބުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 365 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު  2112ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު ވިދާޅުެވއްޖެ މަޖިލީހުން 

ްސ ކަމެއް ިމ ފާސްކުރިއިުރގައި ތަަރއްޤީގެ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ އަށް ފާސްކޮށްފަިއނުވާތީ ެއއްވެ

އަހަރު ކުރަން ނިންމާފައިނުާވ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ުސވާުލކޮށްލަނީ، ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ެއއިން ެއްއވެސް 

 މަޝްރޫޢެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިންޯތއޭ އެ ދާއިާރގެ އެްއެވސް ކަމެއް ކުރަން؟ 

 370 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ދު ޝައިނީގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

ނޑު ދަންނަވާީނ އެކަްނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވި ުސވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ ައޅުގަ

ނުޑ އަުތގައި މި ަވގުތަުކ  ހިނގައިދިަޔއީ ައޅުަގނޑު އޮީފހާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ކަމުަގއިވާީތވެ އޭގެ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނެތޭ

 375 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަކާށިދޫ ދާއި
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ނޑުވެިރކަމުްނ  ނުޑގެ ުސވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަރަށް ގިނަ ަބޔަކު އުޅެނީ ދަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުވެިރކަމަށް ދެއްވާ  ގެ ސަބްިސޑީ ލިބޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އަިދ ވަނަ އަހަރު 2112ލިބޭ އެއްަޗކުން ކަމަށް ވާީތވެ، ދަ

ރާއްޖޭަގއި ކ. ގާފަރު ފަދަ ަހމައެކަނި މަސްވެިރކަމަށް ބަޯރސާވެފަިއވާ ރަށްަތއް ވާތީެވ، މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުންާވ 

 380ޅެއް އެބަ އައިްސ ފަސޭހަ ގޮަތކަށް؛ ރަާށ ގާތުން ުނވަތަ ރަށުން ލިބޭެނ ކަހަލަ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެްއސުމުގެ ވިސްނުންފު

 އޮތްތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ގްިރކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ެއންޑް އެ

ނުޑ ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ސުވާލުެގ ޖަވާުބގަިއ އަުޅގަ

 385ސަބްސިީޑ އަށް ަފއިސާ ަކނޑަެއޅިފަެއއް ނޯންނާނޭ. ަސރުކާރުގެ ސިޔާސަުތ މިހާރު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ  2112

އޮތީކީ ސަބްިސޑީދޭކަެށއް ޫނނޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން ެނތް ވާހަކަ ދަންނަަވއިލަން. ދެން އޭެގއިތުރަށް މިހާރު 

ޭޖގަިއ ޮކންމެ މަސްވެރިޔަކަްށ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާންކޮށްފަިއ ހުރި ައއިސްޕަލާންޓުތައް ހަަމޖެހިގެންދިޔައިމަ ރާއް

މާދުރު ނޫން ހިސާބަކުން އައިސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެއީ މިހާރު ހުރި އަިއސް ޕްލާންޓުތައް އަދި މިހާރު 

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަުކން އެކަންކަން ކުރަން ފެށުމާ އެއްކޮށް ާރއްޖޭގެ އެްއވެްސ 

 390ސްވެރިޔަކަށް ދުރަށްނުގޮސް އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މިހާރު ޕައިޕްލައިންގަިއ މަ

އަިއސްޕްލާންޓު ހަރުޮކށް ނިމުނީމަ އިރާދަކުރެިވއްޖެްއޔާ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވެްސ  7އައިސްޕްލާންެޓއް އެބަ އޮތް. އެ  7

 ދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ފަސޭހަކަމާ އެކު ައއިސް ލިބިެގން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 395މިނެޓުއިރު ަވންދެން ކަމަށް. އާދެ! މިހާރު  15އާދެ! ަގވާއިދު ބުނަނީ އިތުުރ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެދމިގެންދާނީ 

ވަޒީރަށް މިނެޓު ެވއްޖެ. އެހެންީވމާ، މި ހިސާބުން ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު މި ނިމުނީ.  15

  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 400 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އާދެ! މިއަދު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް . މަޖ6ިއައިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް. 
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 405 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭމަޖި  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. . މަޖ7ިައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިހާމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިޞއްޙީ  -7.1

 410ގެ ފަންނީ މަސައްކަތްެތރިންގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްވުން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ޚިދުމަތު

 ބިލު. 

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 1

 

 415 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލެްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަްށ ރުފުކުރެވިފަިއވާ . ކުރިްނ ތަޢ1ާައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ނެތް. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 4

 420 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމ ވިލިމާލޭގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  -4.1ާދޢީ ބަހުސް، . އިބްތ4ިއަިއޓަމު  އެޖެންޑާ

ނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަ

ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިުލ  2112ަގއި ބޭްއވުނު 2112ޖޫން  4އިްއވާފައި ވަނީ 

 425ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިމާލެ ދާއިރާ

މިނެޓު ފުުރޞަތު ލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވާ ނަމަ  11ޙުސައިން މަނިކު. އާދެ! ހުަށހެޅުއްވުމަށް 

މިހާރު ހުންނެވި މަޤާމު ނޫނީ ޕޯޑިއަމް ވެްސ ބޭނުންކުރެިވދާނެ. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ބިުލ 

 ހަޅުއްވުމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް.ހުށަ
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 430 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ހުށަހެޅުއްިވ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން 

ނޑަައޅައި، އެ ޒޯންަތއް ހިންގާނެ  ނޑު ބޭނުމެއްގެ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ވިަޔފާރި ސަރަހައްދުތައް ކަ މައިގަ

ގޮތާއި އެ ޒޯންަތކަށް އިންވެްސޓުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަާޔންކުރުމަށާ އަދި އެ ޒޯން ތަރައްޤީކުރާ ިޑވެލޮޕަރުންނާއި ެއ 

ްސޓުކުރާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ދެވޭ ިއނާޔަތްތައް ބަޔާންކުރުމާއި ެއނޫންވެސް ކަންކަމާ ގުޭޅ ޒޯންތަކަށް އިންވެ

ނޑު ދަންަނވައިލާހިތް އެަބ   435އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމުގެ ާޤނޫނު. މި މުހިއްމު މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަަދއްކަމުން ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ މާދަމާގެ ތަަރއްޤީ އަށް ޓަ  ކައި، މާދަމާގެ ރަްއޔިތުންނާ އަދި ޤައުމެްއ ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް؛ އަުޅގަ

އެކަންޏަކު ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުެމއްަގއި އެ ަޤއުމެއް ތަރަޤީ ާއއި އަރުތަ ހާސިލުކުރެވޭނީ ޤައުމެްއެގ 

ޙަޤީޤަތް.  އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅެވގެންަކން އެއީ ދުނިޭޔގެ ކޮންމެ ޤައުމެްއގެ ހަމަ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކު ޤަބޫލުކުރާނެ

ފަހަރުގައި ިސޔާސީ ޚިޔާލުތަާފތުވުންތައް ހަމަ ނެތް ޤައުެމއް ދުނިޭޔގައި ޯނވެ ހިނަގިއދާނެ. ނަމަވެސް، މި ޚިޔާުލ 

 440އެްއގޮތްކުރަން މި ޚިޔާލާ ެއކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޤަބޫލުުކރާ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތައް ދުނިޔޭަގއި ވާ ކަމަށް 

އްމު ބިލު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިަފއި މިވަނީ ހަމައެކަނި ޚިޔާލީފޮލާއަކަށް، ދަންނަވަން އެބަ ޖެހޭ. މި މުހި

ތިބެފައި ދިމާލަކުން ބައެއް ނުކުތާތައް ނޯޓުކޮްށގެން އުަފއްދާފައި އޮތް ޤާނޫނެްއގެ ޮގތަކު ނޫން. ވަރަށް ގިނަ 

ެލއްވި ފަރާތްަތކުން؛ ސަރުކާުރގެ ފަރާތްތަކުްނ ދިރާސާތަކާއި ވަރަށް ގިނަ ުމހިއްމު މަސައްކަތްތަްއ މި ބިލު އެކުަލވައި

ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ  ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މި ބިލު ބިލެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ ވަނީ ކުރަްއވާފަ. އަުޅގަ

 445 ވަނަ މަޖިލީހާ ހަމައަށް އައި ނަމަވެސް މީގެ ުކރީގައި ެވސް ވަނީ މިފަދަ 11ވަނަ އަހަރު ރައްޔިުތންގެ  2112

މަފްހޫމުތަކާއި މިފަދަ ވިސްނުްނތަކުން ހަމަ އޭުރގެ ވަޒީރުންަނށް ބޭބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތްޕުުޅކުރެްއވޭތޯ މަސަްއކަތްކޮށްފަ. 

ނޑަކަށް  ވަރަކަށް ނުކުތާގެ މާސިްނގާ ބިލު ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށް  12އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މި ވާ ގާތްގަ

ނޑު މަސައްކަތް ނޑު މި ކިޔާލަދެވޭތޯ އަުޅގަ ކުރާނަން. މި ހުށަަހޅަމުން ނުކުތާތަކެްއގެ ގޮުތަގއި. ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ބަލައިލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމ ބިލުގެ ހާލަތު؛ ނުކުތާތަުކގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފައި އޮްތ 

 450ބިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މިދެންނެވި ވަނަ މާއްދާ އިން ލި 71އަދި  11އަދި  51ހިސާބުން. އާދެ، ތަފުސީލުތައް؛ 

ދިރާސާތަކުގެ އަީލގައި ރާއްޭޖގައި ޒޯެނއް ހެދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް މި ބިލުގައި އަލިއަުޅަވއިލާފައިވާނެ. އަިދ 

ރަްށ އެކަމުން އަަރއިގަތުމަށް އުފަްނކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާނެ. ފުރަަތމަ ކަމަކީ ރާއްޖޭަގއި ވަ

ފަހުން ޖެހިފައި ދިޔަ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ރާއްޭޖެގ ވިޔަފާރީގެ ހާލަތުގެ ތެރެިއން އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ 

އަަވއްޓެރި ޤައުެމއްގެ ކުންފުންޏަކާ އެުކގައި ާރއްޖޭގެ ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ަވިއގެ ބަނދަރު ޮކންސެޝަން އެގްރިމެންޓަކަށް 

 455ކަންވެގެން ދިޔަ ގޮުތގެ ަކންބޮޑުވުންތައް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުްނގެ  ދިއުމަށްފަހުގައި ޭއގެ ފަހުން

ހިތްޕުޅުގައި އޮންނާނެ. އަިދ ބައެްއ ސިޔާީސ ފަރާތްތަުކން އަދި ެއއަްށވުރެ ފުންޮކށް އެކަން އޮންނާނެ. އަިދ 
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ޭޖެގ އިންވެސްޓަރުން ދެޭކގޮތަށް އޭެގއިތުރުން ނެކްސް ބިޒް މައްސަލައާ، އަދި އެފަދަ ޮބޑު މައްސަލަތަކުން ރާއް

ބަދަލުއައިްއސަވުމާ، އަދި އެަކން ރަނގަޅުކޮށް އިްނވެސްޓަުރންނަށް އިތުބާރާއި ހިމާޔަާތއި ޔަޤީންކަން ގެނެސްދިނުުމގެ 

ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮުތގައި މިދެންނެވި މާއްދާތަުކގައި އެ ބައިަބިއ ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި މިފަދަ ކޮންމެ 

 460މަކާ މެދުަގއި އެންމެ ފުަރތަމަ އިނގިލިދިްއކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ކަަމކީ ކޮރަޕްަޝންގެ މައްސަލަަތއް. ެއކަމާ ކަ

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ސަުރކާރުން ނުވަތަ އަދި އެ ކަްނތައްތަުކގައި ަބއިވެިރވާ ފަރާްތތަކާ، އަދި ަބއެއް ފަހަުރ 

ކުެރިވގެންދާނެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތކަްށ. މި ކަންތައްތައް ހައްަލކަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަުކގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއް

ވަނަ މާއްދާގަިއ  51ގެނައުމަށް ޓަކައި މި ބިލުަގއި ވަރަށް މުހިއްމުކޮށް މަގުފަހިވާނެ ކަންތައްތަކެއް ެއކަަށއަޅައި 

ްޕޝަންގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަފދަ ހިމެނިފައިވާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެްނޝަން އެެގއިންސްޓް ކޮރަ

 465ޢަމަލެއް ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ޯޒނެއް ހެދުމުގައި ުނވަތަ ިވޔަފާރިއަކަށް ހުއްދަދިނުމުަގއި ނުަވތަ އެ ޒޯނު ަތއްޔާރުކުރުމަްށ 

ސް މީހަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމުގައި އެްއވެސް އެފަދަ ކޮރަޕްޝަަނކަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ޢަމަލެްއ ހިންގާފައިާވކަން ެއްއވެ

ޒަމާނަކު ވެސް ސާބިތުެވއްޖެ ނަމަ، އެ އިންވެސްޓަރަަކށް ލިބޭ ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަން ނިމުމަކަށް އައިސް އެ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ވަރަްށ  އެގްރިމެންޓް ބާޠިލްކުރާ ހިސާބަށް ދާނެކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ. މީ އަޅުގަ

ބުން ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ބިލުގެ މަފްހޫމް ބިލުގެ ވާހަކަ؛ ހަމަ ނަން އިްއވުމާ ހިސާ

ނޑުމެްނގެ ޢާއްުމ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުިވ އެްއ މައްސަލަ. ިމކަހަލަ   470މާނަކުރެއްވުމަށް ފެްއޓެވުމާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ފަސާދަ މީގެތެރޭގައި ހިމެނިގެްނ  ބޮޑު ފްރީ ޒޯނެއް އެކުލަަވއިލައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކާއި

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަށްވުރެ ކުިރއަކުން މި ރާއްޭޖގެ އެްއވެްސ  ދާނެކަމުގެ ވާހަަކ، ަބއެއް ަފރާތްތަކުން ފެތުރި. އަުޅގަ

 ކަމެއްަގއި މިފަދަ ޤާނޫނެއް ިމފަދަ މުހިއްމު ނުކުތާތަކެްއގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، މިފަދަ މުހިއްމު ބައިނަލްއަޤއވާމީ 

ކޮންވެންޝަންތަކާ ެއއް ހަމަެއއްަގއި ެއއް ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި، ހުށަހަޅާފައިނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް 

 475ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްޭދ މަފްހޫމް.  51މުހިއްމު ނުކުތާއެްއ އަުޅަގނުޑމެން ނޯޓުކޮށްލަން މާއްދާ؛ ިމ ޤާނޫނުގެ 

ދައުލަތަށް ނެގުން. އަދި މީހެއްގެ މުދާ ބަދަލުދީފައި ދައުލަތަށް ނަގާނެގުން  ދައުލަތަށް ނެގުން. އަލުން އަނބުރާ

ހަނިކުރުމަށް، އަދި ބަދަލުދިނުމަކާ ނުލައި ދައުލަތަށް ނަގާނެގުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި، އަދި އެ ވިސްނުްނ 

ފިަޔވަޅުަތްއ އެޅިފަިއވާނެ. ކުރީއްސުެރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ޫދކޮށްލުމަށް ޓަކަިއ، ބިލުަގއި ރައްކާތެރިކަުމގެ 

އަުޑއިވޭ ވާހަަކއެއް. އަދި ަބެއއް ސިާޔސީ ފަރާތްތަކުން މި ވާހަކަ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަފާުތ ޕޯޑިއަމްތަުކގަިއ ދައްކާަފއި 

 480މުދާ ވެސް ވޭ. ތިމަންނަ މިވެނި ކަހަލަ ކަމެއް ނުވަަތ މިވެިނ ކަހަލަ އެްއޗެްއ ބުނެފިކަމުަގއި ވާނަމަ ތިމަންނާނެ 

ދައުލަތަށް ނަގައިފާނޭ. ނުވަަތ މިވެނި ކަމެއް ކޮށްފާނޭ. ރާއްޖެ އަށް މި ވަނީ ހިޖުރަކޮށްފައި ދުނިޔޭަގއި މިހާތަނަށް މި 

ވަގުތު އޮތް އެންމެ އަާސސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނަކމުގެ ޗެޕްޓަރު އެންމެ ފުޅާކޮށް އެންމެ އަޕްޑޭޓް، އެްއ 

ނޑުމެން އަ ވަނަ މާއްދާާއ  61ވަނަ މާއްާދ އިން  16ުތަގއި. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މި އޮތީ އަުޅގަ
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ދޭތެރޭގައި ހުރި ޤާނޫނީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަުމގެ ބާބުގައި ހުރި މަފްހޫމްތަކުގެ ފުޅާމިނަކީ ދުނިޔޭގެ އެްއ 

 485ސީގައި ަކނަޑއެޅޭ އެންެމ ވެސް ޤައުމެްއަގއި މި ވަގުުތ އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން އެ ލިބިދޭ ޤާނޫނުއަސާ 

ނޑުމެންގެ އަތުަގއި. ދުަލކުން، ބުނާ ބަހަކުން، ކުާރ އިޝާރާތްތަކުްނ، ދަްއާކ  ފަހުގެ އަޕްޭޑޓް މި ވަނީ ައޅުގަ

ވާހަކަައކުން، ދެކެވޭ ވާހަކަައކުން، އަދި ދައްކަން ހިތަށްައރާ ވާހަކައެްއަގއި ބައިވެިރވާ މިންވަރަކުން މީހެއްގެ މުދާ 

ލަށްލައި ކަންތައް ކޮށްފިކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ކަންތައްތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގިއ ނަގައި މީހަކު ޖަ

ނޑުެމންގެ މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  52ކުރިއަށް ިދއުމުަގއި ފުރުޞަުތ ހަނިވެގެންދާ ކަންތައްތަްއ. އެ ސަބަބާ ހުރެ އަުޅގަ

ނޑު  މާއްދާގައި މި ބުނާ މަފްހޫމާިއ އޮންނަންޖެހޭ މިންވަރާއި  490މީގެ ހަމަކަން ބަޔާންކޮށްދީފަިއާވނެ. އަދި ބިލުގެ މަިއގަ

ވިސްނުމެްއގެ ގޮތުަގއި މި އަންނަ؛ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކަމާ ގުޭޅޮގތުން ވޯލްޑް ބޭންކުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާ، އަދި އެހެން 

ޭޖގައި ާޢއްމު ގޮުތަގއި ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިާވ ދިާރސާތަކުން ލިއްަބއިދޭ ފިލާވަުޅގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ާރއް

ނޑުން ބަެއއް އިސްތިސްނާތަާކއި ބައެއް އިްމތިޔާޒުތައް ޒޯނުަތކުަގއި ލިބިދޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ  ވަަނ  25ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ދަންނަަވއިލާނަމޭ މި މޮޑެލް، މި ުއސޫލުން ފްރީ އިކޮނޮމިކް ޒޯުނ  މާއްދާއާ ހަމައަށް ދިަޔއިމަ ައޅުގަ

 495ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނު ުނވަތަ ާޚއްޞަ އިްޚތިޞާޞްތަކާއި އިމްތިާޔޒުތަެކއް ދޭ ަބއެްއ ޒޯނުތަުކަގއި  ނުވަތަ

ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަާކއި އެ މަސައްކަތްތަކުން ދުިނޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ކުިރއެރުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ މިންވަާރއި 

ނޑުމެން މި ބިލުގެ މި ހިސާބުން ވެްސ އޭަގއި އަރުތަ އޮތް މިންވަުރގެ މަްއޗަށް އެބަ ޖެ ހޭ ުކަޑކޮށް އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާލަން. އަޅުަގނޑުެމން ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުަގއި ައބަދުމެ ނަދަމުން އަންނަ ސިންގަޕޫރުގެ ވާހަކަ ހަމަ ދެ 

ނޑުމެންނަށް އިވޭ. ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ހަމަ ރާއްޖޭގައި ކަމެއް ގޯްސކޮށް ނުވަތަ އެ ކަމެއް އަަޅއިިކޔާނެ ދޭތެރެއިން އަޅުގަ

ނެޑއް އެންމެ ގާތުން ހާސިލްކޮށްލާއިރުަގއި ވެސް ަދންނަވާނެ ސިންގަޕޫުރގައި އޮީތ މިހެންނޭ. މިވެނިތާކު އޮތީ   500މިންގަ

މިހެންނޭ. ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ އެ ޤައުމުތައް އެގޮތަށް ކުިރެއރުން ހާސިލުކުރި، އަރުތަ ހާސިލުކުރި ގޮތަކީ ކޮަބއިޯތއޭ؟ 

ނަޑއެޅީ ކޮން ގޮަތކުްނތޯއޭ؟ ދުބާއީ އެ އޮތީ މީގެ ކޮންގޮތަކަށް ތި ބެފައިޯތއޭ ޔަީޤންކަން، ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ ގޮތް ކަ

ހިސާބުަގއި އެ ޤަުއމުގެ މުޅި ޤައުމުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ  71ގެ ވަރަށް ކުރީކޮުޅ؛ 1471މިސާލެއް. އެނިގވަަޑއިގަްނާވނެ 

ރިޒާވްަތކާއި އުސޫލަށް އަަޅއިކިޔާަފއި އެ ކަންތައްަތކުެގ ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ދިޔަ ޤަުއމުގެ ތެލާ އަދި އެ ނޫންެވްސ 

 505ޕަސެންޓޭޖް މި ވަގުތު ހުރި ގޮތާ އަދި އެ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ ނަފާ މިހާރު އެ ޤައުމުގައި އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުަވއިލީމަ 

ންނަވަން މި އުޭޅ ވާަހަކ އަދި ސައުުތ ކޮެރއާ ފަދަ ޤަުއމުތަކުން މީގެ މިސާލުތަްއ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުަގނުޑ ދަ

ހިސާުބގައި ވަރަށް އާދަިއގެ ުކޑަޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިެވރިން؛ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެިރ  1473، 1472އަކީ 

ވިޔަފާިރވެރިންކޮެޅއް ރާއްޖެ ުކރިއަށް ގެަނއުމުަގއި މިހާތަނަށް ޤުރުބާންވެވަަޑިއގެންފަިއވޭ ެއ ބޭފުޅުންގެ މިފަދަ ބިލަކަށް 

މުންދާއިރު ހަނދާނަން ގެންނަށް ވެސް ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ރާއްޖެ ވާހަކަދެެކވެ

 510ަގއި ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފުކުރެިވގެން  72ކުރިއަށް ދިޔުމުަގއި މައިަގނޑު ފެށުން ހާސިލުކުރެވިގެން މި ދިޔައީ. އަދި 
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ކޮބައިތޯ އޭ ާރއްޖޭެގ ރިސޯޓުތައް ސަޭތކަ އަށް މިއަދާ ހަމައަށް ައއިއިުރ، އަދިެވސް އުފެދޭ ުސވާެލއް؛ 

އަރަިއގެންދިޔައިުރަގއި އެތަްއ ބައިވަރު އެނދުތައް ހުރެ، އެނދުތައް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ޓުއަރިސްޓުންނަށް ވިްއކަިއ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަތުރުވެރިކަުމގެ މަންޒިލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް 

ނަޑއެ ިޅގެންދިޔައިުރަގއި ިމ ރާއްޖެ އަށް އަންަނ ހުރިހާ ގެސްޓުްނ؛ މުޅި ގެސްޓުްނެގ ޖުމްލަ ބޭނުންކުރާ ފައިސާ ކަ

 515ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނޭބުރެނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ އެ ހުރިހާ ޑޮލަެރއް ރާއްޖެ އަށް ވަންނަ ނަަމ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްއވެސް 

ލަރު ކުޑަކޮށް ހުންނާނެކަމާ މެދު ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ބުއްދިއަށްމެ މީހަކަށް ޑޮލަރަކަށް ދައްޗެއް ނުވާނެ. ނުލާހިކު ޑޮ

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ. ނަމަވެސް ޖެިހގެން މި އުޅޭ މަްއސަލަ އަކީ އެފަދަ؛ އެ ހުރިހާ އިްނވެސްަޓރުންގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖެ އިން 

ދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަެއއް ބޭރުން ރާއްޖެ އަށް ރިސޯުޓތައް ތައްޔާުރކުރަން ަވޑަިއެގންނެވި ފަރާތްތައް ވެްސ، އަ

ފަރާތްތަކުގެ ފައިާދ މިއަްށވުރެ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ހޯދުމަށް ޓަކައި، ެއއްކަަލ ފައިދާެގ މި ދެންނެވި ބައި މި ހުންނަީނ 

 520ރާއްޖެ އިން ބޭރުަގއި. ިމ ޑޮލަރުތައް ާރއްޖޭަގއި ހުންނަ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެްނނަށް؛ އެ ނުހުންނަ ސަބަބު 

ފަދަ ާޤނޫނުތައް އޮތް ނަމަ، އަުޅަގނޑުމެން ޤައުުމގައި ހުރީސް. ރާއްޖޭެގ ފައިނޭންޝިއަްލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ޔޫޓިލިޓީޒްަތއް ެއއަްށވުރެ ރަނގަޅު ފެންނަވަެރްއގައި ކުރިއަްށ ޮގއްސަ ހުރި ނަމަ، އަދި ާރއްޖޭގެ އެފަދަ ބޭންކުތަުކގަިއ 

ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެ ފައިސާ ނެހެއްޓީސް. ރަނގަޅަށް އެ ޕަސެންޓޭޖް ލިބޭ ގޮތަކަށް ކަންތައް ރޭވިފައިވާ 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުޅުވައިލަދެވޭ ދޮަރކީ ެއންމެ ކަމަކުން، ދެ ކަމަކުން 

 525މިކް ޒޯނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭނުްނވާ ޮދރެއް ނޫންހެން. އެއަްށވުރެ ާމ ފުޅާކަން ބޮޑު ގޮތެްއގަިއ؛ ރާއްޖޭަގއި ިއކޮނޮ

ނަޑއެޅޭ ޒޯނުތަކަކީ ޖުމްލަ ނުވަެއއް ކަމަށް ިވސްނުން ެގންގުޅުނެއް ކަމަކު، މުޅި އެީއީކ މި ޤާނޫނުން ލިމިޓްކުރެވޭނެ  ކަ

ކަމެއް ެއކަންޏަކު ނޫން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މުިޅ މަޖިލީހުގައި، ބޭބޭފުޅުން ގެެނސްގެން އިޞްލާޙުަތކާ އަިދ 

އް ހަމަައކުން އަޅުަގނޑުމެންނާ އެުކަގއި އޮޕޮޒިޝަްނގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ފަރާތްތަކުގެ އަޅުަގނޑުމެންނާ އެ

އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް ބޭނުންވެގެންވޭ. އަދި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބިލު 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އެ ފަރާތްތަކުން  ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި ކުރަމުންދާިއރު،  530އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ މޮޅަށް މިކަން ނިންމާލުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާ މުހިއްމު ނުކުާތތައް ހުންނާނެ. ހަމަ އަޅުގަ

ނު މަސައްކަތްކުެރވުނަސް ައޅުަގނޑުމެންގެ އަތުން ެވސް އުިނެވފައި ހުރި އަދި މި ބިލު ފަރުމާކުރެއްވުުމގައި އުފެއްދު

ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް ެއކްސްޕަޓީްޒގެ ތެެރއިން ެވސް ހަމަ އުިނވެފައި އެތިޮކޅެއް ުނވަތަ ަބިއތަކެއް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން؛  ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިދިކޮުޅ  11އެފަދަ ބައިތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ؛ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމުން  535ބިލު ހުށަހަޅާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިަކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުމޭ. މި 

ވެސް ިމ ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަވާެނ  ދެންނެވި ހިސާބުން ދެން ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު، އަދި އަޅުަގނޑު ފަހަށް
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސް ތިއްބަވާނެތީވެ، އަުޅަގނުޑގެ ަވގުތު އެންމެ ފަހު މިނެޓްކޮޅާ ހަމައަށް 

އައުމާ އެކު ދަންނަަވއިލާނަން. ބިލު ވަރަށް ދިގު ނަަމވެްސ ބިލުގެ އިތުރު ތަފުސީލުަތއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ފަހަށް 

ނޑުގެ އެދުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ އެއްމެހަިއ ވާ  540ހަކަދަްއކަވާ އެހެން ބޭބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގެންަދވާނެ. ައޅިގަ

މެންބަރުންނާ އަދި އަޅުަގނުޑމެންނާ އިދިކޮޅަށް މި މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްކުަރއްާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި 

ންމައިދެއްވުމުަގއި އެހީތެރިވުން. ގޯހެއް އުޭޅ ކަމުގައި ވާނަމަ، ކޮމިޓީ ބިލުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެްނ، މި ބިލު ނި

ނޑު ފެށުން އަޅުަގނޑުމެން  މަރުހަލާގައި އަދި އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙީ މަރުޙަލާަގއި ުކރިއަށް ގެންދަަވިއގެން މި މަިއގަ

މަސައްކަތްުކރުން. ބާއްޖަވެރި ރަމަޟާން ހާސިލުކޮށްގެން ޤައުމާއި ަރްއޔިތުންނަށް މާދަމާގެ ދުޅަހެޔޮ މުސްތަޤުބަލަކަށް 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފެށުނީތީ ވެްސ އުފާކުރަން.   545އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި މަސަްއކަތުަގިއ هللا މަހެއްގަިއ އަުޅގަ

 وبركاته ورحمة هللا الم عليكم الس  و ބަރަކާތްލައްވާށި!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ދެންމެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ސްޕެޝަްލ އިން މަނިކުމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑައެޅިފައި މި ވަނީ ޖުމްލަ   550ގަޑިއިރުެގ  3އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ބިލަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތެގ މަތިން ކަ

ނޑަ 1ބަހުސްގެ ަވގުތު. ޭއގެތެރެއިްނ މިއަދުގެ ތާވަލުން ދާނީ  ޖެހުމާ ހަމައަށް މިއަދު އެ  12ކަށް ގަިޑއިރު. ގާްތގަ

 26ަގޑި  1ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ާދނީ. އާދެ! ނު ދެންނެވި ގޮަތށް ގަޑިތައް ހަމަޖެހުމާ ގުިޅެގން ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސިކުންތު.  32މިނެޓު  27ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  24މިނެޓު  51ިސކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް  24މިނެޓު 

 5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރަށް  5ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  35މިނެޓް  11އަށް އެމް.ޑީ.އޭ 

 555ގަިޑއިރު ތެރޭަގއި ަވުގތުތައް ބެހިގެންވާ ގޮތް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި  3މިނެޓު. އާދެ! މިއީ މުޅި ޖުމްލަ 

ފުޅުަދއްަކވަން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތު. ހުޅުވާލަނީ، އާދެ! މި އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގަިއ ވާހަކަ

 އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 560ރި ރައީސް. މި ބިލަކީ ހެޔޮ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް ނަމަ، އެންމެ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެ

ނޑު ތާއީދުކުާރނެ ބިލެއް. މި ބިލުގެ މަޤްޞަދުގައި ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ އަށް ފައިދާކުރުމުެގ  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު އެއްކޮށް ކިޔާލުމުން މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލެއް ކަމުގައި ހުށަހަޅުްއވާފަ

އަޅުަގނޑުމެން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނަކުން ދިވެހިރާްއޖެ އަށް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ އެްއވެސް މަޤްޞަދެްއ 

 ހާސިލްނުކުރެވޭކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
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ނޑުެގ ދަރިންނާިއ ދަރިންގެ ަޙއްޤުަގއި ަރއްކާުކރެވިފައި ހުރި ފަޅުރަށްަތކާިއ   565އަޅުަގނުޑ؛ މުސްތަޤްބަލަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ބިންތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓާމެއްގައި، ބޭނުންވާ އަެގްއގަިއ، ބޭނުންވާ މުއްދަތަކަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަޅާ އެްއވެްސ މާއްދާެއއް، އަދި މި މަޖިލީހުގެ ދައުެރއް ވެސް، އަދި ކައުންސިލުަތކުގެ ހުޅުވިގެންދޭ. މި ކަމަށް ހުަރސް

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަކަށް.  ދައުރެއް ވެްސ ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. މި ރަށްރަްށ ނިސްބަތްެވގެން ވަނީ ައޅުގަ

ރުޞަތަކީ ހަމައެކަނި މިހާރު މި ބިންތައް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އަޮތޅުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ކުރިެއރުމަށް ހުރި ފު

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންނަށް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗްއ   570މި ބިންތައް ދޫެވގެންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަދއުލަަތށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އެބަ ލިބެންޖެހޭ. ދެން ބުނެފާނެ، ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސވާނޭ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

އްޖޭގެ ރަށްަތކުަގއި އެކަީށެގންވާ ވަޒީފާެއއް ނެތް. ެދ ަވނަ އަށް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުަރނީ މި ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް ރާ

އިންޑަސްޓްީރގައި މިގޮތަށް ިއޮކނިމިކް ޒޯނެއް ތައްޔާރުކޮްށގެެނއް ނޫން؛ އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން އިކޮނޮމިކް 

ތައް ތަނަވަްސކުރެިވގެން ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް މި ހިސާަބށް ގޮސްފައި އޮތީ. ާރއްޖޭގެ ޒޯންތަކުަގއި އޮތް ކަހަލަ ފުުރޞަތު

 575ޓުއަރިޒަމް މިއަދާ ހަމައަށް ގޮސް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތި އަށް ގޮސްފަިއވާ ފަުހން، ޓުއަިރޒަމް ހަލާުކވެގެންދާ 

ޑިޔުޓީ ދައްަކިއގެން، ޓެްކސް ދައްކަިއގެން ތިބޭއިރު، ފަދަ ބބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން އެއް ބަޔަކު ބޮޑު ކުލި ދަްއކަިއެގން، 

އަނެއް ަބޔަކަށް ުޓއަރިސްޓް ިއންޑަސްޓްރީގެ ތެެރއަށް ވެދެޭވ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ހުުޅވިގެްނދިއުމަކީ ކޮްށގެންވާނެ ކަމެްއ 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ވަރަށް ާފޅުކަން ބޮޑު ގޮެތްއގައި  ގެ ވާހަކަ މި ބިުލ ަވނަ މާއްދާ 52ނޫން. ދެ ވަނަ އަށް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިދާޅުެވއްޖެ. އެެހންނަމަވެސް އެ މާއްދާ އޮތް 

 580ގޮތުން މިއަދު ޖީ.އެމް.އާރަށް ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ވަރަށްވުެރ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ދިމާވުމަީކ އެކަށީގެްނވާ ކަެމއް. ެއއީ 

ްއވެސް ހާލަތެްއަގއި އިްނވެސްޓްމަންޓް ނެގޭ ަފދަ ގޮތެއް ނެތި، މި ފަދަ މާއްދާެއއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ދައުލަތަށް އެ

ކޮންމެވެސް ސަބަބަާކ ހެދި ދައުލަތަށް ނަގައިިފއްޔާ ބިިލައނުން ބިލިއަނުން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ަމއްޗަްށ، ދިވެިހ 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ބަނގުރޫޓުވެދާ ފަދަ ހާލަތަކަްށ ދައުލަތުގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވި  ގެންޮގސް އަުޅގަ

ހިގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ އެގޮތަށް އޮތުމަކީ ވަރަްށ ބިރުވެރި، ނުރައްކާތެރި ކަެމއް ކަމުަގއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. 

 585ފައިސާ އަށް ބަދަލުކުާރ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތިން ވަނަ ކަމަީކ މި މަނީ ލޯންްޑރިންނާއި ކަުޅ ފައިސާ، ހުދު

މެޝިނަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވެެގން ހިނގައިދާނެ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މިހެން ހުރި ތަންތަން؛ މިހާރު ސްވިޒަލޭންޑް 

ކަހަލަ ތަންތަނުން، އެމެރިކާ އިން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ެއ ތަންތަނުން އެ ދަނީ އެ ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަމުން. 

ބޭންކިްނ ސީކްރެސީ ލޯ ައއިްސގެން މަނީ ލޯންޑްރިންކުރާ ބޮޑު ިކއްލާއަކަށް ވެގެންުނވާނެ. ބްލެްކ  އެހެންކަމަށްވީއިުރަގއި

ފައިސާ މި ހުންނަނީ؛ އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ަވގު ިވޔަާފރިކުރާ މީހުންނާއި ޕްރޮސްޓިޓިޔުޝަން ހިންގާ މީހުންނާއި 

 590ނާއި ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ ޑްރަގު ޕެޑްލްކުރާ މީހުން އިންސާނީ ވަސީލަތްތަުކގެ ެތރެއިން އަޅުން ގަނެ ވިްއކާ މީހުން

އަތުަގއި. މި ފައިސާ މިތަނަށް ގެނެސްގެން ހުދު ކާފޫރަށް ހަދާ ތަނަކަށް މި ޤައުމު ވެއްޖެ ނަމަ، ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ 
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ނޑުމެންާނ ދޭތެރޭގައި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުަތއް އަަޅއި، މި ޤައުމު ހަލާކުގެ ތެރެ އަށް ދިޔުމަކީ ޤައުމުތަކުން އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. މިފަދަ ގޮތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ބިލު އޮތުމަކީ ބިރުވެރި ކަމެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދުނިޔޭގެ 

ނޑުމެްނގެ ރާްއޖެ ވެސް ތަރައްޤީކުރެވޭނެ  މީހުން މި ދަނީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ބަދަލުކުރަމުން. އަޅުގަ

 595ެޕޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯންަތއް ވެސް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނުން ގޮތްތައް އެބަ ހުރި. ސް

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަާކިއ ކުރާނީ ކޮން ވިޔަފާރިއެއް ަކމާ، ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްަތކާއި ޭއގެ ޙުދޫދުތަކާއި އެ ުކއްޔަށް  ކަ

ނޑުެމންގެ  ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގއި ނެގޭނީ ކިހާވަެރއްގެ ކުްއޔެްއ ދެވޭނެ ގޮތްތަާކއި އަޅުަގނޑުެމންގެ ދައުލަތަށް، އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްގެންނުވާނެ.  ކަމާ، މި ކަންކަން މި ބިލުން ކަ

މި ބިލު  މި ބިލު  ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ކިތަންމެ ދިގު ބިލެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، އެްނމެ މާއްދާއަކުން

 600ނިންމާލެވެން އެބަ އޮތް. ިމ ބިލުގެ މަފްހޫމަށް ބަލާއިުރގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަކނޑަައޅުްއވާ ފަރާތްތަކުްނ، 

ނަޑއަުޅއްވާ ަބއެްއގެ ބާުރގެ ދަށުަގއި، ަކނަޑއަުޅއްވާ ތަނެއްަގއި، ަކނަޑއަުޅއްވާ ޮކންމެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަން،  ކަ

ނަޑއަުޅއްވާ ޓާެމއްަގއި ދިެވހިރާ އްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނަކުން، ކޮންމެ ބިމެއް ވެސް ދިުނމަކީ މި ބިލުން ތަނަވަސްާވ ކަ

ކަމެއް. އެހެންކަމަށްާވއިުރގަިއ ހަމަ އެންމެ މާއްދާއަކުން ވެސް ނިމޭނެނޫންތޯ. މި ބިލުގައި ދެން ހަމައެކަނި 

ތައް ދައުލަތަށް ނުނަގާނަމޭ ބުނާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ކަލޭމެންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ އޮތޭ، ކަލޭމެންގެ އިންވެސްޓްމަންޓު

 605މާއްދާތަކެއް އެބަ ހުރި. އެ ާމއްދާތަކުެގ ނުރައްކަަލކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ އެއަރޕޯޓް ކުްއޔަްށ ދިނީމަ ދިމާވި ގޮތް. ޤައުީމ 

މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ކަމަށް ދައުލަތުން ވިދާޅުވީ. ެއަކމަކު ކޮންފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްތޯ. އޭުރަގއި ވެްސ 

ނޑުމެންނަށް އެގްރީމެ ންްޓގައި އޮތް ޤައުީމ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި އެއަރޕޯޓް ނެގިދާނެ ކަމަށް. އެހެން އޮްއވާ އަުޅގަ

މިހާރު ދިވެހި ދައުލަތަށް ނުުއފުއްލޭވަރު ބުަރއެްއ ދޭންޖެހޭ ގޮތަކަށް މިހާރުެވސް ކަންަތްއ ކުރިމަތިވަމުން މި ދަނީ. 

މިލިއަން ކަމެއް ޖީ.އެމް.ާއރަށް ވެސް ދައްކަންޖެހެނީ.  311، މިލިއަން ކަމެއް 1211އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ 

 610އެފަދަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވާ އެތައް ވިޔަފާރިތަެކއް މިތަނަށް އަތުވެއްޖެްއޔާ މުޅި މި ޤައުމު ބަނގުރޫޓުވެގެން 

ނޑުމެންނަށް މިއީ ވިސްނަިއނުލާ ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް ނޑުމެްނ  ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޫން. އަޅުގަ

އެބަ ޖެހޭ ފުރަތަމަ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން، ކޮންކޮން ވިޔަފާިރއެއް ކުރަން ކޮން ބަަޔކުތޯ ައންނަން އުޅެނީ. އަދި ކޮަބއިތޯ 

ކުއްެޔއް ނެތި، ޓެކްްސއެއް ުނދައްކާ، ޑިޔުީޓއެްއ ނުދައްކާ ާރއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް އިންޑަސްްޓރީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަަޔކަްށ 

ދޫކޮށްލީމާ ދެންވާނެ ގޮތް. ދައުލަތަށް ލިބޭނީ ޯކއްެޗއްތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ދެން މިހާރު ބާކީ މި ރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުން  ރަށްތައް

 615އެަތއް ރިސޯެޓްއ އަނެްއކާ ެޓކްސް ފްީރވެގެްނ، ިޑއުޓީ ފްީރވެގެްނ އަދި ުކލި ފްރީވެގެންދާނީތޯ؟ މިީއ  111މި ދާ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ޒޯނު ހަދައިގެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްލަން ރަނގަޅު ސުވާލުަތކެއް . އަުޅގަ

ކަންކަމާއި ކުރަންނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. ދެންމެގައި އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ސް ފްރީ ޒޯނެއް ހަދައިގެން، ވިދާޅުެވއްޖެ ސިންގަޕޫުރގެ ާވހަކަ. ސިންގަޕޫރުަގއި ޑިއުޓީ ފްރީ ޒޯނެއް ހަދައިގެން، ޓެކް 
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ސްފެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯެނއް ހަދައިގެން ދުވަހަކު ެވސް ކަމެއް ކޮށްފަެއއް ނުޭވ. އެއީ އެ މަނިކުފާނަށް 

 620ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ނުބައި ަމޢުލޫމާތެއް. ސިންގަޕޫރަކީ، މުިޅ ސިންގަޕޫރަކީ ބިޒްނަސް ހަެބއްގެ ގޮތުަގއި ފުރަތަމަ ވެްސ 

އަރޕޯޓެްއެގ ގޮތުގައި ހެދި ތަނެއް. ެއހެންވީމާ، ސިންގަޕޫރުަގއި ޮއތް ގޮތަށް ހަދާކަށް ނޫން ބިލްޑުކޮށްގެން އެ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ުއޅެނީކީ. އެ ތަނުން ހިލޭ ބިންބިމެއް ނުދޭ. ޑިއުޓީ ފްރީކޮެށއް ނުދޭ. ޑިއުޓީަނގާ ެއއްަޗކުން ހުރިހާ 

އްތައް ކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ާރއްޖޭގެ ބިޒްނަސްއަކުން އެއް އުސޫަލކުން، ެއއް ހަމައަކުން އެ ކަންތަ

ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ވެްސ ހަމަ ސިންގަޕޫރުަގއި ދިން ކަހަލަ އިންޓެންސިްވސް އެ ަޒމާނުގެ ސަރުކާރުން ދީގެްނ، 

 625ޮގއްސަ މި އޮތީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަްޕ މާކެޓް، ޓޮޕް އިންޑަސްޓްީރައކަށް ެވގެން

ނޑުމެންެގ  އެ ހިސާބަށް ދިޔަ ފަހުން ކުްއލިއަކަށް މިހާރު އެ ހިސާބުަގިއ ތިބި މީހުން ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކައި އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ރިސޯުޓ އިންޑަސްޓްރީން ލިބޭ ފައިާސ އިން ހަމަޖައްސަމުންދަނިކޮށް ކޮންކަމެއް ހާސިލުކުރަންޯތ 

ރަށެއް ިހލޭސާބަހަށް ދޫކުރަން ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މިކަން މި ކުރަނީ. މިކަން  މި ރާއްޖޭގެ އެތައް

ނުޑގެ ވަގުތު ހަަމވީމާ އަންަގވައިެދްއވުން އެދެން.  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން ެއބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާޓީން ކޮންމެވެސް މި  ނޑުމެންނަށް ދީފައި އޮންނާނެހެން. ހަމަވީމާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ  630ނެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ؛ މިހާރު  އަންަގވާލަދެްއވީމަ އަޅުަގނޑު ހުއްޓައިލާނަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑެވގެންދާފަދަ ބިރުވެރި ކަމެއް މީ. ދެން ވިާދޅުވެ ނޑުފު  ދާނެ...ހިނގަމުންދާ އިންޑަސްޓްރީ ެވސް ފު

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

 635ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންނަށް އަރިްސކުރަން. ާއދެ! މި ބިލަކީ ވަރަށް ބޮުޑ 

ވީމާ، ޖުމްލަކޮށް އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ބިލެއް. ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް. ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެން

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ރާއްޖޭަގއި އިޤްތިޞާީދ ޚާްއޞަ ސަރަހައްދުތަެކއް ެއކުލެިވގެންދާއިރު ާރއްޖެ ކުިރއަރަިއ 

ނުޑ  ނޑު ދަންަނވާލަންޖެހެނީ ބިލު އެއްކޮށް އަުޅގަ ނޑު ޝައްެކއްނުކުރަން. ނަމަވެްސ އަުޅގަ ދާނެކަމާ މެދަކު އަުޅގަ

ކިޔައިލީމަ މީގައި ިއޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ސީދާ 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ.   640ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރު ަދށުގައި ބޯޑު އެކުަލވައިލުން އޮުތން އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ވެރިކަމަށް ވަޑަިއގަންނަވާނެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި  އެކި ދުވަްސވަރު އެކި ބޭފުޅުން

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ އަދި އެނޫންވެސް މައްސަލަަތއް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ެގއްލުންވާ ގޮތަށް ހުރެދާނެކަމާ 

ނޑު ކަންބޮުޑވޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ ާއިއ މަންފާހުރި، ދިވެހި ޤައުމަށް  މެދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ އަމާަޒކީ ދިވެހި  ފައިދާހުރި ހުރިހާ ބިލަކަށް އަޅުގަ

 645މަޝްވަާރކުރަންޖެހޭ ، ޤައުމު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުރިއަށް ދިޔުން. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަށް ގެންޮގސްގެން
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މަޝްވަރާކުރުންތައް ކޮށްގެން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިގޮތުްނ ހުރި ކަންކަން މި ބިލުގައި 

އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު، އަލުން މުޠާލިޢާކޮށް މި ބިލު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޭއގައި ފާހަަގކޮްށލަންޖެހެނީ އެއް ބޭފުޅެއްެގ 

ށުގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ެއކުެވގެން އޮންނަ ޮގތަށް ބިލު ނިމިގެންދާއިރު ޮއތުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެކޭ. ބާރުގެ ދަ

 އެހެންވީމާ، ެއކަން އިޞްލާުޙާވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 650 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން

ނޑު ވެސް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އެންމެހަިއ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބިލަްށ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަރިްސކުރަން. ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަ

ކަާމއެުކ ދަންނަވަން. ަޝއްކެތް ނެްތ. މި ރާއްޭޖގެ އިޤުތިޞާދީ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި

ނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ީމގައި ވަރަްށ   655ތަޞައްވަެރއް ބިނާކުެރވި، ޤަުއމު މުޅިން އާ މަރުޙަލާއަކަށް ގެންދަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ސު ވާލުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ގިނަ ބައެްއގެ ެއއްބާރުލުމާިއ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތަކެއް. އަުޅގަ

އޮތް އިންޑިާއ، ސްރީލަްނކާ ފަދަ ޤައުމުތަުކގައި އިންެވސްޓުނުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ަކއިރީ ޖެހިގެްނ މި

ނޑުމެން ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް އޭިޝާއގެ ިމ  އިންވެސްުޓކުރަން ބަޔަކު އަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަޅުގަ

ށް އޮތް ާތނގައި ވެގެން މި ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަުރގަދަ ކާޫރބާރޫ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު ކުރިއަ

 660ސަރަހައްދަކަށް. ވެގެންާދއިރު، އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ޤައުމުަތކުަގއި އިންވެސްުޓކުރަން ތިބި މީހުން މި ރާއްޖެ އަށް، ިމ 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނަގުނަ. މި ބިލުެގ  އޮތް  ކުޑަުކޑަ ޤައުމެްއގެ ެތރެއަށް ގެންނަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން ލިބިގެން މި ދަނީ އިންވެސްޓަރުންނަށް އޮންނަންޖެހޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަމާޒަީކ ހަމައެކަނި ބިލެއް ތަޢާރަުފކުރުމެއް ނޫން. ހަމައެކަިނ  ލިބިގެން އެބަ ދޭ. ހަމަެއއާެއކު އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަެކއް ފެއްޓުމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ކުރިއަށް 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަށްތަުކގެ   665ގެންދެވޭނެ ކަންތައްަތކަށް މަުގފަހިކޮށްދިނުން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރިސޯޓުތައް ބިނާކުެރވި، ހޮްސޕިޓަލުތައް ބިނާކުރެިވ، އަދި ޤައުމީ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަްއ ތެރޭގައި އަ ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ޖީބުތަކަށް ވަންަނ  ބިނާކުރެވި، ކާރޫބާރޫ ގިނަ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް އުފެދިގެންދިޔައިމާ އަުޅގަ

އްޔިތުން ބޭނުްނވެގެން މި އުޅޭ ކަމަކީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ހުރި ހިރިތަާކއި ފައިސާތައް އިތުރުެވގެން މި ދަނީ. އެއީ ރަ 

ނޑުމެންނަށް  ގާތަާކއި ފަޅުތަކާ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވިްއކައި ހުްސކޮށްލުމެއް ނޫން. އެ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

 670ލަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަން އިންވެސްުޓކުރެިވގެންދާ ހިނދު، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ، ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ވަންނަ ަކހަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެކަން  ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އެނިގގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެްއ، އެކި ހިސާުބތަކުަގއި ތަރައްޤީގެ ބޮޑެިތ 
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ދަނީ. ރިސޯޓުތައް ޤާއިުމކުރެިވގެން މި ދަނީ. ބޮޑެތި ސަާފރީތައް ޤާއިމުކުެރިވގެން ިމ  މަޝްރޫޢުތައް ފެއްޓިގެްނ މި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އުފެދިެގންދާނެ. ކަލްޗަރަލް ޓުއަރިޒަމް އުފެދިގެންދާނެ. ރިސާޗްަތއް  ދަނީ. މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމް ައުޅގަ

 675އް ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ރާއްޖޭގެ އެިކ ތަންތަނުގަިއ އުފެދިގެންދާނެ. މިހެންގޮސް އިޤްތިޞާދީ ވަރަށް ވަުރގަަދ ހަބެ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ  އުފެދިގެން މި ދަނީ. އޭގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ތެރެއަށް ވަެދގެންދިަޔއިމާ ބަނދަރުތައް  ހެދިގެންދާނެ. ތަރައްޤީ ލިބިގެން މި ދަނީ. އެއީ އެ ފައިސާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ  ސްކޫލްތައް އިމާރާތްކުރެިވގެްނދާނެ. ސްކޫލްތަކުަގއި ނުލިބި ހުރި ޓީޗަރުން ލިބިގެންދާނެ. އަދި އަުޅގަ

އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް؛ ިމސާލަކަށް އިޖުތިމާޢީ މަސައްަކތްތަކާއި ކްލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްަތކާިއ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިވެގެން މި ދަނީ އިޤްތިޞާދީ އަދި މިނޫންވެ  680ސް ތަފާތު އެތައް މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަ

މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް، ސަރުކާރަށް ާއމްދަނީ ލިބިގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ އެންމެހައި 

ނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫ ނޑުމެން އެންމެްނ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވޭނެ. ައޅުގަ ލުކުރާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މާމަ އާިއ ކާފަެގ ކޮޓަރިތެރެ އަށް  ހާސް ރުފިޔާ އެބަ ަވއްދާކަން. މީ ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  11މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެއްދެން  11ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތެއް. ެއހެންވީމާ، އިތުރު  އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ހާސް ރުފިޔާ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރޭގައި ހިންަގިއގެން. އިތުރު ކަންތައްަތއް ކޮްށގެން. މި ސަރުކާރުގެ އަާމޒަީކ، މި   685ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަުޅގަ

ސަރުކާރަކީ ވާހަކަަދއްކާ ސަުރކާރެއް ނޫން. ޢަމަލުން ތަރައްޤީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްާކ ސަރުކާރެއް. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެްނގެ މާމަ ާއއި ކާަފއިންނަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލު ހާސް ރުފިާޔ  15ކުރާ ގޮތުަގިއ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަުޅގަ

ވެސް ލިބިގެންދާނެ. އަދި ސްކޫލުތަކުަގއި ނުނިމި ހުިރ ކްލާސްރޫމްތަކާިއ ބަނދަރުތަކާ، މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ 

ނޑުމެްނ ބޭނުންވާ އެ ންމެހަިއ ކަންަތއްތަކެްއ ޤާއިމުކުެރިވގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ތެެރއަށް އުެފދިގެންދިޔައިމާ އަުޅގަ

 690ރައްޔިތުން ތިބޭނީ އުފަުލގައި. ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަށް ފައިާސވަދެގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޢާއިލާތައް؛ ކައިރިން ވަޒީާފ 

ނޑުމެންނަށް ރިސޯޓުތަކާ  ނޑު ގެއަްށ ނިދަން އާދެވޭ ވަރަށް އަުޅގަ ކަތްތަްއ ިއ އިޤްތިޞާދީ މަސައްއަދާކޮށްގެން ޭރގަ

ނޑުމެްނ ބޭނުމެއްނުވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިން ރަށާ ދުރުގައި، އެތައް މޭލެްއގެ ދުރުގަިއ  އުފެދިގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ިކޔަަވއިދީގެްނ  އަހަރަކު ެއއް ފަހަރު ފެންނަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަށް ދާކަށެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކައިރީ މަސައްކަްތކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ އަޅުަގނޑުމެން އުފައްދާ ދަިރވަ ރުންނަކީ އަުޅގަ

ނޑު   695ހޯދައިގެން ރޭަގނޑު ގެ އަްށ ނިދަން އާދެވޭވަރަށް ެއކަްނތައްތައް ކުެރޭވވަރު ބަޔަކަށް ވާން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރަށް ވަރުގަަދ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުުރގޮތަކަްށ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ބިލަކީ އަޅު

ނޑުެމން މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަީކ  ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އިންޤިލާބެއް ގެެނސްދޭނެ ބިލެއް. އަޅުގަ ކަންތައްތަެކއް، އަުޅގަ

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަ  ކަ ތިޔަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އުާފފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުން. މި ބިލަށް އަޅުގަ

 އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

`. ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޮޔ އެދުްނތައް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަާށއި ޢިްއޒަތްތެރި އެންމެހައި 

ނޑު އަރިސްކުރަން. އަ ދި ައޅުަގނޑު ދާއިާރގެ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށާއި މުިޅ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުްނނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ ާއއި ހެޮޔ އެދުންތައް 

 705ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ރައްދުކުރަން. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

ސަފުާހގެ  71ކަށް ބަލައިލާއިުރގައި ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް. ެއއީ  ސްޕެޝަލް އިކޮނަމިކް ޒޯްނގެ ބިލަކީ އަނެއްހެން ޤާނޫނުތަ

މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ބިލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި ބިލު ބަލައިލަިއފިން. މި ބިލަކީ އަނެއްހެން 

ވަރަކަްށ  12ވަރަށް ސުޕީރިއާ ބިލެއް. މި ބިލުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ބުނަންޏާ 

ޤާނޫނާ ސުޕަރސީޑްވެގެންދޭ. އެއީ މި ޤާނޫނުގެ މައްޗަްށ؛ އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނަކީ މާ ބޮޑު 

 710ިއ އޮންނަ ކަމެއް މިސާަލކަށް ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް ެއކްސްޕޯޓް ޤާނޫނުގަ  ެއއީ މިޤާނޫނެއް. މާ ވަުރގަދަ ޤާނޫނަކަށް ވޭ. 

ގޮތުން  ގެމިއީ ސްޕީރިޔާ ޤާނޫނެއް ޤާނޫނަކަށް ވުރެ 12ސް އޮްތ ގޮމިހެން، އެމް.އެމް.އޭ ޤާނޫނު ،ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނު

ޓަކައި ސަރުކާރުްނ  ގޮުތގަިއ ހެދުމަށް ގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ ބާރުަތކަކާ ެއއްކޮށް އުފެދިގެން އަންނަ ިއކޮނޯމިކް ޒޯެނއް

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިފަދަ ވަރުގަަދ ބިލު ހުށަހަޅާފަ އޮންނަނީ މި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ގޮތަށް މި . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ާއ އް ހަދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެ މިކް ޒޯނެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮ، ބާރުތަކަކާ ެއއްކޮށް މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް

 715ހުއްޓޭ. ެއގޮތުން ބަލާއިުރގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ށް ފުންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަދޭތެރޭގައި ވަރަ

ދުނިޔޭގެ އެހެން  ފަރާތުން ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނަިއ، ވިއްކުރެބިލު ފަރުމާ ބިލުގައި ބަެއއް މާއްދާތަކާ ދޭތެރޭގައި މި މި

ގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޓަކައި ތަފާތު އެކި މޮޑެލްތައް ބައްލަވާފައި ހުރި ކަމަށް ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ހިނ ޤައުމުތަކުަގއި މި

އޮތް  ބިލުގައި އަޅުަގނޑު ެއންމެ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ފާަހގަކޮށްެލވެނީ މީގައި އެބަ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ެދން މި

 ންަތއް އުފެދިގެން އަންނައިުރަގއި މިއުޅޭ ޒޯ . އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އެބަވެްސ ވިސްނާފަ ކަރަޕްޝަނާ ދޭތެރޭގައި

 720އޮންނަނީ  އިންނަނީ ޒޯނެއް ލިޭބ ގޮތަށް. ދެން މި ކަށް މި. ިޑވެލޮޕަރަ ލޮޕަރއަކީ ިޑވެ ބިލުގައި ދެ ޕާޓީެއއް. އެއް ާޕޓީ

ދެން  ،ެއ ކޮންސެޕްްޓ ބޯޑުން ޤަބޫލުކުރީމަ ،ކޮންސެޕްޓެްއ ހުށަހަޅާފައިއިންވެސްޓަރުން. އެހެންވީާމ، ޑިވެލޮޕަރ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މީަގިއ  ބިލުގައި މި ޖެހެނީ އޭގެ ގެރަންޓީ ހުށަހަޅާ ގޮތަށް މި އްކާ އޭނަ މިއަނެ އޮންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ޔަޤީންކުރަން ޑިވެލޮޕަރ  ބޭނުންވާނެ ކަަމކަށް ވާންޖެހޭނޭ ގެރަންޓީެއއް އޮތުުމގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނެތީމަ  ދަުލގަިއ އޭނަ އެ ގެރެންޓީ ފޯމެުޓގަިއ ފައިާސގެ ވާހަކަޅުމުގެ ބަކޮންސެޕްޓެްއގަިއ ގެރެންީޓއެްއ ހޯދާފައި ހުށަހެ

 725ޖެކްޓް ވަިކ ހިސާބަކަށް ެއ ްޕރޮ ،އެ ޕްރޮޖެކްްޓގެ ސަިއޒް އެްއކޮށް ޭއގެ ކޮންެމވެސް ޕަެސންޓޭޖެއް ހުށަހަޅާފައި

މު ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނޭ. ެއއީ މުހިއްަކހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުމަީކ  ެވގެންދިޔައިމަ އޭނަެގ އެ ހުށަހެޅި ޑިޕޮސިޓް ލިބޭތަރައްޤީ
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ންސިލްަތކާިއ މިކަހަލަ ވަރަށް ގަދަފަދަ ބާރުތަކަާކ ެއއްކޮށް ދެން ާރއްޖޭަގއި ހުިރ ކައު ،މިހާ ވަރުގަދަ ޤާނޫނަކުން 

ޤާނޫނު އުފެދިގެްނ  ގޮތުން އުފެދިފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ވެސް މާ މަތީ ބާރުތަކަކާ އެްއކޮްށ މިގޮތް

ނޑުމެން ފޫލް މި ޒޯން އުެފދިގެން އަންނައިުރގައި މި ޒޯްނތައް ނަގާ މީހާ ،އިއަންނައިރުގަ  ހައްދަންވެގެން މި އަކީ އަުޅގަ

 730ނުވާނޭ. ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ މަގުފަިހވާ ގޮތަށޭ މި ަކންކަން އޮންނަންޖެހޭނީ. އެީއ ވެެގން ޒޯންތައް ަނގާ ބަަޔކަށް

އޮތް ބޭނުމިްއޔާމު  ކައުންސިލްަތކަށް އެބަ ޤާނޫނުގައި ެއއް. ދެްނ މިއަޅުަގނުޑ ވަރަށް ފާަހގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ މާއްދާ

ނޑަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ވަނަ މާއްާދަގިއ  33 ގެޤާނޫނު  ބާރު ދެވޭ ގޮތަށް. ދެން އެކަމަކު އަުޅގަ

ދާއިުރގައި އެ ައޅުަގނޑުމެން ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލަށް  ،ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ބާރުތަކަކީ ތަންކޮެޅއް ރަނަގޅު

ުމ ކަމެކޭ. އިްނވެސްޓްމަންޓް ރަނގަުޅ ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ މުހިއް ވެސް ވަރަށް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެްނވާ ާބރު

 735ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ އިންވެސްޓްމަންޓް ެއގްރިމަންޓަާކ  24ޤާނޫނުގެ  ؛އެގްރިމަންޓަކާ ހަމައަށް ދިުޔމުގެ ކުރިން

ނޑަ ފައި ނޫނިއްޔާމު މި ށް ފެނޭ އެފަދަ ފަރާތަީކ މިފަދަ ކަމެއް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްތޯ ބަލާހަމައަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

 ،އް ގޮސްކެ ލޮޕަރަށް ނުދިނުމަށް. އެހެންނޫނިއްޔާމު، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ ކަންތައްތަޒޯންތައް ޑިވެ

ޓަަކިއ އޭނަ ތަބަކަްށ ލަިއގެން  ން ހޯދުމަށްމި ޒޯންތައް ވަިކ ބަޔަުކ ހޯދައިގެން އެއަްށ އަެނއްކާ ިއންވެސްޓަރު

ނޑު ދެެކން. ދެން މީގައި އެިކއެކި  ގަންވެއްެޖއްޔާހިނ މީގެ އެންމެ މަންފާ އެހެން ބަޔަކަށް ނުކޮށްފާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަ  740ތަކެްއ ަފހަރާ މިހާ ގިނަ ޒޯން އެއް .އޭނީ ތަންކޮެޅއް ގިނަެއއް ނޫން ބާޒޯންތައް ހެދިގެންދާއިުރަގއި ައޅުގަ

އަީކ  މާއްދާ ިބލުގައި އޮންނަ އަށް ދާއިުރގަިއ މީަގއި މި ޝޯ ަފއިނޭންސިންއޮފް ؛ހެދޭއިރުގަިއ މީގެ ަފއިނޭންޝަލް

ބިލުގައި ޑިވެލޮޕަރަށް އެބަ އޮވޭ ޑިވެލޮޕަރ އަދި ޒޯނަްށ  މި . ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ މާއްދާެއއް

 ބިލުަގއި މި މާްއދާގެ ދަށުން ެއކުލެވިފަިއ މި  މި ،ނާޔަތް. މީގައި ންހުރި އެހެނިހެން އިތްތަކަށް ިލބެކުރާ ފަރާއިންވެސްޓު 

އި އެހެން ެއްއވެްސ ފަރާތެއްގެ އެހެން ެއއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ހުއްަދއެއް ހޯދުމަކާ ނުލާ ފައިސާ އެތެރެކުރުމާ  އި އޮތް ބަިއގަ

ނުޑ ވެސްޓު ނުވަތަ އެ ޒޯންގައި އިން ލޮޕަރަށްބޭރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޑިވެ  745ކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް އޮތުން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ލޯމަރާލައިގެން ރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ އިކޮނޮމިކް ޒޯެނއްގެ ޮގތުގައި ތަރައްޤީ ހިތަށްއަ ކުރާއިުރަގއި ައޅުގަ

ން އެްއވެސް އެހެން އެްއވެސް ފަރާތެއްެގ، އެހެ ؛ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދައިގެން ތިބޭނީތޯ ބަޔަކު ބޭނުންހާ ފައިސާއެއް 

ނޑުމެން ނޭނގޭކުތަން ތަރައްޤީ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަެއއް ހޯދުމަކާ ނުލާ ގެނެސް އެ ކަމަށް ހަދައިގެްނ  ރާއިުރަގއި އަުޅގަ

އޮތް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު އެބަމި ގޮތަށް ބާއްަވއިގެން. އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ތިބޭނީތޯ މި މާއްދާ މި 

 750އި އަެނއްާކ . އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަމަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފަޤާނޫނެއް ވެސް ފާްސކުރެވިފަހޭ ބެމަނީ ލޯންޑްރިންއާ 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖކަންތަްއތައް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ބާވަުތގެ ކް ޯޒނެއްަގއި މިއަޅުަގނޑުމެން އިކޮނޮމި  ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ުމގެ ތަނަކަްށ ގުމިފަދަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ހިން ،ނުވާނެގެ ހާއްަޔކަށް ެވގެން ޮގސްެގންރިންއަކީ މިކަހަލަ މަނީ ލޯންޑް

ނޑަށް ހީވަނީ މިވެގެން ގޮސްގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ  ލުގައި މިގޮތުން ފުޅާކޮށް ވިސްނަިއ،ބި ުނވާނެ. އަުޅގަ
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ރި ހު ސްތަޤުބަލަކަށްފާގަތި މުމިްކ ޒޯެނއް އަދި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް . ރަނގަޅު އިކޮނޮބަލަންޖެހޭ ބިލެއް ކަންނޭނގެ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަިއ،   755ންކަން އިޞްލާުޙކޮށް ރަނގަޅު ބިލުތައް އެ ކަކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަ

ނޑު ތަމްސީދިޔުމަކީ އަޅު ހުށަހެޅިގެން ނުޑ ވެސް އަދި އަުޅގަ  ލުކުރާ ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ެވސް އެދޭ ކަަމކަށްގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިފަ ވާތީ ރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ ތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުަމކީ ވަދަ ބިލުއަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  .ކުރަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެންދާއިރާެއްއގަިއ ބަހުސް ފުޅާކަންނޭނގެ. 

 

 760 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ން ބޭނުންވަނީ ެވްސ ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަ އްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. އާދެ! އަޅުަގނޑުއަ `.

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށްރަމަ އަދި  ،ޟާން މުބާރިކް އަޅުގަ

ނޑުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އާ ވެސް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި  ދެ! އަުޅގަ

މު ބިލެއް ަކމަށް. ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު އިތުރު ަވގުތު ވަރަށް މުހިއް އަށް މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ

 765 ށް ބަހާލުމަށް ތަކަކަުރ ކަފިޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު އިތު ުގން ގެންދިއުމަށްނހަރުފަތަކަށް ތަރައްޤީގެ ރޮ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ  ،ޓަކައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު ކުރުމަށްޓަކައި، އިޤްތިޞާދުގެ ބިންާގ ފުޅާ

އި މި ބިލުަގއި ހުރި ގޮެތއްގަ  ހުރި ބިލަަކށް ވެގެންދާނެ. ޖުމްލަިދވެހި ޤައުަމށް ވަރަށް ފައިދާ ގޮތުަގއި މިއީ

 ވެސް އެ  ދުކުރަން. ައދި އެއާެއކުަގއި މީަގއި ހިމެނޭ އެހެން ބޭފުޅުންށް ބޮޑަށް ތާއީމެން ވަރަައޅުަގނޑު ކަންތައްތަކަށް

ނޑުެމންނަށް ވެސް އެބަ ފާހަަގުކރެވޭ. ބިލުގެ މަޤްޞަދު މުހިއް  ފާހަގަކުރެްއވި ބަެއއް މު ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ މަޤްޞައެކުަލވައި  770ބަ ދުތަްއ ވެސް އިތުރަށް އެެލވިފަިއވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

އިްނ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ޮބުޑ ގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދަނކުރަންޖޭހޭ. ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެފުޅާ

ނޑަެއޅިެގންސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ގޮތުަގއި  ،ތެޭރަގއި ސަރަހައްދުތަކެއް މީގެ ދާނެ. ދާއިރުގައި މި ކަ

އަދި  ިވޔަފާިރ މިތަނަށް ގެނައުމާ، ކުރާ ގޮތުަގއި ަވޒީފާ އުފެއްދުމާއި އިތުރުމަރުކަޒުތައް ައޅުަގނޑުމެން ފާހަގަ

ނޑުމެން ގެނައުުމގެ ވާހަަކ  ައދި ރާއްޖެ އިންވެސްޓަރުްނ ގެަނއުމާ، އަްށ ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ޓެކްނޮލިޖީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިންގެ ނޭޝަނަލް ދައްކާއިުރަގއި ރާއްޖޭގެ ނާޒުުކކަމާއި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެީށގެ ނުރައްކާތެރިކަާމއި އަ  775ުޅގަ

 ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމާ  ސެކިއުރިޓީ ާއއި ައޅުަގނޑުެމންގެ އެްނވަޔަރަމަންޓަލް ތްެރޓް އޮތް ވަރަށް ބަލާއިުރގަިއ މި

ނޑު ހިުތން ބިލުގެ މަޤްޞަދެއް ޮގތުގައި އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ  ގެއެުކގައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތްަތކާ އެުކގައި އަުޅގަ

ނޑު މިހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ ުކރުންހައްދުތަކެއް ތަރައްޤީ ގެ ގޮތުން ރައްކާތެިރ ސަރަތިމާވެށީ  ،ވެސް. އަުޅގަ

ވެފަިއ އޮތް ގޮތަްށ ނގެ. ރާއްޭޖގެ ބިން އެެވއިލަބަލްބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ފަހަރެްއަގއި ވިސްނިަވޑައިުނގެންފާނެ ަކންނޭ

ނުޑމެން ޤަގޮތަށް ބަލާއިރުގަ  ބަލާއިރު ނުވަތަ ލިބިފައި އޮތް  780އްދެއް މިފަދަ ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ެއްއވެސް ސަރަހައި އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިފަދަ ބިންތައް ހޯދަންޖެހޭނީ  ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާކަެށްއ ނުނެގޭނެ ހިއްކިފައި އޮތް ިބމަކުންނެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ސްްޓމެންޓުއެފަދަ ބޮޑެތި އިްނވެ އިރުގައި ހޭނީ. ހޯދާިރކްލޭމްކޮށްގެްނ ހޯދަންޖެ ،ހިއްކަިއގެން ތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފަރުތައް ހިއްކަިއގެން ހަދާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ވިްސނުން އެބަ ބަހައްޓަންޖެހޭ  ގެނެސް އަުޅގަ

ހިމަނައިގެްނ. މަޤްޞަދުތައް ތަފާތު މަށް ވެސް މީގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ

 785ހިމެނުމަކީ ވަރަށް މަޤްޞަދުތައް ވެސް މީގައި  ާވއިުރގައި މިދެންނެިވ ކަހަލަގޮތަށް ަބހާލެވިފައިތް އެކި ގޮ ،ގޮތެްއގައި 

ރާއްޖެ ދިވެހި .ޖެހޭ ކުރަން އެބަމި މަޤްޞަދަށް އިތުރުކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ ެއގޮަތށް  މު ކަމެއްމުހިއް

ސަރަހައްދުގައި މުހިއްުމ  އަޅުަގނޑުމެން މި ހިމެނޭ ،މިހާރު އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ފުރޮޅިގެން  ދާިއރުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ އިޤްިތޞާދު އަޅުަގނޑުމެންގެ އޭިޝއާގެ ަޤއުމުތަކަށްމަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުން

ނޑުމެންއަންނަ އެުކގަިއ  ގެ ާރއްޖެ މި ތަަރްއޤީ އާިއ ތަހްޒީބާއެބަ ވިސްނަންޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން އިރުަގއި އަުޅގަ

 790އެކު ލިބިގަންނަ ބަޔަކަށް  އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުމުގެ ތެރެއިން ފައިދާ ބުއްދިވެރިކަމާ  އަށް މި ކުރިއަށް ދާން. އޭޝިއާ

ރާ ގޮތުަގއި ދެކުނު އޭިޝާއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވާންެޖހޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުަގއި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު

ިވޔަފާރީގެ ޮގތުން ވާދަވެިރ ޤައުމަކަްށ މި ޤައުމު ހެދުމުގެ މަޤްޞަދު ފާރި؛ ވިޔައްދުަގއި އިޤްތިޞާީދ ާވދަވެރި ސަރަހަ

ވަަރކަށް ައހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ވެސް މީގައި އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ. ޗައިނާ އާއި އިންިޑއާ ކުރިއަށް އޮތް 

ާއ ރި އެއް ޤައުމު އިންޑިޓެނޑުމެންގެ އަަވއް ދާނެ. އަޅުގަވެގެންމު ދެ ބާރަށް ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ އެންެމ މުހިއް

 795އާއި  އަންނަ ތަރައްޤީއަކީ. މި ޤައުމުތަކަށް  އްދެއް ޫނން ޗައިނާނޑުމެންނާ މާ ދުރުގައި އޮތް ސަރަހައަކީ. އަުޅގަ

ޖެހޭ ހިފަން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް  ތަހުޒީބުގެ ނުވަަތ އިޤްތިޞާީދ މަންފާގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ގެ ންތަކުގައި. އާދެ! ަހމަ އެގޮތުން ައޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ އެހެން ކަަމކީ ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯދާއިރު ކުރެވެމުން

ހިމެނިފައިވާ މަަސއްކަތްަތކުގެ އިތުރަށް އަދި ވަރަްށ  އިރުަގއި ޭއގައިތެރޭގައި ަކނަޑއެޅޭ މަސަްއަކތްތަކެއް ބަޔާންކުރާ 

ބަލާއިރުގަިއ  މި ބިލުގައި ެއ މާއްދާތަކަށް ތަކުަގއި ހިމެނިފައިވޭ.ން ޤައުމުގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ދުނިޭޔގެ އެހެނިހެ

 800 އްާދގައި އެ މާ މީގައި. . ދެވަނަ މާއްދާއަކަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ފަހުިރ ދީ ތައް އެބައޭގެ ތަޢާރަފި

ނޑަށް އިރުަގއި ބަެއއް މަސައްކަތްަތއް ދޫކޮށްލެވިަފިއ ހުރިކަކޮށްަފއި ހުރިމަސައްކަތްތައް ތަޢާރަފް ން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގަ ނުވަތަ  ،ކް ފަދައި މިސާލަކަށް ެއޑިުއކޭަޝނަލް ޕާފާހަގަކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ެއޮގތުން އަޅުގަ

ިއ ތަުކގައެހެން ޤައުމު ތައް ދުނިޔޭގެރެވޭ ކަހަލަ އެކިެއކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމުގެ ޕާކުކު ހެލްތު ދާއިރާގައި މަސައްކަތް 

ހުރޭ. މިދެންނެވި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ީވހާވެސް ފުޅާކޮށް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ އެީއ  ވެސް އުފެދިފައި

 805ެވގެންދާނެ އިރުަގއި ފަސޭހައަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ކުިރއަށް ގެންދާ 

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. އާދެ! ހަމަ ޖެހޭ މިފަދަ  ުކރަން އެބައެގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ހުރި ގޮތުަގއި ސަުރކާރަށް ުރގައި ާރއްޖޭަގއި އެންމެ ފައިދާ މު ބޮުޑ މަސައްކަެތއް ރާއްޭޖގަިއ ކުާރއިމަސައްކަތެްއ، މުހިއް
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ސީ ގޮތުްނ ވެސް އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް އެންމެ މަންފާވެރި ޮގތުގައި މިކަން  ކުެރވޭނީ ިކހިނެއްތޯ. ސިޔާ

ނޑުމެން  ކުރާ ެއއްެޗއް ގޮތުަގއި މި ބިލުޖަހާ ބޯޅައެއް ޖަހަން ބޭުނންމަެއކަނި އަޅުަގނޑުމެން ހަ އަުޅގަ

 810 ،ހުރި ގޮތަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން އި ރަްއޔިތު އެންމެންނަށް ފައިދާނުވާނެ. އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކުގަ ބޭނުންކޮށްގެން

އްެދއްަގއި އްަގއި، ކޮން ސަރަހަވަނީ ކޮންތަނެުތންނަށް ފައިދާރައްޔި ބޮޑަށް ދިވެހިއެންމެ  ީމގައި ،ދިރާސާތައް ކޮށްގެން

ުނވާނެ. ޑު މަސައްކަތްތައް ކޮށްގެންކިހިނެއް މިކަން ކޮށްގެންތޯ ރަނގަޅު ދިރާސާތައް ހެދިގެްނ ނޫނިއްޔާ މިފަދަ ބޮ

ނޑުމެންެގ އްދުހުރި ސަރަހަ އާދެ! ރާއްޭޖގަިއ މިކަހަލަ ޮބޑެތި މަސްއކަތްތައް ކުރުމަށް ތަްއ ބަލާިއރުގަިއ އަުޅގަ

އްދުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި ވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި ސަރަހަ  ސްޓްރެޓެޖިކަލީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  815މިފަދަ މަސައްަކތެއް ކޮށްގެން ނޫނީ އެންމެ  އެފަދަ ދިރާސާތައް ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ތަނަކީ ެއއީ.  ޒަމާނުަގއި އެންމެ ފާހަަގކުރެވޭ ެއއް މި ؛ިކޔާ ިސޓީ އް ނުކުރާނެ. ަޗއިނާގެ ޝެންޒިންއެދެވޭ ަފއިދާއެ 

 ތަން ސްޕެޝަން އިކޮނޮމިކް ޒޯެންއގެ ގޮުތގައި ދުނިޭޔގެ މަޝްހޫރު ސިޓީއެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަަގކުރެވިފައި ވަނީ. އެ

 ،ތަނުގެ މީހުން އެ  ކުރާ ބޭފުޅުން ވިދާުޅަވނީ އެދިރާސާ މު އެއް ސަބަބުތަކެްއ ކަުމގައި މެ މުހިއް އެގޮތަށް ވުުމގެ އެން

ސްޓްރެޓެޖިަކލީ އެ ތަނުގެ ޕޮިޒޝަނާ ައދި ތަނުގެ އޭރިއާ ާއިއ  އިަކނަޑއެޅިފަިއ އޮތް ތަނާ އްދުސަރަހަ އެ

 820ގޮތުން ކަމަށް އެ ތަން  ގެތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ނަތީޖާއެއް ތަކެއް މީގެ މިފަދަ މުހިއްމު ކަންތައް ؛މިހެންގޮސް މި ހުރިހާ

ނޑުމެ ގޮތުަގއި ބެލެވިފަިއ އޮތީ. ާރއްޖޭަގއި  ގެކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓެއް  ގޮތަށް.  ން މިކަްނ ކުރަންވާނީ މިވެސް އަުޅގަ

ހުރި މުސްތަޤްބަލަށް ފައިދާ، ެއންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތަކަށް ،ބޮޑު ގޮތަކަށް  މެންނަށް އެންމެ ެއޑްވަންޓޭޖުއަޅުަގނޑު

އްދުތައް ދުވަހަށް ހިްއކަިއ، ބޮޑަށް ސަރައްހަ ހިްތކަން ބެލިކަމުަގއި ިވއަްސވެސް ގިނަ ޒަމާަނށް ގިނަ  ،ގޮތަކަށް

ނުޑ ޤަބޫލު ކަންަކން ބެލިގެން ކުރަންވާނެ އާބާދުކުރެޭވ ގޮތަށް މި ނޑު ކަމަްށ އަުޅގަ ކުރަނީ. އާެދ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅުުމގެ އުސޫލުތަެކއް މި ބިލުގައި ިހމަނަން އެބަޤަބޫލުކުރާ ގޮ  825ޖެހޭ. ވަރަށް  ތުަގއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކަ

ނޑައެޅިަފއި ،ކިިހނެއް ،ތޯއިކޮން ތަންތަނެއްގަ ،ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތަށް ކޮން  ވާކޮން ޝަރުތުތަކެްއ ކަ

ނޑުމެން ެއބަ ބަޔާންކުރަ ހިސާބެއްަގއިތޯ މި ނޑު ޕާޓީކަންތައްތައް ކުރާނީ އަުޅގަ އަށް ވެްސ  ންޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަ

މެއް ހުރިހާ ަވގުތެއް ިމގޮތަށް ނަާގކަށް ބޭނު ކޮޅެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިމިނެޓުލިބިފައި ވަނީ ވަރަށް މަދު 

ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އަިދ  މު ނުކުތާތަކެއް އެބަނޫން. އަދިވެސް ވަރަށް މުހިއް

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ަގނޑު އެއަޅު  830ށް އަ ކަންަތއްތައް ާފހަގަކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލަކީ އަޅުގަ

ދާނެ ބިލެއް. ޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް ވަޒީފާަތކާއި އިތުުރ ވަރަށް ފައިދާތަެކއް ކޮށްގެން 

އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ޖެހިލުމުގެ ބައިތައް މީގެ ސަބަބުްނ  ތަާކއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެމެންޓުއިންވެސްޓް

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ވައްސަލާމް ޢަލައިކުްމ. ލިބިގެންދާނެ. އާދެ! ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް
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 835 ދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުވިލި

ދާއިރާގެ ލޮބުވެިތ  ނގިލީކަ ފެށުމުގެ ކުރިން ިވލި`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ވާހަ

ބާދީ އަރިސްކުރަން. ޔިތުންނަށް ަރމްޟާން މަހުގެ ތަހްނިޔާ އާިއ މުބާރިކްރައްޔިތުންނާ އަދި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ަރއް

ޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ އަުޅަގނޑު ޢިއް

އަށް  އެއާއެީކަގިއ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީމަނިކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަ ޙުސައިން ޟިލް އަޙްމަދު ނިހާނު އަލްފާ

 840އަްށ  އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ،ގެ ދާިއރާ ތަރައްޤީކޮށްިދވެހިރާްއޖޭގެ އިންެވސްޓްމެންޓުޓަކައި  ހުޅުވާލުމަށް

ޔާމީން هللا ކޮށްދެއްވައިފާީތ ރައީސް ޢަބްދުޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ބިލު ފަރުމާ ބަދަލަށް މިގެންނަން އުޅޭ ހެޔޮ

ދިވެހިރާއްެޖ  .ނެތްއްަދންނަވަން. އާދެ! ެއއްވެސް ޝައްކެ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރު ޤައްޔޫމަށްޢަބްދުލް

ޔާބީ އިޤްތިޞާދީ ދާިއރާއަކަށް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަނީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހުޅުވޭ ފަދަ ބޮޑު ކާމި ހުޅުވިގެން މި

ނުޑމެން އެބަ  .އެއްެވސް ޝައްެކއްނެތްޖެހޭ ދެނެގަންނަން.  ލިބޭނެ ގެއްލުންތަކާއި ލިބޭން ހުރި ގޮތްޖެހުންތައް އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް  845 ދިވެހިާރއްޖެއާ ތަކާއި ދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިއޭެގ ބައްރުިއކޮނޮމިކް ޒޯން ކަ

ނޑައެޅިަފއި އޮތް  3 ގެބާރު. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ  ގުުޅވާލަދިނުމުގެ އެއް ލައްކަ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ކަ

ތަްއ ކް ޒޯްނތަކުގެ އިންވެްސޓްމެންޓުމި ދިވެހިރާއްޖޭ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމި ،ނަމަވެސް މި ބިލު ެއކުލެވިގެން 

ދަ ފަ ރިކާ ކޮންޓިނެންޓުއަިދ އެމެ ،އާބާދީ އަކީ މުޅި އޭޝިއާ ބައްރާއި އެފްރިކާ ބައްރު ޖޭގެއުފެދިގެންދިަޔއިމަ ދިވެހިރާއް

 ،ާލމެހިފައި އޮތުމުގެ ލާމަސީލު މިސާލަކަށް ެވގެންދާނެ. ެއގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޖެ ކްރޮްސކޮށްތަންތަނާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ުގޅި

 850 ،ާދނެ އާބާދީެއއް. އެހެންކަމުންގުިނގެންއަނުން މިލިއަނުން އަކީ މިލި  ބޭރުވަމުންދާ އާބާދީ ،ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖެ އެތެެރވެ

ޓަކައި ކޮން ދަރަޖަތަކެްއގެ ބައެްއގެ ގޮުތގައި  ކުރުމަށްޚިދުމަތްތަކަށް އެންވެސްޓްމެންޓު ދިވެހިންނަކީ މިފަދަ

ނަޑއެޅިފައި ތިބި ބަެއއް ޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ  ށްކުރުމަމަސައްކަތް  ތަކުަގއިމަންޓުކަާމއި ދިވެހިންނަކީ މިފަދަ އިންެވސްޓް ކަ

ނޑުމެން މި ބިލުގައި އެބަ  އާއި ފަންނީ އިލްމުވެރިކަން ލިބިފައި ތިބި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ފަންނީ ތަޖްރިބާ  ޓަކައި އަޅުގަ

މަ މި ބިލުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ބިލު އެކުެލވިގެންދިަޔއިއެާއއެީކގައި މި ދޭން. ހަމަ ކަމެއްވަކި ޚާއްޞަ އަހައްިމްއޔަތުޖެހޭ 

 855ދިނުމަކީ ރެ ތަންކޮަޅށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންޒީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިްނ އަރާނެ ފުށުއެރުންތަކަށް ެވސް އަދި މިއަްށވުލާމަރުކަ

ލުން ލޯކަލް ލާމަރުކަޒީ އުސޫމިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެްއެގ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ހުށަހަަޅން. މިސާލެއްގެ ގޮތުން 

ނަޑއެޅިފަކައުންސިލުތަުކގެ އިޚް ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  ބިލު މި އޮތް އި އޮތުމާ އެީކގައި މި ިތާޞޞް ކަ

ނަޑއަޅާ ޒޯނެްއގެ ތެެރއިން ޒޯން ވަކި ޤަރާރަކުްނ ަކނޑަެއޅުނީމަ ތިޞާޞް ލޯކަްލ އެހާހިސާބުްނ އެ އިޚް، ކަ

ނަޑއެިޅެގންމި ބޯޑުގެ ތެރެއަށް ެއ އި ،ކައުންސިްލގެ ތެރެއިން ނެގި  ލް ންވީމާ، ލޯކަދާނެ. އެހެޚްތިޞާޞް ކަ

 860އެީކގައި ެއ ތަަކކީ ކާމިޔާބުކަމާ ވެސްޓްމެންޓުކުެރވިެގން މި އިންއި މި ބޯޑުގެ މަސައްކަތްެއކީގަ  ކައުންސިލްތަކާ

މި ިބުލ  ކުރެވިގެންދާނެ ިސސްޓަމެއްެގ ތެރެއިންން ޚިދުމަތްއްދެްއގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވީހާެވސް ގާތުސަރަހަ
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ކުރެޭވެނ ކަތް އޮތީ ކައުންސިލްތަކާ އެކީަގއި މަސައް މިސްރާބުޖަހާފައި މިދިއުން. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން

ނޑު މި ާވ އެާއއެީކގަިއ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި ހަމަފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން.  ނިޒާމެއްގެ ތެޭރގަިއކަން އަުޅގަ

. ޑެތި ރެސްޓްރިކްޝަންތައް އެޅިފަހުރި ވަރަށް ބޮ ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަްށ އެބަގޮތުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި

ނޑު މިއީ އެ  865ކަމެއް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ ހިނގާފަިއ  ުފރުޞަތުގަިއ ޝުކުރު އަދާކޮްށލަން ބޭނުންވާ ވެްސ އަުޅގަ

އަިދ  އްޖޭ ކޮރަްޕޝަނުގެ ކަންތައްތަކާތަކުަގއި ދިވެހިރާންޓު އަށް އައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަ ދިވެހިރާއްޖެ ،ހުރި

ވަގުތު ގެއްލިަފއި އޮތް ިއތުބާރު މި ބިލުގެ ފަރާތުން  ތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިްނޓުޖޭގެ އިްނވެސްޓްމެދިވެހިރާއް

ދުވަސްވަަރކީ ދިވެހިރާއަޭޖެގ  އެއާއެީކގައި މިއަޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން. ހަމަ ދާކަންއަށް ލިބިގެން ވަރަށް ފުރިހަމަ

ން ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ފަހި ގެ ބޮޑެތި އިންވެްސަޓރުބޭރު ،ސްވަަރކަށް ވެފައިތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދަައށް ދެކެވޭ ދުވަ

ނޑުމެން މިއަށް ވުރެއެދި ތިބި ވަގުތަކަށް ވީތީ، މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުފުރުޞަތުތަކަށް އެދި  870ބޮޑަށް ވެސް  ގައި އަުޅގަ

ފުރަަތމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޭޖގައި ގެ އަލީގައި ދިވެހިރާއްތަޖްރިބާ މި ންކަމުގައި ޢަމަލީ ތަޖްރިބާ ހޯދައި،ކަ މި

 ކުެރިވގެން އަންނައިުރަގއި މިފަދަ ިވގެން ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްމެންޓުތައް ފަރުމާބިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލެ

 ިއ އެ މިނިވަންކަމާ އެީކގަ، ވެމުން ބަރީޢަކޮށްފައި ހުރި ކަްނކަހިން ތަޖްރިބާިދވެ އިންވެސްޓުަތކަކީ ާފއިތުިވ ާމޒީަގއި

ކުރެވިަފއި އޮން ކަްނކަމަށް ގޮތަށް އިންވެްސޓު ހުރިހާ ަކންކަން ފަހިވާ އެ އި އިތުބާާރ،ތަކަށް ޔަޤީްނކަމާންޓުއިންވެސްޓްމެ

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި މި  ޖެހޭ. އަިދވެސް ެއއް ވާން އެބަ  875ެލވިގެން މި ބިލަްށ ބިުލ އެކުަލވައިފަހަރު އަުޅގަ

ކުރައްވާއިުރ ބިލު ފަރުމާ އެއާއެީކަގއި މިވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އަދި ހަމަ ކުރާނޑު ތާއީދުއަށް އަޅުގަ ފުރިހަމަ

ބެހޭ  އަދި ކަމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ކޮށްފާނެ ނޭދޭވޭ އަސަރު މި ބިލު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން

ުމގައި މި ފުރުަޞތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. ެއީއ ކަމެއް ކަ މުފަރާތްތަކުން ދިރާސާކުރެްއވުމަކީ ވެްސ ވަރަށް މުހިއް

ިރކަމުެގ ުޤވެރިކަން މިހާރުެވސް ުޒވާނުން މަސްވަދާ ފަރާތްަތކުގެ ޝައުތުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންނާޢަމަސްވެރިކަމުެގ ސި

 880ޒަމާނީ  ޖެ އަށްރާއްގޮންޖެހުންތައް ހުރުމާެއީކގަިއ ދިވެހި ވެސް އެ ސިނާޢަުތގައި މިހާރު ،ުނާވތީގައި ހަރަކާތްތެރިތުސިނާޢަ

ނޑަށް ފެންނާ އިންޑަސްޓްރީ ތަޢާރަފުވުމާއެީކގައި މަސްވެިރކަމަށް ވެސް ައސަރުތަކެއް ކުރާނެ ތީ، މިފަދަ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރެްއވުމަީކ ގޮތަށް ފަރުމާ ދާނެސްޓްރީ ދެމިގެން ގޮަތށް އެ އިންޑަނެ ނުވާތާޢާރަޟު މި ބިލާ ފީޒިބަލް ސްޓަީޑއެއް ހަަދއި،

 ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވާތީ، އެ ބޮޑު އެުދމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް

 

 885 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއި ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި  ދެްއވުމަށް އަުޅގަ

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. `. ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ާދއި ދަންނަވާލަން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޣަފޫރު ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއި  ރަމްޟާން މުބާރިކް. އަޅުގަ

 އަށް.  މޫސާ

 890 

 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީ އު

 ރާގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ނުޑެގ ދާއިމާއި ތަހްނިޔާ އަޅުގަ ޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުރަމަިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ރަމަޟާން އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ފޮނުވަން.  އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ކަމުގައި ހޭދަކުރާ މަހަކަށް ވެގެންދިޔުން. ުޝކުރިްއޔާ. ނަށް ވެސް އަޅު ކާމިޔާުބ، އެންމެން މަހަކީ ރާއްޖެ އަށް

 895އަޅުަގނޑުމެން؛ ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަެހޅިފައިވާ ބިލަކީ ސްޕެޝަން އިކޮނޮމިކް ޒޯްނގެ މި ބިލު. 

ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި ބިލަކީ ވެސް އަދި މި ކަމަކީ ވެސް ރާއްޖެ އަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް

މުހިއްމުވެފައިވާ ބިލެްއކަން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުަގއި މިފަދަ ޒޯންތައް ހަދައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް 

ކުރެވެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގައި ވެސް އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރެވެން. އެހެންނަމަެވްސ 

ލަކީ މި ބިލަކީ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ އެކަށީެގންވާ ގޮތެްއގައި ހަދާފައި އޮްތ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަިއ އޮތް ސުވާ

ނޑު މި ބިލު ކިޔާލުމުން ފެންނަނީ   900ބިލެއްތޯ؟ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާނީ ކޮންކަހަލަ މަންފާއެއްތޯ. އަޅުގަ

. އެއްވެސް ާބރެއް މި ބިލުން ސަރުކާރަށް މި ބިލުގެ ހުރިހާ ބާރުތައް މުޠުލަޤަށް މި ސަރުކާރަށް ނަގާފަިއ އޮތް މަންޒަރު

ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާކަން ީމގެން ފެންނަނީ. މި ސަރުކާރަީކ ކަރަޕްަޝނާއި ފަސާދަިއގެ މަްއޗަްށ 

ތުހުމަތުތައް ކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާރަކަށް ވީހިނދު، މިފަދަ ބިލެއްގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ސަރުކާރަށް ނެގީމާ ދެން މި 

މި ބިލުެގ މައްޗަްށ ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ މަްއޗަްށ ބާރުހިނގާނެ އެްއވެސް ފަާރތެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، މިީއ  ގޮތަކީ ވާ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ާރއްޖޭަގއި ޑިއުީޓފްރީ ހަދައިގެން ކަންަތއްަތްއ   905އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި އޮތް ުސވާލަކީ. އަުޅގަ

ނަށް އިންވެސްޓަރުން ައދިއަދަށް ވެސް ިދވެހިރާއްޖެ ައށް ނާދޭ. ހަމަ އެ ބީދައިން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް. އެ ހިްނގަން މި ތަ

މި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދީގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއް ހަދައިފި ނަމަ، އެ ކަންކަން 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ުސާވލުއުފެދޭ ކަމެއް ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި  ހިނގައިދާނެކަން. ެއއީ ައުޅގަ ނޫން. އަުޅގަ

ސަރުކާރުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ެހދީ. ކިހިނެއްތޯ ހެދީ؟ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ފޮނި ުއއްމީދުތަކެއް ދީފަިއ އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސ 

 910 ހެދުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިަޒމްގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅަކު އެ ތަނަށް ލުމަށްފަހު، ހަމަ ރަނގަޅަށް ފެންތައްޓަކާ 

ނުލައި މުޅި ކުންފުނި ގޮހަަރށް ދިރުވާލަިއގެން ެއކަން ިނމިދިޔައީ. މި ހަދަނީ އަނެްއާކވެސް އޭެގ އަެނއް މަންޒަރު 

ރައްޔިތުންނަށް މި ދައްކަނީ. އެއީ މި ސަުރކާރަކީ. އެހެންީވމާ، މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަެމއްަގއި އިޚްލާޞްތެިރކަމާ މެދު 

ތަފާތު ސުވާލުތައް އުެފދިފައިވާ ދުަވސްވަެރއް. ރަްއިޔތުންނަށް ސަރުކާރެއް ައއިސް  ރައްޔިތުންގެ މެުދގައި ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑުމެްނގެ ހިތުގައި އޮތް ސުވާަލކީ.  މިހާތަނަށް ވީއިރު ކޮން ކަމެއްތޯ ވީ؟ ކޮން ކަމެއްތޯ ކޮްށދެވުނީ؟ އެއީ އަުޅގަ
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 915އިސާތައް ޚަރަދުވަުމންދާ ގޮތް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަގައިމުވެސް ަދއުލަތުން ބައިވަރު ފައިސާ ޚަރަދުވަމުން އެަބ ދޭ. އެ ފަ

ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ނެތިފަ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ  ވެސް އެންމެ ކުަޑވެގެން އަުޅގަ

ޒޯނެއް ހެދިގެންދާއިުރގައި އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތެްއަގއި ކުރެވޭނެ ަކމަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭަގިއ ލެއްވިހާ ބާވަތުްނ، ނުވަ ާބވަތުން ދިހަ ބާވަތުން، ދިހަަވރަކަށް ބާވަތުން ސްޕެޝަލް އަޅުގަ 

ނޑުމެން ކުރުުމގެ ތަޖުރިބާ އެބަ ހުރިތޯ މިއީ  އިކޮނޮމިކް ޒޯންތައް ހަދަިއެގން އެ ބެލެހެއްޓޭނެތޯ ެއކަން އަުޅގަ

 920ހެންމެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ޖަރީމާތަކުގެ ތެރެއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އޮތް ސުވާލަކީ. ހަމައެ

އަނެއްާކވެސް އިތުރުކޮށްެލވޭ ބޮޅެއް މިއީ. ިމކަން ކުެރވޭނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަަޔަކށް. މިކަން ކުރުމުގެ ހުއްަދ 

މި ސަރުކާރުްނ  ވެސް ލިބޭނީ ސަރުކާރުން ޭބނުންވާ ބަޔަކަށް. އެހެން މިަކން ކޮށްފި ނަމަ، އޭރުން ައނެއްކާެވސް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެނެއްނޫން،  ހިންމުންދާ  ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް އިތުރުެވގެންދާނެ ަކމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރެގެން، ހަމަ ރަނގަޅު ބޯޑެއް އޮެވގެން، އެ ބޯޑަށް މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ރުހުމާ އެއްކޮށް 

 925 21ން މިކަން ކުރީމާ އެކަން ރަނގަޅަްށ ހިނގައިދާނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަީކ މިޤައުމުގެ އާބާދީގެ %މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށްގެ

ނޑުމެންގެ ބަހެްއ ނެތި މިއަދު އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލު މި ޤައުމުގަިއ  ހިއްސާކުރާ ސިާޔސީ ޕާޓީެއއް. އަުޅގަ

ން ހަދަިއެގން އަންނަ ބޭފުޅުންނަށް. ހަދައިގެންދިޔައިމާ ހަމަ ޖީ.ެއމް.އާރަށް ވީހެން ވާނެ މި ޤައުމުަގއި މި ޒޯ

ނޑުމެންނަކީ މި ޤައުމުަގއި އޮތް ިސާޔސީ އެންމެ އިދިކޮުޅ ބޮޑު ެއއް ޕާޓީ ކަމަށް ާވއިުރގަިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލާއި ހަމަތަުކގެ ތެޭރގަިއ މި ޤައުމުަގއި ިއކޮނޮމިކް ސްޕެޝަލް ޒޯންތައް ހެިދގެްނ 

ނޑުމެން ދާންޖެހޭ  930ނީ. މި ނޫން ގޮތެއްގައި ހަދައިފި ނަމަ، ެއއީ މުޅި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ޮގތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަީނ  ބަލައެއްނުގަންނާނެ. އަދި ެއ ަކމަކީ މި ޤައުމުަގއި ހިނގާނެ ވެސް ކަެމއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ނެ ބިލެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު މުޠްލަޤަށް އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ މި ބިލަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ޖެހެއޭ. ސަރުކާރަށް މި ބިުލެގ ހުރިހާ ބާރުތައް ނަގާަފއި ޮއތް ނެގުން ެއއީީކ ައޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާނެ އުސޫލެްއ 

މިނިވަން ވިޔަފާީރެގ ނޫން. އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އެކަން ކުރާކަށް ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. 

 935ސިނާޢަތެއް މި ޤައުމުަގއި ޤާއިމުވެފައި އޮތްއިުރަގއި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން މި ބިލުެގ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަެވގެްނ 

ނުޑ ދެންނެވިހެން  ދާންޖެހޭނީ. އެނޫން ގޮތެްއގަިއ މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންދިަޔިއމާ މީގެ މަންފާކުރާނީ ހަމަ ުކރިން އަުޅގަ

ހެދި ބަަޔކަށް، ނޫނިއްޔާ މި ސަރުކާރުން ބޭުނންވާ ބަޔަކަށް. މިނިވަން ިވޔަާފރީގެ ސިނާޢަތެއް ާރއްޖޭަގއި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ 

ޤާއިމްެވގެންދާއިރު އެ ސިނާޢަތުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް 

އް ހިމާޔަތްކުެރވެްނޖެހޭނެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުެރވެމުންދާ ވިޔަފާރިތަ

 940ދައްކަިއގެން ިވޔަފާރިކުރުމަށް ވުރެ ފްރީ އިކޮނޮމިކް ޒޯނަށް ބަދަލުވީމަ ފައިދާވާ ކަމަްށ ވިސްނުމުގެ ކަންަތއްތަެކއް 

ނޑު ފެށިއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ މަދުވެގެންދާނެ. އެހެންވީ މެން އަބަދުވެސް ބޭނުންަވީނ މާ، އަުޅގަ
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ޤައުމުގައި ައށަގަންނަން. ކޮރަޕްޝަނާއި  އް މިކެދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ އުސޫލާއި ނިޒާމުތަ

ޖެހޭ.  ބަވާން އެ ަމސައްކަތަކަށް އެކު ކުރެވޭ ކަަމކީ އިްޚލާޞްތެރިކަމާ  ޤައުމު ެއއްކިާބކުރުމަށް ޓަކައި މި ފަސާދައިން މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނޭ މީގައި ފޮުރވިފަިއވާ ުނބައި ކަންަތއްތަކެްއ. ެއ ަކންތައްތަކުން ސަލާމަތްެވގެން 

ނުޑމެންނަށް މި ޒޯންތައް ތައްޔާުރކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާ ާރއްޖެ   945ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާކުރަނިވި ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑަކަށް ޤަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނޫންނަމަ މި އަށް އިްނވެސްުޓކުރާނެ އިުތރު  މީހުން އަންނާނެ ކަމަަކށް އަުޅގަ

ވޭތުވެިދޔަ ތިންހަތަރު އަހަރު ވެގެންިދޔައިުރގައި މި ތަަނށް އެންމެ ކުަޑވެގެން ކަރާ ވިްއކާނެ މީހަކު ވެސް ިމ 

 ރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  ސަރުކާރަށް ގެެނވިފައި ނެތްަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 

 950 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ިއލްހާމުދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަ

`. ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހްނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަްށ އަރިސްކުރަން. ސަރުކާުރގެ 

ހާން ޙުސައިން މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސްޕެޝަްލ ފަރާތުން ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނި

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މި ކޮންސެޕްޓް، މި އަިއޑިއާ އަކީ ިމއީ  އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

އި އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ައއިިޑއާެއއް. އެހެންނަމަެވސް މިކަން ކުރާ ގޮތާ އަދި މި ބިލު ފަރުމާކޮށްފަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ރާއްޖޭގައި   955ގޮތުން މީގައި ުސވާލުއުފެދޭ ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކްއ ހުރިކަން އަޅުގަ

މިހާތަނަށް ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ެއްއވެސް ޓެކްެސއް، މި ބިލު ދައްކާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ އެްއވެސް ޓެްކސެްއ 

ވަންނާނެ އެންމެ ފަިއސާއެއް ވެސް ނޯންނާނެ ދިހަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި. އެހެންވީމާ،  ދައުލަތަކަށް ނުވަންނާނެ. ދަުއލަތަށް

ނޑުލާިއ ހަުކރާއި ފުށުން؛ ިދވެހި ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގިއ  މިއީ ސީރިޔަްސ މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުަގއި. ހަ

ނޑުާލއި ހަކު ާރއި ފުށަީކ. މި ދަންނަވާ ސްޕެޝަްލ ސަބްސިޑީ ދަްއކަިއގެން ާރްއޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ާބވަތްތަެކއް ހަ

ނަޑކަށް %  960 21އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގައި ތިބޭނެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ާރއްޖޭެގ އާބާދީގެ މުޅި ޖުމްލަ އާބާދީގެ ގާްތގަ

ނޑުލާއި ހަކުރާއި  ހިއްސާކުރާނެ ޖުމްލަ ގޮތަކަްށ ދެންނެވިޔަސް ދޮގަކަށް ުނާވނެ އެ ވަރަށް މުވަްއޒަފުން ތިބޭނެ. ހަ

ވެސް ލިބޭ ހުރިހާ ެއްއޗެއް ލިިބގެންދާނީ ހަމަ ސަބްސިޑީ ެއ މީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. މާނައަކީ ެއ މީހުންނަށް ފުށުން 

ނޑުާލިއ ހަކުރާއި ފުށާ ގަނެގެން ެވސް ކެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ެއިއންވެސް ެއއްވެސް މަންފާެއއް  ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރަން މި އައިިޑއާ، ިމ  ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މީަގއި އެބަ ހުރި ސީރިޔަސް މަްއސަލަތަކެއް. އަުޅގަ

 965ކޮންސެޕްޓް؛ މިީއ ރަނގަުޅަކމެއްކަން މި ކަމަކީ. އެހެްނނަމަވެސް، ީމގައި ުސވާލަީކ މިކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑު 11އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ކިހާވަރެްއގެ ފައިދާއެއްތޯ؟  މެން އަހަުރ ވަންދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ކުުޅޖަހާލަޖަހާލާ ތިބެންވީތޯ؟ މިއީ ސުވާލަކީ. ފުރަތަމަ މި ޒޯން؛ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން  ތިބެންވީތޯ، ހަމަ ބަ

ދޭއިރު ެވސް ެއްއވެސް ފަިއސާއެްއ ލިބޭ ގޮަތކަށް ނޫން މި އޮތީކީ. އެހެންނަމަވެސް ިރސޯޓް ތަރައްޤީކުރަްނ ނުކުމެ، 
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ނޑުވެިރކަން ތަަރއްޤީކުރަން ބޭނުންވާ މީހާވެސް ފުރަތަަމ  އަދި ކޮާބ ރިސޯޓް ތަަރއްޤީުކރަން ބޭނުންވާ މީހާވެްސ ދަ

 970ދޭންޖެހޭ އަގެއް ުނވަތަ ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ދެއްކުމަށްފަހުަގއި ނޫނީ ެއ ކަމެްއ ނުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބުނާ 

މީަގއި ސީިރޔަސް މައްސަލަތަެކއް އެބަ ސަރަހައްދުަގއި މިކަން ކުރާިއރު މިގޮތަކަށް ނޫން މި އޮތީކީ. އެހެންވީމަ، 

ނޑުމެން އަޑުއެހިްނ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މުޙައްމަދު  ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

 ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އެބޭފުުޅން ވެސް އޭރު މި ކޮންސެޕްްޓ، މި އައިިޑއާ ގެްނގުުޅއްިވ. އަޅުަގނޑު އަުޑއެހިން ހުވަދު

އަތޮޅަކީ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު ކަމަށް ވާތީ، ދުިނޔޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެނަލް ކަމަށް ާވތީ އެ ތަން ފުރަތަމަ ވެްސ 

 975ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ުހވަުދ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މި ފޮނި ހުވަފެން ހުރިހާ ސަރުކާރުން ދައްކަމުންދިޔަ މަންޒަރު 

އ. ، ގދ އެއް ޫނން މި އޮތީ ލިސްޓުަގއި. ިލސްޓުަގއި އެބަ އޮތޭ ބުނަނީ. ގއ. ، ގދ.ަގއި ވެސް. ހިތާމަޔަކީ ގ

އަޅުަގނޑުމެން ައޑުއަހަން، ަފޅުކޮންނަ ލިސްޓުަގއި ރަށްރަްށ އޮެވއޭ. މިސްކިތް ބިނާކުރާ ރަށްރަށުގައި ވެސް ނަންތަްއ 

ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން.  އޮެވއޭ. މިގޮތަށް ލިސްޓު ހެދިދާނެ ޢަބްދުއްރަޙީމްބެ ނަން ޖަހައިލާފައި ވެސް. މިއީކީ 

އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގައި އޮތް ެއންމެ ބޮޑު ޗެނަލްކަމުގަިއވާ ހުވަދު އަތޮުޅގައި މި ޒޯން ތަަރއްޤީކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، 

 980އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ފުރަތަމަ ވެސް މި ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދާންޖެހޭނީ ހުވަދު އަތޮޅު ކަމަށް. އެއީ މ ވާހަަކ 

 ން ދައްކަމުން ައއީ. ފަހަރެއްަގއި ވެސް މިހާރު؛ ބައެއް ބޭފުޅުން އެްއޗެޭކ ހީފުޅުނުކުރެއްވުން އެދެން.އަޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއގައި ެވްސ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް އެހެން ތަނެއްަގއި މި ތަރައްޤީކުރާތީ މި 

ސަބަބަކުންނެއް ނޫން. ގއ. ، ގދ. އަކީ ރާއްޭޖގައި އޮތް އެންެމ ކަމުގައި ހުރި ޖެލަސް ނުވަަތ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ 

ބޮޑު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން. އެހެންވީމާ، މި ސަރަހައްދުަގއި މިކަން ކުރާނަމޭ ކިޔާފައި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުްނ 

ނޑަމުން ައއިސް، ހަމަޖެހުނީމަ މި ވަނީ އެހެން ަކމަކަށް މި ވަނީ. ކޮންމެވެްސ އިސްމާޢީލްފު  985ޅެއް ކޮންމެވެްސ ފޮނިކަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެްއ  މިނިސްޓްރީއެްއގައި ހުންނާތީ އެ މީހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަނީ. މިއީކީ ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ހަަމ  ނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ކަްނކަމަށް އަުޅގަ ނޫން. ހަމައެއާެއކު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނ ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ތާއީދުކުރަމޭ. އަުޅގަ ޑުމެން ހަމަ ނަފްސުން ވެސް ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައުޅގަ

އަޅުަގނަޑކީ މަސްވެރިެއްއގެ ދަރިއެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަކީ ހުވަދު އަތޮޅު؛ ހުވަދު 

 990ހިއްސާެއއް އޮތީ ހުވަދު ައތޮޅުގެ ރައްޔިތުންޭނ؛ ގއ، އަތޮޅަކީ ރާއްޭޖގައި މަްސވެރިަކމުގެ ސިނާޢަތުގައި އެންމެ ބޮޑު 

ގދ، ައއްޑު އަޮތޅު، ފުަވއްމުލަކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ުސވާލަކީ މިހާރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވެގންދިޔައީ ހަމަ އިކޮނޮީމގެ ވާހަކަދަްއކަން ނުވަތަ މި ފައިސާ އާމްދަނީ ލިބޭނެ

ވަސީލަތްތަުކގެ ވާަހކަދައްކަްނވެގެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ. ިމއަދު ައއިސް މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ވިދާުޅވީ ާރއްޖޭަގއި 

ނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ  ލޭނުއެޅުމުގެ ހުއްދަދޭ ވާހަކަ. މި އަޑު އިިވގެންދިަޔއީ. ކުީރަގއި ެވސް ކުރަމުންނޭ ދަނީ. ައޅުގަ

 995ިއސް ވަންނާނީ ފަސް ފޫޓު ތެރެ އަށް، ޭގގެ ޯގތިތެރެ އަށް ވަދެއޭ އެކަްނ ފޫޓު ދުރުންނޭ ކަލޭމެން ކުރާނީ. އަ 15



38 

 

ކުރާނީ. ނުވަތަ ނިދާ ކޮޓަރިެތރެ އަށް ވަެދއޭ ެއކަން ކުރާނީ. މިއީ ބިރުވެރިކަަމކީ. ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖޭގެ 

ނެ. މިއަދު ވެސް މަސްވެރިކަމުަގއި އެ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ވިދާޅުވަނީ ބެަޔސް ނުބެޔަްސ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެއޭ. ބަލަ! ހުވަދު އަތޮޅު ރައްިޔތުންނަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ 

ގިނައިން މަސްވެިރކަމުަގއި ހިއްސާވާ އަތޮޅު. އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބައިރުފިޔާ ފޮއްޗެްއ ވެސް ނުލިބޭ. ދެން ކޮން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ވާހަކައެ   1000އް މި ދައްކަނީ. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން މިކަހަލަ ވާހަކަދެއްކީމަ ކަމަކުނުދާނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގޮތަށް ވާހަކަަދއްާކއިރު މިީއ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއްތޯ ިމ  ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، ވިްސނާލަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ނުޑމެން މިތިބީ މި ބިލަށް ވެސް  ދެއްކެނީ. ރަްއޔިތުން މިތިބެނީ ގުބޯހައްދާފަ. އެހެން ހެޔޮުނވާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން ނިންމާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުން މި ހުރިހާ ސަބްސިޑީއެްއ؛ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ސަބްސިޑީ 

ނޑުމެންނަށް އެތަނުްނ އެންމެ ުކއްެޔއް ވެސް ނުލިޭބ. އެހެންނަމަވެސް ިރސޯޓެްއ  ވެސް އެ މީހުންނަށް އެަބ ލިބޭ. އަުޅގަ

 1005ނުވަތަ ފަޅުރަށެްއގައި ުނވަަތ ކުޑަުކޑަ މަސަްއކަތެއް ކުާރ މީހާވެސް އެްއެޗއް ދީފަިއ ނޫނިއްޔާ ެއއްެޗއް ނުލިބޭ 

ސަރުކާރަކުން. ނޫނިއްޔާ ަވކި މީހެއްގެ ޖީބަށް އެއްެޗއް ވައްަޓއިލާފައި ނޫނިއްޔާ ނުލިބޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިއީ ރިއަލިޓީ 

ނޑު ޤަބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި ޕާޓީ އަށް ލިިބފައި އޮންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ  ކީ. އެހެންނަމަވެސްއަ އަުޅަގނޑުމެން އަުޅގަ

 ަވބަރަކާތުހޫ.هللا ވަގުުތކޮޅަކަށް ވާތީ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 1010 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯާނ ބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް ހަމަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބޮޑު، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި  ދަންނަވާލަން ކަމަށް މި ތެދުވީ. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ވަރުގަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅައިދެްއީވތީ ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ދެން އަޅުގަ ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

ގޮތުަގއި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްަޒތްތެރި ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަމުން އެބަ ގެންދަވާ މިއީ އެްއވެސް ވަރަކަށް ބައްަލވަިއ، 

ނޑު  1015ހިތުން ސަރުކާރުން މިވަރު ބޮުޑ  ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހައްަދވާފައި އޮތް ބިލެއް ނޫން ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާއިރު ަވރަށް ބޮޑެތި ބެލުންތަކެއް ބަލައި، ދިރާސާތަކެއް ކޮށްަފއި ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ  މިފަދަ ބޮޑު ބިލެއް އަންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގެ ބައެއްކަހަލަ މަްއސަލަތައް އަުޅގަ

ޔާލު ތަފާވުންތަކާ އެްއކޮށް، އެ ެއއްޗެހި ަމއްސަލަތަްއ ހައްލުކުރަންޖެހޭތީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މި ޚި

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މީގެ ބަހުސްކޮށް އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކެއް ެވސް މީގައި ކަަޑއްތުުކރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، 

 1020ށް ޓަަކއި ިއކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދާއި ސަރުކާރުން ކޮށްެދއްވި މި ބިލު މި ހިސާބަށް ގެނެސް ދެއްވުމަ

ނުޑގެ ވާހަކަ އެހާބޮޑަށް ދިގުކުާރކަށް ނެތިން.  ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަާދކުރަން. އަުޅގަ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު. 
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 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

ނޑު ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ އަވަސްެވގަންނާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ   1025ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިާރގެ މެންބަުރންނާ އަދި ރާއްޭޖގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ ރަްއޔިތުންނަށް   ތަހުނިޔާ އާިއ މުބާރިކުބާދީ ައޅުގަ

އަރިސްކުރަން. އާދެ، ސްޕެަޝލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެްއގެ ނަމުގައި މި ހުށަހެޅުނު ބިލު ެވެގންދާނީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް 

ކައިރި މުސްތަޤުބަލެްއަގއި ާރްއޖެ އަށް ައވަްސ ިއކޮނޮމިކް ަތރައްޤީތަކެްއ ލިއްަބއިދޭނެ ބިަލކަށް. އެހެންކަމުން، މި ބިލު 

ސަރުކާުރަގއި މި ކަުމަގއި މަސަްއކަތްކުެރއްިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުްއވައިދެްއވީތީ

ނުޑ ގޮތެއްަގއި މި ބިލުގެ ބަހުސްގައި ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެްއ ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއިރުަގއި   1030ޝުކުރުދަންނަވަން. މައިގަ

ވަރަށް ޮބަޑށް ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ  މީގެން ލިބޭނެ އެްއވެސް ަފއިދާެއއް ނެތް ކަމަށް ވާހަަކދެކެވޭކަން އެއީ

ނޑު އޭަގއި ިޚޔާލު ތަފާތު. މީެގ  ނުތަނަވަސްކަމެްއ އުފެދޭނެ ަކމެއްކަން ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޓެކްސްެގ ގޮުތަގއި؛ ކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް މި ކިޔަނީ ސްްޕަޝލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯނެކޭ. ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ސަބްސިޑީަތކެއް 

ޔަކަށް ލިބިގެންނޫނީ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކަންތައްތައް މިހިރަ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް އިންެވސްޓުކުރަން އައުން ވެގެންދާނީ ބަ

 1035ޗެލެންޖަކަށް. ކައިރީަގއި މިއަްށވުރެ ބޮޑެތި ޤައުމުތައް، ބޮޑެިތ އާބާދީތައް ހުރިއިރުގައި އެ ޤައުމުތަކަށް މީހުން ނުގޮސް 

ބަބުތަކެއް އެބަ ޖެހޭ ރާއްެޖ ިއން ދައްކަން. ިމއީ މި ބިުލގަިއ މިފަދަ އިންސެންޓިވްަތކެްއ ރާއްޖެ އަްށ އަންނަންޖެހޭ ސަ 

ދޭންޖެހޭ ސަބަބުތަކަކީ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓެއް ކުިރއަށް ދާއިރުަގއި މި ތަނުން ލިބޭނެ 

ޖޭގެ މިއަދުގެ ުޒވާނުންގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ގިނަ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާަލން. ރާއް

އަދަދެްއގެ ުޒވާނުން މިތިބީ ަވޒީފާ ނުލިބިފަ. ނުވަތަ ަވޒީފާ؛ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އެ ަބަޔކު ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުން 

 1040ކުގައި މިފަދަ ވަޒީފާ ލިބުމުގެ އުނދަގޫަތކެްއ ފޯރުވޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ޑޮެމނިކް ރިޕަބްލި

ގަިއ ފެށިގެން އަިއއިރުަގއި ެއ ތަނުން ފަސް ސަތޭކައެްއހާ ވަޒީފާ އުފެދިގެން ައއީ. 1471މަސައްކަތްތަެކއް 

އެ ޒޯނުން އުފެދިފަިއވާކަްނ  ލަްއކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ 2އާ ިހސާބަށް އަިއއިރުަގއި 2111އެހެންނަމަވެސް، 

މިލިައނަށް ވުރެ ގިނަ ަވޒީފާ ވަނީ އުފެދިފަ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  1ޒޯނުަގއި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ފިލިޕީންްސގެ އިކޮނޮމިކް

ވަޒީފާތަެކއް މިތަނުން އުފެދިގެންދާއިރުގައި ޢާއްމު ރަްއޔިުތންގެ ޖީބަށް އޭގެ ފައިދާ ާއއި މަންފާ ސީދާ ގޮތެއްގަިއ 

 1045ވިޔަސް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ އަހަރު ވަންެދން ނުލިބުނުކަމުގައި  11ލިބިގެންދާނެ. އަދި މި ތަނުގެ ޓެކްސް 

ޤީނުން ވެސް ޢާއިލާތަަކށް އޭގެ ފައިދާަތކެއް ކުެރިވެގންދާނެ. ހަމަ އެއާއެީކގައި މި ވަޒީފާތަެކއް ލިބިގެންދިޔުމުން ހަމަ ޔަ

ވަނަ މާއްދާ ައށް ބަލައިލާއިރުގައި މި ބިލުގައި އެބަ ޮއވޭ ސީ.އެްސ.ާއރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ވެްސ  37ބިލުގެ 

ށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް ބުރަނުވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އެހެން ކަހަލަ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީތައް ކޮ

އެ ޑިވެލޮޕަުރގެ އެހީތެރިކަމާ ެއކީަގއި ކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ެވސް މި ބިލުގައި ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ ހުރި. އެހެންކަމުން، 
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 1050އަހަުރގެ ތެރޭަގއި  11ޔަޤީނުންވެސް މި ބިލުން ސީދާ ގޮތެްއގައި ެޓކްސް ުފރަތަމަ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނީ ހަމަ

މި ބިލުގެ ސަބަބުން  ދަޢުލަތަށް ނުލިބުނުކަމުގައި ިވޔަސް ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް 

ން އިތުުރ އިންޑަސްޓްރީތަެކއް އުފެދި، ވެގެންދާނޭ. ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކާ އަދި އައު ދާއިރާަތކު

ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އެިކކަހަލަ ކުދި އިންޑަސްޓްރީަތއް އުފެދިގެންދިޔުމަކީ ުޒވާނުންނަށް އިތުރު ހުނަރުތަކާއި އިތުުރ 

 މަސައްކަތް ދަްސވާން ލިބޭ ުފރުޞަތުތަކަށް ެވގެންދާނެ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުަރނީ މި ބިލުން ރާއްޖެ އަށް

ނޑު ަވރަށް ފުރިހަމަ އަށް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.   1055 ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަެކއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، ރަމަޟާނު މަހުގައި ޭބއްޭވ ޖަލްސާތައް؛ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ަގޑިތަްއ 

ޖެހުމާ  1ޖަހާއިރު މި އޮންނަނީ ހުސްވަގުތު އަރުވާ ގޮތަށް. އެހެންކަމުން، މިހާރުން ފެށިގެން  12ޖެހިފައިވާ ގޮތުން ހަމަ

ނޑުމެންގެ ަޖލްސާ ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ   1060ދޭތޭރޭގައި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތު އަރުވަން. އަުޅގަ

 ޔާ. ޖަހާއިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއް 1

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 1065 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 ހުރި މަސައްކަތް  މި . ނުނި 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1070އަލުން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ.  އާދެ، ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު، އެއް ގަިޑއިރުގެ ހުްސވަގުުތކޮަޅށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ދިޔައީ. ިމއަދު  ގެ ަދށުން ކުރިއަށްތިދާޢީ ބަހުސް އެޖެންޑާ އަިއޓަމުއަޅުަގނޑުމެން ހުސްަވގުތުޮކަޅށް ނިންމާލިއިރު އިބް

ނުޑ މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އިބްތިދާޢީ ބަ ނޑައަޅާފައިވާ ަވގުތު މިހާރު މި ވަނީ ނިމިފަ. ދެން އަޅުގަ ހުސަށް ކަ

 އްކަތް. މި ައއިޓަމުގެ ދަުށން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. ސަމި ހުރި މަ ނުނި، 11 އައިޓަމު

 

 1075 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކަންކަން ހުށަހަޅާކުން ކޮމިީޓތަ ،11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮމިޓީ ާއއި ސަލާމަ 12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ  -11.1

 1080ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއި ވަިކ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މެންބަރުން އެ ކޮމިޓީތަުކަގއި ތަމްީސލުކުރާނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްެސވި 

ގަިއ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް 2112ޖޫން  26ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ ވަނީ 

ށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އެ ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި ހު

 މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 1085 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 5އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ެއކުލަަވއިލެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރަ

މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު މިއަދު ހުށަހަޅާއިރުގައި މި ރިޕޯޓާ މެދުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

މަސައްކަްތ ހިނގައިދިޔަ ގޮުތގެ ވަރަްށ  ބޭނުންވާނެ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައި ހުންނާނެ. އަދި މި ކޮމިޓީގެ

ދިގު ތަފްސީލެއް އެކުެލވިފަިއ އެބަ އޮތް. އެހެންވީާމ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ަބއްލަަވއިލެްއވީމަ ރަނަގޅުވާނެ. 

 1090މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެުކލެވޭ ކޮމިޓީން ވަރަށް ގިަނ  5އާދެ! ކޮމިޓީތަުކގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީ، 

ގުތުަތކެްއ މިކަން ހައްލުކުެރވޭތޯ ހޭދަކުރެްއވި ކޮމިޓީަގއި. އާދެ! ސިާޔސީ ޕާޓީތަާކއި ާޕޓީތަކުގެ ީލޑަރުންެގ މެދުަގިއ ވަ

ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަެކްއ ވަނީ ކުރެވިފަ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ަވރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ 

ފަހު ވަުގތުގައި ކޮމިީޓގެ މަސައްަކތް ނިމިގެންދިޔައިރުަގއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ުހރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ައދި ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ކޮމިީޓތަ  1095ކަށް ގެެނވުނު ބަދަލުތަކުެގ ރުހުން އޮެވގެން މިކަން ނިްނމައިލެވުނުކަން އުފަލާ ެއކު ައޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން.  13ކޮމިޓީެގ ތެރެއިން ެއއް ކޮމިޓީެގ އަަދދު  12ތެރޭގައި ާދއިމީ  އަށް އިތުުރވެފަިއވާަކން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  11އެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ. ހަމަ އެހެންމެ އިތުރު ދެ ކޮމިޓީ އެްއ  އަކަށް މަުދވެގެންދިަޔކަްނ އަުޅގަ

ހެންނަމަވެސް، ޖުމްލަކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުެމއް އޮންނަންވާީނ؛ އޮަތސް އޮންނަންޖެހޭނީ މުޅި ޖުމްލަ އެ

ސްލޮޓަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ާނދޭތޯ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ިމދެންނެވި ބަދަލު، ޓޯޓަލް އެ  132މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 

ނޑު ފާހަގަކޮށް  1100ލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިމދެންނެވި ބަދަލު އައިކަމުަގއި އެމައުންޓަށް ނާންނަކަން އެީއ އަޅުގަ

ނޑު  132ވީނަމަވެސް ޖުމްލަ ކޮމިޓީތަުކގެ ނިސްބަތް  މެންބަރުން، އެ އަދަދު ޖުމްލަ ހިމެނިފައި އޮންނާނެކަން އަުޅގަ

ނޑު ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރުްނ  ކޮމިީޓ،  221ދެން އޮތީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ޮހވުނު ކޮމިޓީ؛ ެނގި ކޮމިީޓއެްއ މިއީ. މި ކޮމިޓީަގއި ެވސް  221ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމާ އެކުގައި މަިޖލީހުގައި އިންެނވި އެންމެ ިއންޑިޕެންޑެންޓު މެންބަރެއް. 

 1105ެވސް ެއ ކޮމިޓީން ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަކަން ެއއީ ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް.  އާދެ! އެ މެންބަރަށް

އާދެ! ެއކަން ެއގޮތަށް ނިންމުމުގައި ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ީލޑަރުންގެ ރުހުމާ އަދި ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ 

ށްލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ެއިކ އެކަން ނިމިގެންދިޔަކަން ައޅުަގނޑު އުފަލާ އެކު ފާހަަގކޮ

ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނުކަން އެއީ ވެސް މިއަދު 

އި ވެސް މުިޅ ޝުކުރުވެިރކަމާ އެކު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރާ ކަެމއް. ެއީއ މިފަދަ ދަތިއުނދަގޫ މަރުޙަލާތަކަކަށްފަހުގަ

ނޑު މިދެންނެވި ޮގތަށް މި ރޫހު ކޮމިޓީ ތެރޭގައި އޮެވގެންކަން ފާހަގަކޮށްލަން   1110ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންިދޔައީ އަުޅގަ

ނޑުެމން އެ ދުވަހު އެންމެ ފަހު ދުވަހު ވޯޓުނެިގއިުރގައި ުހރިހާ ޕާޓީތަކުން މި ކަމަށް  ބޭނުންވޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު މެްނނަށް މިއަދު އެކަން އެގޮތަްށ ނިންމިގެންދިޔައީ. އާދެ! ެއހެންނަމަވެސް ނެގި ވޯޓުަގއި އެއްބަްސެވގެން އަުޅގަ

ޖޭ.ޕީ ބައިވެިރވަަޑއިނުގަންަނވާ. އެހެންނަމަވެސް، ޖޭ.ޕީގެ ލީޑަރު ވިދާުޅވި، ެއ ނިންމި ނިންމުމަށް އެ މަނިކުފާނު 

ތިޖާޖުކުރަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަން. އާދެ! ހުރިާހ ވޯޓުނުދެްއވިކަުމގައި ވީނަމަެވސް އެ މަނިކުފާނު އެ ކަމުގަިއ އިހު

 1115ވަގުެތްއގައި ވެސް މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ! ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީަޑރު މިކަން ހައްލުކުރެްއވުމަށް 

ނޑު މިތާނގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ. އަދި ހަމަ އެހެންެމ  ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބރުލުން މިއަދު އަުޅގަ

ޖާގަ ލިިބގެންދިޔައިުރަގއި ވަރަށް ބޮޑު ދޫތަކެއް ދޫކޮށްގެން އެންމެ  6ކޮމިޓީައކުން  6ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  6އާދަިއގެ ކޮމިޓީތަކުން ޕީ.ޕީ.ެއމުން މިދެންނެވި  ސްލޮޓު ނެގިކަން އެއީ ވެސް އަުޅގަ

.ެއމްގެ ލީޑަރުންނަށް ެވސް މި ކަމުގަިއ ވަރަށް ާޚއްސަ ޝުުކރެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ޕީ.ޕީ

 1120ބޭނުންވޭ. އަިދ ހަމަ އެެހންމެ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ނިންމި ނިންމުމަކީ މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕ އަްށ 

ފްގެ ހުށަހެޅުމެއް. ެއއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަމރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

ނޑުމެންނަށް؛  ތާއީދުކުރެްއވީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. އެހެންކަމުން، އެއީ އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑަށް މީަގއި ފާހަަގެވގެންދިޔަީއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކަންބޮޑުވުމެއް. އެހެންނަމަވެސް ފަުހން އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭނުންާވ 

ށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުށަހެޅުމަކަށް އެމް.ޑީ.އޭ އިން ތާީއދުކޮށްގެން އެގޮތަށް މިދެންނެވި ކޮމިޓީގެ މައްސަލަތަްއ ގޮތަ

 1125ހައްލުެވގެންދިޔައީ. ހަމަެއއާެއުކގައި މިކަން ހައްލުކުެރްއވުމަށް ޓަކައި އެމް.ީޑ.ޭއގެ ލީޑަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދާ 

ނޑުމެްނ ފޯނުން  ވެސް މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެްއކިން. އެ މަނިކުފާނު ވެސް ިމ ވަރަށް ދުރުން އަުޅގަ

ކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދޫތަކެްއ ދީ، މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ދޫކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއް ދޫކޮްށގެން ވެްސ 

ނޑާ ފޯނުން ވާހަ ކަދަްއކަުމން ވިދާޅުވި. އެހެންކަމުން، މިކަން ހައްލުކުރަން ބޭނުންާވކަން އެ މަނިކުފާނު ސީދާ ައޅުގަ

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ައދި ޚާއްޞަކޮްށ ޢަދާލަތު ޕާޓީން ވެްސ މިކަމުަގއި ގެންގުުޅްއީވ ވަރަށް ިޙކުމަތްތެރި، އަދި 

 1130އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކެްއގެ މަޞްލަޙަތު އެކުެލވިެގން މިކަން ނިންމުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫހެއް. 
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ނޑަށް ވެސް އަދި ެއ ތަނަށް ކޮމިޓީ ކަންތައްަތްއ  އެހެންކަމުން، ެއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް އަދި ައޅުގަ

ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެއްެލވުމަްށ ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ާޚއްޞަ 

ރިއަށް ގެންިދއުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ކޮށްދެްއވި މަަސއްކަތް، ޝުކުރެއް ދަންަނވަން ބޭނުންޭވ. އަދި މިކަން ކު

ދެއްވި ހިތްވަުރ؛ އާދެ! ހިތްަވރު ދެއްވާވަރު ކަމަކާ ކޮންމެައކަސް ޖެހުނީ. އެހެންވެގެން އެ ދެއްވި ހިތްވަރަށް ވެސް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. އާދެ! މި ކަ  1135މުގައި އިދާރީ ގޮތުން މަޖިލީހުެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް ައޅުގަ

މުވަްއޒަފުން ކޮށްދެްއވި މަސަްއކަތަށް ޓަަކއި އެ ކުދިންނަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަްނނަވަން. އާދެ! ިޢއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން އިތުރަށް ބައްލަަވން ބޭނުންވާ އެްއވެސް ލިޔުެމއް ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ، ެއްއެވސް ކަމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ، 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަްތޕުޅުގަިއ މި އޮްތ ރިޕޯޓުަގއި މި ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހިމެނިފައި އޮންނާނެ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޢި

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ައްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 1140 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. އާދެ! ކޮމިޓީތައް އެކުަވއިލެްއވުމަްށ ލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިީޓގެ  ޝުކުރިއްޔާ ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި

މުޤައްރިރު ދެންމެ ރިޕޯޓު އެ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! މިހާރު ދެން އޮތީ ރިޕޯޓާ މެދު 

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެކެވި، އެއް ސަ ފްހާއަކަށް ާއދެވިފައި މި ވަނީ. މިކަން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވުން. އަޅުގަ

 1145ގެންދިއުމުަގއި ކުރިްނވެސް ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތަްށ ސިޔާސީ ކޮންމެ ޕާޓީައުކން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ެއ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން. އަދި ެއާއ އެްއކޮށް މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިންޑިޕެްނޑެންޓު މެންބަރަށް ވެސް 

ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ގޮަތށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި ވަނީ.  6ފުރުޞަތު އެރުވުން. ެއގޮތުން ޖުމްލަ 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫން  6އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު ދެން އޮންނާނީ. ދެން އޭގެފަހުގައި؛ 

މިނެޓު  5ތު ނިމުނީމާ ދެން ވޯޓުނެގުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލުޖަހާފައި ޭއގެ ފަހުަގއި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވކަށް. ެއ ަވގު 

ނޑު މިހާރު އެގޮތުން މިހާރު މި   1150ފަހުން ވޯޓުނެގުން ދެން އޮްނނާނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ާއދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޝަރީފަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 1155`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޮކންމެއަކަސް ކޮމިޓީތައް ނިިމްއޖެ. ކޮމިޓީތައް މި ނިމުނީ 

ކަންބޮުޑވުންަތކަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ހަްއލެއް އަިއސްގެެނއް ނޫން.  ފަހަރެއްގައި ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕން ކަންބޮޑުވި

އެހެންނަމަވެސް ވެިރކަންކުރާ ޕާޓީން، ވެރިކަްނކުރާ ޕާޓީން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ަބއެއް ބޭފުޅުްނ، ތަކުރާރުކޮްށ 
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ބަރަކު ގެންދަވާތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަކަށްފަހު އަެނކަކު، އެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްފަހު ައނެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެން އެކަން ެއގޮތަށް ެއއްބަްސވީ މަޖިލިސް  ދެން ކުރެވޭނެ މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ އޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، އަުޅގަ

 1160ން، ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކޮންމެވެްސ މަގެއް ހޯދަން. އެތާނގައި ިކތަންމެ އަޑަށް ބާރުލާފައި ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި ޕާޓީތަކުން ފުރުޞަތުތަކާއި ދޫތައް ދިންކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ިވޔަްސ ވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ފިޔަވައި އެހެން އެްއވެސް ފަާރތަކުން ދުލެއް ނުދޭ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އެ ޭބފުޅުންގެ ސާފު އަޣްލަބިއްޔަުތ 

ިލބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުެގ ޭބނުންކުރައްަވިއގެން މިކަން ުކރެއްވީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި  ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް

ރައްޔިތުންނާއި މި ޢިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ އަށް ާހިޒރުވެަވޑައިުނގެންނެވި މެންބަުރންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި 

ނުޑ  ނޑު މި ދަންނަވައިލީ. ތެދުފުޅެްއ، އަުޅގަ ނޑު ވާހަކަ އަުޅގަ  1165ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްވެގެން ނިމިގެންދިޔައީ. އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުން ވޭ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވާން އިދިކޮޅު ފަރާތަކަށް އެްއވެްސ  އެގޮތަށް ހުށަހެޅީ، އަުޅގަ

މިޓީން ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮ

ނޑު އިްނކާރެއް ކުރަނީކީ ނޫން. ސަރުކާރު  2އަޅުަގނޑުމެން އެދުނު  ޖާަގ ދެން ލިބިފައި އެބަ އޮތް. އެކަމަކާ އަުޅގަ

ޖާގަ  2މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮިމޓީން ވެސް އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން ވެސް؛ މި ތިން ކޮމިޓީން 

ނޑުމެން އެދެުމންދިޔައީ.  ނޑު އެކަން ެވސް ހޯދުމަށް އަޅުގަ  1170އެހެންނަމަވެސް ެއަކން ނުކުރެވޭނެ ކަން އެނގުީނމާ އަޅުގަ

ދޫކޮށްލީ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުދިޔަޔަސް ވެރިކަންކުާރ ޕާީޓގެ ފަރުވާެލއް ނެތްކަން އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީްނވި ހިނދު. އެ 

އަދާކުުރމުގައި ވެސް އަދި މިނިވަްނ ބޭފުޅުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުަގއި ވެސް އަދި ސަުރކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު 

މުއައްސަސާަތކުގެ މަސަްއކަްތ އިންސާފުވެރިކަމާއި ޢަދްލުެވރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުްނގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި 

ނޑަށް ކަަށވަރުިވ ހިނދު، ދެން ކޮންމެހެން އެއަްށ  ގެންދެވޭނެ މަުގ ތަނަވަްސޮކށްދިނުމަށް ޖާގަނުދޭނެކަން އަޅުގަ

 1175ބަހުސްކޮށް، ވާހަކަެދއްކުމުގެ މާަނއެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު ހިނދު، އަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް ހުށަހެޅީ.  އިތުރަށް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވެ، ދެން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކަިއ 

ތެްއ ކުެރިވދާނެ ގޮތެއް މި މަޖިލީހުގެ ެތރެއިން ހޯދޭނެތޯ ވިސްނުމަށް ރައްޔިތުންެގ ލާބަ ާއއި މަްނފާ އަށް މަސަްއކަ

ޓަކައި. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ިހތާމަކުރަން މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވި 

ނޑުމެން ގޮތެްއ ހުށަހެޅީ ފާ ރާ އައިްސ ޖެހުނީމާ ގޮތް އެްއޗަކަށް ވެްސ، އަދި ެރކޯުޑން ބޭރުގައި ނަަމވެސް. އަުޅގަ

ނޑުވީާމ، އަުތޖެހުނު ކަނދުފައްޗެއްަގއި ހިފާ އުސޫލުން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   1180ހުސްވީމާ، ކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ަފރާތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހެީޅ ޕާޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނާ ވެސް 

ތެއްގައި އެންމެ ުކަޑ މިންވަރެއް ވެސް ޤަބޫލުކުުރން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެްއ ނެތް ހާލަ

 ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަަޑއިަގންނަވާތީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.
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 1185  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެުކލަވައިލުމުގެ މަަސއްކަތަީކ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނަ މާއްާދގަިއ ވަކި ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ަބޔާންކުރުމެްއކަން މި  111ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އްަޞކޮށް މި ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ. އަދި ޚާ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ. އަދި މި މަޖިލީހުގަިއ ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ޕާޓީތަުކގެ 

 1190ރައީާސ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ 

ޕާޓީގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ވީހާެވސް  5އަދި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ޞުލްޙަވެރި ހައްލެއް މި ކަަމށް ހޯދޭތޯ. އެގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މި 

ޕާޓީގެ މެންބަރުން އޮތް ަމއިނޯރިޓީ ޕާޓީ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ެއ ބޭފުޅުން ރުއްސުމަށް ޓަަކއި  ނިމިގެންދަނީ އެންމެ މަދުން

ނިންމައިދިން ނިންމުމެއްގެ ޮގތުގައި. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ޑިމޮކްަރސީއެްއަގއި ފެންނާނެ އެންމެ 

 1195ނިގެންދަނީ މިކަމާ ގުޅޭ ޮގތުން ވެސް އަދިވެްސ ތަފާތު ރީތި އެއް ނަމޫނާޭއ. އެހެންަނމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެ

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަަކ ައކީ މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ކޮމިީޓގެ  ސުވާލުތައް އުފައްަދއި ވާހަކަަދއްކާ ތަން. އަުޅގަ

ސް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ވޯޓުން ނިމިގެންދާނީ ހަމަގައިމު ވެ

މެޖޯރިޓީ އޮތް ގޮަތކަށޭ. އެހެން އެކަން ނުނިންމަިއ، ރިާޔސަތުގަިއ އިންަނވަިއގެން ަމނިކުފާނު މީގައި ޞުލްޙަވެިރ 

ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރި މަސައްކަތަކީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ސުމޫތުކޮށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރެްއިވ 

ނޑު  1200ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެާއއެކު މުޤައްރިުރގެ ވިސްނުމަކީ އެގޮުތގެ މަތީން ގެންގުޅުްނ  މަސައްކަތެްއކަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ިމއަދު ދެން އިތުރު ސުވާލު  ނޑު ަހމަ ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ ވިސްނުމެއްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުއުފައްދަިއ، މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަ ޕާޓީގެ ތެރެއިން  5ށް، އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ޕާޓީން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އެ ހުށަހެޅުމަށް ޓަަކއި، އެ ބޭފުޅުން ރުހޭ ގޮަތކަްށ އެކަން ހުށަހެޅުމަށް ޓަަކއި  2އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ  ފުރުޞަތުދީގެން މިއަދު މިކަން ވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނައްސައޭ. ދެން މިއާމެދު ސުވާލު ނުއުފައްދާށޭ!

 1205ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރރިޓީ ޕާޓީއަކަްށ ގިަނ ޮގނޑިތައް ލިިބގެންދާނެ. އަިދ ެއންމެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބި 

ނުޑ  ނޑިތައް ިލބިގެންދާނެ ކޮމިޓީތަކުން ވެސް. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ނިންމާ ނިންމުމަކީ އަޅުގަ ޕާޓީއަކަށް ގިނަ ގޮ

ގައި ދެން މިއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ހަމަގަިއމު ވެސް އިތުރު ނިންމުމެއް ދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހު

ނޑުމެން ޕާީޓން ވެސް ދެކޭ ކަމެއް ނޫނޭ.  ނޑު ދެކޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި އަޅުގަ ނިންމޭނެ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް އަޅުގަ

ދާޅުެވއްޖެ، ހަމަެއކަނި ެއ ޕާޓީންނޭ މީގައި ދޫތަކެްއ ދެން، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ ވި

ނުޑ ހަމަ ކެރިހުެރ ދަންނަވަންކެރޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ވުރެ ގިނަ ދޫތަެކއް ދިން އިތުރު ެއްއވެސް ޕާީޓއެްއ މި   1210ދިނީ. އަުޅގަ

ަގނޑުމެން މި ކަމުގަިއ ނޯންނާނެ. އެކަްނ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ. ައޅު
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ނޑުމެންގެ  ނުޑމެން ވާނީ އަުޅގަ ސްލޮޓް ބޭނުން ގޮތަކަްށ  1މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޫދީފަ.  ނޑުމެން ވާނީ އަޅުގަ ބަދަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދީފަ. އެގޮތުގެ މަތީން މުހިއްމު ކޮމިޓީތަކަކުން އަުޅގަ

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދެވޭނެ ގޮތެއް ވުމަކީ ހަމަގަިއމު ވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް  މިއަދު މިގޮތަށް ނިންމައިގެން

ނޑުމެން ޕާޓީ ފަރާތުން މިއަދު ކޮމިޓީގެ ބަދަލުވުންތައް ިމގޮތަށް   1215ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެްއ. އަދި ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މެ 11ވެފައި އަެނއް ދެ ކޮިމޓީއަކަށް  13އަންނައިރު، އެއް ކޮމިީޓއަކަްށ  ންބަރުން ވާ މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާީޓގެ ފަރާތުން ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް  ނޑު ހަމަ އަުޅގަ ވެސް ހަމަ ކަންބޮުޑވާ މައްަސލައެއް. އަުޅގަ

މެންބަރުން ވާ ކޮމިޓީގެ މައްސަލަ އަްށ  11ދަންނަވައިލާނީ، ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި މަޝްަވރާކޮށްގެން 

ނޑު ެދކެމޭ. ވީހާ ވެސް އަވަަހކަށް ހައްުލ ހޯދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 1220 77ވެފައި މި އޮތީ  132ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ކޮމިޓީތަުކގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ  15ދަކީ މެންބަރުން ތިބިއިރުގައި. މިާހރު މަޖިލީހުގެ އަދަ މެންބަރުން. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

މެންބަރުން  11ރިޔާސަތުން އަދި މަޖިލީހުެގ ރައީސް އިސްނަންަގވަިއގެން ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުންނާ ވާހަކަަދއްަކއިގެން 

ކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކާ މެދު ކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެްއ ވީާހވެްސ އަވަހަށް ނިިމގެންދާނެ ކަމަށް. ޝު

 ރައީސް.

 1225 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ބަަރކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހްނިޔާ މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ރޯދަމަހުގެ، ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ ނުޑ އަރިސްކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު ދާއިާރގެ އެންމެނަށް ވެސް އަރިސްކުރަން. އާދެ، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ވާހަކަޮކޅު  ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަުޅގަ

ނޑިޔާ  1230ރުން ރަްއކާތެރިކުރާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިހަކަްށދުވަހު މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ހައިިސއްޔަތުން ފަ

ކޮމިޓީ، ނުވަތަ ޖޭ.އެސް.ީސަގއި ތި ދެއްވި ވޯޓަށް ވެސް ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. ވަރަށް އިންޞާފާ އެކު ދެއްވި ވޯެޓއް 

ނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި މަނިކުާފނަށް ސުވާލެްއ ދަންނަވާލަން  ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. އާދެ، ެއއަށްފަހުގަިއ ައުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަިއ،  ބޭނުން. މި ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތަކަކީ ކޮބައިޯތއޭ؟ މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ައޅުަގނުޑ  ބަހުސްކޮށް، ދޫދީ، ދޫނުދޭ ާވހަކަ ދައްާކއިރުަގއި ކޮްނކަމެްއތޯއޭ ހަވާލުކުރީ؟ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ެއ ގަމީހެއް ފަހަން ހަވާލުކުރިއްާޔ ފަހާފައި ދޭންވާނީ ގަމީ  1235ހެއް ކަމަށް. ފަޓުލޫނެއް ދިނީމަ އަޅުގަ

ނޑަިއ، މަށައި،  ކުރެވުނީ ހަވާލުކުރި މަސައްަކތްހެނެއް. މި ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރެްއވީ މި ކޮމިޓީތަކުގެ ައދަދުތައް ކަ

ނުޑ ގަ ާވއިދުގެ އެކި ތަންތަްނ ކުރުކޮށް، ބުރިކޮށް ހެދުންތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އެކި ޕާޓީަތކަށް ޖާގަދޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ކިޔައިފިން. ރިޕޯޓުތައް ބަލައިިފން. މީގެ ކުރީގައި ވެސް ކޮިމޓީތައް ފޯމިއުލޭޓުކޮށްފައި އެަބ އޮތް. ކިހިނަކުންތޯ؛ ދެން 
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ނޑު ވެސް މިތާނގައި ުއޅޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ ދެއްތޯ؟ މި  އަނެއްކާ އާދަކާދަ އަށް ބެލިޔަސް އަުޅގަ

 1240މިހެންޮގސް އޮނަހިރި އަދަދުން ހުްނނަ ތަން. މި ހިރި އަދަދު ، 11، 7ރު މުޅިން ފެންނަނީ ކޮމިޓީތައް ަނގާއި

ނޑަށް ހީަވނީ  ވީމަ މި ކިޔަނީ ދެްއތޯ؟ މިގޮތަށް ދާ ގޮތެއް މި ީވ ކިހިނެއްތޯ؟ އެއް ކޮމިޓީަގއި  11ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

. މިހެން ނުާވ ކަހަލަ 21އަނެއް ކޮމިޓީަގއި ، 5 ައދި ހިތަށްއަރައިފިްއޔާ އަެނއް ކޮމިޓީގައި  11އަެނއް ކޮމިީޓަގއި ، 13

ކޮންމެވެސް ފޯރމިއުާލއެއް ެވސް މީގަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ؟ އެހެްނވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތަށް މިހާރު މި ވީ ގޮތަީކ، 

ހެން މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ކޮމީޓީތަެކއް ަވކި ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް، އަނެއް ކޮމިޓީތަކުެގ ހައިބަުތ ކުޑަކޮްށ، މި

 1245ދުއްވާލަން؛ މީ ޯތއޭ ހަވާލުުކރެވޭ މަސަްއކަތަކީ. މި ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ހިސާބު ފޯމިއުލާއެކޭ މީަގއި ިމ 

އޮންނަނީ ދެއްތޯ؟ އަދަދި އެބަ އެނގޭ. ކޮމިޓީގެ އަދަދު އެަބ އެނގޭ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ތިބި އަދަދު އެނގޭ. އެކި 

އަދަދު އެބަ އެނގޭ. ދެން ކޮަބިއތޯ މީގެ ދޫދިނުމުގެ ވާހަކަ ިމ ދައްކަނީ ކޮން ވާހަކަެއއް؟  ޕާޓީތަކުން މެންބަރުން ތިބި

އެންމެން ވެސް ޙައްޤުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެ ބަޔަކަށް ލިބިފައި އޮތް އެްއޗެއް ީކއްުކރަން ދޫކުރަންވީ؟ ދޫކޮށްގެްނ 

ން ނޫޅެން ދޫކުރާކަށެްއ ކޮންމެހެންނަކުންނެއް. ނުލިބޭ އިންޞާފު ލިބޭތޯ؟ ނުލިބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްަޗކު

ނޑަކަށް ނޭނގެ ިމތާނގައި ދޫކުރުުމގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ކީްއެވގެން ކަމެްއ   1250އެްއޗެއް ދޫކުރާނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ކޮންކަހަލަ  ވެސް. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ މި ކޮމިޓީ ހެދުމަށް މީގެ ކުރިން މިތާނގައި، މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭ ގެންގުޅެނީ

ވިސްނުމެއް؛ ވަރަްށ ތާކުންތާުކނުޖެހޭ ވިސްނުމެއް ކަމަށް މި ފެނުނުނީ. އޮނަހިރި އަދަދުތަަކކާއި އެކަހަލަ އެްއޗެހިތަކެއް. 

ދެން މި ހުރިހާ އެއްޗެއް މި އޮތީ ދޫވެގެން ގޮއްސަ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް. 

ހަރު ނިންމާލަމުން މަނިކުފާނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ އެދުން. މަނިކުފާނަށް އެހެންވީމާ، އަިދވެސް ެއްއފަ

 1255އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އަދި ައޅުަގނޑުގެ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަްށ ވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ 

 އެދުން އަރިސްކުރަމުން ައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. 

 

 މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ެވސް ކޮމިޓީަގއި، މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުަލވާލަން 

 1260 ނެގުނު ކޮމިޓީަގއި ހަރަކާތްތެރިވި މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން ދަންނަވަން އޮތީ، އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތކުަގއި 

ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ަވުގތުތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހުނޭ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަުކގައި. ދެްނ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް 

ނޑު ވެސް ހިތާމަކުރަން ކޮމިޓީގެ ބައެްއ  ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ދެއްވި ެއއްބާރުލުން އަުޅގަ

ެއއް ބަިއ ކޮމިޓީ ތަަކށް ގިނަެވ، އަެނއް ބައި ޮކމިޓީތަކަށް މަދުވެ، މިގޮތަްށ އަދަދުތަކަށް އެ އަިއ ބަދަލުތައް. 

ނުޑ  ކަންތައްތައް ވުން އެއީ އަުޅަގނޑު ވެސް އެންމެ އެދޭ ގޮެތއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ހަަމ ނިމުނު ވަގުތު އަުޅގަ

 1265ކަށް ްސލޮޓުތައް ލިބިގެންދިއުން. ދެްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހުނު. އެއީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ެވސް ބޭނުންވާ އަދަދުތަ
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އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވުނު ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަަވހަކަށް ފަށަންޖެހިފައި އޮތީ. 

ނޑު   އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ހަމަ ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ނެރުން ަވރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވެގެްނދިޔަ. އެގޮތުން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލާނަން، ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކުން ވެސް އެގޮތަށް ބަެއްއ ކޮމިޓީތަކަށް ތަންކޮޅެއް މެންބަރުން ގިނަވެ، އަެނއް ބައި 

ނޑަށް  ކޮމިޓީތަކަށް މަދުވާ ގޮތަށް ވިޔަސް ައވަހަށް ނިންމުން އެއީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަުމަގއި ދެކޭތީއޭ އަުޅގަ

 1270އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަމުން ހަމަ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ހަމަ ހުރިހާ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ ެއގޮތަށް ނިންމެވީ. ދެން

މެންބަރުންނަށާއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. އަދި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ 

 ށް ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނާއި ދިވެހި އެންމެހައި އަޚުްނނާއި އުޚްތުންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1275ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން 

 ޅު ދަްއކަވަްނ ފޭނުންފުޅު ނަމަ. މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް، ވާހަކަފު

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަޖިލީހުގެ މި 

ނުޑ ކޮމިޓީތައް ެއކުލެިވގެންދިޔަ ޮގތަކީ ޙަޤީޤަތުގަ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ. އަުޅގަ  1280އި ވަރަށް ާނއިންޞާފުން ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑްށ  އަމިއްލަ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ހުއްަޓސް ައޅުަގނަޑށް ވެސް ލިބެްނވާ މިންވަރު ޙައްޤު މިންވަރު އަުޅގަ

ގައި ބުނާ ގޮތުން ސިޔާސީ ވަނަ މާްއދާ 31ވެސް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ސިޔާީސ 

ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާ އެއް ހަމައަކަށް މަޖިލީހުގެ ޙައްޤުތައް ލިބެންޖެހޭ މެންބަރުން ކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

 1285ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ވެްސ މި ބުނަނީ،  117ނަ މާއްާދގެ އެބަ އޮްތ ބުނެފަ. މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ވަ 31

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާއިުރަގއި މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ މިނިވަން މެންބަރުންނަށް ވެސް ަވޒަންހަމަ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  111ހެންނަމަެވސް މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ ފުރުޞަތުތަކެއް މަޖިލީހުން ދޭންވާނެ ކަމަށް. އެ

ދަށުން މި ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވީހިނދު، އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ 

ނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ނޑު ދިފާޢުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރެއްވީ ކޮންކަމެއްތޯ ައުޅގަ ވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބެްނޖެހޭ ޙައްޤު މިންވަރު ލިބުމަށް އެދި އަޅުަގނޑު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކިބައިން މިއަދު ވެްސ   1290އަދިވެސް އަުޅގަ

 އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު؛ އާދެ، މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 1295 ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން ވާހަކަެދްއކެވުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް. 

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕީ.ޕީ.އެ ުމގެ ފަރާތުން އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނުޑ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ ދެއްވީީތވެ އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ   1300ެއ ޢިްއޒަތްތެރި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވާީތވެ، ިޢްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ިމ ކަމަށް އެދޭީތވެ، އަުޅގަ

މެންބަރަށް ފުރުޞަތުދިނިއްޔާ އަޅުަގނޑު މާ ހިތްހަމަޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު؛ އާދެ، 

އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ބޭނުމެއް ނޫން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވކަށެއް. އާދެ، މިކަން ނިމިގެންދިޔަ ގޮތާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ަވރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާއި ަހމަހަމަކަމާ އެއްކޮށްނޭ މިކަން ދޭތެރޭގައި ޖުމްލަ ގޮ ތެއްަގިއ އަޅުގަ

ނިމިގެންދިޔައީ. އަދި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުްނ ފާޅުކުރެއްިވ، ބައެއް ކޮމިީޓތަކުގެ އަދަދުތައް ބަދަލުވުާމ 

 1305ހެދީމަ، އެހެން  13ތްއިރުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ އަށް ސްލޮުޓ އޮ 132ގުިޅގެން. އެއީ އެކަން އޮންާނނެ ގޮތް. އެއީ 

ކޮމިޓީތަކަށް އެ ބަދަލު އަންނާނެ. ދެ ކޮމިޓީއަކުން މައްސަލަ ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ. މީ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭ ވީ ކަމެއް 

ނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ މި ޫނން ހައްލެއް ީމގައި ނުފެނުނުަކން. މިކަން ހަ އްލުކުރުމަްށ ނޫން. އަުޅގަ

ޓަކައި ޖޭ.ޕީ އެންމެ ބުރަ މަސައްކަެތއް ކުރިކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ޖޭ.ޕީގެ މެންބަރަުކ 

ކަންބޮޑުެވގެން މިތާނަގއި ހަޅޭއްލަވާ ކަމަށް ވަންޏާ، ޖޭ.ޕީެގ ލީޑަރު އެ މީހަކަށް ކޮމިޓީެގ ކަންތައްތައް ހިނަގއިިދަޔ 

 1310ރާޮކށް ވާހަކަދަްއކަިއ، ެއކަން ާސފުކޮށްދިނުމަކީ އެ ފަރާތުން ުކރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މަްޝވަ

ނުޑ  ކޮމިޓީގަިއ ތިބޭ އެހެން މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އޮތް ލާިޒމް ކަމެއް ނޫން. ދެން ހަމައެާއއެުކއެުކގައި އަުޅގަ

ޑު ޕާޓީ. އެކަން އަޅުަގނުޑމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ މިތާނަގއި އޮްތ އެންެމ ބޮ

ނޑުމެން ޕެޓިޝަން ކޮމީޓީން  ނަގާފައި، އިމްތިާޔޒު  5ނަގާފައި، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން  6އެކަން ޤަބޫލުކުރާއިުރގައި ައުޅގަ

ށް މިކަން ކުރުުމގަިއ ނަގާަފިއ، މިގޮތަ 6ނަގާަފއި، ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  6ނަގާަފއި، ަގވާިއދު ކޮމިޓީން  6ކޮމިޓީން 

 1315ވަރަށް ބޮޑެތި ދޫތަކެއް ދެވިފަިއ އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ޕީ.ޕީ.އެމަށް އޮތް ފުރުޞަތު މިތާނގައި އޮތް ހުރިހާ ބޮޑެތި 

ނެގުން. އެހެންނަމަވެސް އެހެނެއްނޫން ޕީ.ޕީ.އެމުން ކަންތައް ކުރީކީ. ޕީ.ޕީ.އެމުން ބަލަމުންދިޔައީ އެންެމ  6ކޮމިޓީތަކުން 

ޙަވެރިކަމާ އެކު މިކަން ކުރެވޭނެ މަަގކީ ކޮަބއިތޯ. ެއ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެްނދިޔައީ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ސުލް

މަޝްވަރާތަކެއް މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ކުރެއްވި ކަމަށް ކޮމިީޓަގއި ތިއްބެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި. 

ސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެނގިއްޖެ ވަރަށް އަޅުަގނޑު އެާތކު ނެތިން. އެހެންނަމަވެ
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 1320ގިނަ މަޝްވަރާަތކެްއ މި ކަުމގަިއ ކުެރވިގެންދިަޔކަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ަވގުތަށް ގެެނވެން އޮްތ ހައްލަީކ މީކަން. 

ނޑު  އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ދެްއވީ ދޫ. ާޚއްޞަޮކށް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ  ޕާލިމެންޓު ްގރޫޕުގެ ލީޑަރަށް އަުޅގަ

ޝުކުރުއަދާކުރަން. ެއއީ އެ ަމނިކުފާނު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުަތކެއް ހޭދަކުރެްއވި މިަކން ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް 

ްއ ޓަކައި. އަދި ހަމައެހެންމެ އެހެން ޕާޓީތަކުެގ ބޭބޭފުޅުން ވެސް މިކަން ަހއްލުކުރުަމށް ޓަކައި މަަސއްކަތްަތކެ

ނުޑ ހަމަ ބަލައިަގނެ، ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ނަމުަގއި ެއ  ނޑުމެން މިއަދު، އަުޅގަ ކޮށްދެއްިވކަން ެއއީ ުޝކުރުެވރިކަމާ އެުކ އަުޅގަ

ނޑު މިައދު ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭުނންވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ވަރަްށ   1325ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ށް ޓަކައި ފަހުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރއްިވަކން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުލްޙަވެރިކަމާ އެުކަގއި މިކަން ނިންމުމަ

އެނގޭ ކަެމއް. އެހެންކަމުން، މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު؛ އާދެ، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

މިހެން ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުަގއި؛ މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ނަން ެވސް މިތާނގަިއ ފާހަގަކޮށްލުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް. ެއއީ 

ނޑުމެން އެ  ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ވަރަށް ދޫދެއްަވއިގެން އަބަުދވެސް މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭ ގޮތަށް މި   1330ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރަން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ޓަކައި ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ފުރުޞަތުދީ، އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުވެަފއި 

ނޑުމެން އަދާުކރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުުރމަށް ޓަކައި؛ އާދެ، ކޮމިޓީަތކުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ާޖަގ މިއަދު އަ  ޅުަގނޑުމެން ދޭްނ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު، ވަރަްށ އުނދަގޫ މަރުޙަލާެއްއގައި ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް. މި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޤައުމަށް  1335ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެއް މިތާ  އެްއވެސް މީހަކު މިއަދު އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގަިއ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންަތއްތަކެްއ އެބަ އޮތް. މިއަދު  ނުޑމެން ބަލަންވީ. އާދެ، އަުޅގަ އެތެރޭން ކޮށްދެވޭތޯ އަުޅގަ

ވަނަ މަޖިލިސް މި ތަނަށް އައިސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުަގއި  11ޤައުމު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެންނަށް މިައދާ ހަމައަށް ކޮށްނުދެވުނު ިމ ކޮމިޓީތަކުެގ މައްސަަލއިގަ. ބިނާކުރަނި ވި އެްއވެސް މަަސްއކަތެއް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ސިާޔސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ެއއްަބސްެވގެން ައޅުަގނޑުމެން މިިތބީ މި ކަމަށް ާއއޭ ބުެނގެން. 

ނޑުމެން ދައްކަން އޮންނާނީ؟ އަޅުަގނުޑމެން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް އެހެންވީމާ، މިއަދު ދެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ އަޅު   1340ގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގުނު ހިސާބު އަދަދެްއ  ނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެްއޗެއް. އަުޅގަ ވާހަކަެއއް ނެތް. އޮނަހިރި އަަދދަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން އޮްތ އެނގޭނެ ވަކި ާކކުތޯ ހުންނާނީ؟ އެހެންނަމަވެސް މީ ސުލްޙަވެރިކަމާ ެއކު މިއަދު އަުޅގަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރީ. އެހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމުން އަބަދުވެސް ދޫދޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެމަކީ މިއަދު ޑިމޮކްރެސީެގ  ގޮތް. މިކަން އަޅުގަ

ވަރަށް ރީތި ނަމޫނާއެއް މި ޤައުމަށް ދައްކަމުންދާ ބަެއއް. މިކަން މިގޮތުގެ މަތީ ދެމެެހއްޓުމަށް ޓަަކއި ކުރަން އޮތް 

 1345ރިހާ މަސައްކަތެއް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ހު

 ފުރުޞަތަށް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  ުހށަހެޅުމުގެ ަވގުތު މި ހަމަވީ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި ހިސާބުން ައޅުގަ

 1350މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު 

ނޑުމެން ވޯޓަށް އެހުަމށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް  ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން ައޅުގަ

  ނަވާަލން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ސެކްރެޓޭރިއެުޓަގއި ދަން

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 1355 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަހުެގ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން  -12.1ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  -12އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ެއްއސެވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތަްއ  ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ

ކޮމިޓީ އާިއ ސަލާމަތީ  12ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ދަންަނވާަލން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ާދއިމީ 

 1360ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން އެ  ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި

ކޮމިޓީތަކުަގއި ތަމްސީލުކުރާެނ ގޮތް ހަމަޖެއްސެިވ ގޮުތެގ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް 

 ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 1365 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 1370 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

    52    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 1375 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1380ތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮމިޓީ ާއިއ ސަލާމަ 12އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއި ވަިކ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މެންބަރުން އެ ކޮމިޓީތަުކަގއި ތަމްީސލުކުރާނެ ގޮތް ހަމަޖެއްެސވި 

އިޢުލާންކުރަން. ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަްށ މަޖިލީހުން މިހާރު ފާސްވެްއޖެ ކަމުގައި 

އާދެ! މިގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ކުރީަގއި އަުޅަގނޑު ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ އިްސވެރިންނާ 

ނަޑއިލާފަިއ،  ނޑު ފެށޭތޯ  1425މަޝްވަރާކޮށްފައި އޮންނާނީ މި ހިސާބުން ކުޑަ ހިނދުކޮަޅކަށް މެދުކަ ގައި އަުޅގަ

 1385އި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކުރުން. އިޢުލާންކޮށްލީމަ މަސައްކަތްކުރާނަން. ެއއީ ކޮިމޓީތަކުގަ 

ނޑުމެން މިހާރު މި  އެ ކޮމިޓީތައް އެ ހިސާބުން އެްއކޮށް ފުރިހަމަވެގެން މި ދިޔައީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ އަުޅގަ

ނަޑއެޅީ ޕާޓީތަކަށް ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން ވެސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ މެން ބަރުން؛ ތިއްބަވާނެ މެންބަރުންގެ އަދަދު. ކަ

ނޑާލަން.  1425އެހެންވީމާ،   އަށް އަލުްނ ފެށުމަށް މި ވަގުތަށް އަޅުަގނޑު މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން  1390 (އަށް  13:55އިން  13421: )ޖަލްސާ މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައެްއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިހާރު  . އާދެ! މެދުަކނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ފަށާިއރު ދަންނަވާލަންޖެހެނީعليكم المس  لا

 1395ކޮމިީޓގެ ނަންތައް ވެްސ އަދި މުޅިން ނުލިބެއޭ. އަދި  221ނަންތައް އެބަ ހުއްޓޭ ލިބިފަ. އަދި އޭގެތެރެއިން ބަެއއް 

ނޑުމެން ޕާޓީތަާކ  އެހެން ބައެްއ ޕާޓީތަުކގަިއ އެ މަަސއްކަތްކުަރްއވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ިއގެން މިއަުދ މި މަސައްކަތް ނިންމަން ޢަޒުމްަކނޑަައޅާފައި މި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ަގވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަ

ނޑުމެންނަށް ަވގުތު އިތުރުކުެރވެން އަންނަީނ ވޯޓެއް ަނގަިއގެން. އެހެްނވީމާ، ަގާވއިދުގެ  ވަނަ  36މިއަދު އަުޅގަ

ޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންެގ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތީން މިއަދުގެ ޖަލްސާ މަ

 1400ނަންތައް އިޢުލާންކުރެވެންދެްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަޓކައި ވޯޓެއް ަނގަން ައޅުަގނޑު ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ 
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ނުޑ އިސްވެރިންނާ ވާހަކަދަްއކަިއ އެގޮތަށް ލަފާފުޅުދެްއވާފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއގޮތަްށ ކުރިއަްށގެންދަން  އަުޅގަ

ގަސްތުކުރަން. އެހެްނވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި ނަގަްނޖެހޭ ވޯޓު ނެގުމަށް ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް 

އާދެ! ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ސެކްރެޓޭރިއެުޓަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ަޓކައި މެންބަރުްނގެ ލިސްޓު ހުރިހާ ސިޔާީސ ކަމަށް. މިއަދު ފާސްކުރެްއވި ކޮމިޓީތަކަ

 1405ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ  36ޕާޓީތަކުން ލިބި، މަޖިލީހުަގިއ އިޢުލާންކުެރވެންދެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ދަށުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުެރްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 1410 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1415 11    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    61    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 1420 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އެހެންކަމުން، މިއަދު ފާސްކުރެއްވި ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެއްވުމަށް ޓަކައި މެންބަރުންގެ ލިސްޓު ހުރިހާ 

 ވަނަ މާއްދާެގ  36ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ލިބި، މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކުެރވެންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 1425ަވގުތު އިތުރުކުެރއްވުަމށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާންކުރަން. އާދެ!  )ށ(ގެ ދަށުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ

އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދު މި ުކރަނީ ގަިޑއެއްާހއިރު ތެރޭަގއި މިކަން ކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ަކމަށް. މިހިރި ހުރިހާ؛ ބާރަ 

އް މިހާރު ލިބުނުވަރަކުން އިދާރީ މޭޒުން އެ ކޮިމޓީއާ ލަިއގެން ތޭރަ ކޮމިޓީ ުހރިހާ ނަންތަ 221ދާއިމީ ކޮމިޓީ އާއި 
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ނޑުމެންނަށް އިޢުލާންކުރެވެންދެން މި ަވގުުތ  ކޮމިޓީތަކުަގއި ނަން ހިމަނުއްަވމުން އެ ގެންަދވަނީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ނޑާލަނީ މި. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް.   ޖަލްސާ މެދުކަ

 1430 

ނޑުްއވައިެލްއުވން  (އަށް  16:13އިން  12:15: )ޖަލްސާ މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑާލިއިރު މަަސއްަކތްކުރަމުންގެންދިޔައީ މަޖިލީހުަގއި ެއކުލަަވއިލެވުނު ދާއިީމ . عليكم المس  لا ނޑުމެން މެދުކަ  1435އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު  ނޑައެޅުުމގެ މަސައްކަތް. އެ ަމސައްކަތަށް ޓަަކއި އަުޅގަ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ނުހަނު ދީލަތި މާފަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ހިނގައިދިޔަ ކަމަށް ޓަކައި

އެދެން. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ރިޔާސަތުން އަދި ޕާޓީތަކުގެ ެއްއބާރުލެއްވުމާ ެއއްކޮށް ހުރިހާ 

ނޑުމެން މި ކަންތައް ގެންދާނެ ތަރުތީބަކީ ނަންފުޅުތަކެއް ލިބި، އެ ނަންފުޅުތައް ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިފަ. އަޅު ގަ

 1440ރިޔާސަތުން ދަންނަވައިލީާމ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ކޮންެމ ކޮމިޓީއެްއަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް 

ގެ އިޢުލާންކުރަްއވަމުން ގެންދަވާެނ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެގޮތުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ. އޭގެ ފަހުަގއި މަޖިލީހު

ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ނަންފުޅުތައް  13ކޮމިޓީ. މިއިްނ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއ؛ ޖުމްލަ  12ދާއިމީ 

 5އިޢުލާންކޮށްލެްއވީމަ އޭގެ ފަުހގައި އޮންނާނީ ވޯޓަކަށް އެުހން. އިޢުލާންކޮށް ނިމުނީމަ ރަނގަބީލުޖަހާނެ ވޯޓަށް. 

ނޑުމެން ޯވޓަށް ދާނީ.  ވޯޓަ ށް ގޮސް އެ ހިސާބުން ވޯޓު ނިމުނީމަ، ދެން އެ ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ މިނެޓަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލެވިފައި މި ވަނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، މިހާރު   1445ޖަލްސާ ނިންމައިލާ ގޮތަށް. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ވަނީ މީގައި ޮބޑަށް ަގާވއިދާ އެންމެ އަޅުަގނޑު... )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(. އާދެ! ައޅުަގނޑަށް އިާދރީ މޭޒުން މަޢުލޫމާތުދެއް

ނޑުމެން ދެން  ނޑުމެން ރަނގަބީލުޖަހައިލާނީއޭ. ޖަހަިއލާފައި އަުޅގަ ފަހި ގޮތަކަށް މިކަން ގެންެދވޭނީ މިހާރު އަުޅގަ

ވޯޓަށް އަހަން މިހިރަ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްލާީނއޭ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ައޅުަގނޑު އިާދރީ މޭޒުަގއި އެދެން ވޯޓަށް 

ނޑު މިހާރު ރިޔާސަތުަގއި އެހު މަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ައޅުގަ

 1450އެދެން ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލަމުން ގެންދިއުމަށް. އާދެ! 

ނޑު އެގޮ ަތށް އެއީ ފުރަތަމަ ފަށާނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން. އޭގެ ފަހުގައި ދެން ހުރި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކޮމިޓީ. އެހެންވީމާ، އިދާރީ މޭޒުން މި މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.  12ދާއިމީ 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:
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 1455، މަނިކު މެންބަރު އަޙްމަުދ ނިހާން ޙުސައިންޢިއްޒަތްތެރި ލެ ދާއިާރގެ ވިލިމާ -1ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް.  -2ޕީ.ޕީ.އެމް. 

ރު ޢަލީ ޢާރިފް، ޕީ.ޕީ.އެމް. ފުނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް. ކެލާ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ، هللاޢަބްދު  މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު

، ދީދީ  މެންބަރު އިބްރާހީމްޢިއްޒަތްތެިރ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ޕީ.ޕީ.އެމް. 

އިާރގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާޕީ.ޕީ.އެމް. ހިތަދޫ މެދު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ، އެމް.ޑީ.ޕީ. 

 1460 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު  ޢިްއޒަތްެތރި އުތުރު ދާއިރާގެ މައްޗަްނޮގޅީއެމް.ޑީ.ީޕ. ، هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި 

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ، ދީދީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް ، ރިޔާޟް هللا ބްދުމެންބަރު ޢަޢިއްޒަތްތެރި 

މުޙައްމަދު، އެމް.ޑީ.އޭ. މަކުުނދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ޢަދާލަތު ޕާޓީ. މަޑަވެލި ާދއިރާެގ 

މެންބަރުން.  12ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ. ޖުމްލަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވަކި ޕާީޓއަކަށް

 1465 މައްޗަްނޮގޅީގަާވއިދު ކޮމިޓީ؛ ުކޅުދުއްފުީށ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. 

މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރިދިއްދޫ ާދިއރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، ސިނާންهللا މެންބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެިރ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ޕީ.ޕީ.އެމް. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ާމވަުށ ، ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

މެންބަރު ޙަސަން ިޢއްޒަތްތެރި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ައޒްހާން ފަހުމީ، ޕީ.ޕީ.އެމް. 

އެމް.ޑީ.ޕީ. ހިތަދޫ މެދު ، މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްޢިއްޒަތްތެިރ ގަމު ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، ލްޤާދިރުމުފީދު ޢަބްދު

 1470އެމް.ޑީ.ޕީ. މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ދީދީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، އެމް.ޑީ.ޕީ. ކެން

މެންބަރުން. )ވަގުތުޮކޅަަކށްފަހު( އާދެ މާފުކުރައްވާތި!  11ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން، އެމް.ޑީ.އޭ. ޖުމްލަ 

މެންބަރުން.  11. ޖުމްލަ ދީދީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ގަާވއިދު ކޮމިީޓގައި ހިތަދޫ ެމދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އޭދަފުށީ ދާއިާރެގ ، މަނިކު މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންޢިްއޒަތްތެރި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ؛ 

 1475މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީމް، ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު، 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، ގައްޫދ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފޭދޫ ާދއިރާެގ 

، ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުުރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޢިއްޒަތްތެިރ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމްޑީޕީ. ކޮމަންޑޫ 

އެމް.ޑީ.ޕީ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ، މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 1480ިއން މުޙައްމަދު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެމް.ޑީ.ޕީ. މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާމިރު، އެމް.ޑީ.އޭ. 
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 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މެންބަރުން. އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީ. މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  13ޖުމްލަ 

ފުަވއްމުލަުކ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، މަނިކު ދޮންމަނިކު ޙުސައިންޕީ.ޕީ.އެމް. ތ. ގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، މަނިކު

هللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުޢިްއޒަތްތެރި މެދު ދާއިރާގެ 

 1485ގަމު ދާއިރާެގ ޕީ.ޕީ.އެމް. ، ޙިލްމީ هللا މެންބަރު ސަޢުދު ޢިްއޒަތްތެރި  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެޕީ.ޕީ.އެމް. ، ލްޚަލީ

އެމް.ޑީ.ޕީ. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ، މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލްޢިއްޒަތްތެރި 

އެްމ.ޑީ.ޕީ. މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ ، هللاގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއަސްލަމް، އެމް.ޑީ.ޕީ. ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިރާ 

ރިޔާޟް، هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މެންބަރުން.  11ދު، އެމް.ޑީ.އޭ. ޖުމްލަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަ

 1490ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. 

ޕީ.ޕީ.އެމް. ، ރިފާޢުهللا ޕީ.ޕީ.އެމް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު، މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން، ޕީ.ޕީ.އެމް. މުލަކު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު، އެމް.ޑީ.ޕީ. ކުރެންދޫ 

ޢަލީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢި

 1495އެމް.ޑީ.ޕީ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ، ނިޒާރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ، هللاޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

މެންބަރުން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ؛ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  11ޢަދާލަތު ޕާޓީ. ޖުމްލަ 

ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް، ޕީ.ޕީ.ެއމް. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

ޕީ.ޕީ.އެމް. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ޕީ.ޕީ.އެމް. ފަރެްސމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 1500هللا ދުމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ޕީ.ޕީ.އެމް. މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

ޔާމީން، އެމް.ީޑ.ޕީ. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ هللا ސިނާން، ޕީ.ޕީ.އެމް. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިާނ އާދަމް، އެމް.ޑީ.ޕީ. މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ، 

ނޑިތީމު ދާއިރާ  ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، 

 1505މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ؛ ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރުން. ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ  11އެމް.ޑީ.ޭއ. ޖުމްލަ 

، ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޒަތްތެިރ ޕީ.ޕީ.އެމް. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް 

ޕީ.ޕީ.އެމް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް، ، މުޙައްމަދު ޝާހިދުމެންބަރު 
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ޕީ.ޕީ.އެމް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އެމް.ޑީ.ޕީ. ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1510މް.ޑީ.ޕީ. މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙު، އެމް.ީޑ.ޕީ. އެ  ،މްއާދަމެންބަރު ރޮޒައިނާ 

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ދަގެތީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ިއސްމާޢީލް، އެމް.ޑީ.އޭ. ޖުމްލަ އިލްހާމު އަޙްމަދު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ހޯރަފުށީ ދާއި

ޚަލީލް، ޕީ.ޕީ.އެމް. هللا މެންބަރުން. ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ؛ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 11

ކު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދިއްގަރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޡިމް، ޕީ.ޕީ.އެމް. ފުަވއްމުލަ

 1515މެންބަރު ޢަލީ ޝާހު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފު، 

ޕީ.ޕީ.އެމް. ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އެމް.ޑީ.ޕީ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ނިޒާރު، އެމް.ޑީ.ޕީ. މެންބަ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، އެމް.ޑީޕީ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޓީ. ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު އިސްލާޢީލް، އެމް.ޑީ.އޭ. މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، ޖުމްޙޫރީ ޕާ

 1520ެމންބަރުން. ޤައުމީ ސަލާމަތު  11މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، ޢަދާލަތު ޕާޓީ. ޖުމްލަ 

ޕީ.އެމް. ގުރައިޫދ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކޮމިޓީ؛ ގަލޮޅު ާދއިރާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ޕީ.

އިބްރާހީމް ރިޟާ، ޕީ.ޕީ.އެމް. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން، ޕީ.ޕީ.އެމް. ތިމަރަފުށީ 

ރު އިބްރާހީމް ދީދީ، ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ، ޕީ.ޕީ.އެމް. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަ

ޕީ.ޕީ.އެމް. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ، އެމް.ޑީ.ޕީ. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ 

 1525ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، އެމް.ޑީ.ޕީ. މައްޗަްނޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު 

ރިޔާޟް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ هللا އެމް.ޑީ.ޕީ. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު، ދީދީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން، ، هللاޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ކޮމިޓީ؛ ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ފުވައްމުލަކު މެުދ  މެންބަރުން. ޢާއްމު 11އެމް.ޑީއޭ. ޖުމްލަ 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ފޮނަޫދ 

 1530ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ޕީ.ޕީ.އެމް. ގައްދޫ، هللاދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. އަލިފުީށ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، އެމް.ޑީ.ޕީ. ފެލިދޫ 

ރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު، އެމް.ޑީ.ޕީ. މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ

މުޙައްމަދު ފަލާޙު، އެމް.ޑީ.ޕީ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ކުޑަހުވަޫދ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 1535މެންބަރުން. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ؛ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  11މްލަ ޢާމިރު، އެމް.ޑީ.އޭ. ޖު
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ރިފާޢު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ. ޕީ.ޕީ.އެމް. ދާންދޫ ދާއިރާެގ هللا ޢަބްދު

ރަމް ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ނޮިޅވަ

ޕީ.ޕީ.އެމް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. އިސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރާހީމް ނަޞީރު، މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ޕީ.ޕީ.އެމް. މުލަުކ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބް

 1540އެމް.ޑީ.ޕީ. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، އެމް.ޑީ.ޕީ. ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު، އެމް.ޑީ.ޕީ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ، 

މެންބަރުން. އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ؛ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްާމ  11 ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީ. ޖުމްލަ

ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. އިސްދޫ ދާއިރާެގ 

އްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ޕީ.ޕީ.އެމް. ގަ 

 1545ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ، ޕީ.ޕީ.އެމް. ފުވައްމުލަކު އުތުރު 

ޔާމީން، هللا ބްދުދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ޝާހު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

އެމް.ޑީ.ޕީ. ފެލިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު، އެމް.ޑީ.ޕީ. ހެންވޭުރ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

އަޙްމަދު، ޖުމްހޫރީ هللا ޝާހިދު، އެމް.ޑީ.ޕީ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

މެންބަރުން. ސުލޫުކ  11ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. ޖުމްލަ  ޕާޓީ. ހަނިމާދޫ

 1550ކޮމިޓީ؛ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ދާންދޫ ދާއިރާގެ 

ރައިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު، ޕީ.ޕީ.އެމް. އިނގު 

ޕީ.ޕީ.އެމް. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފު، ޕީ.ޕީ.އެމް. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

އްމަދު ނާޡިމް، އެމް.ޑީ.ޕީ. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ، ޕީ.ޕީ.އެމް. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ 

އެމް.ޑީ.ޕީ. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ، هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 1555މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް، އެމް.ޑީ.ޕީ. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ. މަޑަވެލި 

 11ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ. ޖުމްލަ ދާއި

 މެންބަރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1560މިީޓަގއި ކޮ 12އާދެ، ދެންމެ އެ އިިވަވޑަިއގަީތ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި އޭެގއިތުރުން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް. އާދެ، ދެން އޮންނާނީ ވޯޓުނެގުން. 

އާދެ، ވޯޓުެނގުމުަގއި މިހާރު ރަނގަބީލުޖަހައި ނިމިފައި ވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން ކާޑުކޮޅުަތއް 
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ނުޑ ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ދެްނމެ ތި ިއވިަވޑަިއގެންނެީވ ޗެކުކޮށްެލއްވުން. )ަވގު  13ތުޮކޅަަކށްފަހު( އާދެ، އަުޅގަ

ލިސްޓު އެ ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް، އެގޮތާ މެދު ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މަޖިލީހުން ނިންމަވާލަދެއްވުމަށް ޓަކަިއ 

 1565 ކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1570 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 1575 13 ތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮ

    57    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 1580 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް؛ އާދެ، އެއީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި އޭެގއިތުރުްނ އާދެ، އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތު

ާދއިމީ ކޮމިޓީަގއި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާނެ ގޮާތ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ލިސްޓުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ  12

 ޖެ ކަމަށް އިޢުލާނުކުރަން. ލިސްޓު މިދެންނެވި ނަތީޖާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ފާސްވެއް
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 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެހެން މަސައްކަތް. މި މަސައްކަުތގެ ދަށުން، މި އައިޓަުމެގ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.  . އިތުރު 13ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި. 11431ވާ އަންގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2112ޖުލައި  1ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ 
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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